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 « هدسْمن 20 |دصق أذا ام »

 ( طورشلا ىناثلا عونا ١ منن

 ىذا لئاسم ىلاع هيفو ب

 « ىلوألا ةلأملا 9 ++

 ( قيل طرشلا ىنعم قديح قد

 | ةنراقمو_« باتك-لااذه حالطصا

 ة«ةيناكلاةلاسا |

 عناملاو ةلعلاو ببسلا فيرعت ىف »

 («باتكلا اذه حالطصا ىلع

 كلذك

 د ةثلاثلا ةلأسملا 0 م

 اةيلقع : ماسقأ ةثالث طورشلا »

 انما
 ناعرالاو لقعلاك « فيلكتلا

 د ةسماخللا| ةلأسملا 2 "4

 ببسملا عوقو ىف ببسلا ىنكيإال »
 « طرشلا لود 52 فيل 3

 - عورفلا نم كلذ فلاخيام ىل. اتو

 #* ةسداسلا ةلأسملا يب مع

 0 ل

 6 قياكت

 «ةعباسلا ةلأسملاإ# ا:

 طاقسأال ليحتلا زوجنال»

 6« ك2 )0 طررش لعق ببيشلا

 0 را هيف د اع امو عد

 ادوصقلاو 02 ةيعرشو ةيداعو

 ظ 2 ةمعرشلا

 اضوذتا

«> 
 3 ةعبارلا ةلأسملا ع لضم

 لكضو طورشدا ةذص طرشلا »

 « ليصفت - + ببسلا اهب لطبيو
 . ددرتو

 # ةنماثلا ةلأسملا

 «عراشلا دوصقلملالم امإ طرشلا »

 )» الو اللرأ 6« فانم 1

 4 عناوملا قكلاشلا عونلا # ماه لاكشإ مفد و «  هنم ءزجال « هل

 .٠ تايم فالك هنقو:- 7 ةهدمع ىف ىقَلا طورشلا صعس



 أ ءاجرلل عدا هللا تالا
 : قود

 ضراب نهيياوجلا ف لصف "79-2

 طظواضلا ناينو ةندلاسلا نتاع

 نيرظنلا دحاب لمعلا حجرب ىذلا
 أ راد كر لا اا

 نانه ضراعتإ دقو لصف مد
 دتحلا لع نالصالا

 ١7 © ةرشع ةيداحلا ةلاسملا 4#

 اهتاذي ىدو:رزالتعو تملا نايضألا

 ال ةعراملا تاسالاو ةديشت لا
 تكاذةلغمأد داعم لا اهتاذن يدر

 اقيبطت لئاسم رح ف( لصفر 0
 لصالا اذه ىلع

 "هه لئاسملا اذهىلار ظن تلاشي

 دكا فاتخلا *«يرشستلا ةح يرق
 هيدا حيج آملا جاتحو

 دسافملاو حلاصملابدارملا/ لصق) 55*

 ال: عرشلا راظن ىف كل ذك تناك ام
 عبطلل ًارفانم وأ ام الم ناكاام
 أ“ ةرشع ةيناثلا ةلاسملا 9 22 ”58

 عراشلا 0 ا

 نا يام : ماسقأ ةثالث ناسن الاب امل

 نا لمي امو ءاهلجال عرش ببسلا
 هبتشيامو « اهلجال عرش مل بيسلا'
 ىناثلا ملا عتالكشا انهو « هيف

 قدلاو ىذاكلاو حاكنلا نك لئاسك

 : الاجا امنع باوجلاو

 د« ةرشع ةثلاثلا ةلاسملا ا

 .لوبق مدعل ببسلا ةكح تفذلخت اذا
 اذاو.: هتمعورشم تعفترا اط لحلا
 قوت ايفر (يضراخ رمال تنل

 ؟ هتيعو رشم
 نيرا لد[ فر ا

 ضعب نع لييصغتلا باوحلا اهيفو
 -ةئلاغأا ةلاسملا ىف ةريكدملا كاملا

2 

 .قاب نع باوجلا ىف (لصف)
 ةراكدملا لئاسلا

 .ثلاثلا مسقلا 9 ا( لصن)
 وهو « ةرشع ةيناثلا ةلاسملا مايق نم

 هيف هيتشملا

 6 ةرشع ةءبارلا ةلأسملا 98

 بيسلا لمال فلكملا دق اذ 5

 ه2 2ال نو 02 (« هعيش م عونمملا

 .. فالح 5 0 صضيقن لموع



 ةحفص

 ةلأسل سيئن 0 اهمؤو ةحاسملا

 - ليصفتلابلكوتلا

 ١ ةنماثلا ةلكسملا الا *

 مناع ةفارإاوأ قلكملا باش

 دصقتي ل ولو هلعف نع

 © ةعساتلا ةلآسملا ع

 ببسلارابتعا ىلع ىنبنتىتلارومالا ىف
 _بسبسملا نع رظنلا فرصو هدحو

 أ (اهنف)
 ناك سلا لاكتسإا دس بيسملا

 ضرك ىف ثحب اذهو ادعم

 د نيب ةقيقد هقرفت و و « تاداسلا

 نيبو « ببسإ سيل هنأ لع ببسلا

2 

 نا

 تر دصق اذا فلكل ن

 ٠ جتفيال بيس هنأ ىلع

 لا 0 فرص نأ ( ابو لسف

5 

 * خا ب: وتلا

 دل دن يب لبن فق

 ببسلاب
 سفنلل حيرمهنأ( اهنمو ) لصف 277

 ب ---ل خخ حشسسسااللا

58 
 ةاعارم ةرثك نأ (اهنمو ) لصف 0

 نأو « ناطيشلا لمع حتفت بدسم ا

 | كلذ ىف طسوتلا

 ااددلا كرات نأ ( اهموأ) ليقف 5

 ةحرد لغأ يرسل

  ةرشاعلا ةلأسملا 4

 رظنلا ىلع ىنبنت ىتلا رومالا ىف

 تاببسال

 ةهدلكلا ةيعاد ثعب (اهنف) 5 ف

 فارصنالاو ةنسحلا ىلعمادق الاىلإ

 . ةئعيسلا نع

 ةنسحلا راثا ىف ىلإ زغلل تايك انهو

 يلا
 ( لاكش ضم مفد(اهنمو)_لصف-

 ' ةعب رشلا ىف درب

 ' نأ ىف مثاه ىبأ بهذم رصن هيفو

 هيف ةبوصغملا ضرألا ب جورخلا

0 

 ةه ىرخأ عورف قيبطتو

 تا.ببسملا نأ( اهنمو )لصف
 اهداسف وأ بابسأألا ةم ىلع ةمالع

 ظ تاقيبطت هيفو
 ىلإ رظنلا نأ ( اهنمو ) لصف

2 

5 

 فو ا



 نم عفوتملاو مقاولا نيب قرا ق» محلل
 3 6 ةرشع ةثلاثلا ةلاسملا # 0

 ةيحضولا ماكحالا يف ا | مسقلا مال

2 

 )» ام عاون أةسمخ ىهو 2

 « اهمابسأ عضو سلا لوألا عونا *

 1 3 ةرسسع ا هيفو

 ي ةسماخلا ةلاسملا #8 01ه 0
 5 لوألا ةلأسملا 2: 7

 انايمثا طذا كر نا تاكشد 4 4
 لوكلا انا 6 الا تعلن نأ كلذ عناملاو طرشلاو ببساا ميسقت ىف »

 ” ةقلعا كف رودتم ىف » « لخاد وه ام ىلإ

 دلمقلا ىلكسلا نام ء(لصف) ةلثمأو « هنع جراخ وهامو فلكملا

 د رسما لإ كلذ

 د ةيناثلا ةلآسملا 9 مو
 يلوا ةلأسملا 8 ١" مح ال باسالا ةيعو 07

 : بابس الا ىف لوخدلا بتارم ىف < تأ سملا 4ك عر

 ل5 تاس الاب ”تناقسشسملا رصف "امأ # ةثلاثلا ةلآسملا 38 ورع
 .! ارك تالا ١ ولالا و تاادلل لا
 بابسالل تافتلالا كرو" لصف) 0 6« :تانسملا دَصَق

 : اهلا مارق ثالث هل
 4 اسلاتأسملا 5 دي ةعبارااةلاسملا 38 04

 كوع ٠

 اكسال كر فل. كمل نم بالطتال 0 عراشلل ةدوصقم تامل 02



 ةحفص 9

 ؛ةيترملا هذه ليثغلا ىف( لصف الا ةمداخ تانجاولا. ضعلو. عونمهل

 وه امو « هيلع قفتم وه اممم كالذكت اءونمملاو « ضعبل
 هيف فاتخم :

 ةعناملا هللاومبأ و ) لفن ( 17 * ةنماثلا ةلاسملا ١ وا 03 534 4 ت:ماغلا ه

 ماكح ألا لعةدئاز وفعلاةبترم دعزنم ١ لوأ نع را 5

 ةسمخلا 21« بتع الو هيف مزال » لعهتقو
 ةيترم لا هذه طل اوض ىف لصف ا” عورفلا ن ملاذ ضراعي امعباوجلاو

 « ةرشع ةيداحلاةلأسملا ل ١17١ | ىلا ةعراسملا بلط نمو « ةيبقفلا

 .هيف نم ىل لب 2 64 نيفاكلا عيمج 8 ةعساتلا ةلانملا * 55

 حراشلا ةكثقائمو هد مايا ةيلها

 ىأراا اذه ىف فاؤرل ١ |وأ « ةدودحم امإ ةبجاولا قوقحلا »
 رظنااذه ليصفت ىن( لصف ) الو بترتت ىلواالاو  ةدودحم ريغ
 تايلهألاو :ئارغلا فالتخا نايبب [جورخ طقست الو » ةمدلا ىف
 لامعالا عيزوت كرحورو ماعلا ف » كلذ فالخم ةيناثلاو « تقولا

 وهو  ةدعاقلا هذهىلع نيماسملا يف لوالا منهل مجربو(لصف) 0٠
 - عامجالاو ةيب رتلا يف ميق ثحب ىلا ىناثااو « ةءذيعلا تابجاولا ىلا

 :*« ةرشع ةيناثلا هلأسملا ل 141 . ةيئافكلا
 ْ هك ةرشاعلا ةلأأسملا# د١

 ةئراط ةدسفم هتضراع اذا حابملا» | 0 7
0 

 «7 هنع ةحابألا مح عفرت « له مارملاولالحلا نيب ةبترم كانه له |
 .حابملا نيب ليصفتلاب باوجلاو - 21 اهمسا .ةسخخلا ماكعبألا نعقسرام
 امهريغو يجاحلاو ىر ور ضلا « 7 وذعلا ةيترم



 مسلسل
 لتتلللا

 ةريؤجح

 ايندلا مدد ل نبل هر

 مذو « باسح اهلالح ناوءاجانل

 عروتو « مفانلا لمعلا نع غارفلا

 مدمو « تاحابملا ضعب نعيفيعللا

 هلك كلذ ليواتو .خلا دهزلا

 بولطم سيل هنوكامأو (ىلصف) 4
 ىلكلا بهدم ىلع درلا هيفو_لعفلا

 بحاو حام "1 نأ ١ ىف

 لانا عوج ىلع لاكشأ 8 ارا

 يناثلا ل كلا كا

 د« ةيناثلا ةلأسملا
 ةيلكلاب اهماكحا تفلت كاكا
 م١

 ظ نو هتيصخشب حابملاف 3 ةيتزاو

 لعفلا بولطم امالب 6 هتيلكب 8 مه

 كرتلاب راع اك د 215
 كلذ ةلئمأو .- ةهارك وأ ارح

 بجاو هصخشب بودنملاو (لصف) 1

 دعو

 هتيلكب مارح هتيئرجو ركملاو (لصف) لضخ
 ضرف هدخشب بجاولاو (لصف) 18١م“

 ابوحو دشأ ىا هعوند

 لطف الا نالوا 2 (لصف) اا 1
 ١5 ةيوورطاو ةيلزكلاب ايباكحلا تابكحل

 ةحفص

 اهنع باوجلاو
 ةلأسملا ةلدآ ىف (لصف) 1م

 0 ةئلاثلا ةلاسملا 0 ١

 ني ةعبارلا 0 ٍ
 ريخلا ىنعع حابملا نيب قرعلا ىف »

١ 

 جرح الام ىنعع » « حاملا و « هش

 « بولطم كك هل لوألا نأ 6 هيف

 3 مومذملا ىوما عابتاب هيمش ىلاثلاو»

 د« ةسماللا ةلأسملا 99 017

 هنوكي فصوبي امنا ه.ةالطاب حابملا 2

 3 أيم فناكملا ظح هيفربتعااذا »

 « طقف

 “و ةسداسلا ةلأسملا 0 ١

 قلعتتاعإ ةينيلكتتلا ٠" ماكحلالا
 اسس شمل و 2و كاع ذل

 « ةعكلا لايم وع 6

 ءةزاثلا ةلاسلل ف مدقت امل ممتت »

 «بجااوالمداخ ب ودنم لكن أن ايبو

 جراخ هوك ذل كن (



 ىلاعت هلوق مهف ىف ًأطخلا كلذ نم ماعلا تامال ع نايب ىف لصف ) ؟م
 ىلع نيرفاكلا هللا لجي ناو ) (: ثالث ىهو . لعلاب ققحتمل
 ىلاعت هلوقو ( اليم نينمؤملا « خويشلا ةمزالمو « 1 ع اي لمعلا

 لاعت هلوقو ( نغضرن تاَدلاولاو ) 0 بدأتلاو
 اان اونما ,نينلا لعب سل ) مزح نبا ىلع عينشتلا هجو ةه

 نمو ( او.مط ايف حان تاحلاصلا |امإ لعلا ذخأ قيرط (لصف) 5
 ىلع صوصنلا ذخأب مطنتلا كلذ | مننأ ىلؤالاو . ةعلاطملا وأ« ةهفاشملا
 ءاقلاو جرحلا ىلا تدآولو اهمومعع ١ بتكىرحمن : ناكّبش ةيناثلا ىف مزلبو
 .ةلسرملالاسملا ىف ءاماعااب ةناعتسالاو . نيمدقتملا

 ان هن كينان المل فوق :نلوب ٠١ | تاحالطصا مهف
 00 ةمدقملا # هه

 00 دعاوقلا وأ ة ةمع رشلا

 هيلع
 ةاغمالا ٠ ١

١ ١8 

 خويشلا ضعبو فلؤملا نيب ةبتاكم

 نع خالسنالا ؟ح ىف اهادحا

 رطاخلا 7” لهج اخناك اذا لاو مألا
 عرولا 5 ىف ةيناثلاو : ةالصلا ىف

 فالخلا ةاعارمعب

 ماكح الأ باتك ىناثلا مسقلا

 :*« ةرعضوو «ةيف اكن نامسق ماكحالاو

 ةفيلكتلا ماكح ألا لوألا مسقلا

 ةمراو بوجولاو ةهازكلاو

 ىف اهلك اهلئاسم فلؤملا مظن دقو

 * ىلوألا ةلاسملا
 الو لعفلا بولطم مرذإل حابملا

 بواطن ميل هنوك ام كرتا!بولطم

 كجم الة كرتلا
 ىلدع ةلدالا نم كلذ ضراسي امف ١١7 | ةلأسم ةرشعث الث ىهوةدحاو ةلسلس



 هدعؤص

23 

 في

 في

272 

 نل ىو ةابينويوببلا 00 م4

 مو

 خسار قييقحم معو« ىلالدتسا ملعو
 اعرش نولطملا وه ادهو

 عل وه ثلاثلا عونلا 0 نايبد

 8 1 دال لإ

 اهنأ ةبترملا هذه قيقحو (لصف)

 ىنطاب

 *( ةعساتلا ةمدقملا )*

 بلص نم وهام : ةثالث معلا ماسقأ
 سيلامو « ملعلا حلم نم وه امو « علا

 ها نم و 4ك. ءاص نم

 ناك اها وهز ماما ريغ فاذع

 ًامركخال من كل : تانثلاو

 وهو ىناثلا مسقلا نم ريكا

 نكلومطاقلا ضراعنالىلا تاونظل منظلا

 صاوخلا كلت اهمف عمت

 عاوسحو رون

 روشقلا عبرت ف هرم قى

 تاع ولاوهو . ثلاثلا مل وكابإ

 هنمو ةتباثلا مولعلا ىداعت ىتلا

 مك

 /لا/

3 

05١ 

 ةطقسلا لهأو ةينطابلا بهذم
 لولا مسقلا ضرعل دقو 000

 تلاثلأ ١ ىناثلا نم دعب نأ

 اده ف رظنال لهأ وه نع نايب

 اناكدلا

 *( ةرشاعلا ةمدقملا )*

 ماكحألا ىف لقنال عبات ”لقعلا
 ةدعاقلادذهنيب ىفوتااؤ6 ةيعرشلا

 سا.رقلاب لمعلا نيبو
 رهاظلا لهأ ب همم سو هدد رب م

 ةالصلا هيلع هلوق ىف في رط ثحب

 . مالسلاو

 ( نابضغ
 *( هريتع ةيداحلا ةمدقملا (#

 وه ةماعلا كفاك نع بواطملا

 ىلا ةيعرشلا ةلدالا هيلع كلدا اه

 ةلدالا بك ىف تا

 سب قرقلاو 6

 وهو ىضخاقلا ىفغقيال

 * ةريشع ةيناثلا ةمدقملا
 يملا ىف كيد الو 4 ب نم للعلا كر

 لملاب ًاققحتم نا



1 

2 

 امقلا دفت ال ةيعمسلا ةلدألا »
 تامدقع ىلع اهنقوتل » « اهداحاب
 اذإ مطقلا » « لصحبي امنإو . ةينظ
 نسل عقل امااهعرمع نع وكت
 ىونءملا

 لصح ام اذه الل هنأ نانا
 « سلا دعاوقلا بوجوب ىلعلا

 ةحفص

1 

 6 سامقلاو ريأعاو عامجرالا ةيجحو

 لكن أ اذه ىلع ىنبفيو ( لصف )
 ذخأ كو نيعم صن ل دهشي ل لصأ
 حيحص وهو عرمشلا ةلدأ نم هأنعم

 | ناسحتسالاو «ةلسرملا طاصملاك

 نييلوص ألا ضءب لفغ او (لصف)
 ةيجحناىلا اوبهذ قورطلا اذهع
 تاق واعمل ةينظعامجالا

 * ةعئارلا ةمدقملا

 ةيوتفعورف اهماعىنبنيال ةلآسم لك
 . ةيداع هّمفلا لوصأ "ف اهعضوف

 هق الع ىقر هلام لكك لذكو

 رخآ ملع ثحابم نم اهنكاو

 | ىنبنب ةلاسم لك كلذكو (لصف)

٠. 

 ةقيلا

 ا

 داقتعا ىف لب لع ىف فالخ

 دك ةسماخلا ةمدقملا

 اعرش د مهن يلع: 0 0

 ةين وكلا مولعلاو ريسفتلا ملع نم
 اذه ىف هل حراشلا ةشقانمو

 د ةسداسلا ةمدقملا

 ميلعتلا ىف ةعلرشلا ىده نايب ىف
 ةلدالاو فيراعتلا ىف قمعتلا نأو

 سيلر وهما كرادم نع امهم دعبلاو

 د ةعلاسلا ةمدقملا

 هيف ” الن هللا 3 ىبح ؛ هب

 ناعالا وهو هب لمعلا نودب
 - ملعلا لضن ةلدأ ليو أو
 ءارو م دصقب مف (لصف)

 هدصق حصي ام ةئهانَو 4 لمعلا

 ال امو

 *( ةنماثلا ةمدقملا )*

 « ىديلقت ملع : ثالث معلا مقاوم



 لو ل 5 ١

 رع مش و تاهقئاولا نص لوررا , رولا سررف

 مح راشلا ىمىقم م

 د« تاققاوملا باتكب. فيرعتلا 3:

 صقنلا ىجحاون ناتسلو 6 ةعدقلا ةعب رشلااىفدارمحالا لئاسو نايب مف

 5ك يا يا ل
 ةلقيرط _ بات كلا لوادتمدع ١ نيب ةنراقم (  هقفلا لوصأ ) مسا

 فئلّؤلا ةبطخ 1
 * ماسقا ةسدخل ىلا هكا ميسقت اهيفوإ#

 داهتجالا (0) ةلدالا (؟) دصاقملا ١ (م) ماكحالا (؟) تامدقللا )١(

 تامىجقللا لوألا مسقلا

 ت١ 2 ةم كم ةامسع ثالث هيقق

 # ةناثلا ةمدقملا ا ” سو * ىلوألا ةمدقملا 9 2

 هتنلالوصأ قة ةلذ اقل سور ةملا قع تناك سل كتلك

 ةداع وأ تناك ةلتع ف «ةينيلعت 4 ناين يوك( دعارتاا نأ ةلدادلا

 هن نشط وأ نجح انإ/) لاعت هلت ف هللا اون
 د ةثلاثلا ةمدقملا © دمه ١ 2 ( نوظفاحل هل انإو ركذلا انلزن



 ةرشعء هيداحلا هلاسملا 5"

 ةداعلاف ماعل الإ درج ةهب> نم ةدراو ...ةدملا دب تح نم عوجلا جورخ دهاش

 هيدب, نيب نمو ؟ ةقراخ ىلا فو_هنتب 00 . تاداعلل قراوخ ءالؤه رظن يف

 ةيدوبعلا قيق ىف مأ اهنم هيدلام نأ عم . اهم هتح نمو نايم ايا ف سل

 000 000000 كا يف ايبلا كر نك او دعو . دهاوشلا ىف ريا

 ةمعن وأ ةرآ اهنوك ةهج نما
 ىبشخنلا بارت ينأ عم لا قرف نسابعلا لأ نع ىرهشتلا ىخ

 نأ :  اناحأ ضب 4 لاق « ةنيحان ئكرطلا نعل لادمقا 2 2: قارلع قف

 0 ىتفلا لاقف ؛ لالز ألم نيع اذاف ء ضرالا هلجري برضف . ناشاعع

 0 ضيب أ جاجز نم احدق هلوانف ضرالا ىلا هديب برضف.حدقب هب رشأ

 تناول ان ل ا ام

 تل 3 هدابع اهب هللا مر يلام ومالا هداه ىف كباحصأ اوقءام : اموب

 كنلأس اهنإ اا :لاقق . ا خردل لا اد كيارام

 2 0 0 لانتق : هبف الق مذ لوصاام ؛ امد ملاوع الإ قير 7 نم

 نوكسلا لاح يف عدلا امنإ ؛ تاذكر مالا سيلو 0 نم عدخا اهنأ كباحصأ

 نيناب رلا ةبت رم كالتف « اهنك اسي ملو كلذ ح حرتقي ل ن زم اماف املا

 01 قال «ةدخر لا قءاك رج ماعم عع كلدد هاك |ذَهو

 نه اهنا اهنم : لئ سم يسوم لصأ هن اف ؛ أهيف ىنملا اذهل نطغتيلف

 8 5 فلطلال لاونأا ف تفعا نرغ لاودتلالاو 6 ءوقال ةضراملا لاوحلالا

 نا له لديلو يم الو ؛ تاياهنلا يف ةدرد هه ى م الو ؛ تاماقملا ن» دعت الو

 داهجلا يف 3 ماغملا 0 . ةداف الل باصتتالاو .ةءادحلاو ةيب رثلا غلبم غلاب اهمحاص

 رعأ داو . ةياهتلا خدا ال11 علو ء ةلصألا دايما دصاقم نه

 0 ين” ري 8-3-2 77/بز1 0

 ( لوألا ءزجلا مت )



 مو ءايشالا هدهلاشمأ كرت لع تلد هلوقنملا هلدالا-نأ

 ا ا اعإ قالطإلا ىلع ةع ةعسوتلا ةبح ن 0 دقو + هكا «ءالتبا

 لوف ام ىف لمأتف ٠ ليبقلا كلذ نم اذهذ . هبجو 0 نيت كت صخرأا

 اواوعي ملو ءاهملا اودنتسي مل اذه لح تاك 1 ناو د صدر قز لإ د

 مهل ةنرعملا دئاوتلا نم اهيفام اهنم اوسبتقاو اهولبق لب « ةهجلا هذه نم اهيلع
 « ةفحتو ةمارك اهم أمم تناك ذإ كلذ ىوساو اسي كردي لسا 9
 ءالتباو 7 0

 ىنءملا اذه نم ىريشقلا ىكح دقو

 ىلا رأت ريق دوسإ جر هراد سونا كنا ئتعلا سلا فى
 راشأو مست "ىلع هذيع 'تعقو اهلف « هتبلطو ايش ىعم تامل لاق «.تاباوملا
 ! كعمام تاه : لق مث ٠ م اذ اهأك ضرالا تدأرت : ضرألا ىلا هديب

 فلج ملمع للا هبل ا عكر ع تب هور عا ياهو كرام
 ىف الإ اهروجأ ال كترعوو : لاقو فرصناف . ناطشلا قزتلا دقو اهدجوف
 وهو ديز نب نه-رلا دبع تيتأ : لاق ىرصبلا بي نب ديس نعو * قروز
 نأ توجرل قزرلا كيلع عسوي نأ هللا تلأ ول : هل تلقف « لاذ ىف سلاج

 مولا: :لاق مث 0 نضال نم ىصح ذخأمل 6 مداَنَع مع لع تت رولا... لع

 "ىلإ اهاقلأف « بهذ هدي ىف هللاو اذإف « تلمف هد اياش نامت
 ةرخالل الإ ايندلا ىف ريخ الف ٍ؛ تنأ اهقفنأ : لاقو

 ل 0 5 ؛ اهيلا فو تقلا 8 طع ا أمله تأ“ ند منم ناك لب

 ٌتيح نم 4 تاذاعلا نم اهريغ . ةهدلدع هك نم مينمو . ىاطسلا ديزي نأ

 1 لوالا ةلآسملا و ىأ ()
 اف ( ةرخآلل الا اندلا ىف ريخال ) ىف الا ديز نب نحرلا دبع مالك نم هو اك (9)

 هلايعتساو هق فرمتلا ْق اديدح انيلكت نمضتنإ ةفحتلا نم لصح



 ةرشعهيد1اهلأسملا مو

 مل « ءايبن ألا ىلع اح كلذ نكي مل أمل نكلو . قراولا هتتضتقا ام ىلع اولمسبال
 عونلا اذه يف ةثرولا مهن هازل ءءانلوذلز“ لع انسب ن 3

 ىذألا ءالتبالا اهببحصيو .نيقيلا ةيوقت مدنع قراوخلاا ةدئاف نأ( ىناثلاو )

 اف لاك تناك «دنعتلا بتارم ىف يفتح[ نسلم ءابلك فيلكتل مزال وه

 ىق> «تاداعاا موع ىلعتزرب ىلاعت هللا تايآ نم تايا اهن أل ؛ هيلع مهام ىلع ممل
 فر بر) : : مالسلا هيلع مهاربا لاق كغ ةنين 115 صييمع 0

 للاعت هللا كحام دنع ع دعاني لاق اكو ١ ةيآلا 0 1
 ص

 00 001 اخو سوف خَأ هللا هنو ١ سلا ىوموم قأرق

 1 مجري امم اهنع أشفيام ناكع | اهتدئاف هذه تناك اذ اذ« ")امهر ابخأ نم ائيلع
 5 لاعتسالاو لوانتاا ىف وهف ؛ جاتحلا ىلع ةدراولا ةقدصلاك نسفنلا ظوطح

 ةايسلا كرك نك راما © دانا جلا نب ةتجلحت قلطو تسكت نإف,: ةرييعا
 ار الو ةيلغار وج الق ةقيضلا لبق نإ و و ةماعلا:ةغرزعلا ىلا مجرف بدكتو هيلع
 [رمشرم' تبعو

 0 و 2 تايييلاو بابسألا عضو هلل نأ اوماع موقلا نإاف ًاضيأو
 هل عضو اي ؛ اهيلا ةجاحلا ربق تحن فلكم ًالخدإو «ءالتباو اقلك ا |ممق

 م يتلا امتدئاقل ةقراخلا تءاج اذإف ٠ ًاضيأ ءالتباو افيلكت د

 اهل ةلوق راسن ؛ هنع فيخختو « بدكلاب فيلكتاا ةقشل مقر اهنمض ىف ناك

 انيفختو ا ياكل تكل انقر اكئاك كيش خلل طش لورق بابن نم

 ارق أنبأ هالقأ كاك تي قمر ٠ صخرلا مح اهكح راص انه نف ٠ هنع
 كاوا لخا لأشد :مو « ابنبح ىلا ام تم اهاضتقم لوانت نأ وهو رشا :

 يداك ةيداعلا معنلا ت تناك كوب هللا ريغ نع مهن بوزع ءاولسلا ىف

 خلا..( انددول ىسوم هللا جري ) ظفلب ملعلا بأب قىراخبلا هاور )١(



 موو ءايشالا هده لاثمأ كل رت لع كلذ ةلوتدملا هلدالا نأ

 "تاب نم باوجلاف

 ا ءايش ألا هده لاثمأ 0 0 تأد ةلوقمملا ةلد الا نأ ١ ركع 1

 ءاتيفوتعلاو كلما نيب رسخت شل ىلا . د1, كلذ 2 "كرر هلع

 ليم ]1 ةيضفو الخد دما كابخ طيش انا ف 0 ل
 , نوكيف بحي امب اعدل هل ءاشوافةوعدلا باجي ءالسلاو ةالصلاهيلعناكو. "”كللذ

 « هير ىلا عرضتيف ا عوجي : تاداعلا ىراح لع لجلا راتخا 3 « لعشي 1

 هن داقلا ا 0 قع - « هيلع ىنثيو هدمحيف ١ ؛ عبشيو

 نم هباحصأ ىرُي "ملل ةالطلا هيلع ير ترك تا

 هم ا نم هب نك « نيقيلا ةيوقت ىفءاذش هيفأم نطاوم ىف « كلذ

 كرش ل كلذ عمو « هيقسإو همعأطل هير دنع تدب ماللسااو ةالصلا هيلع ناكو

 كو ا ع ل ل

 .كاوه ىف عراسي الإ هللا ىرأ ام : اهنع هللا ىذر ةثّئاع تلاقىت-؛هل ةرضحم

 ىراجم ىلع الإ لوعي لف « اهنم ًانكمتم  ةارالا فرش نم هللا هدا
 نأ ىف « ايظع تاماركلاو قراولا لهأأل ًالصأ كلذ ناك « قاما ىف تاداعلا

 هللا ىلص ىنلل لاق ليقاَر -إ نإ هيف لاق اليوط اثيدح بيهرتلاو بيغرتلا ف ىور )١(

 ضر ثا كو ضر د سا زخحيت 0 كيلا ىثعيف © تاكا داك عمس هللأ نأ) :ملسو هيلع

 كارا بن تكش ناف تلقف ةضفو ايهذو ا:وقايو ادرمز ةمايحب لالا كعماربسا قا كياع

 داتساب قااريطلا اور ( اثالث 8 ابن لب لاقف عضاوت نأ ليريح هيلا اير د انن تش

 هريغو دهزلا ىف قمبلاو نسح

 عبشا براي ال تاقف ابهذ ةكه ءاحطب ىل لعجت نأ ىلع ضرع ىنا:) ىذمؤتلا ىورأ (؟9)
 كتدجو كتركش تعيش: اذاو كترك ذو'كيلا تعرضت تعج, ااذاف هوي عوجأو اموي

 ل : هك قراودللا ردت عم تاداعلا صراع ىلع هسفن لمح هنثداع ىلع ىراحلاف (©)

 ظح نم أربم دصقمل نطاوم ىف كلذ نكل « تاماركلا هيفاوتو تاداعلا هلق رذنت تناكام
 مم لحن ىلا ةديدشلا تامزالا ررض مهتيافكو « هباحصأ دنع نيقيلا ةيوقت وهو « سفنلا
 هذه ىف دئادشلا مهلع عمجي ال يىت- ةيبيدحلا ىف لاحلا مهدتءا ال الثم ءاملا عينك

 ةينضملا تاقوالا



 ةرشع ”هيداحلا ةلءاسملا مو

 00 1 امارس لمار هابل الل تالتناك ؛ ةضخلا كح ىلع رثك يلا
 كلذ هل لوءذملا لوانتيف « ضرألا نم هجارخإ وأ « ءامسلا .:رم ماعطلا لازنإو
 ناك امل_ مدقت ايو ةصخرلاو ةعررحال ةبصخرمل هلتسا نإف . هلمعتسلو

 ولا ناك «ايننم لانبل اهف ببستي الو اهدصقي.ال نأ م 0 ا

 هنأشنم سيل ذإ « عراشلا دصقل ةفلاخم طرشلا اذه ةفلاخنناكذإ كلذك اهف

 هحوت م نإ ةصخرلا بيس نأ عيرشتلا ىف هدصق اءإ و « ءادتبنا صخرتب نأ

 08 عضوت مل تاداعلا قراوخ نلف ليل با لاك هس ىف نذالا

 0 اهتبج نم فيفختلا ىلا دصتلا ناكف وع يا تءضو امنإ و «ةيدوبعلا

 1000 لا فاك ماقل عضول فانم اذهو . اهبر ىلإ ال اهملا

 ىنعمي . ةصاخال ةماع ةعبرشلا ماكحأ نأ دصاقملا باتك ىف ركذدتق ًاضيأو
 هنن ديلاو « نضعب نود نيناككملا,ضعبدب ةصاخال « فلكم لك ىف ةماع اهنأ

 د وشاب اهغال متِلَع يبنلا دصقب طرشلا اذه ىلع ضرتعي الو

 0 نبع ًايعر روسي كاني دسق اغإ مالسلاو ةالصلا هيلع هن أل ب ةزجعمو
 0 هما كلا نابط | ريظتب نأ كورلا نإ لوب :كالدكجلو ١ نشبلا لح هلط

 ليا زتجادملا ِح اع املرا مسقلا اذه نوكيو . هسفن ظل ال ىعرش ىنمل
 "2 نيقارلا_ءايلولالا تاما كريظروملا اان لعوا ..بصقلا نس .نوك
 الب ريتعم طرشلاف اذه نكي. ل اذإ امأف. ءارقتسالا هيلع لد امسح « لاوحألا

 ىلوأ صوصخللا ىف وه لب « مومعلاب صتخم سيلو « لاكشإ
 ةداعلا بحاص نيبو هنيب 0 ال هل تقرخنا اذإ ىلولا : ليق ناف

 8 فاح لانس ازيفلا وي ريغ وأ بارششلا وأ ماعطلا هل ىيه ىذلا ن اف.ةلجلا ىلع

 بكمل ند انما لاثرأل كش. *لعذاقلا تدك: كلذ هل امرا
 دإ ؛ةداعلا قارخا بحاص ,و و لاشال كلذ صخرتم لوانتلا ىف هنإ ىداعلا

 طفلا ادع بنس لهم اع رئانا اذكهو ءاميني قذأل



 مو هدد هن دا ةلايملا

 3 7 دصقلاب عراشلل ةهدوصقم ىه « 6 ا نم ةع زعلا 6

 ةصخرلاب عراشلا هدصق 0 ةيلكلا كلتل ضراع ىئزج وه ثيح نم جرو

 ٍرعأ هللاو ٠ قاكا رتل يح نذ

 ةرسدع ّىداحلا ءلأسلا

 «ةيراجلا تاداعلا عم ةدرطم مئازعلا اندجو « صخرلا عم مئازعلا انربتتعا اذإ
 . دئاوعلا كلت قارا دنع ةيراج صخرلاو

 « اهتاقوأ ىف اهمامت ىلع ةالصلاب رمألا اندجو اناف ب رهاظف دي لوألا امأ
 : ةداعلا هب ترجام لع « ةيئأملا ةراهطلابو « هلأ هل دودحملا هتقو ىف مايصلابو

 ةيشاالمو عاملا دوور و ءتصللا دتماق لاو م "10 قنا رخو ءادكملا

 لأ اقلطم هر رمل راسب رمت ينتاكاسلاو فاداكلا تس كانك
 كلذب رما اهنإ « اهريغوري زنملا مو مدلاو ةتيملا لكأ نع ء يبنلاو « ةالصلل

 دوجوو . ئوهملا باذتحاو نذل لاثتم اذ اعلام دوحو دنع هنع ينو هلك

 هيف لاكش الوزبا رثك كاكا مالا مومعلا ىلع د دال وه كلذ

 ١) رفلاو ل ماج لودألا ع ثيح نم 1 *« ىننلا امأو «

 لوك أملا وأ بوثلا وأ ءاملا مدعو .٠ رمأ ام لعف وأ « هلع غب رمأ ام كرتل صخرم

 لئاسملا نم رم ايف كللذ ليصفت رم دقو . هكرتن ٠ ىف روك ذم رخآآ ريرقت هانعملو

 هللا دمحم دصاقملا تانك نم هعضوم

 . مدقتام ماعلاف . صاخو « ماع : نيب رض ىلع دئاوعلا ىت رخكا لبابا

 ىف نوكي امنإ كلذف . اهاضتقع اوامع اذإ ءايلو الل فئاوعلا,قارخشك اللا

 مر ا

0 



 صضيئرلا لئاسم نم ةرشاعلا ةلأسملا ناحل

 0 0 51 7 ,ء 2 سس وه

 كب ديررلا الو سيلا 9 هللا ديرب ) : ةصخرلا ري رقت دعل ءاحو ) 0 م

 0" جل

 هاوس امو « لوألا دصتلا وهو لسانتلا حاككذلاب دوصقملا نإ لاقي اك : ليق

 ا لإ تالا نسو) .١ لاعت هلوق مم « ىناثلا دصقلاب هوحنو نك .كسلا ذاحما نم.

 اهحاوز اهنم_ لمحو ) : هلوقو .( اهلإ اون ا با نع ل

1 0 
 0 اسما ليسا صخرتملا نع هسفن حانجلا عفر نإف 110

 ًاضيأو .جرح مفرو أ ريل وبل ةرقكم اكسلل تادؤدعس اماياحكملا"نرك

 0 يطع ل مل خانك ىف عراشلل دوصقم جرحلا عفر نإف

 012 لج ابو ) > هلوف ىمتتموطو . ةثبلأ ىرثك أءوأ ىلك جرح اهقو
 مو ءةقشمو اجرح رداونلا تايئزجلا ضل ىف دج نحو . ( جرح نم نئدلا

 . تايلكلا ىلا فرمهنم وه امنإ عراشلا ءانتعا نأ ًاطيرعآ ؛ ةصخر هيف عرش»

 "0 تايون نع افإو ع تانلكب تسيل اهنإ ضصخلا لاك ق لوقت كلذكُم
 . عم لا دا هع ملا دخلا ةلأسم ىف هياع هيبنتلا مدقت

 ةضخرلا ىف ىف جرحلا عفر دوجو نم مزلي ال هنأ ىأ . هيلع 10 لاؤسلا ىلا دوع )١(

 1 ًاضيا جرلا مفر تبن هنأ ليلدب ء لوألا ال ىباثلا دصتلاب عراشال ةدوصقم 320 1

 تادودعم مايا مايصك . اهتءعزع لا شف ةلوهسلاو ةصخرلا اهي ى هلا لئاسملا ن

 7| ملط ايد ويل مرو دس انيأ انجب ةمزلا لصأ ىف الثم اروبش 5

 قرت < . ناثلا دصقلاب 0 نأ دع لا ىف جرحلا عفر لوصح ن ,م مزلي الف ٠ لوألا

 .مثازعىه ىلا تايكلا 11 1قبدِربق م جرح اوفارن نأ ىأ ( خل ناس لاقف اين اثهيلع

 هلوقو. انهأ لوالا ضارتعالا مسحي وهف ( غلا ةمير ءىلا 0 عيمجا نع باوجلا لحو

 ليصفن نييقرتلا نيذه م ن1 ىلع الو, باوملا ديوس ولا ضعل ىف دج نحن و)

 هلاجإ كعب ضارتخالا ناكم نيدعت ةبج نم قرتلاو ٠ لاكشالا لصأ ىف قالطالا تحن لخد امل



 اله ١ رييختلا الجرإلا مفد ىنمع ةصخرلا ةحابإ نوكل نايب ةدايز ىف

 نا: هل لاقيا صخرتملا ًاقه: راض دانا روخلا كارلا سانا 0

 وهف امهنم لمع امو . ةصخرلا ىضتقمب لمعاف تّئش نإ و « ةعيزعلا لعناف تّئش

 هقح ىف ةءزعلا جرختف . ةرافكلا لاصخ نازو يلع « هقح ىف ًابجاو مقاو ىذلا

 ةعزع ن وك نأ نع

 ةصشرلا تلف جسرا عفر قمم اهيا ةسليالا نأ د اسر 1
 جرا عفر نأ ىرت الأ . رييختلا مناتسيالج رخلا عفر نال ب بابلا كلذ نم اهعم

 تويولا نم اهلصأ لع ةعرعلا نآ احن كلك ناك ادا طي عم دوجوم
 <« قرف هل رذعال نم نيبو هنيب نكي : مل ةعزعلا لعف اذاف. عراشلال دوصقملا نيعملا

 ٠ ةصخرلا ىلا لاقت:الا هسذنل راتخا نإ اهل كراتلا نع جم ا اكل

 .ىناثلا دصقلاب كلذف « ةصخرلا عوقول ل ناكنإ عراشلا 2 00 دقو

 . ةعيزعلا عوقو وه لوألا نصل را

 <« ناتنوب حلا داقنإ ىف ال تف اذإ كالا ؛ ةلاشلا هذه ةنشب ىذلا

 5 558 نأ هيلعت < زعلا نآف . ةلواط يد ىرخ كار لد الا سنا ىف اه دا

 : لاقو ( 00 لع ئَوذ اودع اور: نكد و يف ةلاذعلا لعأ نم هب رْمأ
2 0 

 ةعزعلا ل ا ةلادعلا لهأب مح نإف 6 هو لرم نوضرت م

 ءمالارس امدمإهرذعا « هيلع نإ الفىرخ ًالبكحنإو "0

 ةدخرلا ىلا ةداسلا 0 آلا كتالذ 8 ٠ هداهتجحا 1 هلو

 نع محلاو لدعلاب محلا نيب ري هنإ : م اجلا افا لاس د نيصخرتملا 0:

 ةصخرلاو ةعزملا نيب مطل ريع لإ انه لاس كانك

 مفر ةدعاق تيث دقو # ىناثلا دصتتلاب صخرلا عرش نإ لاقي فيك : ليقن 3

 نبادلا ىف كيل لمح امو: للاعت هلوقك + لوأالا دضقلاب ”١ ًاقلطم حرا

 ةياآلا دورو نم مزلي .الهن أب راوجلا ىنعمو . ةصخرلا لحم صوصخنء رظنلا عطقب ىأ
 تا ةء الا تءاح دقف ء لو 6 دصتلاب ادوصقم نرك نا الالقتسا مكملا ىلع ةلاد

 انه اذكف . لستلا لوألا دضقلاف كلذ عمو نكسلا وهو الالقتسا حاكسنلا



 صخرلا لئاسم نم ةرشاولا ةلأسملاو ةفساثلا ةلأسملا من

 هقاعتل قيس ركل 0 هتئلاخوأ عراشلا دصق ةقفاوم عورف نم عرق ةلخاب

 نإاف .هعضوم ريغ ىف هبلط وأ هيف نذؤي ملهجو نم صخرتلا بلط ىف « عضوملاب
 هنم مدقت دقو . صيخرت الو هيف فيذخت الام ةعزع ةتباثلا ماكح الا نم
 هلعضوم لكو « صيخرت هيفاماهتمو . .ةريثكل ئاسعوتلاا ذه ىباتك )| ء اد ُِف

 ةقس ةقشم هدعل ام ديعلل ةةحاللا لاوح الا نف اضنأو ٠ ىدعتيال هب صت# صيخر

 لصألا اذهلو . ىعرش ببس رينإ صخرت امب رف « كلذك عرشلا ىف نوكي الو
 اناانتم نم اهزيعو 6 دوصتملا ضيقت ةلماقملا ةانعاقك 4 تايبقملا ىف ةريثك دئاؤف

 اهوحن ناك امو « للملا

 ةعسانلا ”دأسملا

 « مفرلا ةدوصقم الو « عراشلل ليصحتلا ةدوصقع تسيل صخرلا تافنأ

 ىجف ؛ةيبوجولا وأ ةيعرحتلا مئازعلا م اتمما 0 هات الاء نأل

 لاب 7 ةنلبإ وأ ادا مر بابسأ امإو « مثأتلا 0
 نيمت دقو . اتالم مازملا ماكحأ بترتل مناوم ىه امنإ ءريدقت ل اكىلمف . حا

 ابعاقيإ دصق نم نأو « عراشلل لاوزلا الو ادوخلا ةدوصقم ريغ اهنأ من

 هيف ىرجنو ٠ حيحص ريغ رف الولا ف مرحلا تكلا 2

 ” اا نابسالاةسنلاب كحل ك كزذكف» 3 هر كنا والا

 قرف ريغ نم

 ةرشاعلا ءلاسملا

 « ةعزعلا نيبو و اهني رييختلا ىنعع ةحابم ةصخرلا ن 1 ىلع 9 انزع رف اذا

 مقباس نالباقي نامسق نيده نأ ال « ةرأب و ماا ١

 ” اهئم ةنماثلا ةلأسلا ف (؟)
 كاثه هن دعوو ةعبارلا ةلأسملا رخآى هلجأ ام طسن وه اذه (4)



 م_[4 2 هدصق سكعلا عورشملا ههجو ريغ نم فيفختلا بلط نم

 كاذهنع عفرف « ةيع كانو اخ لعفي ١ هِي دلع ىلا 0 2 ءاكذلا

 : رححلاو 31 رألا نيب قره اك وح

 « هيف حجنلا عراشلا هل نمض امل بلاط ههجو نم جرحا بلاطن أ (ثلاغلاو)

 « بلطام دضا ًادصاق ناكف ٠ جرُخلا قيرط ىدعتل دصاق هبجو ريغ نم هبلاطو

 ٠دوصقملا دض الإ دوصقملا دص لبق نم ىناتي لو ٠ ليش 20 227

 روكحذلا تايآلا هيلع تادام ىضتقم اذهو . جرخلا مدعل بلاط ًاذإ وهف

 اللا ) هلوقو (هللا ركّسو اوركمو) : هلوقك « عادخلاو ركملاو ءازهتسالا اهيف

 سقت | الإ نوع داخم اهو اونمآ نبذل و هللا نوع داي: هلوقو( مهب *ىزب تسي

 هلوقو ع ملط د دهدتلا دودخ دس ردو ): ىلاعت هلوق هنمو (نو رشي امو
 ا
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 قى ان كلذ" قوس ىلا ايدك انآ ” نمو هر نلت فانا لمع ن 3 م) (امظع

 كا كيتو دالك هللا هيلع دهاع اع ىفوأ نمو سات ا - امثافش 522

 ءعورشملاةحاصملا قدر ط لعىدعتملا نك م مدقت مك قد هعمض-و ىدملا ادع

 بولطملا وهو ٠ ةحلصملا كلت دض ىف عاس

 الإ اهنقرعم قح اهفرعيال دبعلا لاوحأ اهب موقت ىتلا حلاصملا نأ ( عبارلاو )
 هيلع ىنخب ىذلاو م هوجولا ضعب نم الإ [ع اهب د.ءلل سيلو . اهعضاوو اهتلاخ
 و نم هسمن ةحلصم ىف 0-0 نركب ذهف -”هلودس :ىذلا 0 5

 ظ 0-2 ةصقان اهلا هلصوي 0 هاا تالا ل ء ابيلا هلصوي ال

 اهرشب اهريخ موتي الف © حالا" ىلع ةنزاوما ف ىف سس 0
 مولعم وهو ٠ الصأ ةرمث هنم ىنجي الو  الصأ هلكىلع هل متيال ًارمأ رادع نم 5و
 ناك اذاف ء نيرذتمو نا رن نابلا هللا تك اديلف ٠ هالقعلا نيب دهاش

 لوص- هجو ىلا عوجر عراشلا هعضو ىذلا هجولا ىلا غوجرلاف «كلذك

 ةلاثملا اعلا لاا لا عوجرلا فالخب ٠ لكلا ىلع فيذختلاو ةحلصملا



 ضخألا لئاسم نم ةنماثلا ةلأسملا ا

 نإ ها: لاقق'. ًاثالث هتأرما قلط ىع ْنإ هل لاقف لجر هءاج هنأ نابع'نبا نعو
 تنارأ :لاقف . «اجرخهل لمجي رف ناطيشلا عاطأو « همدنأ هللا ىدع كمع

 مثخ نب عوب رلا نعو « هللا ميما 13 ٠ لاتف ؟ لخر هلل اهلحا نإ

 ,لع قاض ءىث لك _:رم : لآق 4 هل لج هللا قش نمو ) : هلوق ىف

 «ةرخآلاو ايندلا ىف برك لكن م هجني هللا قتي نم سابع نبا نعو . سانلا
 0 الا مرد ردع ىلا اجر هل لميمي ةيصعملاو هللا قت. نم : ليقو

 ”لحر :مه عر كافه نود ةثالث» هت 100 |اق لاق ىسوم ىلأ نع

 كلا (كلاومأ ءايسلا [ىنوت هلو ) لاثت هللا لاق دقو ايشنم هلام عا
 م ع 3 و علا عا
 اذه ىنعمو « اهقلطل الف قاخلا ةئيس ةارما هل لجرو « دوشل لو نيردن نا

 « ا. ل ًاظفح انلاومأ ءاهغسلا ”ىتؤن ال نأو ؛ عيبلا ىلع داهش,الاب رمأ ال هللا نأ

 عقب دق هيلا هللا هدشرأ امل كراتلا ناك« هيلا ا و هللا تا افدلعو

 ةريقك اذه ىف رام لاو ٠ هباب نم رمألا تأي ل هن ال هؤاعد بجي لو و هركي مف

 لكس هنأ سابع نبا نع ىور دقو . ىنعملا اذه ىلع اهتاموهفمو اهرهاوظي لدت
 كا مرا ف مع وحلا ما ا

 ا نوت دعل نهوةلطف ءاسنلا متتلط اذإ ) :التف« اثالث هتارها قلط ل جرزع

 ىف كلام جرخوأجرخم كلل دجأ مل« هللا قت :1 تنأو «( اجر در "يم ملب

 تقةلط ىلإ :لاقذ دوعسم ب كك دمع نا ىأ ا أ ىئنعملا 50 يف تاغالبلا

 دق اهنا ىل ليق لاق 4 كل لبق اذان ::دوعسم نبا لاقق . تاقيلطت ىنامث ىأرم

 نمو هل 3 سب دف هللا هيأ ىلط نم ءاوقدص : دوعسم ن 1 لاقف. وقم تناد

 كوه ع هامحتنو كسفنأ ىلع اوسلتال ٠ هب هسْنل انلعج ايل لع نحف

 0 1 أ دا رأ نيح ىتاطسبلا ديزب ىلأ ةياكح ل اماتو٠نول ولو

 اضيأ م احلا ءاورو )010(



 61/7 هدصق سكعنا عورششملا ههجو ريغ نم فيفختلا بلط نم

 تناكو « دابعلا لاصمل ةعيرشلاب ءاج هنأ ررقت ال عراشلا نأ ( اهدحأ )

 ةراحخلاقاشملاو ضارمالا تتار اع ل ل ا

 فلكملا نع حازني اهب « جراخمو تاليككتو عهاوت ًاضيأ هل عرش « داتعملا نع

 اهنأ الولو . ًارسيتمو ايداع هيلا ةبسنلاب فيلكتلا ريصي ىتح « تاقشملا كلت
 تافيلكتلا ف رظن نمو . ةيئادتبالا رومألا ىلع ةدايز ابعرش ىف نكي مل كلذك

 رومأمفيذختلا بلط ىف فاكملاف ؛ كاذك ناك اذاف . لمأت رسيأب اذه كردأ

 ل هيف لصاح فيفختلا نم د نألو عورشملا هبجو نم هيلطي نأ

 نء بلطام نكي مل « قيرطلا اذه ريغ نم اذ بلط ولف ٠ ةلجلا يف مطقلا ىلع

 0 ا را ل ل ا

 هعو رشم دلل ضرتلاو ٠ اضيأ ًاحو رشم ناكل تانك ناكل د

 هل جرخمال عرشلا قييرط ريغ نم فيفختلا بلاط نأ تبثف

 هيفكيف «عورشملاهجولا نم فيفختلا بلط اذإ بلاطلا اذهنأ ( ىناثلاو )

 نا 1 كلذ ىلا دصقلاو ؛ هرجو نم هيلط فيْفْحَلا لوصح ىف

 هدم مؤش هدوصقم لوط مدع ىف هيفكي « عورشملا هبجو ريغ نه هيلط

 ًاجرخح هل لمجت هللا قي -رمو ) : ىلاعت هلوق باتكللا نم اذه ىلع لديو
 6 و 5. -

 هل لعجيال ل قت لا ن 0 نآ طا لأ موهقمو ( كسا 3 ن<“ هقزري و

 مجشأ نم لجر ءاح : لاق دعجلا ىلأ نب ماس نع ىضاقلا ليعاعمإ جرخ : احر

 هنبا ناكو « ربصاف بهذأ » : هلع ىنلا هل لاقف ديجلا كنف لي ىلا لا

 لَ ىنلا قاف 4 ةمينغل هانا مهيدي نم تافأف نكرم ىدبأ 2 ا

 !ةيآلا (هللا ق 3 0 مو ) : ةء الا تليف « ةبيط » ل ىنلا هل لاتق « هربخأف



 ةتماقلا ةلاسملا'_ نضراعتلا اده نه صلخلا ىف لصف . - "5

 -ه: لصف زن
 ىف لاكشإ عضو كلذو ٠ ةضراعتم ةلدأ داربإ مدقت امم لصاحلا : ليق نإف

 ؟ ال مأ صلخم هل لبف ٠ ةلأسملا
 امن اف ب دهتجلا رظن ىلا كلذ لكوب نأ امدحأ ه : نيبجو نم « ممل ليق

 ىقبيف ٠ حيجرت نيفرطلا نبي عقي نأ ريغ نم « قيرف لك لالدتسا انه دروا
 ضءبىف اهدحأ هل حجرتي وأ ؛ ًاقلط» اهدحأ هل حجرتي ىح « دهمجغلا ىلع اقوقوم
 عمجي نأ « ىناثلاو » لاوح الا بسحب وأ « عضاوملا ضع ىفرخآلاو « مضاوملا

 ءاهماكح أو قاشملا عاونأ رب رقت ىف دصاقملا باتك ىف رك ذ امو مالكا اذه نيب

 قيفوتلا للاب و . هللا ءاش نإ باوصلا هجو امهميب امف رهظ ناعضوملا لمؤت اذإ هنا

 مالا 3 أهلا

 كاذب عراشلا دصنقف « أجرخم فاكملل هيف عراشلا لعج قاش رأ لك
 هرم جرخلا ةيعرش صخرلا ىف ءاج امك ؛ ءاش نإ فاكملا هارحتي نأ جرحا

 ناك « هل عرش ىذلا هجولا ىلع كلذ نم جورخللا فاكملا ىخوت اذإف. قاشملا

 ىف ©” مقو كلذ لمفي ل نإو ٠ هرمأ ىف مزملاب ًانخآ « عراشلا رمال الثتم
 وا بجاو ىف ةنلاخلا كلت تناك «عراشلا دصقل هتغلاثغ 6 اهدحا » نب روظحم

 كالذنع جرخلا دقفو ؛ هيلع ريسيتلا باوبأ دس « ىناثلاو » . حابم وأ بودنم

 - هنو نم كالذ نايب ف ء هل عرما م 53 هنعجو ركنا بلط ىدذلا 5 قاسلا 0

 اهقيلطتب ةجوزلا نم ةديدشلا هتبركسفني نأ حوزلل لعج عراشلا نأ كلذ لاثم )١(
 اهامحتي نأ ىف هسفن عجارو اهتيو: فرع اذإ قح٠ ديدشلا جاعزالا اذه اسدؤيف ؛ ةدحاو

 قلظن نأ هل ناكايناث هبرك دتغا اذا» . ابعحار « اضيأ هتحاصمل اظفح « ناكامم رثك أ
 هل همسزام فلاغ دقف ءاهتبا اثالث قلطف ىعرشلا قيرطلا فلاخ اذإ هنكل . كلذل اًضيأ
 ةريثك ةلثمأ هلا ىب أايسو 5 اهنم هل سلخم الف . هتطرو نم جرحتا دقفو ؛ عرشلا



 مع م نايوتسوأ ىوأ نوكت دق ةصخرلا نأ رظنلا اذه لع ىو لصف

 مه "7 لصف ق-

 .نظ ةبلغي "7 هببس نيعت اذإ « صخرتلا كرت ىف ةيولوألا نأ هيلع ىنبنيو
 ا ذإ داماؤ. . ناب وتيسل دقق ؛ ؛ مضاوملا ضعب ىف لوا نهد رتلا نك دقق مطقوأ

 .صخرتلا عنم ىف لاكشإ الف نظ ةبلغ 0 نكي مل
 ايرون لع ةلومم معيدجتلاب دحالا لع كلادلا لذ اللا نكسا) اس

 نيب رظنلا لاجمو . ضع نود دراوملا ضعبب صيصخم ريذ رم ءابقالطإو

 نم « ةقشملا ص ىلا ةلعلا ربتعملا لعج اعإ لوالا قيرطلا بحاص نأ نيقيرغلا

 ريثعملا مح اعإ افلا و رظلا اسر م هللا رع يللا
 ريغ لعلب 7 تناك (ذإ انه لم ضرااو يشك تسلا ا

 .ىلا انه عجريام ًاريثكو ٠ هابتشا لحمل ح اف ةطبضنم ةنظم اهل دجوي لو ةطبضنم
 هعضوم نديم وه امسح « ريتعم تراث هن ! 4 طايتخالا ارك

 35 عاجالا اذه نب م اممندب قيرفتلاو عاججالا ةفلاخ» ىوعد الا قبب لف .٠ ( خلا عم مستملاو)

 نع لزنت مأ ؟ ملعلا حام نه ذكنيح دعت لهو ؟ ثحاملا هله ةدئافام « هدو-و ضرف ىلعو

 ؟ كيذ

 :. نهنألا وم ىلوأي. شيلا اهادجأ نأ ىلع | ىيشام هيفي رك دي ع كوز لا لمتلا راع 0
 ةعزعلا حجر” ىلع ىئينبام كلذ ىف تيب اك

 ةمكملا دجوت و َىَ نس لا ١)

 ) اهيتارم ىلع جرالا مفر ىف ةلد" الا ىئعم مهثب نأ اهنمو ) كانه هلوقل لباقم (؟)

 ةلعلاو « ةطيضنه ريغ تناك اذاو .رهاظ ر م'الاق رفسلاك ةطبضنم ' ةئنظملا تناك اذافىأ (:4)

 لخدي الف ٠ نيقيرطلا الك ىلع طايتحالا بجاولاف « ضرملاك ا ةطبضنم ريغ ةقشملا ىه ىلا

 ل لب ؛ةيولوالا ىف عازنلا عن مْص وم ادع م : ل « :رهاظ وهو ٠ نيقباسلا نيرظنلا تحن

 ةقياسلا هتاريرقت ىف ةصخرلا عوضوم لصأ ىف هلخدي



 ةم زعلا حيجرت ىلع ةلادلا ةقباساا هوولا ةضراعم ىف ”8 5

 اطباشاو و 7ديقرتف وأل اك اذ اف* هطاشن ايل : اسيل 1 000 » : لاَقف

 مر ةالصلا هيلع لاق كاذلو . ليبقلا اذه _ءرم ةهخلا كرتقا ا ريثك ٠

 ذخأالا نأ تبث ' كلذك ناك اذ اف« .رّثسلا-ق.') 00 ربلا نم سيل »

 9 ىلوأب تسيل ةمي زملاف ؛ ىلوأب سيل هنأ س نإو ؛ ىلوأ ةصخرااب

 ىف نيبت اك « ىوبلل ةفلاخم تناكنإ ةعيرشلا مسارم 0( ير هاجلاو)
 .مهنيدو مايند ىف دابملا ملاصمل تنأ امنإ ًاضيأ اهن اف « باتكلا اذه نم هعضوم

 : ةيف انمآلك سنلو ٠ ةعلرشلا مسارل ملاح ناك اذإ الإ مومذعب سيل ىوهلاو

 عرشلا انل بصن اذإ هن اف « اذه نم انتلأسمو . مومْذع سيلف ا ناك ن رق

 عابتا نبأ « ةصخرلاب انلمع وهاضتقم انلمعأف « كلذ نظلا ىلع بلغو« ةصخرل 8

 ىضتقم نع جورملا هببسب ثدحي صخرلا عابتا 7*2 نأ و ؟ اذه ىف ىوملا
 008 السا مج! دس الا كرتو تاديدقتلا عابنا كلذك « ىعنلاو رمألا

 عبتملاو "الا نع لو امدح نبلو ١ يعنلاو رم ألا ىمتتم نع جورملا

 مئازعلا ىف نظلا ةبلغ تناكن إف . ءاوس مئازعلاو صخرلا ىف ةعورشملا تال

 امهميب قرف نمو . رخ .الا 3و ىرحأ امدحأ سيلو .صخرلا ىف و كلذكف « ةربتعم

 فرطلا اذهريرقت اذه . عامج الا فلاخ دقق

 (ريسيت) ريسي فالتخاب ىن اسنلاو دواد وب أوىراخبلا هجرخأ (1)
 اك انما هع دارملا 0 + نيخابن ل انغ اليا حصيل هموم لظءانببكخأ 2(«

 ا ا مدقن' ث لوجان نيفرطلل اسسانم كلذب ناكف ٠ ةحدافلا ةقشللا هف

 هحولا اذه نع هاج ازعل لوا امدخأ سيل ) سداسلا هحولا ىف لوقيس (؟)

 ةضراعملا ن

 ١ سداسلا ىف قيس ال ضراعم اذه (4)

 هيفحرص هنأ الا . هم زملا حايج رت ةلدأ نم نس ا هب ضراعب (5)

 نأ ماسلا خلاب ددشتلا دبع همم كمزل اذه انمزاد اك: لوقب هناك ٠ نيضراعتملا نيبح

 ايل داو كار امي. انباوج وهف مكب اوج ول عصام -

 هلوقاذكو . مازلالا ىف كارتشالا نم هرك ذامىلعابعرف ىوعدلا نيع وبف ( رخآلا نم ىلوأب



 6417. ةمزملا حيجرت ىلع ةلدلا ةباسلا هوجولا ةضراعم ىف
 ككل هلل لحأ امد تايدط اوم وجت الارتما يا لققو ( ممل را
 + سفنلا ىلع ادردشن ' هللا لحأ ام ميرحت ببسي تلزن اهنإ ليق ( اودتعت الو

 لك نشل نان نكس لمعلا نم اوذدخ» :ث.دحلا ىفو٠كلذل ا

 اه رس راتخإ الإ نيرفا ندب مالسلاو ةالبغلا العر يود

 م ءًامويم ًاموب مهب لداو اوبتني كالا ,دلل'« ا
 ١ اووتينأاوبأ نحف لدا دكا ثريشلا رخأت لد لاق لالل ا ا

 لاق دقو 5 00 20 عدب الاصو ؟تاطار رت 0 »:لاقو

 هيلعهتلا ىلص هللا ل ناودر هصخر ا ىذا 52-5 )|نسو ا

 « ليللا مانتال اهنأ ا م تين ل دخلا نقلا ف كلل ؛*السو

 ى» 5 لمعلا نم اوذخ !+ لهللا م انتل : :ماللس لاو 3 1 لاقف

 هللا ىل<ىناا هل لاق نيح ذاخم ةمامإ كيانخو .'ىرت ؟"ابلعف ركنات م30

 نع ردات د كَ هللا لرقرا 1 لجر لاقو علو داعب تنأ ناتفأ 0-2 هيلع

 صقل لوسر تءاراسف لاق. اني ليطن ا نذاف كسل ١ ل
 شم نإ » :لق مث ءذ موي هنم ًابضغ دش لعاب ىف سو هيلع هلل

 هيلع هنع لاس « يش راس نوي طر را لبا 3

 هب تكا ءتر تبا تلك اذن لس مالسلاو ةالصلا

 ىئاسنلاو ةنالثال ةءاور ىو (لامعالا نم اوذخ )ظفاب ةتسلا ع داس ال

 مم ةياوار ا( لع نإ ) لوقأ. (لعال) نيتياورلا اتلكىفو ( لامحالا ن م مكيلع)

 (نيرمأ ىف) كلامو (طقنيرهأنيب) ىراخبلاو (امنأم نكي ملام )ظفاب ىذهرتلا هجرخأ (؟ 0(
 ظافلالا ضعب ىف فالتخاب ىراخبلا خد 69

 ( زيعلا.انل هم ول' ):ظفلب ىذمرتلاو نيحبشلا نع يلا ف < هاتر

 ىلمرلا الا ةسملا نع ريسيتلا ىف 0 )2(

 .ىب اسنلاو ةثالثلا نع اهمساب حرصي ملو (هنالف تاق) ظفلب ةشئاع نع ريسيتلا ىف هجرخأ (1)
 ةياور ابمساب حيرصتلاو

 قرم زعلا لا:ةقيطا ع ويادإتلا ف اا سانلا موي ني>ذاعم ليوطنت ىف ثيدح ضعب (1)

 ىراخبلا هحرخآ ثيدح ضعل (4)



 هك نعلا حمجرت ىل اع ةلادلا ةقباسلا هوجولا ةضراعم 86 دف

 نع مرت أرق
 ىلع مزع نم ببسب قى ' ينم سيف تفس نع بغر ' نم 2: لاقو ل اثبتلا نع

 ىف تناك تلا 5 دشلا عاونأ ىلا «' ءاسنلا لازتعاو 6 ليللا مايقو «: ناهنلا مايص

 تتاك ىتلا لالغأألاو مارصإ مهنع مضي و ) : هلوقب مهلع هللا اهنتخف « مألا

 ى رع و 1” ياخ صخرتلا نم وأ علي هللا لوسر صخرت دقو « 9

 ا رده نيس املاح ةاايصلاو  ه رمسلا ىف رطقلاو رصقلاك م سأ

 0 3-5 نإ دارأ اذإ ىتحدعاق هتدب ىف ليللاب ىلصي 2 نيح 2

 1و ةتعوغ نم ىرجلا كن مينع لا ىذر هباحصأ ىرجو . مكر من ائيش

 ةريثكح ىئعملا اذه 1 « ضءب لع انضعب ٠ بيعت الو » : لاق مك

 نع عاطقنالا ىلا ىدؤي دق ا نأ ((' ”سماخماو)

 « ةدابعلا ىف لوخدلا نع ريفنتلاو « للملاو ةياسلاو م ريظا الملا قاشألا

 نإف . ةريثك ةلدأب ةعيرشلا ىف هيلع لولدم كلذو .ماودلا كرتو . لمعلا ةيهاركو

 014 )او ذل كلك هك هنق هل ليق وأ بلط وأ دي دعتلا هوت اذإ ناننالا
 ا ال لارج الا تسلا وب :ناسع أ ريصت دقي هلا تاقذالا تي ىف هنع
 ةلأسم ىلا مجريام الإ صخرتلا باب ع ن1 عدرا هكا جدكاو نعم

 ءاص اع رو . ةقاش ةعلرشلا دع « كلذ ىوسام هنع دسو «“*”قاظن الام فيلكت

 16 ًاعرش هركب ام ضعب هل ضرع وأ مطقنا وأ« جرملا عفر لئالد هيلعلدت اب هنظ

 3 ريثك ف ماكي اك هللا لوسر مكين أ اوءاعاو ) :ىلاعت لاق دقو

 ىبص هللا لل دا نع اوان ناكر هثالثلا ثبددح رخآ وه ء ءزجلا اذه (1١

 ماسو هيلععتلا ىلص هللا لوسر كلذب ىلع الف اهلا اين اورخ آل 00 لا

 00 اجحاو هلة محال ىإ او امأ ؟ اذكر اذك م نيذلا م 1

 هاور ( ىنه سيلف قنس نع يغر نف . ءاسنلا جوز" ؟ ار را 05-1

 ِ ةدخرلا لضفت ال ةميزعلا نأ ىلع ةجحموقي الف ءميرشتلل كلذ نإ ليقل طقف سانلا نم ىأرمب هصخرت ناكول هند كد عا(
 سماخلل ضراعم (؟)
 ةعياسلا ةلاسملا ظباض, ىف قيس, اىءهي- قحط, ىوق 53 وأاقيقحم ىا (4)



 “8419 ةعزرلا حيجرت ىلع ةلادلا ةقباسلا هوجولا ةضزاعم يف

 ليبهستلا نم اهنف أمل ةحمسلا فينلطا نيدلا اذه ىمس دقو (' (رمويلع اع ”تقاك

 اناعمأت اهاكو. صخرلا ةحابإ ةلدأ اذه لبق لئاسملا ىف مدقت دق كو .ريسوتلاو

 00 كش« ضعب نود صخرلا ضعب صيصختلاو . انه ةيراج

 ةينظلا نود ةربتعملا ىهف ةيعطق تناك اذإ ةقشملا نإ لاق الو

 9 راقت قرغلا عقب امنإو« كحل ىف نايوتسم نظلا عم عطقلا نإف

 رد ةحفارملاب دخلا «نركالا) كلذ رار يهرانم سرا ع

 هللا قداس ازال يوك ادا لوألا ناهي اذ ١ لاا
 ايناال ةيكبا قمعتم )ره كلل ةلماو ايلا روما ةداضلا نافاس 0-7

 "خالات" ناو ذرخ ا وع فلكل نان نا فراغ
 هصخراو»“ هع آلاؤايندلا ف 'كلملا مخ ىلإ ةكدلاز :ةذاسا اعإ تن نكن

 اعف نا ا 3 َّى 2

 3 تكلا قفرلا « ةصخرلاةيعو رشم نم راشلادوصقمنأ (" 'مبارااو)

 اف رخالا فرطلا فال . هدصقل ةقفاوم لطم اهم دخلو 2 قاشملا 0

 3 الوتكب هي تار الاى أ هنعةرعتلا ه« قدستلاو هةضتكتلاو "سد

 الو ) : هلوقو ( نيدلَكَتمْلا نم انأ امو ِرْجَأ نم هلع مكلسأ ام
  :رع ىور اهيفو ٠ 0 هلك 00 ازعلا قو ( رنا تع ا

 نكساو "ل ةرهب اوحنذ ول » : 02 ىب ةرش ةصق ىف سابع نا

 2 0 ن1 527 ثيدحلاىفو 6 00 مهلع "ضنا دشن اند 5

 هيفف.ةصخرلا حيجرت ىضتقي (رخ آلا فرطلا فالخم) هلوقو.مبارل' هجولل ضراعم )١(

 ةدايزو ىعدملا

 نءا نع تص كلمسل سرح نبا جرخأ ) ؟4 53-س- ١ ج )هريسفت ق ىسولالا لاق 69

كللو . ميبازع ال اوذاوأد ع قا اوحبذ ول) افوقوم اههنع ىلاعت هللا يضر ناح
 للعاود اش ن

 الس رماع وف رد 1 نع هل ق روصخمم َك كعس ةحرخأو (مهيلعهللا ددشف مهسفنأ

 دوعس» نبا نع دواد وباو ماسمو دمحأ هحرخا (99)



 ةعيزعلا حيجرت ىلع ةلادلا ةقياسلا هوجولا.ةضراعم ىف 11

 .ةريتعمنونظلاتاملغو « كح مدقتملا عطقلل ىقت.تالنظلا ةبلغ نأ رمالا ةقدقحو

 صخرتلا ىف ةربتعم نكتلف

 « اهتعزع ىلا ةفاضالاب ًايئزج ناكنإو ةصخرلا لصأ نأ ( 2'” ىناثلاو)
 ناك اذإ ىئزجلا لب . صخرتلاب هب رمأ امف حدقت نأ مزا الإ و ؛ رثؤم ريغ كلذف
 نم وأ « مومعلل صيصختتا باب نم هن ال ؛ هسفن ىف ربتعم وبف يلكن م ىنئتسم

 ىعطقلا نمي ةحص ةيبقتلا لوص الا ىفرم دفو . قالط الل دييقتلا باب

 صيصختلا ىلا عوجرلا كلا تاكاذإ ًاضيأو "٠ !ىلوأ انهف ع ىنتاب
 مرخنيال اكو ٠ انه كلذكف « ىعطق وهو مومعلا لصأ نود « ىنتِب وهو
 «باتكلا اذع نم هعضوم ىف ررقم وه اك هتايث زج ضعب ءارخناب يبكلا

 0 نق كاذو ؟ يهب رومأملا ضخرلاب موتي نأ مزل الإو ٍءانه كلذكم

 هيلا ى دا ام'كلذدكو

 غلبم تغاب ةمالا هذه ىف جرحلا عفر ىلع ةلدالا نأ ( 29 ثلاغللو 9

 لديام رئاسو (جرت 4 م نيدلا ىف كيل لج امو: ىلاعت هلوقك < ب مطقلا

 (رسلا م كل دب رب ونالو رتسلا < 56 هلل 2 1 ا ىلع

 ل ركاز اني نان لا 31 , كن فم نأ ه1 ةيزيم)
 : 0 ا

 ىتلا لالعألاو مرمدإ هن مع و ( هل هل 20 ع جرح نم يملا

 ةعيزملا حجرت ال هنأأ ديفي اما اضيأ وه و .ةق لاس ف يناثلا لولا 10 01(

 - ىنعي , (اضيأو)هلوقو ٠ أضيأ هب عوطقم ةصخرلا دورو ناف“ ىعطقب ىعطق صيصخم هن ال(7)

 صيصختلان اف عطق الا نظو دابتجا مصاول هو اهدس ىلا هصخرلا ىف رظنلا نأ مان دعب

 لذا ةسرامم اذه ىف ىعار دقو ٠ ىعطق مومت ةلب اتم ف ناكولو هيلا مجري. هلك

 ىناثلا هجولا ىف. قم ام

 ادرج ىهنلاو نم الا دحام فوقولاب 9 . ةلدالا نأ وهو 0 ضراعم اذهو .ةرزلا

 ةلادلا ةلدالا هضراعي انه نام زعلا بحوم ضبتنا ناو هرمو هولح ىلع رعصلاو

 نأ كيفي اا انآ ادعو ا نانتمالاو ةمالا نع جرحلا مفرو د ىلع

 ححرت ىفتقي 3 ليلدلا اخ ىف هنعي رضأ 7-9 هاوعد لصاك 7 تسيل ةمب زملا

 ةدازوا عاملا هيف نوكيو 4 ةمخ را



 منقب'  ةعزملا حيجرت ىلع ةلادلا ةقباشلا هوجو ةطراعم فاض

 5 لصف ززح

 : هحاوأ نم كن سيل ةعزعلاب ذخالا نإ لاق, دقو

 نمطق ١ نطضوتلا .قلكصأو ًايمطق كاكن إو ةمدرفلا أ 11( 11”نذ
 عراشلا نإف ٠ ةينظ وأ ةيمطق تناك اهانربتعا ةنظملا اندجو اذإف ؛ ًاضيأ
 كحل بدس دوجو نع قش : مطقلا ىرجن ماكحالا بترت ىف نآفلا ىرخأ نق

 ىرجن ةينظلا لئالدلا نأ ىلع يعطقلا يلدلا ماق دقف . رابتعالل ببسلا قحتسا
 . ةيعطقلا لئالدلا ىرجم ةعبرشلا عورف ىف

 نافلا رابتعا طقس نافلا ضراع اذإ مطاقلا نإ لاقت, الو

 انأزءاعدكلا تاك تعا ةلدالا له رافت كلان ىف كاذ اعإ لون ن
 قاطملا صاخلا عم ماعلا ىرجم نييراج اناك اذإ امأ ٠ ةلجرخآلا كمل
 مئازعلا تنال ؛لوالا نم ال ىناثلا اذه نم انتلأسمو ٠ الف , ديقملا عم

 هرابتعا حص جرملا ناك نإف ٠ جرحال نأ طرشإ فلكملا ىلعةمقاو

 ةدخرلاب لمعلا ىغتقاو

 لصالا ناك اذإ ع قناسلا عطقلا ّ خسفت دق نظلا ةبلغ نإف اضلأو

 نأ دئاصلا نظ ىلع بلغ اذإف . ىنظ للحم ببس أراد مث ءىثلا ىف ىيرحتلا
 ىلع نيعب وأ هزيشتلا ناد نإ نما نار « دئاصلا برض ببسي ديصلا .توم

 لصالا نال ء اذه ناكراعإ ور» حيمص ناطلا ىشنقم لع لوعلا:
 ءاقب حصي ال ذإ م نكميال ىنظلا ضراعملا اذه عم هب حصتساف ًايعطق ناك نإو
 هاهييف كام (كادكف ٠ كشلا عم لب انه نظلا دوجو عم ميرحتلاب مطقلا

 .. ةيعنرملا جت: ىلع اهماقأ ىلا ةتسبلا هوجولا نذ لوا )] حرا ضاراسا اذه 0
 ةبلغذال « ىلوأ, تسيل ةعيزعلا نأ  لاقك  ديفي امئاءةصخرلا حجرت ديفيال هجولا اذهو
 ىف حيجرتلا طانم ناك ىذلا ةميزعلا ىف عطقلا مماجت ال ةصخرلا ببس دوجو ىف نظلا

 هحولا كلذ



 دئاوف ةمي زعلا حيجرت ىلع ىنبشي و لصف الذل

 -ه[ لصف زن
 مينلا؛ ىف  صخرلا, باندجا ىف طايتحالا « ةقيرطلا هذه يف دئاوغلا نمو

 ندخ ًاغنت همفو « سابتلا عضوم هن اف ؛ هيف لوخدلا نم ءرذحلاو هين ملكتملا

 لجألا عيبم ريغ ىلع ىوملا عابتا ىف باهذلاو « سفنلا تالواحمو « نطيشلا

 نم اوامجو «.ةلجح .صخرلا عابتاا كرتب مهتنمالت ةضوعلا يش ىصوأ اذه

 0 دئاوف نم اور ذأ ام « حيلم حيحص لصأ وهو . ملا متازعب ذخألا طوصأ

 ا او اهرشرام وأ « هب اعوطت# ناكام صخرا يسع تل هللا

 ىوس امو . يجاح هن كي ءضرقلاو 17 ةاناسلاك ايئادتما ناكوأ ء تادستلاك

 ةمي زملا ىلا ألف كالذ

 هياع هلوقف . ابيتارم 3 1 0 ىف ةلداالا قمم مهي نأ اهممو

 ىف ىلا صخرلاف « ا نأ 0 هلا نإ 2 مالسلاو ةالصلا

 لاق ىَباا ةحدافلا ةقشاا ىلع اهانلمح اذإ 1 ف « اهيف بلطلا تدثام ةبو.#

 0 انقلب نك رفساا ىفمايصلا 00 سل » : هَل لوسرابلشم 7

 5 ىلاعل هلوقو ( رماسعا م 9 ديرب "الو رمال كب فايا ديرب 0( ىلاعل

 0 ا 1 لوالا ىف لاقامدمب ( 8 1 نأ هللا

 هذه ىلا ةعيرشلا ىف راذانلا نطفتيلف .( عاب ناو ): ةيناثلا فو

 ةيعرشلا ةلدالا عبتت نمو + تايعرشلا ىراجلا ىف ةنيب ىلع نوكيل « قئاقدلا

 رالبلا نو يت اذه: قيقوتلا لو .'نايب مئأ رك ةامدل نيبت ٠ مقلا اذه ىف

 م هنأ ةفرممل

 ١( 77 _سص) مدقت )١!(

 (؟؟١س) مدقت (0)



 بصح ةصخرلا لح ىهىلو الا نأو . ةيموتو ةيقيقح ىلا ةقشملا مسقت ىف

 ىلع الو ىلا لع الو ءاممضلا لع سيل ) : ىلاعت هلي قف 2 ا ردك نإ
 نيفاتايالا ( هلوسرو ساو تس جرح ل نوو دج ال نذلا

 « تاييصلاو مز م معو  داهجلا نوقيطيال نبذلا مو ءانه راذعالا لهأ

 الو ذك ةقفن دي مل نم . اكلك“ مموحنو « نايمعلاو « نيناجلاو «خويشلاو

 9 ةحيصنلا ةل+ نمو ) هلوسرو ِِ اودصَن اذِإ) : : هيف لاقو « هلمحي نمدجحو

 : ىلاعت هلوق ىلا ىرت الأ ٠ هللا ةعاط ىف ةيقب مهسفنأ نه اوقبي ال نأ هلوسرو

 كتطااق يكل 4 كبدي اور منك الإ » : لاقو ( الاقثو ًافانخ اورقتا )
 ةاذم ىره ردع ناك نع

 .اههف عراشلا دوص1#ل ةعدات سوفنلا هلا رك ا ها عضو معل

 ىضعي ال هجو ىلع « مماهنتو مهطاوحأو مها ووش ىف دابعلا ىلع يللاعت هلل عسو دقو

 اذإ عتملا هنع اهب مطقني الو قت نع كلا اهب لص الو : كسا

 6 00 ةصخر ةءادتبا هل عرش كلذلف ٠ هل دودحلا هجولا ىلع دا

 4 ىلا ةدعاق ىف منام هيف نك و « هيلع ةعيوت وه امه كالذ ريغو« ةاقاسملاو

 هلعرشلا ل ءجدق ىوع ىلا هن 52000 ءايشأ ايندلا عاتمن م هل لحأو
 ه.اع ان اناطيق ىوه اذه ناك« هياب نم هنأت ف 0-0 هيلاو اجر هذم

 ةصخرلا 0 3 ةتيلأدل ةصخرالف « ىصاعملا نم ةيصعمب علوملاك ه:ء كاكفتالا

 ةقفاوم عرشلا ىف اهل نإذ ةمدقتملا صخرلا فالخب ٠ عرشلا ةفلاخم نبع يه انه
 اهمازيع تنزو اذإ

 ا ل 01
 ةءارب ديرب نع ىرخ الاف اهط_ م اذإو٠ اهيطرشب ةصخرلا اهيف ةيقيقحلا

 ةرات ةيورح الا هذه نأ الإ . ةعزعلا لصأ ىلا عوجرلا « هسفن صالخو هتمذ
 اد .هللإو !”ةتيوحولا كا نم نركت ةرانو دا 0

 ”-م-١ ج تاققاوملا



 صغ.رلا لئاسم نم ةعباسلا ةلأسملا : 4

 ءاهلةتيقحال ءا ثأر دةتاهئافو سوفنلا ءاوهأ كلذكو «ةفلتخم ىهو.تاههوتلا منع
 «!”ريصلا نإف ب ةحدافلا للا ةقشملا ىف الإ :ءزملا لصأ عم فوقولا باويعلاف
 نأ كلذ ةقيقحو ٠ هنيد وأ ناسن الا لتع ىف لخد ىلا كلذ دؤي مام ىلؤأ

 ءارقتسالاب ىرت تنأف ٠ هقيطي نم الإ ربصلاب رمؤيال هنال «ربصلا ىلع ردقيال
 مهوتلا نأ ىلع ءانب « فعضأ اهمكح لب ؛ اهمعوت اهب قحليال ةحدافلا ةقشملا

 ةيقيقلا ةقدملاو٠ ةيقيقحي ةقشملا تسيل ًاذ اف ٠ لاوحالا نم ريثك ىف قداص ريغ

 تماق اذإ الإ « مزال ريغ لا 0 ' اذإف ٠ 3 ةعوضوملا ةلعلا ىف

 ا با دسلا نركب مذيخ ةمكملا ماقم 2"”ببسلا هو ةذظملا

 ىرح الاف .املك لع ةلعلا نه ىتلا ةيكملا متسنال نما نال و موز عال
 ةقشملا ىلع ط'يت>الا ىلا ةعجار ةرمهوتلا ةقثملاف ًاضيأو . لصالا عم ءاقبلا
 ا ءانب نكي مف ٠ دحاو نازو ىلع عوقولا ف تسيل ةيقيقملاو ٠ ةيقيقملا
 " انكم اهملع

 ١ 0 لق ذ لالا طل ابنا اموره سس ذنلا ءاوهأ ىلا ةنجارلا اأو
0-8 

 ربتعل الف . اهدئاوعو ماماش .ع وقتلا جارخإ ملا ثأأ عضو نم عراشلا دصق

 لا مذافيك ىرت الأ . 1 هاك وه نم لك ىلا ةيسذلاب ةصخ لا ةعرش ىف

 مونم و ) : ىل«ت هلوقك ؛ صخرتيل سوفناا ءاوهأب قلعتي امي رذتعا نم ىلاعت
 ٠ : رب رب * ل

 ىف ىل ندئآ : لاق سي“ نب دبا نال ! ةيآلا ( ىنمت الو ! نذك لوعي نم

 ٠ نهنع ” رتابعلا ىلع ردقأ ال ىل :اف ء رنصالا تالف ىنتطي 0-١ ,غلأ ن مع فاختلا

 مث! ةيآلا ( 1 0 3 مج 3 00 . آف اورهتال اولاقو ) : ىلاعت هلوقو

 سخرلا نأ ىلاتلا لصفلا ىف هل ىتأيسوحضاو . ريغ اذه ؟ ةحدافلا ةلحلا عم تح )١(
 ةالصلاهيلع هلوق لثم اهيلع لزنغي قلاةحدافلا ةقشملا هيفام وهو هيف بلطلا تبثا٠ ةيوبحملا

 ؟ىلوأ ةميزملاىلعربصلاو ةيولطم نوكت فيكم ( رفسلا ىف مايصلا ربلا ند سيلو ) مالسلاو.
 رفسلاك عراشلا هعضو ىذلا ىأ )0



 بو 2+ را رع نع لوألا نأو اة وتو ةرتغنا ىلا ةقشملا ميسقت

 هتردق هل نيش لا | ين بواطا| هولا ىلع اهب سيلتي , وهو . ةداسعلاب

 دعل روظب ل ةعزدلاب دخ أ يوما نوكيف . هتردق مدعو ملع

 هيلع ىنيشام

 الو ببسلا دجوي مل ثيحب « ةيموت نوكت نأ وهو ىناثلا تبرضلا اأو
 نزف« الل وأ دعي طخ هنأ ىف ةدؤطم ةدا تيما نوكم نأ واخ زل ت1

 هيفف اهعقوم ةصخرلا تمقوف دجو نإذ  الوأ دجوب نآ واخي الف لوألا ناكن

 (""”حصيالذإ «ءادتبا مادقإالا زاوجىفال ةصخرلاب لمعلا ءازجإ ىف ىنعأ «فالخ

 دجوي ل ببس ىلع ءانبلا حصيال لب « دعب دجوي مل بيس ىلع 5 ىنبي نأ
 ؟ببسلا سفن دجوي ل اذإ فدكف ب معلوما وهز شما دعو نإ هظرطش

 كانا هتداع ىلع 0 ىلا هات هنأ ناظلا وحن ىف مالكلا | اماإإو

 قاثس اهم نأ نع رملا عا كنب اذإ رهاظلا كانك )ا

 اذها>ص ىلع ءاماعلا ضعب لدتسا دقو . م فيعض 2 هط ادخن مويلا كلذ

 .قدس هللا نم باتك الول ) : ىلاعت هلوقب اهنع ةراذكلا طاةسإ ىف رابتعالا

 مانغلانأب "” عال ةب وقعا طاقسإ اذه نإف ( ماع تادعل ف
 نم تنلكملا لك رد ف انملك نال هد سام رع ا . مهل حابتس

 لب « ىعرش بترت ىلا مجارب سيل انه اناددعلا ربو « ةيعرشلا م اكحأالا

 نموهم ود باف 0 هللا نم ناسن الل ةق-اللا تابوقعلا رئاسك ىلا رعأ وغ

 اكس تبسك اميف ةماصم ْنِم م ,كباصأ امو ) ؛ ىلاعت هلوق

 . اند ناكشإ 7 درا انا نكي مل نإ امأو

 .ىلا ةعجار « ةقةحلا ريغ تاريدتتلاو نونظلا نأ مسقتلا اذه نم لصاحلاو

 ل هيلع مادقالا زوجي الف ىأ (1)
 همجارذ افلكت ىناعملا حوز ىف هدعو «ةي الا ىف ريسافتلا دحا ىلع (؟)



 صقر لئاسبم نم ةعباسلا ةلآسملا 1161

 تاداعلا ىراجم نع جراخ ريغ نكل ءىثث اهنم دجو نإو6 ةقشملا ل ديك

 اذآق ةيلع لكس ءءرعلا لع هاتي نوكب نأ اماق لو الا برضلا اماف
 نا. ال 'وأ « اهوتم الو ًانرنظمال « اققح كلذ نوكبو م اعرش وأ عبط هقيطنأل

 مالكلا عقب مىذلا مسقلا ىلا عج 2 2 طل مر ا فرك و لا نا“

 0 اف الا اع ةسحرلا نال ديف
 فءض نظلا ىوق ىبمو . ةمزعلا كما لع ءاقلا لم الو ع تلح 3-7

 اطلاقا رماك ريع هيأ اكان اظلاك ؛ ىوق نظلا فعضىمو «ةم زعلا ىضتقم

 اتش ىطلا كاذ نوكت"نأ امإ: نكبلو « ةيف- رطفي هلثم ىذلا ضرملا ََوَجَو
 الثم ةالصلا وأ« مامت,الا قط , إف الثم موصلا ىف لخد هنأ وهو ©« نيعم بدس ىلإ

 ٠ هيلع دقي الام هيلع سبل ذإ « لوألا وه اذبف « دعتف ا

 دوجوم ييدلاو هةرثكلا نم" نل# بيسمىلا 20 1 نأ امإو

 7 ٌةالصلا لع الز 4 مايصلا لعد ج شيال ءلثمو رضاخ ضرما نا

 دق ادهف « كلذ نم ا ناآريغاو 0 3

 ” ا تل وعر نيف دب هني 0 2000
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 اللا دنع ريظناعإ هنال ءةديع “ل دجوي مل ةردقلا مدع نأ ةبج نف هل

 000 هركذ ةدئاف اف. هتمكح دجوت الف بيلا دجوي ملاذا(١)

 تاداعلا ىراجم ن 4 كا ريغ اهدوحو 5 6 هتمكخ دوجو مدع مه داما نيتسلاد وو

 جرا عم رفسلا لدم ناك الإو . نيمته اذهو . ببسلا هيف ققحتي ملاعي ى اع اهرصق لب

 ”كلدك سيلو. ةف.فلتخم امم وأ رطفلاو رصقلا هلأ عضال ام
 مامال ا قطب ملف الثم موصلاىف لخد)هلوقو « نيض رفلا رامتعاب ةفعض و٠ نظلا ةوقل 00

 ةالصلا هذه لبق وا «موصلا مولا اذه لبق ضرألا اذه ىف هسفن ب رح تالا ةبيقق ر دق لف

 رضاحلا مويلا وأ ةرضاحلا ةالصلا ىف ىوق نظ هدنع كلذل راصف ؛ قطب ملف ؛ةقباس هلك

 ةالصلا هذه سفن موصلل مويلا اذه سفن ىف كلذ لمف هيلا ر ملا سدلو . ر ,دقبال هنأ

 وه اذبف)هلوقف. رهاظ وهو .همالك مظن لتئيفان ونظم الاقتدمر :حملا 3 هنالع :>مف

 هلاثك ىوق نظب ولو 3 (هيلع ردقي الام هيلع سيل ذا) كاش ةيكيسبكح ى١(لوالا

 .لمفلاب لصاحلا بيسلا اذه ىف براجتلا ةرثك ن لم برتيامو هرثأ ذوخأم ىأ ١)

 111+ يللا وح: هيلع تلف ال ديب !ءنمو لون هسقتيو هلو أعأ ةرلغ نم براجتلا ن > كثو

 ةرثك ببسب نظ هدنع اماوءهسفن ىف ةبرجم نم هلءاج ىوق نظ ىفنقم ىأ (4)
 لاحلا ريغث لمتحم ثسح أديعب ىضم نمز ىف نكمل هسفن ل هرسغ ىف براحتلا



 ذقن صخرلا لئاسم نم ةعباسلا ةلأسملا

 « صخش لكب سحب هيف رظاي ةصخرلا ىلا عوجرلاو ٠ قح ةمي زعلا لصأ ىلا
 « نظلا كلذ لعأ ناكو « ىعطق نايب كلذ ىف نكي مل اذاف . ضراع لكب سحب و

 نأ تبني ىتح + لصألا ىلإ عوجرلا هجولا ناك« ضراعم نع ولخبال ىذلا
 ىح قالطالا' لع ًامح نوك لو ١و سصسلا مم رس د

 اذه . هيف مالكال ىذلا لوألا مسقلا دفع عام .ايدطتسال نق نا

 لاعب 1 فيفختلاو ةصخرلا رابتعا ىلع لدي جراخ نم ليلد تأي مل اذإ
 موصلا قش دقو رطغلا :رم سانلا ىأ ند « رفسلا ىف 0 ةالصلا هيلع

 ىف مالكلا 500 ماسقأألا نم مدقتام ىلا مجرب رخآ رمأ هوحتو اذه . مهملع

 صخرتلا لاحم ين اهب ذخأالاو . ىلوأ متازعلا مم فوقولا نأ تبثف . هريغ

07 
 ىلع بودنملا وأ بجاولا ليبق نم ةعيزعلا لصأ عم فوقولا لبف ليق نإف

 ا ماسقتا مث م 7 قالالالا

 : ىهو تاقشملا لاوحا ليصفتب نيمتب كلذ نأ باوجلاذ

 :هراسلا كاسملا

 (اهذخأ) قيبار لك" كطانلا" نظن أ تانينكتلا "ناطقا رك ىلا تال
 ةارملا ةيمعلا : رعت ضحوا هيف عقوام مظعم وهو ةيترقح نوكت نأ
 ةمهوت نوكت 3 ( ىناثلاو ) ) مقاو ندعم بباس هل امث كالذ هدشو « ةيرغسلاو

 ا حا : شل رم كرا يللا دوب : تريح

 )١( فوؤوولا نأ تبئف هريغ ىف مالكلا ام إو )هلبقلوق نع رظنلا عطقب 1

 :هلك أب عوضوملا ,نم ؛تسثتلا يديإرب نم لاذس سانا( لأ 0

 ليصافت يد كعب ؛ امرك ذي 2 ١ هّضرَعِف .ديلاب كوع طباضل طبضنت 0



 صخر لئاسم نم ةسداسلا ةلأسملا هم

 ' اذا ىلإو م تاداعلا ىف ذرطم اذهور + ةريكحتإلاعأ |هيلع لطب الو

 ٠ تافرصتلا رئاسو

 لمعلاو « "16 فيصلي فولطم ناتثألا ىيلز  فيدع نكد

 لافنالا ةبأ ىف ءاجو«' تأ 0 ريصلي نم ءرم» : حسيحصلا ىو ٠ هتاضرم ىلع

 ( نيرباصلا مم هللاو) : ان ةريشبعلل هفوقو خام دعب نينثالل د-اولا فوقو ىف

 )011 نام رادتم ليملا نم صعق ١ تلال ةباحصلا ضب لك

 ةبالاو ثيدحلل قفاوم وهو « ربخلا ىنعم

 ىف ر رقت اك « هجو لك نم ىوبلل ةداضم ةعبرشلا مسارب نأ"( ضئابلا ]

 70 لازال تاقشملا اننتام اريثكو : باتكلا اذه نم دصاقملا ٍتاتك

 «.ىثلكه يلع وشي داو عبتملاف .ةعب رمشلا عابتا دض ىومللا عابتاو . ىوم لا ةفلاخ

 نيب وهني لوحيو ء هدارم نع هدصي هنأ أ نكي م مأ ناش هسان نك 00

 هانا لابو هلم هيف يبو اوه ىتلا دق فلكملا نكاذأف : ٠

 هل واح و ء.هنح هلخادت دايتعالا مكحمب لازي الو ع هيلع فخ «هب قحاب

 .تراصف . تلج ةيفتاع رغ كلانا ام دش « هيلع اليقث هدض ريصب ىتح « هرم

 ةقفاومل لبسي بعص برذ . فاكملا ضرغل ةعبات ةيفاضإ اهمدعو ةقشملا
 : هتنلاخخ بعصل لهسو « ضرغلا

 وه ثيح نم هقيطي الام وهو مدل انه ف قالطالا ىلع قاشلاو

 مالكلا اهنإ ؛هبف مالك ال اذه 59 مأ ةيرشبلا 5 هلايطم ناك ع 27نلك

 لقتشم سيل الو « قالطالا لع ةتشم ةقشم هنإ هيف لاقبال ىفاضإ .ه امث هريغ ىف

 عوجرلاف«تباث 2 لصأو «نير .ءاالا نيب ًارئاد ناك ا!ذإو . 0

 غكملام ءاور ليوط ثيردح نم ءزح وهو ا بيهرتلاو بيغرتلا ىف ءاور 0١

 ىئاح ذلاو ىذمرتلاو دوادونأ و ناخبشلاو

 خلا( موصلاكاءرش وأ )هلوقب ةسماخلا 70 لوأ هيلارانأ ىذلاوهو (؟)



 ضرذ ةصخراا كرتو ةم زعلاب ذخالا حييجرت هوجو ىف

 هتلاصأ لع 0 00 نم ات هدصق الل داضملاكق الط ' الا ىلع صخرتلا

 ضال ربكم

 ةميرذ ناك قالط الا ىلعددراوم ىف هب ذخأ اذإ صخرتلا نأ 4 سماه اوإ#

 ناك ةعيزملاب ذخأ اذاف « . قالطاالا ىلع دبعتلا ىف نيفاكملا 5 05 لالحتا ىلا

 . هيف راب دخلا « دبعتلا ىف تاشلاب 3

 6 سوس دعاتسم ادذصهو ةحامل يقم 4 ةداع ريكا 0 و كيلا نايس

 لع لبسي الام رم الإ كلذ هيلع لبس ردال دومتملاو : ليلد ةقاثإ لإ

 ةعزج لك تراض صخرألا ةاتعا اذا5 يدش ازا ةنطن ى انت نك

 بلطو ءاهمايق قح اهب مش تللذك تراص |دآو 2٠ هس ةناشنك 7
 ا مقوتملا اذه مقو دقو «رهاظ اذهو . اهنم جو ركعا ىلا قيرطلا

 قالطا ةلأسمر « هاملعلا كاوقأ ىضالجسلا ى ىوطل دخ لات 40 عورفو

 ءانثل ىف هير هن ا كلذ رخو ع رارساب عنملاب مهفالتخل دنع زاوجلاب لوقلا

 . هيلع هش , 1وأ كَ كب

 . هديَص هن اذ ىرمدقت امم ًاضيأ رعاط ىاثلا نام

 عةمجوتمو ةردعم نكناه وزك | (صخرلا بابسا ا 02 ١

 ةحص مدع ىلا تاذ ىدؤ « اهسفن يف ةفيفخ ىهو ةديدش اهدع اهبرف . ةةقحمال

 «كلذناسن الادهاشام 0 0 ىلع ىئنبم ريغو امنا 1ع راصو « ددعتلا

 ىرت 0 موتلا ضحك الإ كلذك تسملو « ةبعص ا تافللا مثوتي كف

 كلام دنع داعأ تقولا ىف ءاملا ادجو اذإ « عابسوأ صوصل فول مهيتملا نأ

 ليلدالىللا ذر ردا مولا ةمداصم هلاثمأ ىف ىرتعي اذه 0 1 ًارصقم دع هن ال

 ةدانعإ الف « هللا نم هتعنم دقو ا صوصال ا ولام 5 ه.اع

 «ةدرعل :واهم ىف هب ىرا مولا ناسنالا عبقن ولو . ضل نيف سم الو ءابه
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 فئاظولاب مايقلا نع اهعم زجعي ىتلا 217 ةقشملا ققح ىلع لومحف كلذ ىوس امو
 وهو« قاطي الام فياكت نم عون ىلا ةعيزعلا مجرن ثيحب « ةيويندلا وأ ةينيدلا

 قصت هلوغذ لعأ ليي قيلد ىلا .رقتعم:قانشملا نم كلذ. ىوساامو .٠ اهمس فتنم

 صوصنلان يب ةضراعم الف ؛ مدقت اكراظنلا راظنأ برطضت هيفو . صوصنلا كلت

 هذه نأ وه  ليلدلا اذه حور وهو كلذ ببسو . هيف نحنام نيب و ةمدقتمل

 « نيددرتملا ددرتو « نينمؤملا نام ال ًارابتخاو التبا دابعلل عقت ةئراطنا ضراوعلا

 فيلاكتلا تناكولو . كش ىف وه نمت « ةنيب ىلع هبرب نما نم نايعال رهظل ىتح

 روظيإلو مدقت كت ايناكسلا تمرختال ء تضرع ةقشم "لك اهتايلك مرخي اهلك
 مقاو فيلاكتلا ىفءالتبالاف . تنيطلا نم ثيبلنا زيمتي لو.« كلذ نم ةىثانل

 هنيد ودق ىلع هرم قتييف « قم زعلا لصأ ءاقب عم الا نوكم الو

 ل شاش لا ملا ) ( المع 0 كينأب ءا راسل )و 20

 . آلا ( يلب نمنيذلا انف دلو !؟ نودبال متو اع اان اوك
 ناف اوتو اوربت انإو : لاق مث  مكيسقنأو مكلاونأ ىف 1 م

 نيربراصلاو كتم ني دهاجلا ملعت ىتح مكتوايشاو لا )( رومألا مزعنم كلذ

 نير ذاكلا قحيو اونم 1 دا سشسفو) ( كك رابخ) مايد

 ل ل لاوألا نمر ٍصْقتو رعوألاو فؤللا نمر *ىلإ يسم و

 اخ ايف مهنأب مهيلع ىنثأف « اهرخا ىلا ( نيربراصلا رمد و . تارثلاو
 لدبي ( ء ءىثشي كنو ا و) هأوقو . هريغ ىلا هول ام لصأ ,عابب اوجرخي لو

 لاوحأ ىف مدقت ك6 لاوحألا يح تاك كرا ةوبفق ىلا هن ١ ىلع

 ءايلكنرالا كاع ةيمافلا ده لعن ىف عرشلا نم مولعملا ناك اذإف . فيلكا
 اراك لصالا ءارتع لغ ثيلكتلا ىرجم ىتح « ابيف ثبثتلاو « ابيلَع

 ةققاطزع نيءاشملا مججو الثم رفسلاك لكره دع ابذ دحي مل امف كلذ نأ ءدقت ١(



 ةصخرلا كرتو ةعزعلاب دخالا حيجرت هوحو ف
 مساس ْ

 ىنعأ .عيرمشثتلا لصأ ىف "” عراشلا اهدصقي امم ىه « قاشملا عاونأ نم نيك

 ىلع ًاقاش هنوكو ؛ تاداعلا ىراجم طسوت ىلع راج وه امنإ عيرشتلا ىف دوصقملا نأ

 نوكيا نان ككل دال انيغ دع اوهام كاوا نلت فاوأ كرماعلا ضعت

 ىنثتسن امنإو « ةيلكبلا لوصأألا مرختال ةيئرملا رومألا نأل ٍ هل ًادوصقم

 لع ةاقلاو ء داهتجلالا بسم تايسالا_لصأ لاعلى ا

 بيسي الا نوكيأل هنع ج وركغاو ب دهتجسال 3 كيتا وعرة ملا و لصألا

 مابصلا# هريغ ىف « رةسلابةصاخلا ةصخرلا ىضتقم ءاهاعلا 1 م كلذلو . 0

 ادافع ةيصخمل رةيعور شما ىف نمل ىف ىلإ هيل دوجو عم « رضحلا ىف ةقاشلا

 «مودت الو درطنال ىتاا تاقشملا ضراوع ع ةعررملا ملم جورخلا ىغبنيال

 نوكش نإ يع كلذ اي ا دئاؤملا اف ًاضنأ راج كلذ نآل

 «ةقشملا مدع لصأ عم ًامئادوأ ًاريثك نكي اذإ هنا ضراع راصف . ةيداع

 لص الا كلذ نع جرخي الف ٍ أ داتنملا رم اللا

 اراض رق ٠) هلوتك و ةريفك هرمون هيض دات نك فاك
 ىلع وأ ًاضيرمأ كتم ناكنمف ) : هلوقو ( هيلع 5 الف داعالو غاب ريغ

 هاوسومدقت امم كلذ ريغىلا م لم نأ د هللا نإ) !ةب كلا

 هأئعم ىف امن

 ورا توف همم كلاب علا هنأ نيت دق راراع الا ةلاح لوس

 .ًاضيأ رذع هبناق وعزا الا ذاخلاو ٌتادانملا ره سلا داب الا

 قاشلاب فيكتلا نم دصقي 1 عراشلا نأ ن ..ه دصاقملا تاعك قاف ناك هيفاني الو )١(

 حض ويدصأقملا نه ىناثلا عونلا نك ٠ ةعباسلاو ةسدالا نيتلأسملا قا :ًاءام لب . هبق تانعالا

 ماقملا اذه

 1١١7( ص )دق 64فإ
 . وضملا وأ ىأ (0)



 شل ؟لئاتم نزم ةفالالا ةلأللا "1

 7 د ا امتق « ةءاحتصلا لع 000

 ةماسأ 0 ة 0 سانلا لاقق « هتوم ءاجم « مالسلا هيلع هضرمب هج ورخ
 بالكلا تماوا : لاق (”كلنيرواجلا نم كب راح نمىلع هب نيعتسن هشيجي

 نكلو . هللا لوسر تل اشي> تددرام « ةئيدملا اازعا ءاسن ليخالخ

 ا لسملا 3 نو ماشلا غلبف جرخو « لعفف « رمع هل كرتي 1 ا لا

 مهموأق ىف ةبيع ةلاخلا كلت تراصو . مهيبا توع اوفعضي ل مهنإ : مورلا تلاقف

 نأل ؛ صخرتلا كرثو مئازعلا عم فوقولا قضتمي ام ةريثك اذه لاثمأو . مل

 : وهو : نوأتمم مهما اوفر ع موقلا

 عقب ام اههابشأو ةئراطلا ضراوعلا هذه نأ كلذو ٠ 4 ميارلا هجولا لع

 ىلع ةمكحم اهنا ليقول اذكو؟ةخسان (لوسرلا نمآ )ةيآ تناكقم انه ةصخرلا نأ )١(
 ةداهشلا نايك قيدتسلاو ربكلاك ةميهذلا قالخ الا نم مكسفن أ ىف رقتسا ام اودبت نإ) :ىزءم

 . بعملا مكسحلاىتب اذاةصخرمضو» نوكي امنإ .اضيأةصخر الف (هللا هب مكبساحي ه كاوا
 ا هليلد طاخنم ناك اذاف ؟ اذه نو .ةقشملا دنع هلمف ىف جرحلا مفرو هب الومع»

 ىف لب نيتي آلا نيبامف همالك سيلف ىنعي -(خلااهولاقف انممس اولوق مهل ليقف مهءاع قشف)
 ةصخرلا نبأ نكلو .ًاناع اغيلكت نوكي معن اضيأ انلق_اهرك ذ ىلا ةصقلا ةيقب عم ةيآلا
 ؟ ضردلا نم لدا هنثخل اهوكرتف هتلباقم ىف اع دع*الا "كم ناك ىلا

 اد مهيلع رمالا دتشاو ةنيدملا لوح نيملسملا ةبراحمت ةد:ترملا لئابقلا تءاق )١(

 ةلتاقملا قال او امارة افيسلا ءيبعو,هيفو ةيانبإ 0 يقول

 ةميزملاب ذخأ هنكلو ءشيجلا ءاقب ىف ةصخرلا لح٠ ناك اذه نأ كش ال .نينمؤملا ن
 ملسو هيلع هللا ىلص هللال وسر دعب انقدقل : :دوعس* نب. الاق. هنع هللا ىضر .اريخ ناكف ؛ 1

 تنب ىلع لتاقن الأ ىلعانمجأ ىقح ءركب ىناب انيلع هللا ن ٠ نأ الول ء؛ةف كلهن اندك اماقم

 مهلاتق ىلع ركب ىنال «ألا مزمف ضاخم



 ندخل ةصخرلا كرو ةعزعلاب دجال حيجرت هرجو

 و« هوق دصو هِي هل كرش ا 0577 ةثالثلا ةصقو للا

 مهنبوت هللا كرار كلذ 0 «راذتعالل ةنظم ناك ناوم ىف هل اوردتمإ

 مههلع تقاضو ؛ ا مولع تقاضام دعب نآرقلا ىف مهح ادمو
 مامسولوبقلا باب ملل حتتتف « هيلإ الا هللا نم اجامل نأ اونظ نكلو « مهسفنأ
 10 ل نامع ةيضشفد 0 نود ةميزغلاب مذخأل « نيقداص

 يضر لاول ارك مث «راوجب الا ةكم لوخد ىلع ردقيال مالسالا لوا فنا

 هللا ىف مهسفن أم يلع تناه نكلو «هوركملا ن م محلات ام عم هللا راوجب
 لقو ( باسح ريغب 0 توريراصلا ف وب اع هلوش اناعإ اوريصف

 باتكتلااوتوا نيذلا نم «نءممستلو « م كي - اأ ىف نويبع اقع

 نإف اومدتو أو ريد صت نإو 0 1 ركل ولا نر يبا

 ربص اك نييصاف ): ل سال يلا مع نت

 مبدلعا# الكل وافهول دعب رسصتنا ن و: لاقو ( لسا نم. _ مزعلا اواوأ
 اير( روع ل 0 نول كاد ردو ريض 00 لاق مث ( ليبس نمر

 ١ 1 روابي ||

 ( هللا * هب كنساحت هوفحت وا ركيشنأ ىفام اوُدْبت نإو) :ةيالا هدهد فلزي

 ريستلا َق اميةسجلا كك ليوط ثيدحىف 7

 مالسالا را انام قا و هراوح كاعد ةنغدلا نان ه لبق 0 2 1 2

 هك ناك نمىلع ةيشنخ نآرقلاب ناعتسي الا هيلع رافكملا لت ٠ هللا داو امال

 مالسالا ىلا اوليع نأ مهنابشو مهئاسن نم

 ءاديعب .رفسلاواظيقتقولاناكذا «ةثالثلا قحىفةماعلا راذعالاب كسقلا لهسلا نم ناك (؟)
 .هريغ هنت م الدج ىلوأ هنإ بعك لاق دقو .ةصاخ راذعال ىعاد الو .راهلانح ناو يا

 هرذعف ءانسم اخاش ذك الما ن "العب .قدصلا موزأ عم وادتعالا ناك نأ هلو أتي ناكف

 مه رفغتساو مالسلاو ةالصلا هيلع مهن :م ليقف نوناممثو ةعضب رذتعا دقو . انفي لودقم صاخلا

 امنه دخؤي امر. ةصقلا ةياور ْق 0 تناك ناو_نوقفانم اعيمج ءالؤه نأ تش او
 ةصاخلا نادعالا ١ ةعمابلا رافغألل ةيراوملا اوضتري ل ةئالثلاذ _كلذك اوناك مرثكأذنأ

 ناكو ,زتاويجتم ويف وكس امزون رع هريس ءالبلا ىاوثكف هر ؟أو قدصلا قاش.م اولمحمو « ةفيعضلا

 اوكرتف .مها رفغتسيو مهن لبقي ناكف « افيعض عش قل دا صاخ وأ ماع رذعب هن» ىجنم مه
 كلوا لاق م ةعزملا هذهل ةصخرلا



 صخرلا لئاسم نم ةسداسلا ةلأشملا فا
 ميسا يي صعسسسس س سس سس سس يس تت

 مسيسيسل

 ئحنلاو فورمملاب رم ألا ةدعاق راج امو : روهجلا دنغ وأ ةمألا عينج دنع
 زلرش الا لآ ئدأا نإ و «ننتتسم ص الاون باطنتسمرمألا نأ كنمملا ن
 كلذ لعربصلا لع رجألا بترت قبيو م اتمالا لوز نك-ل ؛ سفنلاو لال 1

 لأسيال نأ كدحأل اري خ نإ » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ةلدألا نمو
 قحلب نأ دن 0 اع مهنع هللا ىحكر ةباحصلا 0 (١ عش 98 00

 ىبح هموت ىلعالا هوذخأب ف « « ةحداف هك تانكم دقنلا اني م ا

 ىريشقلا ه؟ دام هل قفتاذ « ىناساركلا ةزمح 3 مهعم : ءايلوألا مه ىدتقا

 كالذ نم 2'” هؤانثتسا بساني ام طمنلا اذه ناكدقو «رثبلا ىف هعوقو نم هريغو

 الج ةئمطل مالسالا ضرعتيال ىح ةاغبلا ءالؤه ب برح مدع ىف ةصخرلاب كاذ ذإ اودذخأي نأ
 نوكي مث“ 0 ءافطناب ثملسملا رمأ ىوقي ىتح اوصبرتي نأو « هدهه ىف هيلع ىفقت
 ركب وبأ ىبأف متازعلا ىوقأ نم ىرورض بجاو وه ىذلا هللا ةلكءالعال داهجلل عوجرلا
 ف قبلا قمل ةروهشملا هتلكر مع لاقو « هيأر ىلا اومجرو مهجحف مه حاحو .مسقأو ددشتو

 اودهتجاو «برحلا ىف ةحلصملا ىأرو دهتجا هن أىفانيال ]ذهو. ةحلصملاب قفو'الا هنأ رمح مالك

 «هيأر وه مةمعرعلاب ذخالا نيب حيجرتلا فالخلا ل )حش مالسالا ىلع افوخ ةصخرلا لو قب

 سخرلا ب اها نأ مولعمو ب هريغ يأر وه م اهيبس ققحتملا مخدلا ذخالا.وأ

 قفوالا هبأر ناكف . هتتفاوأ مهردص حرشنا مث  فلؤملا لاق م ضراعتت ن زبخلاو يقي
 هقيرط قمالسالا راسو «ةريزملا تنكسوو لل ةمقتملا دارشو ٠ .ةاغبلا ن

 ةعزعلاب ذخالا حيجر' ىلع اهب لدتسي ىلا ةلثهالا نب :رم .هقب اسك لاثملا انه ذا نب 0

 لاقي قح هستيري موجو ي ايش ةباغجلا ىأر نكي مث :دمكرلا زيي ع ايت عم

 مهضعب هب ضرتعا ام ةم * رذلاو ةلطح لا قمم ةصقلا هله ف ريطال <!

 كال !ريخذإ 5 تا وير تاق : لاق هنع هللا ىضر بناطقنا نإ رمح نع )١(

 امعاف ةلأسه ريغ نم هللا كات امو .لأست نأ كلذ امنا :لاق ءاعيش سانلا ن كذا لانالا

 نب ءاطع نعو  .هب ساب ال دانساب ىلمي وبأو ىتاربطلا هجرخأ ٠ هللا هقزر قزر وه
 لآ اون: تاطخلا "نبا رثلع“ ىلا لدلمزأ ملسوأ هيلع ةظا ىلَص هللا لوسر لا راش
 لوسراي !لاتؤ ة؟هنددر مل: راسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف٠ رمش هدرف . ءاطمب هنع

 هيلغللا ىلص هللا لوسر لاتق؟ اثيش دحأ نمذخأي الأ اندحال اريخ نا انتربخأ سيلأ# هللا
 ,ماسأ نبدي نع قهنبلا ءايراو : اك ةفانا أولا .غلا ةلأسلانع كلذ امإ :ملسو
 تدق اها اذ هوحنب رك دف :لوقي هنع هللا ىضر باطخلآ نب رمش تعنس ؛لاق"ةبأ نع

 ةميرتلاةيولو“ال الا كاذ امو ءابب اودخأب ملمهنكلو .ةمخر لوك (9)



 م ةصخرلا كرثو ةءيزعلاب ذخالا حيجرت هوجو ىف

 :رجانملا بيف بؤاتلا» ثعلب ىلا ةقاشلا لاو ةالاو «يءاكشلا لازإزلا لوصح مم

 ةقنياملا راق قم باؤحالا .اوطسنأ ةنرلأ هنانسمأ نع كلو ىلا للرد

 ,©7مالس,الابو هّللب ادززعتو كلذ نم اوبأف  رمألا مهيلع فخيف مهنع اوفرصنيل
 « هلع ىنلا ةافو دنع برعلا تدتراو . مهملع ءانثلاو مهحدمل اببس كتاذ ناكف

 ركب ىلأ ريغ مهضعل نم وأ - مهنع ىلاعت هللا ىضر ةباحصلا نم ىأرلا ناكف

 نوكي من « ةمالا ررمأ ميقاسي تح « مهنم اهعن» نمي ةكلا دخا كل مهفالئتسا

 ا 0 لاو : لاقف « هنع هللا ىضر ركب وبأ ىبأف « نوكيلم

 هنراعإ دعب نم هلل رقمك نم ) : ىلاعت هللا لق اا ةروهشم ةصقلاو

 لضفأ كلذ كرت 0 3 كلا حابأت ! ةيكلا( رك أ ا

 ىلصهت ًاهلصاحامقاحسا نب اركذو : ى 0 ,ام(١1١ ص  ”ج)بها وملا ىلع اقررل ا فءاج (1)

 3 اوهحرب نأ ىلع ةئيدملا رام ثلث ةعم ندهو نصح نب ةئييع ىطعب نأ ةارأآ ماسو هيلعهلل |

 قرش الا ةركن 5 رع ل رشلا ىلع مهو نحن انك ): ا

 نم اذهب انلام ؟ انلاومأ مهيطعن ء هبو كب انز او ماظالاباسا انك 11 نيحفأ عيب وأ

 ( كاذو تنأ) 0 ىلصلاةف .٠ هللا 0 مهيطعتام هللأو. ةحاح

 :لاقف ملسو هلع نا ىنلا ىلا ثراحلا ىت ا : هريره ىبا نع ىن اريطلاو رازيلا قورو

 ءادوعهسلا رز 6ع يح 7 اير ونال كالملاها“ المالاو:ةئدملا رم انعم ن دما

 اولاق مهلكف . دوعس * لب كلعس و ةمثيخ نب دعسو عيبرأأ نب دعسو ذاعم نب دعس و هدأبع نب دعس

 :لاقفثراحلا ربخاف ! ؟ مالسال اءاجدقو فيكف . ةيلهاجلا ع ةيندلا انيطعأام هللاو

 ها دمحاب تردغ

 نم مالسالا ماكحأال نعذم قبي ل هنأ ةدرلا هذه رابخأ ىلع ملطملا ىلع ىنخيال (6)
 عمجتف 2 هةر ماش ىف ةنتفلا زا تمرطضاو« راش لاو فيقثو شيرفالا بنرعلا لئاق

 اودؤب الو ةالصلا اوميقي نأ لفات مهدوفو ا 6 ةنيدملا برت لئابقلا

 برعلا ن م نودنتم ماقو « برعلا سوفت ةزغ 2 قفل ةواتاك اهوربتعا مهل 62 ةاكزإا

 رثكأ حبصأ اذكهو  مهبولق ناعالا ةشاشب طلاخن مل نم ريثك مهعم دن راف ء.انانإو [ر د5

 شدج ناكو «( ةضا اة ةدر) عاش لب 2 دنرمو غاب نيب لئابقلا

 برح ةحاصألا نديسلا هنأ ىلع ةباحصلا عمجم داكف ماشلاب ةماسأ عم كاذ ذا نيماسملا

 ادارات . مهنم اهباط مدع ةاكزلا ىعنام فالئثتساب ىفقت هر ؤارشلا ناز ايلكيرعلا هي 7



 صخرلاا لئاسم نم ةسداسلا ةلأسملا هن

 نيذلكلا ضعل بسحب ىنزج ىلا ةمحار ةصخرلاو : نيفاكملا عم .ج ينلمألا

 «راذعغالا اك ىف تاقو 5 لاوحألا ضعب 5 « ردع هل نم

 3 راللا 00 0 5 0

 1 ىفتش ١ ىلكلاو ( ةيئزح ارح ع 0 . / د لا

 اذإ ام فالخمي ؛ ةيثزا-ا ةحملدملا مار ب ملاعلا ىف ماظن , مرخن الو . ةيلك

 انتلأف . اهتياك ماظن مرخني ةياكلا ةحلصملا نإذ «ةيئزجلا ةحلصملا رابتعام دق

 لعبت ناح قيما لكك لك ىلإ ةبنننلاب ةعزعلا نأ لع دق ذإ .كلذك

 انضرف امو٠ بح ملا ققحتي ثيحو « ةيئزج نوكت نأ اهنيعورشم اهنإ ةصخرلاو

 ٠ هعزاني ىلكلا ضراعملاو الا ضرفت ةروص لكىف ققحتيال '” هيف مالكلا
 ةعيزعلا وهو ؛ ينكلا ىلا عوجرلا الا ةدبعلا نع جورخلا بلط نم ىجني الف

 رمألا ىضتقم مم فوقولاب "7 رمأألا نم ةعب رشلا ىف ءاجام # ثلاثلاو لع
 ةلداو ٠ ةصخرلا بجرم ضمنا نإو « هرمو هولح ىلع ربصلاو « ادرحم ىهنلاو

 نابلا نإ ”نشلنلا مه لاق نيذلا ) : ىلاعت هلوق كلذ نم . رصحنت داكتال كلذ
 ع 0 ا ل

 عوجرلاو ربصلا ىلع اوماقاؤ «فيفختلا ةنظم اذهف ( مو ثخاف مكل اوعج دق

 نمر كو اج ٠ ذا ) : ىلاعت للقو . "7 هب هللا ريخأ ام.كلذ ةبقاع ناكف « هللا ىلا

 رج انتا بولقلا تغلب و 2 صقالا تغاز ذإو م 8 أنمو ه؟ةوق

 تدلل قستملا هيلع هل هلا ويشار“ يي م لاجر : لاثسح ةصقلا رخآ ىلا

 ثلاثلا مقلا وهو )١(
 ؟هيلعاباثم لضف أن وكي نأرم الا اذه ىفتقي :طايتحادرجي نوكي رمألا مم لهو (؟)

 ؟رييختلا ىل زع |ذه قش فكو

 :اهدعب ةبآلا قو؟هللا ناوضر نم لزجأ باو ىأو (ّللا ناوضر اوعبتاو )هنمو(؟)
 .ديبختلا منوكي الو باولو از ف نا الك (يهقتمب نيداصلا ا ىرجيل)
 عوضوم الص الاقفاوه ناكل اهءاع باوثلاوةمب زعلابذخالاب رلطاهيف ىق جلا ةلدالا ك كرت ول ةلجلابو
 ميختلا ىلع ةلأسملا ءانب نم



 اذا ةصخرلا كرثو ةعزعلاب دلل حيجرت هوجو ف

 لكي قلعتي امم المج رك ذنلف ..رظن لح وعو ؛ بحر لاجب امهنيب حيجرتلف
 ؛ كلذ 0 ند ف ط

 : روم الع ىلوأ هنإ لاقي دقف ةعرعلاب ذخألا امأف
 7 رس هيلع قفتملا تياثلا لصألا ىم ةعزع"ا نأ د اهدحأ

 د أاهمبس نك 1 كب الق اه هد 0 ناك نإو هيلع ةصخرلا دوروؤو

 مقلا ىف الإ قةحتم ريغ صخرتم لك ىلا ةيسنلاب رادقملا اذهو . عوفولا ىف هب

 حابملا ةقشملارادةمن إف ب داهتجا عضوم وهو « هبف ققح ال هاوس امو .217 مدقتملا

 ةمدلث هتفاشسم ىف راع دك رسلان ئىر الالي يطمع نا

 1 ريعقلا ةلعو . نييلايلب مايأ ةثالث نا ل

 قلطنياملقأ اضِيأ ضرملا ىف ربتعاو . ةقشملا مسا هلع قلطنيام لقأ اهيف ربتعإ

 قر صف نم 0 هعيصأ مجول 000 مهم ١ ناككف ؛ مسالا هس لع

 « عطقلل هيف عضوم ال نونظلا لا لك« كلذ قوفاف ن.رخا ا لال هم الث

 اذه ىضتقم ن٠ ناكفذ . طايتحالاو حجرتلا لحم وهو « نونظلا هيف ضراعتتو

 بسلا ىف لامتحا ءاقب مم ةصخرلا ىلع مدقيال نأ هلك

 ىلع ماعقلطم هن ال؟ ىلكف ياكتلا ىف لعأ ىلا ةعجار ةع زرءلا نأ (ىناثلاو ال

 ٍفيكف كلذك نم .خلا لاملاب رارضإلا ىلا ىدأ نإ وا! شتا فو ملا دا نأو
 داق ةعيس هيف ريخلا ىن نعم حايملا ىف لولا ةلآسملا ىف هل مدقن :دقو !؟ريبخت انه نوكأ 2 8

 هب تضروع 5 .ةيف ا حابملل ةمسنلاب عراشلا ر ظن ىف كرتلاو لعل نيب قرف 6 أ ل

 حيجتتلاب هْص رغ 0 هلا ملف .كرتلاو لعفلا نيب قرف ال هن 1 ققحو« هلك هعفدةلد الأ

 ىف حجرأو ىلوأهن وك قع٠وهام رظنيلف . هيلع انما واط و راسو يس رتل

 انا دقف .قمس امف حا ايملا ف همالك عم انه همالك ىفا داي ا ع 0 ؟ ىتاعملاهذهريغ عراشلا نر ظن

 م ءهيلع اوما اسس اللا اعلا ٠ نكي مل ناو ااا اعذخالا حجرلاب هدار م نإ

 ىنأ ايسو .ةين 50 ىف م مالكلا قيينكل.. طايعالار يقل زكردر )هلوق ه هيلا ريشي

 وك ةران ةعا زعلاب ,ذخ هل قف 3 ورح ا لوالا لصفلا لش ةعب اسلا ةلاسملا 0 71 علا هل

 0 «مضاوملاهذه ىف هالك كيل قيفوتلل هينتف .بوجولا نعي ناو ا بدنلا ى
 هيف هتلوح تلاط ىذلا ماقملا كك أ مالكلا كفار أ نيب عمجلل ة ا اذ ةوقو ةئطف 3

 ثلاثلا مسقلا وه (هاوسامو) هلوقو٠ هيشقب ءاربلا نملآ اف وفر(



 لصختلا لئاسم نم ةسداسلا ةلأسملا مما

 : لوقتف كلذ ىلع هيبنتلا ىلا دحأ فوشت ناف
 هيفرعتعيالنأمزا « ىلكل صأ, لالخالا ىلا تدأ اذإ ةقشملا نآلف لوألا امأ

 ىلا ىدؤي اههجو ىلع اهب نايت الاو:انه ةدابعلا لاك[ راص دق ذإ. ةمي زعلا لصأ

 روما اى فعتم اره ابنم ابيفعارنتكت انكي ناي لاق "7 ابلتعأ نم اقر

 591 يبامكلا اقنع نم دصانملا باتك قءروك ذم ليلذلا اذنغري رقثو ٠ بولطملا
 بلط ىلع لدب ليادب ةنيعملا ةصخرلا صاصتخا ضرف اذاف ىناثلا امأو

 اهسفن ىف.ةصخرلا ماكحأ نع هجولا اذه نم تجرخ « صوصخلا ىلع اهي لمعلا

 مومع نع صتخا امم ههبشو اذهف .ةفلدزملاو ةفرعب جلا بلط كلام دنع تبا تبث اك
 هيف مالك الو ةصخرلا 2

 قد ءاةصخرلا ىف نفرالا ىف بضاو ةلدألا نتن مدقت اف كلاشلأ اأو

 اهلعاف نع مثالا مفر

 ءسواسلا ”كاسألا

 «ةصخرلاب ذخألاو ةمب زعلاب ا 9 د در

 ةءدقنملا تتمأك امر شهيفزجملاناك ام | 5 .عيطلابيف ل ناك 5 اذه٠ ل )10

 (اهن اكرأم امتإ)هلوقو . انك رسل ةالصلاىف روضحلا ناف ؛ ءهلم | 1 لصالل ال لايك اضر 3وكت 07

 00 لاقتحالا ءانم ناك ناو. رهاظف هل قباسلا اهتاكرأ ء ءانفيتسا قمم وه هأتعم ناك نإ

 هللد رهاظ هيف ىتأتي الف نكرلا ل 25 ىلع
 هج ارلاةلاسلا نع "1 ىف هنأ هتءاغ نذالا ىن ال مثالا مفرف عضاو ةلدالا نم هل مدقتام (؟):

 اهعجآرف هتدئئاف قليشلا نم لك ىلع ىنب

 رخاىفهل مدقت ام ةمزعللاذخ أن احج رلانأ رهاظلاف اهلعاف ع نع مالا مفرب لبق اذإ أم آو(+)

 اهيبش نوكي داكيف « هيف ج رح الأم مس اما 0007 0 نم ةعبارلا ةلأسملا

 نأ ريغ ( ةلجلا ىلع ىلكلا بلا انك قت مواعلا همنا داضملاك هنال مومدملا .ىوهللا ابنا
 الثم ةغفلدزمع ماك اعرش ةبولطم ةصخرلارصت مل اذا امب دييقتىل 1١ جاتحم ة ةمزعلا 7

 مقي ملو ءجرحلا مفر عمت ةصخرلا ىفةحابالانأ ىل لع ليلدلا ءاقأو للا ضاري ل هنوكمعم (5)

 ىف مالكلاق بيو .ةعباسلاو ةسداسلا نيتلأ للا ىف هب لا الهكر البلد ريختلا :[ذه ىلع

 ؟عراشلا رظن ب هللط تايلوس الا اوم هنأ هب دارملال ه :ريختلا ض رف دسب حييل ار 1

 هلل مهحدم اهب اوذخأ لل مهنأ ديفملا ةمزملاب ذخالا حيجر' ةلدأ ىف هلىتأي ام اذه ىلع لديو



 7١ عراشلا اهملط اذإ الإ ةحاب الا نم اهلصأ ىلع ةصخرلا

 *ءاج اه ٠ ندف ةيفداطم هيف ضخيسلاف شا ند لا عجار وهف لوألا امأف

 رع ليلا ب دموع ده هلل[ رشا ا ع نم سلو

 ةاخدلا رصح اذإو » 5 .. ناثلخ الإ هينا وهو 1 ءامطلا : ةردح ذح جراما

 اذه ق شربل 7 كلذ ني ناك ام ىلا و” ءافشا او حاصلا 7

 .ماازعلا ىرجم ةيراج انهه ةصخرلا نأ مالك الو . "”لصأألا اذهب قحلم 3

 كلذ لع ل نم ن او: 4 تلعلا كوخ ةتبملا لك أ كر حو ءاسلا 0 2-7

 رانلا لخد تاك

 ؛ ظحب هريسيتو هللا قفر نم اولانيل « دابعلا ظوظح ىلا عجارف يناثلا امأو

 ةيحاا لاح هيف ربتعيال تح بلطلاب صتخمي نأ « اهدحأ»» : نييرض ع 1
 , مئازعلاب ”قحال هنأ هيف مالكال ًاضيأ اذيف . ةفلد: زماو ةفرعإ مجلاك« اهمدع وأ

 . احلم ٠ ع ىسانلا هدع ىجح ؛« ماازعلا نلط كام ما راص ثيح نم

 ىئانيال ةصخرلا ىف عرشلا بلطلا ذإ . ةصخر هنوك نع جرخبال كلذ عم هنكسل
 نم ةصخر ين ًاذاف ٠ ٠ رطضملل ةتيملا لك أ ىف ءاماعلا هلودد ا

 بلط ةبولطم تن تتيح نمد علا كح ىفو « ةصخرلا ممايع د ثيح

 عفر و فيقختلا اركمأ 0ع د 3 4 بلطلاب ضيقا نأ )» ىباثلاو » 0

 ىف لدحت .نإ و ةع علا ليدص نادال هلا ةحاب الا لصأ ىلع وهف ؛ جرحلا

 ةصخرلاب دعا هلو « ةقشم كلذ

 . اهداربإ ىلإ ةجاح الف ةرهاتن ماسقألا هذه ىلع كسلا ةحص ىلع ةلد ياو

 قاستلاةياؤز 2!لوقأ - (موذلا) لفلبءىدفرتنلا الا ةللاا نع ريشعلا ف هنلخا
 فلؤأ ا اهركسذ اج (ءايصلا) ظفلب هحام نباو

 ىرخأ ةياور هيفو  فيتلملا ىف مخأتلاو ميدقتلاب نيهيشلا ع نع ديسيتلا ىف هجرخأ (0)
 ( ءاشعلاب اوءدباف ةالصلا تميقأو كدحأ ءاشع مضو اذإ ) ىت اسنلا الا ةتسلا نع

 مع اهلإك ىلع اهدنا الو ةداسلا ف نرد طا تاي تاس عجار وهف (*)

 روبالا هذه

 ”ام-١ ج تاقفاوملا



 صخرلا لئاسم نم ةسماخلاا ةلأسملا 0

 الل تارعلا مكر اسل ).:/لاغت هلوق .قف رييظنتلا ىنم 0
 "1 دع ماتش فيك ديرب ( نق ا كرا

 ا ( اقع كبح انش ررابنن الككا) ٠ هلوق كلذكم داش

 تيابلا نو ام قرف فيلكتلا باطخ مسق ىف مدقت دقو كلذ هبشأ
 7 ايي رمل ا للا اك ليف جاف

 انلقانإ انآ اعلاشم قف ضراعلا نكلو 6 ةريبك اوف: هييلغ نيبفي لبق

 . ريما بجاولا نم ةعزعلا ىهذتقم عم نوكت ن 1 | مزل ةةيقح اهيف ريغ ةصخرلا
 جرحلا عفر ذإ « اهلعاف نع جرحلا مفر ىنعمب ةحابم اهإ انلق اذإ دك

 )0 بجاولا عم دوجوم هنأ ىرت الأ ٠ ية
 نيب نكي اهب لمع اذاف . اعمل حلا نيلل تحتل نيالمأ لعب علا ن
 ا نع ىثأتلا عفر رذعلا نكل ؛ قرف اهب لمعلا ىف هريغ نيبو روذعملا
 لام هللا ءاش نإ طيب ادن ابسو . لاقجالا هسينل راتخا. نإ

 ء:ىماخا ءلأسملا

 : ناب رض عورشملا صخرمللا

 ضرملاك ًاعبط - ابيلع ربصال ةقشم ةلباقم ىف نوكي نأ © اهدحأ »
 توفلموصلا نعوأء الثم اهبجو لع ةالصلا ناكرأ ءافيتسا نع هعم:زجعي ىنلا
 ةالصلا ىف روضحلا ىلع ةردقلا مدع ىلإ ىدؤملا موصلاك ءاعرش وأ 00 سنكنلا

 كلذ هبشا امو اهتاكرا ماعنإ ىلعوا

 * اهيلع ربصلا لع ةزدق فلكملابةقشم ةلباقم ىف نوكي نأ * ىتاثلاو )+
 ةرهاظ هتلثمأو

 هباحصأ رثك أو كلام هذم نم ,روهشملا وه ةنس رصقلاز وك ) : لايك الا ىف ضايع لاق

 نءاش ءلاوني رولا نيل ةلعد نأ ىلع ةيكلاملا سلو (فلخلاو غلسلا نمءاياملا رثك أو
 فل اا هلاق ا . زيم انها رظتاف ريختلا ىممع. ءاحلاو .ةزءأح هصخر لكنا



 5 5 ريختلا الل جرا عفر ما صخرألا ةحابإ

 نإ هنأ ىل 1 علا سفن رك ذ لب ؛ هل زوجي هلع رطقيلق الو «رطفلا

 3 0 يلع "سلف هلوق تكاذكو 7 مليأ نس 0 ف رطفأ
0 

 دمدل-ع نم رصقلا ذارملا نأ 0 لو لا لعاب الخلا 8 هك

 ف لاعتا كولو هدف 0 نافوأ ناورلطت نإ 2 0 1 تال

 : هلوق ىلا ةيآآلا هك 1 نم الإ هناهإ دع نور هلل رك نم ) هكا
 نم نأ دقتلاو هلا ا ؟ذضص ركل مرش ن م كك
 هءلقو دكا ةماكن ملكت نإ « هقحلب 0 0

 ا 00 نإ وأ ؟ قطني نأ هلذ : لقي لو ٠ ناعالاب نسلم
 لوقأو اهادعأفأ . هل لو « بذكتلا ىف َريخال » : هل لق + ىقتأرما م

 كتف نإ ك0 معل هل لقي لو « '*”كيلع 0 مل
 عيا فانوس نا اة ررعألا هده قادا ره ريغ ريبختلا 1 ىلع ليلدلاو

 ١ هانا اف 6-2 اكألا عم رغ كك ةماكب ا ف نووف

 مطارملا ماا ريغ كلدكم ير لا ب رنا 0 قاف رييجلا

 1 اهاوسو ةروك ذملا

 لعفلا نيب ريختلا ىلع لدبي لكل ركذي مل هنأ ىف مالكلا نال ٠ !رهاظ سيل اذه )١(

 0 ]| هعينص فالخ ا وهو - نبعلا ألا ردا لفل اذه قو نأ مهوتي الف .كرتلاو

 قحاللاو
 كفيفحت و ءاعدالا نم ةالصلا لاوحأال جري رمل نا كاكملاو قسواط لاس

 نأ متفخ نإ ) هرهاظ ىلع ةب اهلا قطر هلا قب دثندحو .ءاشدهجو ىأ ىلإ وتلا دست

 ؟خلا لوقلا ىلع هلوقي ديق اذابافء ةصخر نوكت اضيأ اذهىلع هناالا .( مكتفي

 ريسيتلا ىف اك كلام هر(
 4: 1 هال ةيسنلاب جورأل ةصخر ءافول | ىلع ردقي « 4 1 فراع وهو دعولا نأ ىهتقي 2ع(

 ىقي.ةناآلالا ”ثودنم هتيككلا 11 مدع 0 ا حابملا ثح امه ىف 1 مدقت (8)

 0 ناب نولئاق لكلا وأ راجل نأ ىمدت.ىذلا (ىريع كاك ركن و ا
 م 0 ظاقما ةصخر ىمحسلو «رطفلاورصقلابوحوب لوقي ةفيشح انا نا 0 «لضفا

 .مامالا وءايصلا نم لضفا |ناكنيتلح رم نع ةقالملا تداد اذال وب ىعفاشلاو 0 مايصلاو ءماعاللا



 صخرلا لئاسم نم ةعبارلا ةلأسملا ا

 لإ 0 سوسو 5 تي

 4 | لارم 20000 نأ 00 001 ها لفن ل ا ا ٌثثَِح نمال

 .ثيح نمةحاب الالصأ لغةيقاي' ”ةصخرلاف نيب وو نيثيخ ألا ةعفادم عمو

 لعأ هّللاو .ةحاب الاو
 | ع

 ةعيارلادأسبملا

 «جرحلا عفر ىنععي ةحاب الآ ليبق نم ىه له ةصخرلا ىلا ةبوسنملا ةحابالا

 2ءارتلاو لءغلانيب رييختلا نعم ةحاب ل 100

 5 رخالا ىنعلابال « جرحلا عقر ىنعكي اهمأ صخرلا وصا) ع ىدلاف

 هلوقو ( هيلع م الف داع الو عاد ريغ رطضأ , .م ا ىلا هلو ىف رهاظ كلذو

 لعفلا هل نأ كلذ َقركذي ف ( مح 0 ا ىرخ الأ هيلا ىف

 :هلوق كلذكو . مثالا مقرب رارطضالا لاح - ىف لوانتلا نأ ركذ اهنإو « كرتلاو

 هلف : لقي لو (رختأ مايأ نم. ةدعف رس ىلعوأ ًاضيرم كسر نك نف)

 ٠ مصخر الف « صخشلا اذه ةبسنلاب ايقاب نبل ةرمعلا ع مئاقلا ليلدلا نال ىعي . هصخر

 .باوجلا اذه ىفا» : اذجو. هسفن صخشلل ةيسنلاب هب الومعم بعصلا ليلد قبب ثيح الا

 ماكحالا نمع رشام) لاقف اذه ىلع قيطني امبةصخرلا فارع هنأ كنع بهذيالو اذه . ىباثلا

 مدقت ام هيلع دري الف (ىلك مكح نم ءانثتسا قاش ايدل

 ماعطي ءىجف اهنع هللا ىضر ةشئاع دنع انك لاق ركب ىبأ نب دمحم نب هللا دبع نع )١(
 1 لو ل ةقئلط» ءلاتقا ىلصي دم نب  مماقلا ءاَقف

 رسل ها هل ظفخالاو دواد وباو سم هج أ ( ناثيخالا هعفاد نم الو « ماعط ة رضح

 ةمب زعلاو بلظلا اهادجا :ىلعطلست ناتهج كاتهف قم. .ةبوصفملا ضرءالا ىف ةالصلاك (؟)
 نيدغاتخ نيتب> ىىل اع لئاسملا هذه ىف ةالصلا ىف للطلاو ىهنلاهجوت يك .ةصخرلا ىر ال ىلعو

 : الإ ع دب كارم اير ض رغلاف :دحتت مل. ةيللأ تب هادام كلذ نم عنأم هلو

 الاد حاقلا نأ الا هف نيم رق قاتلا امأ- لي اوجلا ىلع رهاظ .عيرفتلا اذه (6)

 4ذلو. قيبسأ» ىلع ادامعا انه هنيبي مل هلاف ةلاحلا لها قاحايم 0 ع ناطلا ةيجربغ ةهح

 (خلازايب رم دقو) لاق



 اهل ثلان الو - ني.سقلا ىف ةدخرلا لحم ىتنا اذإو . ةدخرلل ةلع ضمذ

 او ٠ 0 نك ّ مولعم اهدوجو ىلع قافتالاو 3 اهلصا 0 ةصخرلا تعفترا

 كام هيلع قنا

 0 : سحو نم كنإَو لاف

 م عد 4 0 >< 1 هج ليا ا ب ااىذلا اذه نأ 0 اهدحأ

 هل صرف ةصخر نم ام ذإ 6 ا 0 اهم لل اهلك صخرأا 0

 ىف ربتعي لو '”اليلد ضه ذي ل مازلالا كرتشم ناك اذاف. اهيف رج ثحبلا ذهو

 تامازا الا

 راصحا نأ «اهد.-أ» : نيرمال لاؤسلا مزلي الف ملس نإ هنأ : ىناثلاو ): د
 نود ال نأ وهو ) امم 5 ف ناكم' ال ءةيلع ليلدال نيمقلا قفا كح

 دما اا فاكملا نوكي الو « لمعلا يف ارئوف لا
 و6 هرهس نع هءأدقن ال هنأ عم« موصلا ىف اجرح را كدر ىف هسفن .نم

 نم صرعلام رئاس تا لمعلاب لالخإإلا ىلإ هيدؤي الو « هضرم ىنهب لحن

 هيدي بذاحال دا ؛ ةحاب ا لح وه ثلاثلاو « مسقتلا اذه هيف راح صخرأا

 نم سيل 4 هيلط ث تتيح فيقحتلل ل : كال نأ )“» م 0 نيفرطلا 1

 لل
 ءازلالا قيوط ف كك

 1 ء موزوم هردص بواغم هيف لاق ىذلا وه )22

 كانهنا عا كود ا لاف. (ةصخر 00 8 ا م تناك اذاو هل وقلر عج د 6

 هفأم لع لاؤشلا ف 7 ١ ثلاث مسق دوحول» ةحابملا ىهو أب م الكلا جه ىلا ةصخولل الح

 نكلو هي دومألا فاي ةددس لوقياذه ىلع قرت 0 ا :ةلاار هأ امم

 هةر هي>و 4 0 سفن نم ةرهاظ ة هع ز ءءلا ة ههحف٠ ةصخر ه0 ههح ريغ ةهح نعد هل

 ا "أو . ةاجخلا 0 4 الو بعصلا ليلد ءاقي 0 مكح نر هيلا لقتن | لهس م 5-9 3

 مهنا كيلع لح ل ةصخرااب 0 ىلا حفلا قح َْق 4 ا دل 4ث الأ هلا ىف 9

 لاق . ةمم زع ةنرك لل ةصخر هن وك نع جر الاو« 4س صخشلا قح ق 4ب لمعلا ءاقب اوطرتش 5

 هك نال «٠ همد ق هةصخر تش:لرذعلا 0 دلدع 6 قس ' اذا كيلا لإ 0

 رفكلا ةلك ءارجا ميرحت مدع نوكي الف اهط رش فياكتلاو « ةيفيلكتلا ماكحالا ىف نوككت امنا
 َّق لاش : اع 0“ فيلكتلا ع ها كسلا نال 4 ةصخر ا قلاع لع

 0 0 مدع“ علا لام فالتاو نادفمرا ناذطنإ لع ه0



 ص. رلا لئانسم نم ةثلاثلا ةلأسملا يو

 ةصخرااسبس نوك ىبعم اذهو . هتاجاحو هتارور ص نا وبما قع جاز ,اهقحلل

 الا هولا اذه كل ؛ كلذك“ ةصخرلا نكت نأ: هنم مزابو.. ايفاضإ
 لا امضنم _ بج نأ الإ ضبتنم رعغوهو . ابعاونأ نم جون ىلع'”ةقشمل 0
 ىف مومعلا لصف ىقزوك داو امسح حيت عومجملا ل لاه هلمفأم

 ةلد يلا باتك

 ىف ًارثؤم نوكي نأ امإ ةصخرلا ةيعورشم ىف ريتعملا جرحلا :"7ليق ناف

 .كلذ هل نكعال وأ « ةدابعل الو ةداعا غرغتلا ىلع هببسب ردقبال ثيحب « فلكملا

 موزبمو هربص ياني نكح اد « رثؤم ريغ نوكد وأ ةهن ربأ ]ف بسح لع

 00 الا هيف ىلطن هنآ الإ ةضخيرلا ل هنأ رهاظف !لوأألا ناك ناف , هنرع
 اذإو . همامت مدع وأ لمعلا نع مطاقلا مامت بسح ىلع بدن وأ") ايوجو ةصخرلاب
 الف ىناثلا ن 00 . ةعزع لب « مدقت كة صخر نوكت 0

 ايرح زك تب كفو . داما لاعألا الإ «ةقشم لو كب يع

 ةقشملا أبهو+ صخرتلا ىضتقت مدقتامفةقشماف ٠ ياسا ميغ رخآ عون انم فشلا كال ()

 لعفب نوصخرتي مهلمج ةقشملا مدعو ؛ لاصولا نع وعز لس لا ل 1 هقر ءافم متع

 عضاوم نم ك6 كم رح قم هحلا" لتكا البس ايكح شبا اني وهو هع نبا
 لالدتسالاف. مههداهبجا ىفمكح هيلع يني ةقشملا نم عون هيفدجو لاح لك ىلع هنا الا .ةصخرلا

 الالدتسا نوكي صاخشالاو لاوحالا فالتخا, فاتخم لو'الا عونلا ىف ةقشملا ن أ ىلع هب

 وه ثيح ن* ديقملا ىلع قلطملاب ل كسل نم نوكف ٠ ةقشملا عون سفنب ال ةقشملا ن منج

 امضنم لمجي ناالا . ىنأي اك ح صيال كلدو . صاخ وه ثبح نم صاخلا ىلع ماعلاب وأ“ ديق#

 ديف ال ناك ن ١و صاخشالاو 1 ولا ورع نسب ةقشملا 5 درجم ديفيف هلق أم ىلإ

 هينتف ةفورعملا 3 ةصخرلا عوضوم ىف كلذ ن زا

 نك تالا لوأآ هسا ناكو ةصخرلا دو>و لصأ ىلعادداو ناك نإ و لاؤسلا اذه )0

 ١ 1 انه رك ذي نأ حص ةقشملا ىف مالكلا ةبسانل

 زدجعب ال ناك اذإ ىا ( ابدنوأ )ةلوقو. ةداعلاو ةداسلا لص ا نع هيف زجعب امف ىأ (©)

 4 مآ ١١ بسح ىلع الماك ن كب ال هنكلو

 ىنام الا ةقشمال: لاقي اذه مم فيكف. همزع موزهمو هربص بولغم هنأ هيف ضرف (4)

 ..هيجو ريغ ادكهلاؤسلا مضوف. ةصخرال ةلع ضبمتني اجرح هنوك ىنني كلذو ؟ةداتمملا لامجالا

 اإاهأتف
 ا
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 ؟8١1  -صخش نود صخش ىفاربتعب دحاولا ردعلاف ١ ةيفاضإ لصخرلا بانا

 رصف ناك نإ أ ء دحام ّط فلكم لك كرتو'« ةقشملا دوو تالق كر هل

 ديككو 1 را لاك ءهدابحالا ىلا الركوب 1 يق كلرل ءازسلا افا ا

 ةعورشم ةصخرلا نكشف ٠ را هيلع ىوش الام لع هضرم ف ىوش سانلا نم

 بابشأ تسيل اد اق: هيف ةيزمأل اذه ل لا نود ىدجرلا تأ كلا
 ىلا ةئسنل فاض وه زب كيلاب دوج امطباض الود لصا رة د

 الو ءعوجلا لعربصاا ًاداتعم نبرطضملا نم ناكن ف ٠ هينفن ىف بطاخم لك
 ةحئابإ تيدلفا» ءايلواالا 6 59 كيتا كا م

 هْجَو اذه ١ 217:كلذ قالخ ناك نم نازو نع هلة
 في ىخ « لم_هلا ىلع لماح قلكملا لماعال نوكي دق هنأ * ىناثلاو لع

 نذلا نايخا را كلذ نم كاتم : ماتا نم هريغ ىلع لقشرام هيلع

 مجم فالإ ن "ا ا ءاقلت نم تناقل[ ءابعأ اولمو ء داس كلا ار

 يلا صرح 6 0 عأ لوأ ىلع مو دام هلا 0 ا تلاطو 4 كلذ نوداه ىإ

 هل كاافسلا كر نأ اونرتعاو ؟نيدويشا ىدر د يا 0

 . ملا ماو وديدش بادع مثريغ ىلا ةيسنلاب كلذو معلو مه ةذدل لب « 0 ةاوس

 ىعش د كلذو : هناك لاو سلا ا ةقاشملا ىلع هلد لإ عضوأ نم 1

 تافاضالاو تلا لح ادع 0 9
 عطةومايصلالاصو ىف.اجىذلا< ؛ عرشلانم اذه يلع 1 ديام 4 ثلاثلاو ٠ع

 دعب نم هلعف مث « دابعلاب ةمحر قفرلاب رمأ عراشلا ناف .: تادابعلا ىف نامنالا

 0 ق دوقم حا دما جرا وهو تت نجلا بدس 1 اماع لِي ينلا
0 

 00 ع كلذ مدصيال م ايصلا مكاصو عم م "ل نع 000 كنلالك

 نم قح ىف جرحلا اكو 10 الو 0 ا 001 ما الو

 .اريخنوكيطقف ةقشملا هقحلتو لتخت ال نم هو« صخرتلا هيلعس ةلاحأ ندع 5

 رطضا اب هفصو كعب هيو , الف ) لقي مل اذلف هدارم اذه



 اٌصخرلا لئاسم نم ةئلاثلا ةلأسملا 00

 111 حالا شرا ةيعردش نال ءاضأ كالتكف , هوم ناك انتو( رسسلا

 قيفوتلا هللاب و . جرح مفرو

 كاتثاتأمالا

 ( ةليئن هينق اهب دشأألا ىف ديب لك نأ فع « ةيلصأ ال ةيفاضإ ةصخرلا نا
 : هجوأ نم كلذ نايبو . «دنع فقووف ىعرش ٌددح اهيف دحيم ام

 ا ال دنلاو ةرثلاب تلت ناغملاو ؛ ةقشملا ةصخرلا ببس نأ اغا

 بسحن و « نامز الا اهفعضومئازعلا ةوق بسحب و « لارع الا د

 ضراو  ةنومأه ةقفرق# ةليلو موي ةريسم ايكو نافالا نست قتيل! لاعألا

 نم دضلا ىلع رفسلاك مايألا رمصقو ءاتشلا نمز ىفو « ءطإ ىلعو « ةنومأم
 :فلتخي هتاقشمو رفسلا دئادش.لع "7 ربصلا كلذكو . رصقلاو رطنلا ىف « كلذ

 أهم جرحيال ةداع كلذ هلراص ىتح 6 همايملا ملعق ل دلج لجر برف

 برو  اهتاقوأ ىو « اهلك ىلع اهئادأ ىلعو « هتادابع ىلع ىوقي « اهببس متي الو

 اًضيأ فلتخيو . شطعلاو عوجلا ىلع ربصلا ىف كلذكو . كلذ فالخي لجر

 ٠ اهبطبض ىلع ردقيبال ىتلا رومالا نم كلذ ريغو « ةعاجشلاو نيجلا فالتخاب

 كلذك ناكاذإ و ٠ اهريغوداهجلاو ةالصلاو موصلا ىلا ةبسنلاب ضيرملا كلذكو

 7 درطب دودحم دح و 4 صوصخ طباض تافيفختلا 6 ةريتغملا عايل | سيلف

 رفسلا ربتعاف  ةلعلا ماقم ببسلا اهنم ةلمج ىف عرشلا ماقأ كلذلو ٠ سانلا عينج

 ةنكللاا ىف كيفلاَو 'ةرقؤ انابشأ تاغمطا نم اهدنام لمحو واولا تدع ول (1)

 هحوأ ناكل
 ةجراخلا لاوح الاو ناهزالا فالتخاب افعضو ةوق ةقشملا فالتخال ناب لبق )0( ١

 لاو لا فاليخال انِحاَر :نوكي نأ حصيو« مازعلافالتخال ناب اذهو . سخشلاتافص نع

 هيفةع زعلا ةوقل لخد الو همدعو دومتلاهمح رمزوكيو؛ ابفعضو ةدارالا ةوق نع رظنلا مطقب



 رن ةصخر ىه ثيح نم ةحاب الا ةصنرلا كح

 هسفن نع جرحلا غفر: ةهج نم ةصخر

 نم رق |دهو وة رملا بنلط ببالطم ةلحلا ع رسنلا ءايحإ نأ لماخلت

 : 0 نم درف اذهو ب جرملا مفرل اهيف نوذأم ةصخرلا نأ كش الو . هدارفأ

 كماو « ىاتتلا بعدو 3 لاو تاي تددش |دا و نام ٍِق

 بلطلاب لئاقلا دنع هنأ مسن الف « هوحنو ةةلدزملاو .ةفرع مج امأو ٠ مجلا
 0! مث 2

 هللا ىذر ةشئاع هبال را كلا 6 زعوه لب ؛ ةصخر

 . 0 0 نيك نك افلا تضرف » : رصقلا ىف اهنع
 000 تا عراب مقل 0

 نوكتنأ بجيناكف . الإ و . ماعلا حالطصالا اذه ىلع « "”ةصخر سي جرحال

 عرش نوكي وأ « ةمدقتملا عئارشلا ىلا ةيسنلاب اهتفلخ ءةصخر اهلك عيرشلا

 «ةافانملاوأ6 ةضوقلا نوكمو ؛ نيطم ءاهسلا تس ا ل 00

 لكف ٠ دقت ك0 نوكمال كللدو ! فل تيفال نس يا ا ا
 "يحد هللا نإ » : هلوق امأو *ةصخلرت يلف ةحاب ألا كا ا

- 3 0 

 .تاحاسمل او م لاق هلل ءاش نإ هنأ م 2 » 0 ىنت لا

 ماكحألا ىف هناس مدقت اك ؟ ضغبم وهام اهنمو 9 بوبحم وه ام اهنم
 ع 0 وا د ِء :

 5 ا رض رلا 4 هلل ديرب ) :هلوقامأو ٠ فات لق »5 ب

 .ترقأو رضحلا ىف م مث) هماعو: ندستلا ف م ىئاسنلا الا هكا هر ثيدحلا )١(

 (ىلوالا ةضيرفلا ىلع فاسملا ةالص

 اداو هل قبس اك ( عنل ىفغتقي نط لص نم ىئثتسم ) دق نم هيف دبال لب ىأ (؟)

 ةيخر الف لصكالا وا نوكف طقق را هر 0
 تيتق هلا ا فاو ف هانم نافل ادعت كا 3

 ةعيابللا ةلاسملا قحاللا نفتلا ف ( 4

 ض ارتعالا ىنيم وه ايك ابولطم نوكي ناو احابم نوكي الا ابوبح هنوك نم مزلي الف (5)



 صخرلا لئاسم نم ةيناثلا ةلأسأا يق

 ىف هاضتقم نع ظفال ةفراص ةنيرق ( رئاعش نم ) : ةياآلا ىف هلوق لم ن 2

 دال انالاق عا ىوتسف ءحايمهض قرره أم ترش هلام ام٠ دولا لمأ

 10 ى لاقي الا فلوقلاىرجي بيترتلا اذهلعو . هيف لاكشإ الو . نذالا ىنم»
 اس 1 اع سو

 هب عما نأ رأوجل نيب عمج ةصخرلاو رمألا نيب عملا نأ مدقت دق هنأ ىناثلا نع باوجلاو

 ىلإ ال , "" ةيلصأ ةعزع ىلا بدنلا وأ بوجولا مجري نأ دب الف . نييفانتم
 000 ذل ترام لولا نم تحال ىذلا رطضملا نأ كلخو . اهيَنِف ةصخرا
 .عوجلا ملأ نم هسفنل در « هنع جرحلا مفرا ادصق « ةتيملا لك | ىف هل صخرا

 ال3 ١ ةفن .اوايعس اب ارومام ناك «ابلك اب هسعت قالت هنكماو فلتلا فاش ن اذ
 لولا 1 ِِء درطي ل1 وى 1

 هنكمأ اذإ « اهلثم نم هريغ ءايحإب رومأم ود اك( متسفنأ اولتنت الو ) : ىلاعت

 نأ كش الف « هيف عوقولا فاخي فرج اًفش فد ص نم لثم وه لب ؛ هيفالت
 ؛ةصخر ىمسيال !ذه لثمو . عونمم هيفدسفن عاقيإ نأو و بولطم هنع لاوزلا نأ

 ىمس نإ و « هجولا اده نم ةصخر ىمسي الف . هسفن ءايحاب رو هم وه « ةتمملا

 ببسلا انربتعا اذا هرهاظ نع ظفللا فرصل هيظفل ةنئيرق اهيف دجوي ال هنأ الإ )١(

 وب ناك مهضعب نأ وهو ببسلا سفن ىهو ةءلاح ة هنيرق اهبف معن ٠ بللطلن اهانلمحو

 رخأتملا موي مهضعب و لجعتملا
 بجحاو وه ثسيح نم ةمب زع ناك ناو رارطّصالا لاح ةتمملا لك 1 ىدمآلا لاق (؟١)

 ةصخر هنأ همالك نم حضاوو .مرحلا ثبحلا نم ةتيملا ىفام د ةرراومو
 ذا «هفل اخي فلؤملا مالكو .رارطضالا ةلاح هالك نكلوىرخأ ةهج نم ةمبزعو ةهج ن

 ىذلا عوج لا مآ ةدئازلا ةقشملاو جرحلا تقو وهو رارطضالا ريغ ىف ةصخر 35

 ىلك_ل اص ال .اهعوجر ٠ ننفثلا فلتل ةلأ ملا تلصو اذا ةيزعو ٠ فلتلا ىلا لصي ال

 ارك لاا ةنككل 1 هيضتقي ام اذه . سفنلا ىلع ةظفاحملا بوجو وهو

 حصي فلتلا فوخ ةلاح ىف هناكف ( هسفن نع جرحلا عفر ةهج نم ةصخر ىمس ناو )
 لصاحلا هحضويو . ىدم آلا مالك ىلا مجري ذئتيحو .٠ نيتهج نه ةصخرو ةميزع نوكي نأ
 ماقملا اذه ىف ةدن دمئاف (فاخناف _هلوق ىلا رطضلان ؛1كلذو)الوأ هلوقل قس ال هنأ الا .هدعب



 اخ ١ صخر م ثيخح م ةحاب الا ةصخرلا 9

 لامر لقو' ا أ بحي هللا نإ : را ا

 لف . كلذ نم ريتكمىلا 00 ما سلا كب هللا ديري )

 ليصفتلا نود ةحاب الا صخرا مكح نأب لوقلا قالطإ حصي

 نانسللا عضو يف مالو جرحا عفر نإ كش 041 الا ع

 اي هللاوايلخ اذا ١ لامتسالاو لزاتسلا نذل ىف ؛ناردلا نع در تك اذإ

 جرحلاو حانجلا عفرل ناك ناف . ةلجلا لعزفثلا ف ند الا وعم نا ا

 دقف .بيسأا نطو ترانس 2 يلع هام نأ (انانر اء صاح ل

 كارا « تمدقت ةداع رارةتسإ ىلع ءانب « 8 هيف نا حابم وه غمف مهوتي

 تالو الا قو« تايثلاب تدبلا, فاوطلا , 0 مرسم تي
 دل

0 - 
 و

 نم متايدلاو د جرخأ ىتلا هللا ةنب 0 ما ل تح

 فرك د ل ىف كلذكو(ىررإ

 الفار كذدكف كلذ رعب ةددلا ف حاكتلاب ضيرعتلا قو « هب لإ

 در اا ل ا نأ هيلع حانجأ

 نكت رخل لاذ نم را نم ةورملاو امصلا نإ ) : هاوق نم

 عم « مادق, ال درج هج ند مك مزاي ىذلا نذالا درا ا ل

 « بي سلا صوعخ لعأ*'هلمحنأ (انلو) . همدع وأ كرتلا زاوج نع رظنلا طق

 : 0/0 نحر مد

 رشا ال لا :دارإ اهاو لا كل ةيحم هب قلعتت ال فرملا حابملاو ا 6

 تودملالط ةبواطم نوكت نأ كلذ ان نا هل ةب ودحم صخرلا نأ ىفتقت كلذل هتحو

 دنع اهئاضق زوجي ال هنا نظو القمار رظلا ةالض ةختافاا زا ا لا نوكو (9)

 عقدي أم رادقمب هتباحإ ضرغلاف . تقولا اذه ىف اتلص نإ كع حان الاهل لاقيف تورملا

 هيلع 0 لص نايب ل هتهمش

 ةهاركو هو ببسلا ريبعتلا اذه ىف ظحولو. بوحولاو.ىطلا هنم دا ملا ناوكف ىأ (:)

 قوفةيلهاملا 00 جا ناك ن .ذللا نيمئصلا) هلعان ذو فاسإ ناكل ٠2 فاوطلا نيملسا أ

 . مهتهاركو ملم جرح ' نيبعتلا ىف ظحولو ىعبشلا ب بلطي هب ل1 تل زائف( ةورأاو افصلإ

 طقف مثالا مفر نم هعضو ل نع (حانجال) ظفلل 0 هللا رداعش ب ه هلوق نوكيو



 صخبرلا لئاسم نم ةيناثلا ةلأسملا ٠ ١"

 اهو ( امه فّوَطَي نأ هيلع حانج الف ٌرمتعا وأ ثكبلا جَح نق ٠ هلل رئاعش

 (ىقتا ِنَمِل هيلع ل مثإ الف رخأت ل ا ارا بالم
 ريغ ىلا. لجعتملا نم الثع لضفأ هيحاصو"« بدنلا بلط بولطم رخآتلاو
 لاقل قطارلا دعت نإ نانيالو ء ىتلا اذه ىف ىتلا عضاوملا نم كلذ
 مضاؤم : لوقن ان أل. "''ةشئاع ثيدح ىف تبن اك حانجلا او 0
 يلع سيل ) ) : ىلامت وقك حانملا مون ىثو « بابسأ ىل اء تلزت اضيأأ ةحاب الا

 ع مل

 ا نأ 0 لعاالو) : ) : هلوقو( كبر نم. الضذ اوغسن نأ حانج

 ل "جرح يمعألا ىلع سيلا : هلوقو . اهرخآ ىلا (موبب 1

 نمر هب متضرع مفر للا ا للك الو خرج

 38 جرملاو حانجلا هيف مهوتم هلثم ن اك امو 0 ةيلخ

 ع اعلا حانجلاو جرحلاو مثالا عفر ىلع صنلا ىف نكي مل « ناءوضوملا

 ىجراخ ليلدو رخآ لحم نم هكح ذخؤي نأ ىغبنيف ٠ صوصخلاا ىلع ةحابرالا
 فاخ اذإ رط_ضملاف . اهب رومام صخر ىلع اوصن دق ءاذعلا نا ىباثلاو

 بلط ىلع اوصنو ؛ ةيذاغلا تامرحلا نم اهريغو ةتيملا لوانت هيلع بحو كالحلا

 0| سوا ضف ةنإ زفاشملا رسم ف ردوا وةورلا هادو ىلا
 كل

 مأ . افلا: 00 (ةورللو ا باب ) ىراخبلاف هلوطب ثيدحلا(١)
 مهضعب ناك ثيح ةيلهاجلا ىلعدر_ىباعملاورىف ءاح أ هناف (هيلع ا الف رخأت نمو ) هلوق

 : 00 عاما موي 1710
 هنه لكآ نا حنج ال ىنا :لوقيف ماعط ىلا هلهأ نم لجرلا وعني نقلا لججرلا ناك (9)

 ا .ىف* هب قح تاكل ا نرهو ا عرملا شاول

 ةباآلا هذه لوزن ببسل اركذ لوزنلا انشأ ا ريشا فك ق رأمل(0)

 لمشي وهو .جرحلا هيف مهوتم هلثم ناك امو اذه : لاق اذلف . جرحلا اوههوت كالا وأ

 هيف لصحم م ناوكلذ هنأش ناكامو مهوتلا كلذ نلت اي الا ت از:ولمفلاب مهوتلا هيف لصحام

 33 بباج ذل مكلا اهيجوةي هلا هله رك ذ نوكف. لوزتنلل اببس ناك تح لمفلاب مهو:

 هلوقكحانجإ | مهون' ىهو ناسا ىلع تلزن اضيأ ةحابالا عضا وم )تاي آلا هذه ىلع لوخدلا

 لاورذلل انيس : نكي مل ناو اناشه 7 ,مهوتلا ديري هلعلف ( خلا ىلاعت



 مل ةصخر ها كيد نم ةجايأألا ةضخرلا 9

 ديحالاو مع ملا دج الا نكي ةرايتساو هى ف ل لا ا 0
 قا“ 1 اح اللا وع 1 لي 00 ؛ه - راضاادبو هني

 ند ءوتباسطلاوو ا ١ جرخأ نا هللا َة ةنيز مرح نم نم ا ( امي ضررا

 0ك رم "ل رع .ةريثكم ل رد رهن دعلإ (مكماعتالو 7 اعاتم) )(قزوا
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 دض صخ را هئمو 6 ةصوخرإ 00 مر ىو طوتك نيللاو هلوه-لل ص خ رددامو

 وه ا اذإ « هيف وه 0 مالا لل نلارو

 ةداملا نا فعسا ناك دك 6 كلذ

 متازع 5 0 1 مدن 00 صخزأا اك 1 (ثلاثلاو)

 : هيف ةريخال ىذلا مءاللاو محلا وه بجاولف . كلذ دضي راحلاو . ام

 تايوذدنملا 0 لاقي نا ا كلذلو 6 رم اللا قلطم ثميح نم كلذك نودنااو

 كلدك ناك اذإف  اهيبرزومام نه تيس وم ليبستلاو فيتحتا ن2

 فنرأ نيبي كلذو . نييفانتم نيب 'عمج ةصخرلاو رمألا نيب علا نأ تبث
 ةصخر 4 ثيح نم 9 ار نوكت الل ةصخرلا

 5 : سبحو نم ضرتع٠ اده لي ناف

 نم مزلي هل نإ | 4 ةلأسملا دوصقم لع لدي ال ةلحالا م مد للفت اه نأ امسح

 قد اف ع احليم ءىذلا كلذ نا لعافلا نع مئبالاو جانجلا عفر
 0 د ا أ ناك لاق دقف 0 0 ا 1 0 ل

 ذا بح هللا نإ) تيدا 0 يتلا اذه- ةداملا 0 0 دقو ىا 600

 أهو عجري 0 أ 0 ةعرملا حالا 0 انهام . 5 ةيوغللا 3

 ٠ ةيلوصا 0 لا اليل دال اتاكمأ نك 0 هدشمإا قرت م” ةيوغل 0 تايش نم لإ

 هنا الاء اهريغو ةيوق هتلدأ نم هلر ستيم ها ىلع عمج نأ ه”داع نم ناك نإو فلؤملاو

 2 لا اعد هّض رع ذآ واع ىلع ربظيو كلت دعب هذه لعجم ةداعلا ىف -

 انه هعينص رهاظك ةلدالا بلص نم انأ ال



 ضنا (اناسم نم ةيئاثلا ةلأسا | ا

 اود - ا و ا حر عفر ىلع صو و لس ما لق )ا - هلوتلا | و عب م الا و لااا مفر: لع ةلاذلا صّوضتلا

 ؛ ةصخرلا ىلع مادقإالا ىضتقي رمأ اهعيبج ىف درب لو ( ( ميحر ٌرونغ هلل نإف)

 1 ءلا لصأ كرت ىف عقوتملا ىفن 1 اهنإ لب

 00 ل ياما هلو ةك « لصألا يو توبا سرب ى ءاحام دح

 0 ُث -7< ه : 3
 يع سيل ) ( ةغيرف 000 هن وأ نهوسمت ملام ةاسثلا 8 نإ يلع
 0 را كيلع حانجأ الو)(مك ر نم الضف "”اوقتدت نأ حانج'

 اوي و « حان 2 درجع 3 را تاي الا نم كلذ ريغ لآ"( كل ل

 0 « ةدعف 2 هك م 1 1 8 لاقو . ةصاخ م'دق الا

 ةري < كلذ ل 05 2 الو ب 7

 هنع جرح لا مفرو هيلا َنَع فتدقختلا يلم ةصخرا نأ ) ىئاشلاو ١

 ولو هل ضرفب وأ ءرهملل ضرفنودب ولو سملاب الا هب نوبلاطت الف ءرهم ةعبتال ىأ (1)
 هنأ اومهف قالطلا مذ رثك امل هنأكف 2 لبقو .رهاظلا وه ىنعملا اذهو وسلا مدقب مع

 مالكو . مالكلا ةيقبىلا هيف رظن اذا ؛ ىرت ىنعملا اذه نكلو .حانج ال لاقف ءزوجي ال

 ىتاثلا ىنمملا ىل إع ىنبم فلؤملا
 نع اوجن قل ادع ىعدتسلا رحل جحلا مسوم ىف ةراجتلا نع وجرت 1 شر

 يالا تلزنف ملسو هيلع هللا ىبص هللا لوسر اولأس؛ لادحلا

 نأ رهاظو .هيلع مادقالا زاوج ىضتقيامب هيف تب ل هلك « ةنع هيلع ىطف نإ ذإ ىأ ()

 لي طا دي 18 هلوق وهو اهدعبام نكلآأ ؛ فيعض ةب آلا نم رادقملا اذهب لالدتسالا

 رهظي اذهبو . رفسلاو ضرملا ىف راطفالامنإ مكنععفري وهف مكجرح دير يال هنأ هاتعم(رسيلا
 م راطفالا مكح رك ذ مدع درح امأ .فلؤملا هيلع لدتسي ام
 1 لع اثاؤا - نراطلا

 ةباحصلا نا) هريغو سم حيحص قام ةثلاثلا ةدحلا : راطوالا لين ىف ىناكوشلا 0

 مئاصلا مهنمو متملا مهخهو رصاقلا مهنف ملسو هيلع هللا ىل 0 عم نو زرهاس و

 حيحص ىدجت ملو ملسم حرش ىفىوونلا لاق اذك ٠ (ضعل ىل لع مهضعب بيعي ال رطل م

 لاق موهوها راطفالاو موصلا ثيداحأ الا هيف سيلو (متملا مهنمو رصاقلا مهنْف ) هلوق ملسم
 ىناكوشلال

 هم هغل لع رصف أ نم )ه)

 ةحابالا ىلع لدي كلذو (1)

 60 كشبإ الف ة |



 سل نهرا لئاببسا نم هانا لاسم

 اذه ىف ري رقت هيلا اوصهذد يل هدا كلا قراطإإلا اذه ىف كل ناب

 نك 0 نإ عونلا

 ضال وهام ليتم نإ «روط ا ةضير الا" [تاوداط رت را
 كالذف م-مك سانال ماعلا امأف . مهلك سا ذال ماع وه امو « سانلا ضعبب
 الف ىناثلا قالطالا امأو . عونلا اذه ىف ميرفتلا عقب هيلعو ؛ لو الا قالط الا
 . ىعرش ا هب 0 علوا ؟ هيلع بترخ 00 « انه هيلع مالك

 دمر ص كل . 1 موقب 00 مذ عب ارلاامإو بةيلانلا ا
 صاخ عرفت 00 الف « هيلع عيرفتلا هب نيش لوألا لع 0 نأ ل

 لاعلا هللا 4

 ع

 ماما ءلاكلا

 1 كتاذىلعل م ادلا 0 ةضخأ) ىف تيح نم "تايم ايلا سد

 غاب ديَح رّطضا ٍنَف) : ىلامق هلوتك هلع صوصنلا ا
 6 فياجتما راغ ةصمخم ىف رطضا ن مر : لوو"( هيلع مس الف داع الو

 هلا سيلف ضرألا ىف 0 ا

 الإ هن.اعإ دمي "نم هللاب ردك نم ) : ل رق اعد + اورمدقت نأ
 ع

 00 1 ا ا د ىلا ' 3 لإ )ف 5 را ىراك 0 5 هك 0

 كابل وأ بوحولا هيف موتي امف قىح ليصفت ريغ نم 0

 نم هنم ىئتسا دقو .٠ معلا باذعلاو بضغلا وهو رفك نم هب وقع لع لمتش عملا 2

 نمّوملل صيخرتلاف ٠ هيلع مثإ الف ىأ بااذك بضغ الف ىعي ٠ ناعالاب ا هيلقو 0

 نيئيعملا نذل ىلع ةحابالا قعد وهو « مثالاو جرح ا هيف هنع حفر عا ةلاحلا هكا ع لرد

 عابملا لع ماكل ندع ل



 ةصخرال عبار ىنعم ىف لصف 5-7

 رمآلا نم رمألا نأل  اهريغ نع الضف « تاحابملا نم كلذ نع لغشيام لك
 دنعلا ةبجلا نم ظوحتلملا ظلا! لين“ نذالاو أ. ةلجلا ىلع لثتمي نأ دوصقم
 اراك 1 دين نك اما لك هجولا اذهل ةصخرلا قفلتسيف . ةصخر
 قيل 1721تطلا نم. ةانملا: ظن ضصخرلاو. + داشلا» لع هللا _قج معازملاف
 « ديبعلا ىلع ل ان ان تع نمو بيترتلااده 0 عع تاحاببل

 ضراعتت -رظنلا اذهدنع - تاحابملا ريصتو « هظأ ًاتابث او «هنع ج > مفرو

 وأ « ايندلا ىف هظح ىلع ىرخالا ن0 ا تاقوأألا ىلع تابودنملا مم

 هكلاانخاوأ ًاسأر هلمع نم حابسلل اعفار نوكيف ؛ هسفن ظح ىلع هبر قحرثؤب

 . دوصقملا م دنقلا وه هللا نحو هللا ل انبات 0007 هظح ريصيف « هيرلا 0

 ديرريام كدي برلاو « دوبجلا لذب دبعلا ىلع ن نإف

 مهريغ انا «لاوح الا بامصأ نم ءانلو الا ةرتتس هسرلا افق

 وكام نم نأ ىرت ولأ . ديمالتلا نع 5 ' هيلعو 4 لاول نع. قر نم

 لصأ اودع نأ مهب لالا لآ ىتح « ةلمج صخرلا بانتجاو علا مئازعب ذخألا
 ايسح .('”اهنم دبعلا ظح ىلا مجريام وهو « صخرلا نم اهاجو 1 اهلك تايجاملا

 )١( صاخ(هنع جرح مفرو) هلوقو .اه ديرأ ىذلا ىنعملابو فورعملا ىنعملاب ةصخرلل لمأش .

 تاحابملاكلت وهو «قبسام ىلع انه هدازام اذه (هظحل اقاشاو)هلوةو.فورءلا صخرلا لحم

 ةيدوبعلا ماقم نع لغشت ىلا

 ىو .ايندلا ىف هظح ىلع ةرخآآلا ى هظحرثؤيف حابملا ىلع بودنملا مدقي ةراتف ىأ (؟)

 هسفنظح ىلع بودنلا اذه لعفب بولطملا هبر قح رثأ هنإ اضأ لاش نأ سب ةلاملا هذه

 ضرع لا هلع هللا ىح نم نأ دصقب نكل ؛ بودنلل ىلع حابملا مدقي ةراتو . حابملا وهو

 ظح ةهج نم ال حابملل ًاذخآ نوكي ذئنيحو .حابملا اذهب ةعسوتلاب هيلع هلضفتو هتصخر ن رع

 ىلعف .عبات هنأ الا حابملاب هسفنظح لصح هنمضف ن الك نإو ٠ هبرل قح هنأ ةيج نم لب هسفن

 نكل حابملال مف نوكي ىتاثلا ىلعو . ا ءابملا , فر نوكي لوألا ريدقتلا
 : ظحل ال < 23 قح هنأ لف

 هيل' انرشأ مك صخرلا نم سيلف اهن» هللا: قح ىلا عمجرياع هاو (*)



 ٠6" ةصخرلا عبار ىنعم ىف لصف

 لحي ذه هىلعب ؛ ؟ نال ىعم ىلا ةعحاو ةقللا ف كاتب ها ربع 1

 «4ش ضخر 000 7 مالس لاو تامل لجل 0 00 000 و ءاحام

 7 و ا

 هدحر ىقتؤت نأ م هللأ ناد م ا دل هك نكعو

 ناءاام ناكفا هاء نإ دعو هنايب ىو « :ازع 0 ا 2

 ةفلاساا م "ل لا ةمسنلاب « ةصخر نيللاو حالا نه ةحمسلا ا هل

 ةقاشلا مئاز.لا نم

 0 يزيل ءابفلا لعتل وت تاو رتل نييناك ا عع اوال
 هن ىبلا م ىلو الا ةعزعلا نإف . متراطوأ ءاضقو موظوظ» لين ىلا عجار وهام
 كلأ هل را ناسا سنالاو ن جلا تقلَح امو ) : هلوق اهيلع
 أ ىللعلدامم# كاذوح ناك اهلا هذ ال ةررك كأي سنال 5 ري طصاو ةالصلاب

 0 هل هيلا و | مهياع ا ء ليصفتلاو ذلخا 1 هللا كلم د امعلا

 بهو اذاف ٠ هيلع ة ةحدح 0 «هبدإل قح مط 0 هدابع ا « هتدامع ىف

 ءاننعأو 6 دو.ةمللآ ريغ لإ 0 01 و مط هلا هنولاشإ 1 مط

 ةيدوسعلا هتضتقا أم ريخإ
 قالط: الا 5 , ىقاونلا بانتجاو رم اوألا كانما وح هجولا اذه ىف ةعزعلاف

 اا ع رج وأ ةخاركا ىارتلاو ايدن وأم و ىو سس مومعلاو

 صخرت اًئيش 0 لع هللا لص هللا لوسر عنص : 0 ىراخبلا نع ريسيتلا ف ىور(١)
 نوهزنتي 1 لابام) : لاق مث «هيلع ىن ىنأو 5 دمحف بطخف كلذ هغابف . موق هنع هزنتف « هْنف
 ماا مدشأو للاب ميملعتال ىنإ هللاوف ؟هعنصأ ءىغلا ن

 1 0 ا 62
 مانوأ قرف. ةقباسلا اةالسقلا تاقالطالا ف تظحول, ١ ىلا تارا الاو داوقلا 020

 لازحالا تابرأ نم ةصاخلا ىلإ ةفاررطم 0 ىلع هنكلو ؛ ةمبرالا تاقالطالا
 هريغو قالطالا اذه نيب قرفلا ل وه (غ)

 يالا 0 ١ ج تاقفاوملا



 ةمظال هلا ويم الصف د
 حجج سس سس سسساااببببب ب ب بلل 20ش سلللدلر.-سلسسللللحلل 8989992999 ااا 5 سس سس سلفه بيس سس يبي إس سييييب يي مسلسل : 3

 ةيدلا برضو « ارمت اهصر# ة را يو مفارش لأ ةلأسم ىف ماعطلا نم عاصلا
 )كل نع . سيل امر عيب ا هلوقلديهيلعو * ٠ كلذ هش أ امو « ةلقالا ىلع

 تكرتش ل لضأ ىلإ ذيقص اذه لكو « ليبلا ف صخراو »

 يك ةيمستلا ىف اهكح اهيلع ىرجيف « لصأالا اذه ىف لوألا ىنعملاب ةصخرلا عم
 ىف مدقتام لخدي اضيأ انهو . عونم لصأ نم ءانئتسالا ىف اهكح اهملع ىرج
 ما.الاب ةعورشملا فوخللا ةالصو «روذعملا مامالل ماجا اسولج نيموملا ةالص

 8 تاليكتلا لصأ :رم نادمتست نيتلأسملا نيتاه نك ١ ٍ؛اضيأ كلذك
 أ ىف اوعم عمتجت مل نإو ةصخراا ظفل اهيلع قلطيف . تايجاحلا لصأ نم ال
 00 ا م قلطي دق هنأ اك« دحاو

 ابو ؛ ةيجاحال ةيرورض هقح ىف ةصخرلا نافع مايقلا ىلع ردقبال ىلصملاك

 اذهو . هدس 5 هيف هقحلت ةقشع نعل هةلغأو داق ناك اذإ ةمحاح 1

 ةالخ ا

 مهت |صو ودع 6 ٠ ذم
 "كو (ل نتا

 ةظيلغلا فتيلاكتلا ن ء 7 لإ هده نودع اع هصخر لا ظل ! دقو

 ١ 1 ارم انيلع لمحت الوان 1 : م اهيلع لد ىلا ةقاشلا لامع الا و

 نما مع 9 و6-_ املا 9 أ لالغألاو مث 0 و : لاهل هلوقو + 0 ف "نيذلا ل 1

 )١( ا ال رو تاطبأ قولا ىف فرعا هينعو ماء ىلا ريشي 001

 كدنع سشلا# عيب الو ؛ نمضي ملام حبر الو ؛ عيب ىف ن ذاطرش 2و 6 عبد و فلس لحنال) (

 301 - كاني ماتا لال ل1 و نح ةعاملا ناف. تاينيسحتلا تاليمكتلا ىأ )0
 ماءالا مع ةالصلا نايدؤت نيتقرف ىلا شيجلا ةمسق نأ ا. اهل لمكم سولجلا ىن مامالا
 1 لكل حارا ةقسو ارد قمل هقشملا ةماخ نيلأملا ف مدل و. أضن أ اهل ل 5ك

 1 ةميزع ىمسي رخآ مكح هب ىف ٍةلعتر ال اذه لثم نال. لوالا قالطالا ريغ ىأ (؟)

 . ريغ ال تابجاحلا به اك لن يتلا لوالا قالطالاب ةصخرلاف . ةمد زعلا ىف اسلاج ةنالبص ل ِ

 هيلع تقةلطأنأو؛ لوالا ىنعملاب ةصخرلا هيلع ىتاط: ال تايرورضلا وأ تاينسحتلا نم ناك اف

 لصفلا اذه ىف ىذلا ىنمملأب



 م ةصخرال ناث ىتعم ىف لصف

 دا نع م 5 ارقتسا قح نا ءاضتسلالا نوفر ء يدل و سيقما علا لاا

 نذل 1 نلاجتي هليقاف رطل ةنيلا رك إس ةةقسملا

 ! ةيآلا ( رض 8

 يال از | صولا, صرت نو دما الا عضوم ىلع هب 0 00

 _:رم عرش امو ؛ ةيلكلا تايجاحلا نم عرشام نيب لصافلا وهو ب ''” هنم

 ناف ٠ ةجاحلا عضوم ىلع اهيف رصتقي ةيثرج صخرلا ةيغرش ناف ؛ صخر

 مازلإ و ةالصلا ماهتإ نم لصألا ىلا عوج را هيلع بجو هرفس مطقنا اذإ ليصملا

 ىلع ردق اذاو « ًادعاق لصي مل ةالصلا ىف مايقلا ىلعردق اذا ضيرملاو ٠ موصا

 نقار شل وزع وقل مق و ملف كوع ا ةرئاشم كللادكو# ميتي ل ءاملا سم ىلع

 اذه ةقيقح ىف ةصخرب سيل هن اف « ةصخرلا هبشي وه ام كلذ وحنو ةاقاسملاو

 ضرنقي نأ ”ناتمنالل 0 ٠ رذعلا لاز نإو اضل عو رشم هن ال حالطصالا

 ىلع ًارداق ناك نإ و هطئاح ىقاسي نأو « ضارتقالا ىلا ةجاح هب نكي ل نو
 ةراجتلا ىلع ًارداق ناك نإ و هلاع ضراقي نأو « هيلعراجئتسالاب وأ هسفنب هلم

 ةمحار ةعزعلا نأ لضاحلاف . مياه تادكو ٠ راما ا

 كلذ لا كعلم ورد لا قضاه ا
 نك را

 5 لصف

 نم « ًاقلطم عنملا ىضتقي ىلكل صأ نم ىنثتسا ام ىلع ةصخرلا قلطت دقو
 درو( ةقاشل او ضارتلاو « نطرقلا هيف لخديف 6«تانودمل رم امد

 مث هل 0 اهدي رعت ففوتي 0 هل 3 مح الا ىلع 2 5 ا حولي )١(

 1 ناذف. ةقشملا دمقب هحرخ لإ سفن وهو هعم اهو ضرقلاهب ج جرخأ هنأ ليلدب . هلبق دودقلاب

 نا فصو ادا رهاظ ريغف 0 هدف كي ذل أ هكا

 0 ةحاحلا عض وم نايل 0 رذعل عرش اع ابقي ؛رعت نم موهفم وهو. رهاظف ةصخرلل

 كتلك ندحرتلا فاش داو ةضخ من ردعلا اذه لاوز دق شق اعلا



 م.
 ىلوألا ةلأسملا

 لوصأألا ةاناع

 ةقمثم ريغ نم « ةجاحلا درحخ رذعلا نوكي "دق هن إف اقاش هنوكو
 لصأألا ىف رذعل هن اف « الثم ضارتلا ةيعرشك ؟ ةصخر كلذ ىمسيالف « ةدوجوم
 .زجعالو رذعال ثيح زوجيو ؛ ضرألا ىف برضلا نع لأملا بحاص زجع وهو
 تناك فاو ةصخر هلك اذه ىمسي الف . لسلاو « َْضرَفلاَو « ةاقاسملا كلذكو
 تايجأللا  لصأ تح الخاذ اذه لثم ن اأو ٠ عونمم لقا نم ةاننتتلم
 ذعلا نوكي دقو . ةصخرلا مساب ءاماعلا دنع ىمسنال تايجاحلاو . تايلكلا
 0 ل اية رس دف ليكت لصا ىلا اجار
 الغ ناك ناو « سولجلا ىلا لاتتالا هقع ىف ”عورشف دا أمات

 اذهف. مايقلا هيلع مثحتي يف ىنئثسا ةقشملا ببس ل « ةلصلا ناكرأ كركي
 لج امنإ » : ثيدحلا ىف ءاج دقق ًمامإ 0 انغ ناك ن إف .ةقعحت صخر
 مهتالصف «""' نرسل ا 1 دا نإ ل هب توي مامإلا
 597 عاما تلطل لب ةةقشملا سيل 0 نأ الإ ءرذعل مقو 5
 ىتثتسم ناك نو « ةصخر اذه لثم ىمسي الف ٠ هيلع ةفلاخلا مدعومامولل

 صخزا نأ كل نوبي « ىلك لصأ نم ىنثتسم رذعل عورشملا 017 . 0 7 8 ع : 1 0 55 0 1
 نإو 4 جحلا 14 تالت ل مل كلذإف ٠ ءادتبا ةعورشع تسيل
 ءرطنلاو رصقلا هل انج ادإ رفاسملا ناف 0 رح ملانف كلذ ال ضرع

 ناك نإ ادع 0 موصلاو ةالصلا ماكحأ رارةدسا كعب كلذ نك اممياف

 (نوعجأ |دوعق اولصفادعاق ى اص اذإو) :ظفلب ىذم هرتلاالا ةسخخلا ن ,ع ريسمتلاو هح رخأ(١)

 ةصخرب سيل هل مهتقفاومو ؛« ةصخر اسلاج مامالا ةالصف ٠ قيمكتلا لص الا وهيا ذنغت ()



 © ةصخرلاو ةع زعلا في رعت يف

 بابسأالا ناف ؛ ببس ىلع ًادراو تايلكلا نم ناك ام اذه نع جرخي الو
 : ىلامث هلوقك- و, اماكحأ ترضتقا اتدجو |ذ اف كلذ لق درت نكن ذك

 م 502 0 ل ا ا ل اا
 نوع د نيذلا اون الوز: ,نلاحت لوقو ( انعا و اووت ل1 اا
 )ب رنمر الضفاوغتبت نأ حانجا كيلع ندي : كاك كرفونايسأ ودا

 00 ىلا 2م 5 ع 20 لا 60 سعوا 2

 نم ( : هلوقو ١ ةباالأ ) 0 0 ديك م ا هللأ ا - لاق هوقو

 «كلذلثم ناككانو ) هيلع 5 القدر : 7 نمو هيلع منإ الق نيمو ف لد

 لكف. كلذ لا ةحاألا بسك ءىّش دعب رت

 ناك ابادا 0 قادحا 0 هن رف « ةعزعلا مما هلمشي اذه

 06 : قلايه كلوتك ءالطرا ةيئاك تايلك تاصوصخلا رئاسو تامومعلا
 مثل

 7-0 أ اهني أل ن 0 افا ٠ ل الإ 0 نوومش# ١ 5 اودخات ل 0 | لحب

 نأ لإ 0 ا 017 ضعبب أو ا هل 0 الو ل

 قلتي 99 ىبنو ( نيرا ا ل ةثحاتب

 ماكحأ ىلا عجار هنأل ءمئازعلا نم ههبشأ امو اذه . نايبصلاو 500
 ةيكادتت هيك“

 « عنملا ى َ 0-0 ذم ءايقنطا 6 26 رذعل غار أف ةصخزرا 5

 اهركذ'” يتلا ةصاخل اوه ردقلاعو ردم رف د دلل عضاوم ىلع راصتقالا عم

 الاابكح طفلا رماد الوالد عرش, "ىلك_مكح هناف) تا لعل

 خسانلا ليسق 00 اا ك1 أ هللا ملع ل 0 8 عيمج ىف ىقيقح ءادتبالا

 هل مدقت 5 ابكح .ىل ءادتنا وهو

 ضعل ق ةلوتقم ا تدخل لاق هنع هللأ ىكر 0 نا نع ريستلا قل ا ل

 ىئاسنلا الا ةتسلا هحرخ(نانعل او ءاسنلا لتقنع ىهنف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىزاغم

 0 «زال ولدت 0 م ريغمهفي رعت ناب نييلوصال | ىلع اردتسالا ديرب ةنااةفيتم رهاظ 69

 1 مقاولا نكلو . هعم امو ضارقلا ةصخرلا ىف لخدو فيرعتلا لتخال (ةقاش) ةملك

 الو (رذعلا اللول ا الدلا مابق ع عد راثغل ع 0 8 0 اولاق ل 5 ةةماشلا هده لع أو رصتقي

 3 ةصخرأا قى داخل 4م 1 ضارقلا نه اعيش ىققجتا دل اهور ل ى جلا ةضاخلا هذه نأ ىف

 ةرعم امو عا هلا ق كلذ ٠ ند ىش الو «رذعلا 37 هبال ومعم هؤاقب مرا ليل !دلا مايق ىعم 7



 سس نسراؤ عا م ا م.
-- 

 26 لوألا رابتعالاب هيي 1 ل ابل قوت: تقيس
 اثك قى اروكح د4 هيلع ليلدلاو ميسقتلا اذه نايب و ٠ ةبلغلا ١ الانعإ

 هلل دجلاو ٠ باتكلا اذه نم دصاكملا

 ةعازلات ّق'ةيف راقتلاو ضخ لاو مازعلا ىف سماملا عونلا ل«

 ا ءلاسأا

 اهنأ ةيلك اهنوك ىنعمو . ءادتبا ةيكلا ماكحألا نم عرشام 7١2ةم علا
 ا الار محب لو بل نوح وفم مه ثيح نم نيفاكملا ضعبب 7

 صخش لك ىف مومعلاو قالطالا ىلع ةعورشم اهم اف الثم ةالصلاك « ضع نو

 رئاعش رئاسو « دابجلاو « جحلاو « ةاكزلاو « موصلا كلذكحو . لاح 0
 ” ادم الاول لص ببسل عرشام اذه تحن لخديو . ةيلكلا مالسإالا

 رئاسو«ةراجالاو « عيبلا نم « نيرادلا لا اصم ةماقإ ىلإ اهب لصوتملا 08 1-1

 ةاجلابو . نامغلاو و عد 1 7 0

 ءاشنإ اهب عراشلا نيف ل . ءادتإا ايتمعرش ى نعمف ةعل ر د تاياك عيمج

 لبق ىعرش مكح اهقبسي الف « رمآلا ل وأ نم دابعلا ىل نا لا

 مكسملاكريخألا اده دع دج ل ادهم اخ وسم ناكو بنس ن و . كلد

 ياا هللا حاصملل | اديبمت «ي ءادتنالا

 ةلاعافا او لج الط لل ةقنول دا ناك اهف الأ ةعز دا قلطت الا هنأ. لع قوفتملا (1)

 لماش ةغزعال فيرعتلاف . ايلك ايئادتب | اك ناكن او ةميزع هيلع قلطي الف ل احن هيف ةصخر

 نيقتحلا ىأر فالخ كلذدو اهل

 ةعيزعلا هلمِج_ ةحابال اة صخ رلا مكح نأ نمةيناثلاةلأسملا ىف هل ىتأيامو_ اذه ىناني ال (؟)
 « الثهبوجولا وه قيلكت مكح امهب قلعتي الثم ةالصلاو موصلا ناف ؛ةيعضو اماكحأ ةصخرلاو

 ابوجو ابنوك نابيكح صخرلاىفعراشلل : ريرحتلاؤلاق .ةصخروأ ةعزع امهنوك و ه ىعضو مكحو
 فلكملا قح ىف ءىراط رذع نع ةيلسف اهتوكو ؛ فيلكتلا , ماك نم ىهو ةحابا وأ ايدن و

 ىتازالدلجلاباجياف . مضولا , ماكجأ نم وهو« لصالا ىلع ليلدلا مايق م عممكحلا فيفخت هبسانب
 ىشم هيلعو ٠ انزلا ع ا او 1 اا ءاضتقالا ماكحأ نم

 قئرهبالا



 "4.8 (ةبووشلا ةينلا عم تاداعلا ةحص ىف لصف ) ةثلاثلا ةلأسملا

 عسي هاه ف1 نب 00 لطابلا نم وهف ؛ ةعلاجملا ا دعق هنع ىقنملا رع 1

 دحأ راتخاف «رييختلاب عرشلا هبطاخ ثيح نم هكرّت وأ حابملا لعف ىفرظنلا

 «اهرنج اد فجر ةثالث رظنلا' فر لو تف ؛ هطحم ل كلا وا للا دا
 ئراخلا قهاادهو لالا ابتعالاب داطا م لوكا راسا سس را
 ٠ مزاتسيام للا ارطنلاب 9 فيس ا رظنلاب حا رول ُْف مدنا 0 لع

 هاططح ا لد كرك ىلع ءانب م ا ىناثثاو »
 ءطو ىف 0 ال "يللا همن اذهلعو . 00 لد ملام نود « هيف هل 0

 « !مأ 0 مضو وأ مد ارأ» .لاقف#+ 0 7 0 مهوقو ؛ ةحوزلا

 نك نأ تلالاو »اك ل ان ا ٍباتك ىف و طوسبم ذهو

 احركو « لكلاب لعفلا بولطم وه ىذلا عال م

 كارلا كيش ل لا حابملا ىف  ىناثلا رابتعالاب م0 ا

 .ماكحألا يس نو مسقلا ىف مدقتام 0 وه اذهو ٠ لكلاب

 لوألاو ؛ حابملا لعفلا ةقيقح نع جراخ رمأ رابتعاب هلبق ىذلا عم هنكلو

 هسن ىق هيلا رظنلاب

 هك لصف "و

 ء هدا .نوكي نأ ول الفك ةواقلا راثتعالا# ةنفصلا قوراكرب ١

 نأ ماوه ناك إو” 202 ميسقت الف ةدابع ناك نإ . ةداعوأ

 ظاا دصق نوكي نأ امإ لوألاو ٠ ال وأ « ااا دصق دبعتلا دصق عم هبحصي
 لاكشإ الف . ظح هيحصي الام « اهدحأ » ماسقأ ال: 9 1
 1 س امو « محلا هل ىبنلا وهب اقلا نذل ثردك 69 يافلوه محلا د

 ىناثلا رامتعالاب ًاحيحص نوكي نأ : نيرم أل لمتحم « ثلاثلاو »حراطملا 8
 يف .جذاق ريغ للا باج بنرات, اراتعاو + بداعملا تناجبالب الاعب هاما

 امعضو ول مني 1 لاق 25 -ااييفدلو هورس انج الأ 7 هظفلو .٠ يس اود

 منا دي دل لذا ناقل اذا فرانك ؟كيزاؤأو أهمف هيلع ناك ا « مارح فق

 فئللا كغ ىلع رشنلاف : انولغم هق ظحلا دصق نوكي ام وهو ('"5)



 ةيذلا ةبج نم اهتدو تاداعلا نالطب ىف ةئلاثلا ةلأسملا ا

 3 ىناثلا ق ةالط الا ىفتقع

 نم هناثل :لمنل دصاقلاكو ًارارطضا ةقفاوملا راعشتسا عم ل 0 نأ (تلاثلاو)
 حاكن دنع اهيلع دقع « اهلهأ منملوأ 1 ايعالتم الارأزلا هنكع 00 لو « ةينالفلا 5 31 |

 مجري مل هن أل « ىناثلا ق ةالط الاب لطاب اننا 7-5 1 ام ل

 01 ل رع للا كل و نك كير دو ؛ ارطشم الا ةقفاوملا كح ىلا

 (1) كيلا كلذ لثمو . لوألا قالط الاب لطاب ريغ ناك نإو عرشلا هحابأ

 « ءاضقلل ةفقنل كاك دإ 4 1 5 الطاالا ىلع ةحيحص اهماف « ًاهرك ةذوخأا

 اير تاتا كر كنك و! الا قالطاالا اذه ىلع ةلطابو ؛ ةمذلا ةئربمو

 كلذإو اذه هما اماوأ « سانلا ذه ةايحتسا وأ« اندلا ىف ابيلع تاقعلا نم

 ىلع ًاباون ةبترم اهنأ امنع عراشلا ربح لف ؛ "” طقف تارافكدودملا تناك
 7 تاينلاب لامعألا نوك كلذ لصأو.. لاح

 حابملا لعاشلاك ًارايتخا ةقفاوملا راعشتسا عم نكسل لعفي ن نأ « (مبارلاو)
 نيعتي امنا مسقلا اذهف . هلعقي ل ًاحابم 5 ول هنإ ىتح « حابم هنأ, هماع دعب
 هكرتي هنع ملل 1 لالالا فك ا امأ . حابملا ىف هيف رظنلا

 هب رومأملا كرث ول هنأ 5 نيرابتعالاب حيحصلا نموهف « ًاَنِدُأ دصقلا كلذب

 عوضوم نم سيل اذهف الاو« ةبسانملل ةدئافلا دره هب ىتأ هنال(كلذ لثمو) لاق )١(
 تادابعلا' نم ةاكزلا نال « ةلآتسملا

 . هيلع دودحلا لعفب عضول | باطخ نع بسملا فياكتلا باطخ نم . سل 4ةم ل 69

 نأ رظتني الف ؛ 0 باطخ الف هيلع تميقأ ع نأ ةيسنلاب امأ ٠ مامالل ةيسنلاب اذهو

 هللا ىضر زعملاهبلط اذا اذ مالكلا قبي هنأ الا. هلعف نم تسيلدحلا ةئاقا نالء ةّثا هل نوكت
 مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو« مجرلا متف انزلا نم رهطلل دحلا ةماقا اوبلط:ةينهجلاو ةيدماغلاو هنع
 ىلص املو (هل رفغا سكم بحاص اهات ول ةبوت تبا دقف دلاخاي الهم) هيدلاخلا بس نيح دلاخ

 دقل)مالسلاو ةالصلاهيلعهل لاق تاز دقو اهيلع ىلصتأ : هنع هللاىضر رم هل لاق ةهينهجلا ىلع
 ثداح«لأ نم+لضفأ تدجو لهو. مهتعسول ةئيدلا لهأ' ن م نيعبس “ىلع تمسق ول ةبونإ تيات
 ةوشللا ىف درو ىذلا هنال ريغال ةرفغملا هيلع يترتب. هنأ رهاظلاو ( لحو زع هلل ايسفني

 ريغلا لمف نم وه ىذلا دحلا ةماقأآ ريغ لطلا نا لاقي دقو : هلل مهتسفنأب اوداح نيذلا ءالؤه

 هلضف هل « لقتيسمرخإ نيعف:ءال وه نم لصح م دودحملا ن ٠ بلطلا امأ ؛ ريفكتلا الا هفف سيلف

 هباوث مرحي الف ريطخ ىنيد لمع اذهو (هلل اهسفنب تداح نأ) هلوق هيلع لدي يو هتينو



 ؟بهحإب  ةدلاةبحا نما ابيض تاداعلا نال ىف اةنلاكإإ: ةلأجملا

 1 صل وهاك كلذ هضاب اعف .( اه. يشعتتساو اي اين ا ”كتايح ف كت ط

 لاعمال 7 مدقت نم د نق . ىنعملا اذه 1 ةراشإ هيف ' «رهاظ

 ف رظناو "٠ ةرخ ا مهللاعأ هب نرودجي ادصق اهبلا اوديضن 0 ةيداعلا

 هريغو ءايحالا

 مرات ؟داسلا
 ىلا ةبسنلاب نكل « امسقت لهتحي ىناثلا ىنعملاب نالطبلا قالطإ نم رك ذام

 نأ ل ديعتلا دصق نع الخ !ذإ - ىداعلا لعقلا واذال ذإ ؛ ىداعلا لمعفلا

 14 درخ دصقلا نوكري 5 اما ادع نوعا دعت رخل وأ دصقب لعب

 عم 7 امإو  هتئلاخ 1 عراشلا ددصق ةقفاوم ىف رظن ريغ نم « ةوبشلاو
 تح

 . ارارط فا امباو « ارايتخا ام م كرتبف ةقلاخلا ىفوأ « لمنبفةققاوملا ىف كلذ

 ماسقأ هو هدف

 اذه نأ مدقت دقف . متانااو لفاغلاك ؛ دصق ريغ نم لعذي نأ
 م تانع در 8 هيف سلف ؛ ريبخن الو ءاضتقا باطخ هب قابل

 اق كيك كف ةلخادلا لاعالا ع ينرداع لا 0

 هترع ةيلع.سنرتب ل فيات تاطخ ه. ناش

 ا مال اني ادهن( | در هسرع لس دصلا 2 ا 4 ت11
 ل قو رت اك وص رح و

 ادع 2 لخديو ٠ كلذ ا دالو لإ لع قافن ال أو « تان اههدلاو عئادولا

 نهرب 2: تدي لسا قالاق دقو“ كايعلاب لامعألا نأل ؛ علا 0 تاي ملاك
2 

 هّنرحه حه تناك نمو . هلوسرو هللا نا 0 هلوسرو هللا لإ هل رده تر
 هو

 ىنعمو « هيلإ رجاهام ىلإ هترجهف اهدكتيب ةأرما ىلإ وأ اهبيصيب ان د ىلا
 لطاب هلبق ىذلاو مجيلا اذهف ٠ ةعب رشلا ىف هب عوطقمو هيلع قفتم ثيدخحلا

 ::تيغرتلا ف لاقت« ىزمابلاة ىرسا نيكس ءاعاو دعانا كا حل ارز هبال ار ١
 ىئاسنلاو ىدذمرتلاو دواد وأو ناذيشلا هاور



 ةيئاثلا ةلآسملا 522

 2 رام دع سوا

 0 لت| فو.( تابع نط دحتبلا تك“ رش نال) : 'لاقو“'”! ةي ا( 6

 0 ا لم هلل نوسمو 7 قاب اطبأ دق هنأ 3 نب ديز ىغلبأ 2

 (4 ةقيمح لاطإ الا لعج نم لن وأت ىلع

 ءاوس « ايملع ناوثلا بتثرت مع عمر ًاضلأ طا تاذاغلا لامعأ نود 0

 ٠ ًاعرش ةخوسفملا دوقعلاكل والاف . ال مأ لوالا قالطاالاب ةلطاب تناكأ انياع

 تافتلا ريغ نم. ةوهشلاو ىوملا درجم اهيلع لماحلا نوكي ىتلا لامع آلا ىناثلاو
 ةدقعنملا دوقعلاو « اههابشأو مونلاو برشلاو لك الاكو اهف عراشلا باطخ ىلا

 للك ستلا# الا ئافتخلا 2 ىغرشلا نذ الا وأ ر مالا تفقاو اهنكلو ىوهلاب

 نب اهيلع بكري امل « نذ الاأوأ رمالل اهققاومل ًاعرش ةرقم لاعأ ىعق ٍء كلذ

 «هيف عراشلا دصق تقفاو ثيح نم رادقملا اذه اهمف ىعورف . ايندلا ىف ةحلصملا

 . 913م2 و الا [قااربلع ىترجام :نيكيفزم ةحيتتم لاثدمالاددصق ةيج ىقتو
 :.ءاجلا ناك ((ىلا لايعالا نه نأ ليال اونا تاينلاب لامع آلا نال ءاضمأ
 اذاف ء لماعلا ةايح ءاقسس تيقب عراشلا د_طصق تقفاو نإ « درجملا ىوطلا اهيلع

 دا امو نفت يك دتعام) [تلطووبانبندلا ةايني تينق ايناللا نم جر
 7 نا ا رع ا ربح

 ياك نيمو بادن رعب ىف هل دز ةرخآلا ثرَح هيدا ناك نم ) ( ا

 أل( يي : نء. ةرخالا يف 8 4 امو « اهنم 4 4 : ونايندلا 7 سس 13 0

 اه لاؤنا لس رهس ..للغ بارتك ابنالو ةريلكل1 منملاك اهعأب ةء الا تضق دقق )١(

 ةرخ الا راشتعاب اذه نأ زهاظو" ار ,أ هل كرتي ملف لباو

 ةرهالاو انندلا ىف ىأ نيشملاب ةلطاب هللا عم ك كارسثالا اهيف لصح ىلا ةدابعلاف )0

 مد( ع ع ويبلا باتك) ريسدتلا نم لوالا ءزجلا ىف هلواب اك 3 دعوا ةحاااور (9)

 .٠ أطوملا ق تذحلا سدل 1 لاقو ًأطوملا ىبع ىبافرزاا هفعضو  هبوار > ركذب

 سب )رعستلا ةياور 21 دمج ةدانسا دا دمع لاق دحأ 00 0 ريحت قى لاق

 نينثلا توافتلال لا لجال 5 ىلا 5
 ىلاثلا قالطالا نم ن مدع )04



 50 تاداعلاو تادابعاا ىف هيقالطإب نالطبلا ىنعم ىف

 دوو .. لاوق الا ضعف لعةيضمو 01# ام ا ير الا ل ولا

 ىرجماضتقم لعو ٠ 7ةررب ثيدح ىف اك 7 ًاعرش طرتشلا طاقس ابا ىفالتي

 « نيمعردلاب ,هردلاو «راغشلا حاكتك "7 ؛ ةدسافلا دوقعلا حيحصت ىف ةينتللا

 هجولا كلذ لازيف « هجو ىلع ةلطاب ىه ىتلا دوقعلا . -رم كلذ ريغ ىلا . اهوحنو

 تاذ لاو الف عراتشلا ىو نأ هجنؤلا اذه ىبعش ١ ةدقنعلا ىفمت#

 (4”ىاطعنالا كحرىلع امإ : عراشلا دصقل ًاقفاوم دقعلا راصف « ىببنلا عفترا رمألا

 نإ انلق نإباء ةفالسناالا 9 ري ارحل اعملان الا ةعشلا عوجر انردق نإ

 ىلع ةبلغم دابعلا لاصم نأ ىلع ءانب هجولا اذهو ٠ لبقال نآلا مقو هحيحصل'

 ديعتلا 9

 هيلعل معلا راثآ بترت مدع نالطبلاب داري نأ « نيقالطرالا نم ىناثلاو ل

 تاداكلاو“اعرادانعلا ى:كالذار وصتاو كارلا

 ريغايت ال ءءارخ اهيلع يقرتي الف: ءالولألا_قالظ الن لفاب ةدابملا نال

 اهللع كقؤرتي "الو لد ألا قالظالاب + ةييض نرك ابق. يب هرمألا يسيل ةنللا

 تيترتي الو ةقرجج ريغ دانفلا كتمت اناا ةساتلا طاق ةنعتلاك لولو "ح1

 : ىلاعت لاق دقو . ىذأالاو نملاب اهعبتي ةقدصلاب قدصتملاكىناثلاو : باوث اهياع
 ُُك
 ءار هلام قف تلك ئذألاو لاب مكتاقدص اولطبال اونما نيذلا اهباي ) 0

 أذ. لب وطقس مل ةريرب لهأ ناف_ اذه امأ ..فلسلا طراتما طاقساب نك هلبقإ م(
 ثيدحلا ىف عراشلا هلطتسأ نكلو« هن نيكسمت#

 ( ١# صر مدقت (90)
 رابتعاب ىهنلاناكام ال. حيقالملا ميبك «ةتبلأ عورشم ريغ نوكب ام وه مهدنع لطابلا (؟)

 داسفلل بجوملا فصولا  رادهاب . هحيحصت نكمي ىتاثلاو ٠ ادساو ىمسي هنافا ضراع فصو

 اهركذ ىلا ةلثم الك ديدجدقعل جاتحي الو . ابرلا ىف ةدايزلا ظاقساك
 فصولا لاوز دعب متام ىلع لوالا دقعلا نان او (4)



 ةيناثلا ةلأسملا نذل
 هس د تس تكتل مشل -_ دس هت م

 ةجراخللا تادابعلا حيصت ملاكع كلذك اذهف ٠ لطاب عورسأملا ريغو ٠ ةعورشم

 عراشلا باطخ ىضفتقم نع

 ال ريم رمالا اوإ_عج لب : لوألا لامهإ عمال ًاضلأ موق هربتعاف ىناثلا امأو
 نإذ : هيف رظني الطاب لمعلا الا 1| نأ ننعم ةحلصملا رابتعا ىلع

 يتلا لطب هلق قالعلا: نكيبإل 1) يحي ؛ لصاحلا مح ىف وأ الصاح ناك

 ليسأل نإ يع ىهلا ن أل ؛هنع عرشلا ىبم امف لالا وهو ٠ صا و

 ىف ةحلصمال ن نأ هللا اهدا عازل !! ءىدابلهةتحلصم ترهظ نإ [و« هيف فلكملل

 لصاحلا . كج ىف 0-0 لصحي مل نإو . لماعلا اهنظ نإو مادقإلا ىف
 ربدملا عيب ىف كلام لرق 017 لمعلا كلذ لاطب اب كي مل « هيفالت كماىنكل

 «قتعلاىف دبعلا قل عنم امبإ عييبلا نإف ٠ 3 الو َقرشْلَإ هقتعل ن ١ الإ 3 3

 عيبلا نإف ؛ريبدتلا وهو  هديس نم هيسس دقعتلا ىذلا قتعلا ىف هلل قحل وا

 ىف عراشلا دصق لصح ىرتشملا هقتعا اذاف ٠ ديسلا توم دعب للاغلا ىف هتيف

 * نراكملا قم مام 752 ةدساملا ةءاتكلا كلذكو . كلدل 5 ]إف « قتعلا

 نأ ءدروأ نم بوصنلا ةزاحإ 0 خو ا عيب 3

 5 لال أ ماتم 1 هلغأبو 0 يت ناف ؛ حيقالملا عب هيك (1)
 هيأ تم ال أتي هلو.« مسلا منكر هيف مدعتم تاهم هلا نوط

 الباق» نوكيف « اضيأ ةدمىعي (لصاحلا مكحف وأ ةدم الصاحن ١ك نإو) لصأالا لعل ؛)

 «لصاحلا مكح ىف ميبلا وهو قتملل ابلاغ توفملا ناف» ةيت آلا عيرافتلا هيلع قبطنتو هلبق مسقلل

 امو . ىرتشملا وتَع بسن قتعلا توغم قالت نكمأو قتعلاب عفترا ل 5 مدي مل هرثأ نكلو

 هقتع بتي ناك كانيف دسلا توم دين تا نيظ اننا تيرعلا قالا لصاحلا مكح ىف ان
 ةباتكلا امأ . هقتع ذغني الو ربدملا انف قرتسي ىلا روصلا ضعبك منام دجوي مل اذإ ىنعأ
 لقال وطنك كتل ا ةرتسلاب لسا كلب :هليبكلا اللا اوينلا_ العم طرص دقنل ةدسانلا
 ىلع الزنم هلبقامو لاثملا ىف رمالا لمجف. ةب رحلا ببسي ىفالتلا نكمأو ابتسو“اونس اةيبوؤارش

 الاثهو. نالطبملا بجوملا ءاقب رادهاب ىفالتلا ناكمإ عم ةب رحال عراشلا فوشت  ىهو ةحلصلا

 لبق: ىهو ةدمل هتكلو « المف نالطملل :تانآوللا دخلا لوتضخلا هيف ام (فللاو عيبلاو بصغلا

 نالطبلل بجوللا رادهإ ايه نكمأ نيذللا ط رشلا طاقسإ و ةزاعألا



 يهرب  تاداعلاو تادابعلا ىف « هيقالطإب نالطنلا ىتعم ف

 ةفلاخلا نوكت دما كقول هفصومل اههف عراشلا دصق امل اهتئلاخل

 ةاليقلاكرو جلل ناالقتلا طفلا لع ناظم ا نك

 . لضالا ل11 ع كيدزطل ا لدا 0 ا
 ةمصتن" تناك ا نتمتع نع كلنا عادت اور نا كب لا

 « كاكفنالا رابتعاىف داهتجالا مقيف. الثم ةب وصغملا رادلا ىف ""” ةالصلاك هب

 يد 3 ةنلالا ل رد عراشلل ةقفاوملا ىلع ةءقاو اهم "لع ةذايقلا حصتقف

 م20 ةلطاب ىلا ىف نوكت ليحصت الف « فاضنالا رابتعا ىفوأ . فصولا

 ةالصلا نيلو ءافصوا ده نع دكمتملا يع اعإ ةضارلا ةدافعلا 1 هيح 5
 اهانكم ىف ناك اهرئاس ادكشو . كلذك ةارمتل اطل كل

 : اعرش اهب اهدئاوف لوصح مدع ىنعمي « ةلطاب اهنإ تاداعلا ىف اضيأ لوقنو

 تا داس 26 الو . بولطملاب عافتناو « جورف ةحابتساو « دم

 :نيارايتعا كاسر ١ عقيب اع ا ءايندلا عاصم لل ةمجلا 0ك

 نم « ىناثلاو » اع ا رو ازا اهبف قود ا نقف تجامع اعدم

 دابعلا لاصم ىلا ةعجار ىه ثرح
 اوامجو « ملاصملا ةبج ىف رظنلا اولمعأو « قالطإإب موق هريتعاف لوالا امأف

 نى اولا رداكو م. ءاوس ةضخللا تاداقلا عقدا ايي دسم ةفلاج
 ٠ الفت كاتم لةعلام 6 قل نأ ناك ماتم تلاجك ايف او

 لعفلا كلذ ىف جورالاب ىضقي ةفلاخلاب عراشلا رمأ ةهجاوف « كلاذك ناك اذاو

 ريغ اهنأب ىغقي عراشلا باطخ نع لامع الا ىف جوركلاو ٠ هباطخ ىبذتقم نع

 لا اتا اادمول تشل اني طابطمأ اا ط يسرع
 ةيبنملا ماي الا موصكو (1؟)

 .لطابال دسافهلثم ىف نولوقيف مهدنع امأ ٠ ةيفنحلا ريغ دنع نافدارت» داسفلاو نالطبلاو (©)
 ىتأي م لطابلاال دسافلا حيحصت ناكمإ قرفلا ىلع اونبو



 90 ةلأسملا مهب

 ترانا نكرم (1) كلذ هب_شأ امو « ءاغق هيف امف ءاضقلل ةطقسمو « ةمذلا
 ةل صحم اهنأ ىنغع ةحيحص اهنإ تاداعلا ىف لوقن اكو ؛ ىنأعملا هذه نع ةئبنملا

 1 محرب امو « عاذتنالا زاوجو ؛ عاضب ألا 0 ا ام الل عرش

 ؛باوثلا بترتك ةرختلا يف هيلع لمعلا راث 5 بترث هب.داري نأ .(ىنكاو ) ١ كلذ

 ىف هرقل ٍ با وهلا, هن 3 نئجرب هنآ قف « حدحص لع اذ_ه لاقمف

 )2 عراشلا ر ا )انما هب ىوت مف 200 للا يو ٠ رهاظ تادابعلا

 نإ كلش انة تع اذإ )اريل ف كالاذكو ع ىلوبلاو زعألا :قشتتغادب دصقو
 لصأ _:رع الناغ « عافتنالا ىف هظح درحم دصق ثيح نمال « هرّيخ عراشلا

 الط ل ا ملا 1 7 ا را ١ ًاضلأ نيف ميرشتاا

 وا اندم ىلا /:اهلا1 هل طرق ده هنا مالع هلا ضررطتي ال ًابيرغ
 ةيلا نايك قى ىلازتلا ءاكحام ماتو. .. نومدقتملا تلسلا هيلع ظفاحي امم وهو

 .ٍ كلذ نم صالخ الاو

 ,رمالا ىعم ىف :يئالا سنا

 : نامئعم هلق . ةحصلا ىبعم لب اقيم يهد
3 
1 

_, . 2 0 

 لوقن 6م ؛ ايندل َق هلع لمعلاراثا بقرب مدع هب رو نا * |[مهدحأ 2#

 لوقن كلذكف  ءاضقال ةطقسم الو . ةمخلالةئر مالو « ةئرحج فان فدانلا ىف

 وه امنا ةلطاب ةدابعلا نوك ناف ؛ ارظن. اند نأ ريغ . ىلا كلذب ةلطاب اهنإ

 هولاق 4 مارملا م1 ةتذاوك )1(

 لطابلا ىلع برتت دقابنال , لسانتلاو دلاوتلا لوصخو عافتنالا لوصح لاقي الو (؟)
 حيحسلا نع فلختت دقو

 ٠ اححص أعس هعاتبا امف ةيعر رشلا هنأف رصل هلم

 باوثلا نأ ن ,ه هيلع هب ا ؛ةرخآلا 1 وثلا لصحم لقي ( (4)

 قيس اي ةحيحصلا ةالصلا ىلع ترتب ال دق

 بهم وا ْق ) و. ةنلا هذ ل١ نا ”٠ دافع ىداع هدم ٌبودثم هنأ ماكتلا 90 -3 6
 || ١

 مث ادولا درو دالو 0 هقفنلاو دوال ءاجاك قداسلا تح 1 ىف هلى



 9١< (ةحصلا ىعم 2 لفل ةلأسملا ْتَض نالطدلاو هكا يف عب ارلا عونلا (

 ل ب
 فلسلا مالكو « ةنسلاو « باتكلا نم ة ارهنك ع وشلا ف انه ةلد الاو

 ٠ مهنع لاعت هللا ىذر حاصلا

 ؛ ذاوملا ىف هانعم راج « طورشلا ىف باوكجاو لاؤسلاو قل نب مدقت امو

 .نيب رضلا ىلا مسقنيف ؟ ال مأ الطاب لمعلا نوكي لهو اههكح مهفي كا انهأ نمو

 فتاك رف « ال أ « مقترملا 2 ىف الثم'بلجتسملا عئاملا نوكي نأ ءاخيالف

 تكا طقستل نادتسا تايصنلا انفك هك مكحلاف ك كلذك
 ءكاذكنكي نإ .٠ هب عفتني نا 0 نيدلا 1 لوحلا زاج اذإ هنآ د

 راه لغو د ا ا ماتحتا ن را مثلملا ناك لب

 رازكتلاب ف دقن الو ل اير تابت مدقتام نازو ىلع -

 * لئاسم هيفو ''' نالطبلاو ةحدلا ىف موارلا عونلا ا

 موتا يع ىف ىلورتا كاسل

 لمعلا انااا كدب داري نأ(اهدحأ): نيراتعاب قلطي عكا ظفلو

 ةئربمو يت ايناس يحصر ايا تدان ل ا ل

 الف ضرأاب نوعاطلاب متعمس رض ) ظفلب ىدذمرتلاو ةثالثلا نع ريسيتلا ىف هاور )١(

 0 اوحرخت الف 5 مث“ 1 ضر عقو اذا رام

 6 ىف هيف_ رضعلا اذه 8 ةيناستالل ةمدخ هعارتخاب حجبت م ا رحملا اذهو

 | وهنف؛ ةداع مهتب اصإ نم عنايلل مفر هضرأ ىلع مههو دقف 5 ا ! منال ىلا دصق هيتهح

 ا ا هنع مهدعب وهو مهتب 0 نب ءاعبلاو ايمصحت هطران م مهو>رخو . هنع

 ناو تاع دا د ىلإ ن مكاو ار نمرارفلا_ةفرصلا ةينيدلاةه> ولان 0 هك

 ةيشخ_ةيحصلاةيعرشلا ةهحولا نمو (هللا ردقىلاهللا ردق نم رفن معن )هلثم ىف لاق رمع ناك

 يتعتماب 7 مه تقاعز وكت اير ىتتلا م: ا 0 ىرخالا تاههلا ثيولت

 رومالان ملي عوق ىفةيعضولا ماكح الا ن ا كل نداطتلا م لا

 «عراشلا نه فيقوت ىلا جاتحي الون اوهو هطغارشةفرعهولعفلاب عراشلا مادورودعب هن 0

 ماكحالا ىفاهودعي لفنييلوصالا 00 هنالطب وا هتحص لقعلادرحع فرعي لب



 عناوملا نم ةثلاثلا ةلأسملا ٠

 ىمأ نم نئوكيل) :'''ةياور ىفو (اهعسأ زيدي اهنومشسإو خلا ىتمأ نم سان

 ضعب ىفو يا ) فز أعْلاو رخاو « ريرحلاو رملا ا ماوقأ

 : ءايشأ ةنسمخم ءايشأ ةسخل هيف لحتتلا ”نامز نئانلا لع ىنأت ) : 297تمدخلا

 ىنزلاو. ةيه رلاب لتتلاو ةردهلاب مقالا 1 4 ءا مسأ رخخخا نولحتس

 لقنف « مسالا وه عناملا ن أ ”ىاراتهلستسملا ناكتفا (عيبلاب ابرلاو « حاكتلا
 دعب نمي ) : للاعت 0 لا ةترت ىد « رح مس ىلا هدا

 هضرم ىف ر أ اذاف * زارض الا ىئئتاشاق ( اني ريق ني د وأ اهب ىضول, ةيصو

 تالا تارا لام رجع انتم“ كلعلا هرم ىسوأ ذأ راو نق

 . قافتابعونمم زارم >الاو راكم ناك مة مامت نم عفاملا اذه ءادب لب + هقح ضد
 نب ذأ لاق هي الا“ (|ه كبك وق دعي ناش ألا ا الو : لامك لاقو

 و ٠ ليخلاب ن ”امألا نولطس « ن نامي الاو ليما 1

 هب متع اذإ» : 0 ءاملا ل ا ل
 الف اهب منأو ضراب مق ادإو ؛ هيلع اوس 8 " ضرأب - ءابولا ىن

-- 0 

 هال دك ا ريعا 28 3 . ا نع ريستلا كل 6

 هأ. فيص : نيتمجءملاب را ةياور : ىنرعلا نا لاقو هدأ انزلا انهار دارملاو .

 نم ةرشع ةيداحلا ةلأسملا ىف فلّؤدملل 0 )0 5 ا لص الا ف 0 5

 .ماصتعالا هباتك ىف هنعلاق كلذكو .اعوذرموس ابعن, ١ ىلعفوقومىورب هنأ فلكملا دصاقم

 تجحيسلا ةنق لحتسي نامز سانلا ىلع ىتأي) تاعوضوملا +3 كت هب اتك ىف ىئتفلا لاق : لوقأ

 ليحلا زوجت نأ ناش: قال نيعقوملا العأ ىف مبقلا نبا لل اق ونكي هل ا 00 . خلا ةيدهلب

 لاوسرو .لاق' لاق ىعازوالا ىلا دانساب هطب ن ١, ىورو : ىتأيام 6 عئارذلا دس ضقانب

 اذه . هئيعلا ىعي ( عيبلاب ابرلا نولح:سي نامز سانلا ىلع ى 2, ) ماسو هيلع هلا ىلص هللا

 هادايتعالا هدحو هيلع نكي ل ناوغ داهشتسالاو هب ةانضتعالا حلأ 0 ”لسرما

 هنم ساتلا منك. نأ نير 0 "الك <ضراالا ىو 2 ضخشلا اركب ةحانملا ضراالا ىف (+ ١

 ثيدحلاو تشالذ نع ىهنف هر ءام لضف نم مهيعشت هلك وهو ةفر َن َ هبل ًامئام هداجياب

 3و لا حازب اءاللا لطفا ماي ال ) طفلي ةربر
 ال ١ ىراخملل ةياور ىو ( *داكلا هب ل ءاملا لضف اومن" 5/)ىئاسنلا الا ةتسان هبا ور

 ( "الكا لضفهب منهل ءاملا لضف منع
 هل -

 5 ىنأ نع ناذيشلا هد 8



 5 عناملا لعفب ببسلا <> طاقسال ليحتلا زوي ال

 ريغ لع ىبف + هانضتقا ان هيلع ينس ليزا صا 201 كح طاقسال

 ني ع ش 1

 مهانولب ان 3 ل نمر روما. لقنلا نمييكللد لع قيلتلاو

 م ماقعب رابخإ اللا ت تك اهمإ اف ! 3 لا (| (اويفأ ذإ ةدجلا تالا ان' ا 1

 وهو « ممايتإ نم مثاملا مهيرحتب ؛ نك الإ قح طاقمال لدول دصق لع

 لقتل رك اا فال ةداع نيكاسلا هلثم ىف ركسي ال ىذلا حبصلا تقو

 وا بمل_بإ تل ١ اًوْره ر هلل تابآ اوذْحَتَ 0 : لاجمل هلوقو ٠ مارح

 أهم دع 0 د 6 كي هدعل ىرد كل عاجيرالاب تاحوزا|

 جاوز لل اهلح نم ماما ء دصقلا كالذي عاجير ل كوطدمل الإ

 ) 0ك اهولمجف موحشا | مييلغ تما ا كتارلكاتف ؟ تيدا فب

 نرشيل): '*”مالسلاوةالصلا هيلع لاقف رع اهنا ا راواك اوه .تايلؤولا ضف

 هذه عوضوم وه ىذلا عناماا فيرعت هيلع قبطني تح ىعرشب سيلو ىداع عنابااف ىنعي )١(
 لاقي نا الا؟ انه هركذ هجو اف هيلعو . بسلا ةمكح قانت ةمكح ىضتقا ام وهو « ثحابملا
 لك ىندصقلا نافع هلثم ادصق ىعرشلا عناباا ليصحم نأ ديفي ىداعلا عنابلا ليصح ىلع باقعلا نإ

 نأهرحهلا بجوم ىلا لوصولا

 دقف ( ناجرمقالطلا )قي ١ لوزن نقأ نماالا اةديلع ناك امليخ لوطي ان اد 9 ١

 امايح لوط جوزتت ابعدي
 ميداع 0 ل لحو زرع هللأ نا دولا هللا 0 ( ظفلب ريغصلا عماجلا ّك هاور 2ع(

 ىئاسنلاو ىذهرتلاو دواد تأأو نيؤيشلاو دمحأ نع ( اهنمت اولك ّظ اهوعاب 5 اهولج مودحشلا

 ناو ىتاسنلاو ناذيشلاو دهجاو 6« ةريره أ نع ناحيشلا هاورو 3 نا نع هحام ناو

 لاك هلآ نا ادت دوملا هللا نءل) ظفلب دواد أ نع ىلا و هاورو « رمت نع هحأم

 ) امال ( هيف نك يجنب و 04 هنأ ان هاورو ) اهنم اولك 8 اهوعابف مودشلا مولع مرح

 مهاجلا ف كلذك ه اورو واو ريغب (اهن ومس )هحام ناو دواد 3 ا نع ةاكشملا ىف هاور 20

 دواد ىنأو د نع واولابراطوالا لين ف ءافدد © توا 0 دجأ نع ريغصلا
1 

2 

 طا ةياور ىف واو ريمغب فلؤملل

 1 ماس ١ ج تاقفاوملا



 ةئلاثلا ةلأسملا اليو

 جراخ فياكتلا باطخ ةهج 0 مده:ق.رظنتلاف . ابقح الإ

 ةلاسملا دوصقم نع

 ثبح نه عضولا باطخ تحن لخادلاوهو . دوصقملا وه ( ىناثلا برضلاو )

 مدع ىف الو « عنام وه ثيح نم هليصح ف دصق عراشال سيلف . كلذك وه

 بجتل باصن هدنع ناك اذا نيردلا مفرب بطاخع نيل نايدمل ا نااف ؛ هليصح

 «ةعاطقسلل ةتادتسالا ايصخش / لا بح راسل كلام 11 ةاكرلا هيلع

 هنأ هيف عراشلا دوصقم امنإو . فيلكتلا باطخ نم ال عضولا باطخ نم هن هن ال

 آ00 اوسلا عضو نأ كلذ لغ لطالاو + بيلا ىفتقم مقترا لصح اذ
 يلين 200 0

 كلذك نكي ملولف الإ و ب نال تتر ىلإ | عضا ولادصق ىظتتتي ٠ طور 6ل|

 1: : . ص 2-78 - 5 1 8

 دصق تيت ادأو ٠ يا مدع . تللدح را ا الا كا
 -_و ع وم 9 ىي” -_

3 

 7 20 )6 هنعاشإ ان 25 هل 00 مناملا ضرفف 4 تيتا لوطح هلا عضاولا

 .فلخ اذه .تتترتلا سفن لإ دوا تين دقو نيسلا لع سلا كيو مهر

 ١ اهينف ناك ول هي الل غل فوت ولا بلماق اطيل انوهألو نإ دأ تتم يذل ناف
 3 و 1 3 0-2

 تسح نم هعفرلإ 1 ناكو هنآك لذ نايب 4ر٠ اعنام ءرشلا ىف تشي لل كلذ

 ضقانتلا ن نيع وهو ٠ اك و دق, قننلا كح
 -7 ده 0 ا

 : ىهو . ليصفت كلذ ونهعفر ىلإ وأ منأملا عاقيإ ىلإ ف كملا دصق هجوت اذإف
 حك ٠ انس 9

 هانا

 ' ا كلا باطش تلقا وة رعت مرح ول هكرتوأ له ني نأ واخي الف
 51 لح .رلاك رداظف لوألا ناكناف. ال'ءأ « همف ًاريخ ءأهنع 0 ا

 ىضنقم ىلع ماكحألا ىنباتو ؛ كلذ ىلا هتجاجل ن ندتسي هنكل « ب اصل هل هديب

 . ا 001 امناد ةنك هب نم ”الثم هلعفي ن أ وهو ىباثلا ناكنإ و . مناملا لوصح



 ؟/اا/  (اهعفر الو مناوملا ليصحت فكما نم بلطي ال) ةيناثلا ةلأسملا

 متو « اهب نيدوصقملا' عم اهارجم مهملا ةبسنلاب ترج اهنم| ونكمت نإف « عبتلا

 8 انا 1 ةردقلا عم مهملا ةمسسلاب رييختلا ىنعم اددو . روك دل نارحت لا

 اذه لبق ىذنا "'' لثم كلل اهملع ةردقلا مدع

 5 ىنعمب « ماتحنالا نم علاوم نق ءصخرلا 12 ) عبارلا امأو )

 2. لر تفايملا رش فس 0

 كالذ 1 انوا كر

4 )0( 
 تاكا اعلا

 واط كلا اي دصقي ال هنأ ىنعمب عراشلل ةدوصقع تل عنا ا

 : نيب رض لع اهنأ كلذو . اهعفر

 2 2 ع 7 هب 1و يلا لا باطخ تح لخاد ) 0 ترض

 ابننا نم ةعناملا ةناذقن لاك ةهذا هذه نم هيف لاكشإالاا أدهو  هبف او

 ففوتم وبف فاعلا دحو نإو ةاكرلا جارخإ تفرح وا نكتب بوجولا بادلس

 2”ءامهب وجو نم وأ ةاكَرلاوةالصلا ءادأ ةحص نمعناملا ككل تدل مناملادقفىلع

 ىتلا ةيعرشلا زوم الا نم كلذ ريغ ىلإ « يدك لاح قفط اع داع

 ضرعلاو لاماو 0 ه١ "8 ميلا الا كلذكو كل 2

 ىعرش علا» دحو هنإ لاقي ثيحب ؟اضيأ هيف جردني لهو .ةلطلا ل 0 0

 اتناعادع تاداسلا هدله تدو قرد لامعأب كيسا ا 0 | بلطلا هجو: نم

 قاتلا 2 ىلاثلاثلا عونلا اذه لقتنيف دئنمحو اعرش

 قف ةحاسلاو *ةشداطااب نيقاأتيملا بق ةمدقتملا تخاملا اهدهب امو اهب يدا 00
 طورشاا

 عورفلاب رافكلا فيلكت ىف ةيفنحلاو روهلا نيب فالحلا ىلع ىأ (*)



 ماسقأ ةعب رأ عناملا - ىلوألاةلأسلا) 1

 |00 | أ ل ارم اذه ىف مالكلاو : اببيذأتو ماهبلا ةضاي رك عرينلا ىلإ
 نكمأ نإو بلطلالصأل عفار وهو . سافنلاو ضيخاكف ( ىناثلا امأو )

  ةتبلأ 2”هبيلط,الام ىلا ةبسنلاب بلطلا اذه لثممفرم اعإ نكلو ةعم هإ وصح

 0 ب تل اماهأو ٠ كاذيش أنو 6 َكحصملا نمو « دهيم لوخ دو ءةالَصلاك

 ا اا يوم هيف لاخلا لهأ نيب فالئاف « عناملا مفر

 ميتجال كلذك ؟©9 ناكول هنأ « عناملا دوجو ةلاح بولطم ريغ هنأ ىلع ليلدلاو
 0 ءاسننلاو « ةالصلا نم ةعونم ضلاحلا نآل ء نادضلا

 0 داو ءىشلا ةبسنلاب ةيهنم اهنوك ةلاح ةرومأم تناكسل « ا
 اا لنآ ايرش اهمزإ « لمتت نأ تيب دقو « لمفت ل 0

 اذ عضال ءىعب رمآلا ىةدئاؤالف ًاضيأو' ' لاح وهو ..اعم لمتتال نأو
 قافتاب ا أذل « هعافترا دعل الو ملاملا دوحو ةلا> هلعف

 ناف. 0 ةنلا ىلا ةيسنلاب ةكوت لاو ”وركف (كل ثلاغلا امأو 4

 ىرخ ندلا ف 8 ةيراجلا « تاداسعلا هذه ماتحنا ن م منام مهب ىصل 100

 محبالإ ايف باطلعاب ف ل ا علت نيسحتلا

 مماللا . فيلكتلا طرش مهفلا ةلاسم ىهو )1١(
 اقافتا ىنعي ()
 وهو ؟ ” ديلا قو ه.ةووماع 0 56 وه ليف. ضن أحلا ىلع موصلا ءاضقك (+)

 ش بجاحلا نبا ىف ءاضقلاو اداإلا ةلآم عجار . دمتعملا

 فالخ . بلطي امو دعب بطي ال امل فاطلا ها مفر ىف َن ناماع نالوألا ناللدلا (4)

 للطي ال ام صاخف ثكلأثلا

 كيوم ١ كيياقا و ةبوصغملا ضرالا 03 ةالصلاك تسالف ؛:ةدحاو ةهح نمو ا ةالصلا وهو (2)

 ةلاحتسالا
 دقو .هيجاحلا الو ه.يرورضلادصاقملا نم هلعجم ملو ىيسحتلا ثلاثلاعونلا نم داهجلا لعح )3(

 ؛مهرفكلال انيلعابرح اوناكاذاكلذك هنوك لحم : لاقوىرورفلان ءلوص'الا رب رك وهذ

 انيلع ابرح مهنوك عم ظفحم ال نيدلاف . ةيزجلا تابقو بهارلاو: ىصلاو ةأرملا لتقت مل اذلو

 | وناك 1 ار ا 56 اذا امف مالكلا قييفها هنيد نع هتنتفوأ للصم لا لتف ىلا ضفم هنال

 ليف و مهنيبو انئيب دهع كانه س لو نيملسملا دالب نع ةديعب دلل ل هرانا ودرج

 الامهنمدارجلا 0 اذه رهاظلا# ىيسحتلا ن 1 ءةلاحلا تف و اك د

 .طوحالاب ذخألا ب باب نم اينيسحم نوكيفكل ذك نوكي الام هنمو ؛ هب الإ نيدلا ظفح مني
 ليصفتلا اذه ىلع كانهو انه همالك لمحما



 "9/45 ( ماسقأ ةعب رأ مناملا  ىلوألا ةلآسملا ) مناوملا ىف ثلاثللا عونلا

 ؛نذإب الإ اهيلع مدقيال نأ اهيفلصأالاو « ىناعملا ىلإ تاقتلالا نود ديعتلا اهيف

 + لطورشلا نم ايت ىلعتي ام كلتُك فه . تادسلا ءاناحأ الوحل لاخلا ١

 لأ تاكل اعقل اصأالا ١ نأ « ةافانملا مدعب هيف ا ناك ام

 لعأ هّللاو . هفالخ ىلع ليلدلا لدي ىتح نذالا اهيف'لصأألاو «دبعتلا نود ىناعملا

--5 2 ] )01 - 0 

 داع بللطلا م ةعامجأ هبق ىناتد "ام اننا : نلايرص 00

 نك آد هكر ال ىاكلاو - ىفلطلا 0 هر اما ناعوت وهو - كللذ ةنك ىعات
 2 509 ا تل 7

 2 )0 أر + ريصي هنا يعم هعفر نكي نأ مدح - نايك [دهو»  ةناحملا 1 7 22 0 3
 - ا عه

 ع -98

 ١١ 1 ٠.٠ ئلاخ لع منال هنأ 0 ع نوح نأ رج لاق هيلع ردق نمل هيف

 31 ع س ع 89

 - ع 3 ع

 "ا 8 نك 0 بلطلا لصأ نم

 القع بلطلا عم هعامتجا ١ نكمأ اه وهو ىأ (تلطلالصأ مفرب امدجأ) هلوقو- القع ىأ )١(

 جرو دلع عاجالا اذ حض تافالا ناشلاو ر. اعرش عامجالا عنتماو
 500 6 ع لطم ناكن او 5 نسل ىف )0

 هريغ لتقي ىصلاكو ءريغلا لاه ةميببلا فالتاك لقاعلا ريغ نه ردص لمع ببسي ىأ (0)

 اهبرب قلعت امتإو . ىصل 1 ةلعتم ال ءاكحأالا نم هريغو فلتملا نامغف . الثم

 ىبصلا ىلوبو



 ةئماثلا هل أسملا <

 6 هتنكلذلا زئكف الو طورششملا دوصقمل مالم ريغ نوكي نأ < قائلاو )لع
 < بحأ اذإ اهيف لكي نأ ةالصلا ىف طرتشا اذا كي لوالا نم دضلا ىلع وه ىلب

 17 كلامىأر ىلع ءانب  دارأ اذإ دجسملا نع جرخين ؟ ناكتعالا ىف طرتشاوأ

 « نيذع الو بوبجع سيلو اهاطيال نأ وا 00 0 نأ اكَنلا ىف طرتشاو :

 <« ضعب نود هوجولا ضعب ىلعف عفتنا | « عيبملاب مفتشي ال نأ عيبلاف طرش وأ

 ةقدجتا نأو ءكلك نإ ل 5 نأ دك 1

 « هلاطنإ ىف 00 ال ًاغبأ مسقلا اذهف . كلذ آ امو « فلتلا ىوعد

 1 0 نإف . هعم ممتجي نأ حصيا مي نا هك قعر أل

 ٠ هل ةاجانملاو هيلا هجوتلاو ىلاعت هللا لع لابق الا نم هل تعرش امل فانم ةالصلا

 0011 راتب 1 دل ودنا: تالكعألا فن ظرتتتملا "فلنكحو

 بالجتسا ىناني « قفني ال نأ حكانلا طرتشاو . دجسملا موزل نم فلكتعالا

 ىلوألا حاكتلا ةكح لطبأ سال نا طرتخا اذإ و . هيف هب اطل دولا

 ا للا تورتلل كام ألا ٠ ..زم ملف < ةجوزلاب رضاو « لساتلا و

 راك ذملا طورشلا رئاس اذكهو . ةفل املاو ماونلا ةتلغم كذا انا ابنا الإ -

 ال1 0 تيجي راج لخادع ال أ تاظرشملا_ ىف رئزتل بف ةلطاب

0) 

 هنع:اابق لولا

 لح وهو : ةمءالم الو هطورشمل ةفانم طرشلا ىف رهظيال نأ « كلاثلاو
 ةمءالملا مدع ةهج نم ىف الاب وأ 9 ةافانملا مدع ةهج نم لوالاب قحلب له : رظن

 اف . تالماعملاو تاداسلان يب :ةرفتلا « اذه لاثمأ ىف ةرمتسملا ةدعاقلاو ؟ ًارهاظ

 الا نأ  ةمءالملا رب رظتن آن ود ةافانملا مدعب هيف قم تادابعلا نم ناك

 دجسملا موزا نم )١(
 حير هانا تاةقوأ + ادعو تسلا" ةكح ا فز ىفتت طورغ”ىق (9)

 تب .٠ تت . 8 5 11 ١

 كلذ ليصفت



 1 (الو ال وأ «فانم 0 متالمامإ طرشلا ) ةنماثلا ةلأسملا

 ل2 6 نا هناف "كلذ فدا ىلع صاخ كي ادب ملام 0

 هيل رولا لص لإ َ خه نوح ا 4 ها ريصر دايخ لع صاخ

 .سيمد لا قح لاك . 6 لا ىح ضل صاختار ا ا اده ةفاضإ ل ا ذآ

 بسك نيف طلادحا بالغيف الا رظن 0 9 ناقل عمتجا 0 دعب قبو

 لعا هللأو + دمج هل روهظيام
 ا

 ةئماما ل أسلا

 : ماسقا ةثالث ىلع "'” اهتاطورشم عم طورشلا

 هيف نوكيال تيحبااش اديطاعو اطورشلا كف دا ا
 طارتشاو 4 هطرتشل ن ٠ فمدنع فاكتعدلا ف َق مايصل | ُط ارتشاك« كا ىلع ا ةافانم

 نهرلا طارتشاو « حاكنلا ىف ناسحإب حيرستلاو فو رعملاب كاسم الاو كا

 طارتشاو 6 قيقرااق ةدبعلاط ارتشاو 6 عيبلا فنا 0 ةعيسنلا وأ دقنلاو ليم او

 0 ىف لوطا ظارتشا اذكو . كلذ هيما امو ع عملا نك 7
 ف . مطقلا ىفز راو « ءامالا حاكن ىف لوطلا 1 ءاي

 6 3 ىعتم بسس را ل ايل 0 همه ةمحص َّق لك لا

 0 مهل قئال لف | داسلا لال فاكتعالا نإف

 0 هاو عارمال ل عيمكلا ريغ ناك الر . رهاظ 0 هيف مايصلل 0

 .ةبدعلاو نيجوزلا ماحتلا ىلإ برقا ةءافكلاثناكو امي تئِصَع ها نا ١

 كاسم الا اذكلعو ٠ حاكتلا د دو دتملاع داق اهطارتشا نك ء دال نسا 0

 او ٠ هحولا 5 لع ىرجن ركل طورشلا لإ ره داس فورعمي

 حضاو اعرش

 . اعرش تاطورعملا ىف ةربتعلا هلوقب طورشلا ديق ةعباسلاو ةسداسلا نيتلأسملا ف ٠ )١(
 امو عراشلاهطر مث امف ما 2ع مالكلاف . ة هن الغلا ماسق كلا لأ ميسقتلا ا 8 ىح اهتلطأ انهو

 ا 0 مث الم 1 4 كا 3 - : ادام 00 «٠ يه ةيسفقن صخشلاهطريشاا



 ( اهنم لصف ) ةعباسلا ةلآسملا كح

 - عراشلادصق هيف رهظي مل أل دصق امإ و. هجو لك نم عراشلا دصق هدصق ضقانش مأ

 ةضقانمل البا دصقلاك لذ ماكل 7 يهمدع وا طرشلا وهو « همدع وأ عامي حلل

 ءاهيلعطورشلا ماكحأ بترت نم ًاعنام نكي مل « ًانيعال « ةلجلا ىلع عراشلا دصق
 عونمملا دصقلا نكي ل « هقاوو ًالصاحو ًارثؤم ناك 1 لمعلا اذه نإف مو

 ا صقل دقت ناك ام امم 7 وأ ايعرتش اطر دعتو اق 0

 نا.صعلا دصقب هلعف نكي ملو « هل بصاغلا كلمت ىفو هنم هبحاص عنم ىف اطرنش وأ

 ىلا كلذ عافترا ىف ببس

 7 راو قلت مق خللا لوقامأ ةحض ااويذر !لصألا اذه لعو

 نع رضح ةالص نبا ءأ راطف الل انف ناضمر ىقرفاس وأ « ةاكزلا هنعطقستل

 لوخد دعب ةالد ةأرما ترخأ وأ « نيتمكر رفسلا ىف اهيلصيل ىرايتخالا اهنقو

 لق تيم الز.« وكم كلذ و هرقل نا ءارئابتو

 هيلعو . اهؤاضق ضئاحلا ىلع الو « اعب را ىلصي نا الو . مايص رفسلا ىن اذه

 قالطلاب فلحو« ريش ىلا هقح 5 :تستلا 2 تلاخنأا ق كلا رجب خا

 ..اهججار لجألا ىفقنا امف «ثنحي الكل هتجوز ملاخن ثنملا فافن « ثالتلا

 0 .ضامعلملا نال نال ةجورإ تيدبلؤ طا
- 

| 

 ع ولع تنحل هنأ ىضتتي هجولا اذهف

 عون ملا دصق هب دصق نإو ًاعرش

 فلا لطتيف» نيد الا قرت و ىلاعتدللا قوقح نيب قرغي نأ ( ثلاثثاو )
 00 0 ىف هل تدث نإ و ؛ هللا قوقح ىف طرشلا ىف

 ضام ذفان هنأب لوق ا حاكن ةلآسمو « ممتحلا نيب قرغلاو قرتفملا

 اكن نم عنملا ت كلذكو ؛ هللا قوقح نم ةاكزلا نأل . لوالل كلذ اهلحي الو

 ىضتقمذفني و . نييمد الا قوقح لع حاكتلا ىف هللا قوقح ةبلغل « هللا قحللحلا

 كلذ وحن وأ رطفيل وأ رصقيل رفسلاك؛ نييمد آلا قوقح ىف طرشلا)



 511 ددرتو ليصتت كدب كرا مكح لطي لد

 نا

 عج طرتشلا نوكي نأ مزل الإ وو لكم ىجراخ رمأ طرشلا اثإ كلا ٍّس

 لمعلا راصف « ىعرش ريغ راص دق هيف دصتلا ناف ًاضيأو . هفالخ ضرفلاو « ةلعلا
 قالوا عاقلا ْ دحتاو «هيف لمعي ملام يح ىفويف م عراشلا دصقل ًاتلاخم هيف
 لبق باصنلا قنا نإ كلذ قانا ركح لمعلا اذه ىلع بترتي الف ؛ كلا
 قذر « قرتفملا نيب عمج وأ م 0 ةه هيعو وأو تس

 هيلع ناكأم ىلا دعي مل هنكل ةاكرلا نمرارفلا دصقب كلذ لكو - عمتجما نيب

 مكحلل ببسلاك لذ عراشلا بصن نيح -انماع دقف . كلذ هبشأ امو . لوما لبق

 0 م نيل 8 مفري اذه ذخأ اذإف ؛ هب مكملات وبلا دفا

 .لع عضو وأ مفر نيح_ طرشلا نوكو .لطاب اذهو . عراشلادصقل اها

 0 1 حصي الف « دسافلا دصقلا هيف رثأ دق «"”ةلجلا ىلع عراشلا هريتعي هجو
 لوألا مسقلاب قحتلاو « قالطإب مودعملاك نكف ا اع

 :ناكنإ وهن اف ا كفاك يع لا ا نر نا 3
 اتعاب بسلا نوك سيل اذان ليريتلا موسع ادم سلا سل

 عقو اذإ هدصق ها هيف اع 1 و ؛ هدرجع بديلا عاقيإ دصق عراس ثلا' نأ, ىف عطاقب

 « طرشلا عفر ىف لمعلاب راسل ِح مفرادصاقلاف «كلذك ناك اذان طرت

 اعطق عراش لم ااا م كلا نما لمكي مل نا رظنلا ففيعض 01(

 اان ل هيدعب أهل اع> ولو 0 او >راخ رمانطرعلا نادر ا 1 الطابز وكيف

 لالدتس الا ءدطناو ةلااقسسا قع اهيا رزةلرت 01 .حصل ليلدلا حور 0 ناكو القسم
 لمأتف(انعب ار لد هةحورو لالدتم الا 1+ نأ ىفتةيدعب ةلث» هال | ىلع قيبطتلاف ههالكو

 حمأس ستلا نم هيفام في ل 2«

 الثم قرفتملا عمجو ةلتبلا ةيطاو هعفانم ىف لولا لبق باصنلا قافنا ريتعي عراشلاف 2

 اذنكم وةةهلافن اق ىفهقفن ا در 0 هل بوهوملا كلم ةيطا ىف تتاريف « [ننان ةعتلا ذاع

 .دصقلا اذه. هن *الهحو 0 5 ىف ةحيحص تافرصتلا نو كف عمتجما قيرفتب همزلبال

 داكرلا نما را رفلا وشو ةدارلا ىذلا مكحملا هيلع حر ال اضأو اها نوك



 (اهنملصف) ةعباسلا ةلأسملا 0

 نأ طرش نه. ءالولا كلذ نموهنع ًاشنيام عيمج ىلع دقع هنأ ىضتقا ةباتكلا ىلع

 اذكه 'ريتعاو * هيف ببسلا كح مفر طرشلاب دصق دقف « نيعئابلا نم هل ءالولا

 دصقلا كلذب اهعفر وأ طورشلاب نايت الا « !ذه ىلعف ٠ كالذك ءدجم مدقتام رئاس
 39 3 دك مدت 0-0 6 . ردع

 .٠ عراشلا ه6 يهل ١ داش ناك هنع ًايبنم ناك اداو 0 هزاع ىعنملا وش

 الطاب نوكيف

 ه4 لصف ]-
 5. ال“ ؟

 لح 5 قالط اب نالطبلا ىضتةيله لمعلا اذه

 لصاخلا طرشلان وكي نأ واخمال : 1 قارهو دايس كاد تاناوملا

 ال "وأ « ىنعم لصاحلا كح ىف عوفرملا وأ « عفترملا نعم ىف

 ٠ لمغلا 'ده لبق هلاح لع ء ببسلا ءاضتقا ىذلا كلف «كلذك ناك ناف

 لب لاملا بهو نوكي نأ لثم ؛ هل كح الو « هيف ةدئافال « مئاض لطاب لمعلاو

 نيب' عماجلاك, ؛ اهريغ وأ ةببإ 0 لع هضوأر نمل « لو

 0 ممتجما نب قرفملا وأ « ةقرفتلا ىلا درت مث. ىعاسلا ىنأ 6

 اهقلطم ىلا دوعت م طرشلا ةروص رهظتل حك انلاكو ب هيلع تناكأم ىلا اهدرب
 © دقو ةلودل ضيمال ءدنق كويسملا 'طرخلا انه نأ . كلذ ءايشأو.« اناث
 اغرق درج

 : هجوأ ةثالث 0 اع ةلأسملا كللذك نكي ل نإ راو

 ءحيحصريغ ةبج نمفلاخمو ةبج نم قفاوم هنا_قباسلا ضارتعالا ىف  هلوقف ىأ )١(
 .لصح لهن اكو الطابز وكف هسفن ط رشلا لمف م ههنعىهنملا ناك م هنأ ال .ةه> لك نم 2 هنو

 هلعف لبق ناك ؟ مكحلا قش

 هدنب لضفلا ىف زك ذ ادبل ىنأيسو ٠ انيع هل داضم ىأ (7)



 ؟ا/8+ دكر وأ طرش لمت ء تعسلا كح نم بو رو حقا وجمل

 لاقي عراشلا صقل فلاخم هنإ هيف ليق ثيح نف . ًاعرش هرابتعا ثيم ىذلا

 نال رتل مكحول فاعلا

 امأو ا كح عف عفر دصقي, مل اذا امف ىرجي اعل تلا ادهانأ تار

 . مطقلاىلع ءاغل لإ هل دبش عرشل رك 1 اس ا ىلإ دصقلا عم

 قرغتملا نيب عملا نإف ؛ اهيلع ةلأسملا تضرع اذإ ةروكذلا ةلدألاب تاذ نييتيو

 نايت الأب ؛ دا 7 لما اهيدصق اذإ ابنعىهن دق ممتن ا نيب ة ةقرقت لاوأ

 «قازتفالا زر وةاشايرف ةاس نوع االول سخ ى

 فصنلا جارخإدصقب اهعمج اذاف ؛ ا١لثمىرخا نعب راب اهطالتخا .طرشب اهفصنو

 م 0 « ةدحاوو هن هاع ةطاتخم ة ةئامتناك اذإ ا ىهنملا وه كلذف

 مقري ًاعرش مفر وأ 0 هناا كادامو "كلبك ءةدحلر جري نأ

 نم هاضتقاام عفر دصقب هباصن قفنملا كاذكف ٠ لوألا ببسلا هاضتقاام هنع

 6 ل نأ 0 هك راعي نأ هل مالو » : هلوق كلذكو ٠ جارخ الا بوجو

 نايت,الا نعو ؛ دقعلا ببسي هل تباثلا رايإعا طرش مفر ىلإ دصقلا نع ىهنف

 لئاشم لقسم ٠ هك ةقانللا هوا ل ل ل ا

 دقعلا نإف ٠ "7 ةعقاولا بابسألا ماكحأ مفر اهب دصقي طورش اهنإف ؛ طورشل

 دق نأ هيكل نعال قفاؤمولا ياش“ لل ق رك بي ءاواشلا ادقتل داق وذ 00

 ىفتقي ناكف ىنعي « هدف دنعال .طرشلا دوحو دنع هييسم ىفتقي اما كيان ع راشلا

 هعاف. هاك زلا هيلع ضر يسر ل كراع ب لعف هنالاقي داييرفا 0

 0 عراشلا دصق ىذلا ط نّسلا كعمل ةاكزلا ب وحو مدعو ؛عراشلادصقل ةداضملا ة ههح ن

 ه6 ىلع ب كشلا

 بيسللا نال تلا عفر نأ دحال سيل هنأ شو هاوس الا ةدعاقلا تدك )00

 انغال ناك لا عفر ه. دصقب طرشلا اذه ناك املو . كفلكلا لعق نم هللا لعف ن

 ا نكي م هث 7

 , لكنلا عقو ببس ببسم وه عفريال ىذلا بيسملا نأ نه هل قيس امل هب ديق (©)

 هيلا محراف

0 



 ةعلاسلاةلآسملا 2/1

 ةطلبملا الج 111111 ] ز] 008 00

 ةدعاق ىف تبث امل ضقانم اذهو ؛ هب ةعفنم الو 2 امفد

 نآةهجس نم 4 مراشلا دصقل تا فال اا ماعلا | : كمابناو 8

 00 دا ل عرش ايش رام دمنا ىف ايمبلو دعنا امل سينا

 مفردصقب كراتلا وأ لعافلا اذه راصف ؛ ببسلل ليكن وه '"'طرش لوصح ىلع
 ع

 دضف ةذاضم نا نيت دقو ٠ أملس هعضو ف عراشلا ةدايضل اديك نسبسلا 2

 دقو . دصقلا ريثأتالو ؛ كالذ دصق:مل ول 6 ناك< ءدقف ىلإدصقلا ع ظروفا دف

 21 لوملاك ب ًايلضتتمنوكي نأ ٍببسلا ضب مل دجويمل اذإ طرشلا نأ نيبت
 ةشنلا ل عراشلا دصق نم مولعملاو . ضرفلاب هنودب 56 2 .طرش هناف

 اذاف * طرشرلع كحل 11

 ضيتتيا !:اذ اف '1+::أهتنقف دتعالا:« طورشلا دوجو دنغ ًايضنقم ًايبس نوكم امنإ

 «عافتنالا ىناعم نم ىنعللوخلا لواح لبق باصنلا قفنأ نك ةلأسملا تناك ًاببس

 . .طرشلا كلذ لع هفقوتل « اهباجيإ ضتقي مل ببسلا نآل ؛ ةاكرلا هيلع بجي الف

 هدعبأمو اذهو. هملد طاختبالاو لقنلاب لدا هس ثيداح لاو تايآلا نم م مدقتام 030

 . حااصمال ماكح الاعرج قعرشلا ليم تهت نم م, قردتسا ف ىف لع ىملا ل اقعلا قب ب رطب لدلدحكسا

 امسي ىلإ حلاصملا كات تلطمل دصقلااذه هب دصق ىذلا طرشلا اذه ا لمعلا ىرخ ولف

 لبق قافنالاربتعا ولو ءةيدلا|طداهب ماو قيرفتلا ربتعا ول الثذ٠ بايسالا كلت لع عر راغلا

 ةاكزلا بوحو حرم 2 نأ ا 7 0 نيتل املا أ لا نماب 0 5 اوحلا

 هلم ءاذلا

 مفر هديهك 21 مفر دصقب هضمل قفلت ا اذاف « باصنلا ىف اليمملوجلا رورك (9)

 ةنف“ ةاكرلا باجيا ع راشلا دصقل ًاداض» هل كولمملا ياصتلا اذه . نع ةاكزلا



 كنا 7 طرت ل ١ اعقب 4 كيلا كح نم بو ورهلل 0 ها

 نم كل اع ىلا م

 ٠ ريب لا نب نمحرلادبع'*”اهجورتو اهقلطنيح ىلظرقلا ةعافرر ةأرما "”ثيدحو

 انه ابيلع قوي نأ نيرتك, هدا

 ءاذنا : اهيلحم نادم نيرظنلا ري وهف ابعاتبا ن ..هو مخغلاو ل ايجلاع اور ىورب ودك عت الز

 هك ا اهبيضر ناف) ىراخملل ردك فاو ةحشلا هجرشا ( 2 نم اعام و اهدر ءاق ناو كشفا

 ( رالاب اهيفوهف 2 ماسل قرخأ ىفو ( رمخ نم عاص اهيلح ىففاهطخس ناو

 ىلص هللأ 0 لك الحر نأ كن هلا هلا نع ريستلا ىف ءاورام اهنم 2200(

 لقف تعباب نم ) ماسو هيلع هللا ىلص هللا لود ل عوبيبلا 6 عدخ 1 ملسو هيلع هللا

 (عادخلا ةيالخلا)  -هبالخال لاق عاب اذا ناكف (ةب داك

 ملسو هلع هللا لص هللا لوس نأ.« الا الااويطا نع تانك ىف كورا

 ء( سا: نع ملسو هيلع انا ىلص هللالوسر ىبن) : لاق رمت نا نعو( اوشجاذت ال ) : لاق

 رثك | ةعلتهطمت نأ شحتلاو © لاف كلام دارو هيسلا ف < قاسشلاو ةةزاثلا 2 ١

 كريغ كب ىدتقيف اهوارتشثا كفن ىف سيلواهنم

 ىف اهعمجيو شجنلاو ةبالحلاو ةعيدخلاو شغلا لمئاس» 3 اهنعاعو ءاشلا مرش 0

 ناك ولو .ةشوشخ» ريغ تناك اذا ام نمثلا ةداءز ىفغتقب ا لعف دق-شخ

 للا هئكلو ءاه عافتن ل 1 ةداب زال 1 هيلع عراشلا 6 احيحص كعدلا 3 هلع

 لحالو هل اكله ةدازا نكت الف 00 هل 5 ةداي زلا رش 0 هناذلا كلذ

 غلا سنح ةقيقحلا

 هللا ىلص هللا لوسو دهع ف مالت هيأرسإ# ىلط لأول نب ةعفر نأ كلام ىدرا
 ءاهقرافف اعع نإ عطتسي ملف اهنع ضرتعاف ريبزلا نب نحرلا دبع هدعب 0 ملسو هيلع

 ملسو هيلع هللا ىلص 2 لويس لا كلذ" كتف لولا اهحوز وهو 5 ناار داَرأف

 (ةةلاسخلا وذل 2 لاقو « اهجوزت نع هاهتف

 الطاب أيعس ناكف حيحص ريغ دصقب ٌنكللو العف طرشلا دحو ةقباسلا ةلثم الا عيجج ىف (4)

 رخ آلا جوزلا اك وهو طرشلا قتحن أهيف سيلف 0 ا 50 ةهملا هذه نم

 ناك اير“ "ل1: يو هطرخلا لع وتلا نت ل ىدح الثم ليلحتلاك ءىس دصقب كي

 قوشت ىد اهل مالسلا هيلع هلوق لئادب ا 1 رن 1١ ىف ىذلا ام'إ و. هلعف لبق

 دعب مالسلا هيلع هيلا تداع امل ابنأ للذي راشتنالا عم سما دعت ل دنا قى ( خلا هتايسع

 هحو رهظب الف (رخ ل ىقكقدصأ نلف لوئالا كاوقب ع لاقف ىنسمدق هنأ لوقت ةدم

 الا اذه ةلأسملا جاردإ



 ةعياسلا :ةلأسملا فاما
 ل سا ا ل  لللبسسقمب

 ان وهم ق١ نأ نم أ دقو نيسرف نيب اسرف لخدا نمو ؛ راهب سيلف 0 ا ل ا لم رت د هج أ عار 0 : 3
 54 طرتشا ٠ نم 2 م .الولا نك نا اهلدا طريشا سح هر ثندح 86 للوو

 هرداش نا ك1 شوك ام ناك نإ وطاب وفا ثلا بناتك ىف "نبل طرش
 ىف طارش : نعو » فلسو عما ن :بعو 6 طرشو عيب نع مالسلاو ةالصلا هيلع
 »ب . را

 لام مطتقان « يم ثيدح هنمو *اهنع كل طور كلا ثيداحأ رئاسو ا

 م0 نلذّشسملا َةّيِنر ىلع نيهلا نا 2:ثيدحو« ؟”دهنيمَي لسمأ ءىرما (0)
 لل ع ش١ 8 25 00

 ( الملق انع مماعاو هللأ لل دال ل نيدلا نإ ) 0 ابشع
 ءش نهومتيتا ام اودخات نأ 3 الو ) غدا نارقلا ىثو ٠ ةباآلا 4 1 0 5 1 ع و 0 1 و 7 6-0 3 ا

 نفاق كر دانسلاو روزلاةداهش ةباو ه ةنال اللا 1 م انقنال ن | اناخم نأ الإ

 لطرابلاب مسد 5 ااومأ اولك اتال اونم ١ نيذل !اهيأي):ىلاعتلاقو . أضيأ اذه
 نقافا)لب لاقو كر داسالا نمكللذىنمم فاسو( مكنم ب ارا نع ةراجن 0 ١ الإ

 لاحلا نما '"'ثي .داحأ نمءاجامواهيغأوز ح 0 5 ل لحد اافاهقلط

 ةريزغ اهنأ لع ةاشلا 0 ةيءرصتلا "”ثيدحو «راعتسملا سيتلاو هل ىلاححلاو

0 
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 نيعضوم ا 1 قببس نم «ايلاي ءادوأد 5 نع ريسبتلا ىف هاور )١(
 (؟١ه ص) مدقت(*؟)
 ؛(عيب ىف ناطرشالو عيبو فلس لحالا هثالثلا نفسلا ب اهمأ نع ريستلا ىف درو (9)

 (َتفلَسَو مب نع ملسو هيلع هللا ىلص هللأ ل اوسرىبن) كلآم نعو
 ءىرما لام عطتقا ند) بيه رتلاو يمغر ل ف 0 .ةءايقلاموي هقوطثيدحلا ة ةمقب (4)

 كاجلاو .هل ظفللاو ريبكلاف ىناربطلا نع(خلا رانلا هلبجوأو ةنجلاهيلع هللا مرح هنيميب ملسم
 دانسالا 0 لاَعَو

 ( هل للحلاو للحلا هللا نعل ) ثيدح () ىدمرتلاو دواد وباو لع ءاور (6)
 6 دوعسو# نبا نع ىباسنلاو ىذهرللاو؛ ىلع نع دمجأ نع رغصلا م.اجلا ىف هاور
 ىذهرتلالا ىوانملا لاق. (راعتسملا سيتلاو) هلوق تاياورلاهذه ىفسبيلو. رياج نع ىذ.هرتلاو
 ناورِم 5 نم رلا دبع سدق 0 ةءاور نم هن وكل تفل 8 تفتلب ل ملو ناطقلا نا لاق. حيحص نيسح
 نه حص رثابكلا ىف ىهذلا ظفاحلا لاقو . تاقث هتاور رجح نا لظو هيف فلتخم وهو
 دوعسم نا ثيدح

 ماسو هيلع هللا ىلص هللأ لاوسر لاق هنع هللا ىضر :هراره ىنا نع ريستتلا 6] 1 88



 ١ 5 1 طرش لعفب 6 لا مك نم بورملل لالا زو

 تلد ٠ لطاب ىعسو « نرسم ادهف 4 0 هيلع تترد نأ فشلا ف

 أعم عرشلاو لقعلا لئالد كلذ ىلع

 قرغتم نيب ١ عمجي الد دال 7 كلا اذه ىف ةرداحالا 5

 ا 3 م : 29 هم هلل لاو 2, قمل 0 م ا الو

 هقسلا ف راع نأ دل 0 ءازايش ف نوكتنا الارق ىتح رايطاب
 ع 2ع -

قل' نأ نما اعل دال 1 سلا لاقو م 0
 قن

 ا 5 ولو هدذع 0 ن١
 كيتا لبهف تل 4يقب 8 لاقي 00

 امعاب رهو «هتحاصه ىف هارب 5 ىعرش 0 طاقسإ كلإ |[ 5 ثلا وأ لعفلا ناك اذا اع ةلأسملا

 رابعا اهاتناو هع :انلالر انما ق مكملا 5- ءالقعلادنع فول املا ىف سانلا دصاقم ىاني

لوقب امف اكرم دصقلا ناك ولو ةعقاولا ةلاحلا
 فلؤملا ه

 نال دواد 1 ىئراختلا هر ليوط ثريدح نم ءزح )١(

 . رايخاط رشن لحيل هنعايبنم لعفىتاثلا لاثأافو. اهتدايزو أ ةاكزلاطرشب 0 وبفأ(؟)

 0و طارش ققحيل ل اخلا قيس أ ]ا مف فو رعمس رفلاخدإ وهوهنع ايهم لعفثلاثلا لاثااقو

 ءالولاط رش ىف لاقي اذكو.ط رشلال وصح دصقب نرتقموةقب اسملادصقب لذخمهوبهف قبسلا وهو 00

 الأ .ط رشو عيبلا اذككو - هرتأهيلع تترتب هلا ءاضتقإلا مكح طاقسإ دصقب هنع انوا لف

 تتر امل طاقسإ اذبف الشم ةديخل ا انلطم صرتشلا| هعيسب
 ا فت فرفلا| قح ن ا

 8 ةحاشم هيف سلو هلل الا .نوكي ال ىذلا فلسلا هيف ىف اذه" امو: .كلمللا تف

 نك كعادتك هاضتقم نعكل ذب فلسلا جرخ دقف كلد هيف ىذلا حلا

 نوكأ اهقتع ىف اوطرتشاو ابقتعت 0 اهعسب 0 راو ل قفنيعئاملل ءالولا

 كورال دقف قتعلا .طرش : لاس 3 2 زاود مدع نم اونثتسا ءابقفلاو . 1 هل ءالول

 لعف دقف نكي ل اذ 0 تريل 06 ىلا يعل اعف كك طا ْق طر أب روصتتف

 لعحو مولعملا ا كر هنوك ةب> ن ههلعف دقو هقح ريغب هل ءاضقلا ةيلع تارد طرق

 د 1 لطايلا دصقلا اذه ط .طرش لعف نم فلاحلا نكمي 0 يت> كلكشلملا ةين ىلع نيعلاعراش ال

 دقف هللا دودحت اههايق مدعو اهو وشل | ىضتقي ام لعف اذاف أ اذه ن ٠ (خلا مكللحم الو)

 كك قتحي ةدابشلاف روزلا ةداهش هب 3 .ةيدفلا نم هضرغ ىلع 1 دصقب هئنع أيبن» لعف

 راعتسملا سيتلاو .ةدابشلا لبق ءاضتنالا هكح طاقسا دصقي هل دوهشملل ىضاقلا مكمل اطرش

 دصقلا اذهب لوالا اهدوع طرش قيقحن ديرب

 ءهجامنب| الا ننسلا باحصأو ىنطق رادلاودهأ نع رابخأالا ىقتنم ىف ةياورلا هده (0)

 ىدمرلا نك و ىقبيبلا اضأ ل



 ةعباسلا ةلآسملا ا«

 رعياسلا ءلاألا

 ١١ فرلكتلا باطخ تحن لجخاد وهث يح نم هكرتب وأ هلعفي نأ واخي الف
 « هيف لاكشإ الف كلذ ناكن إف ٠ ال وأ « هيف اريخعوأ هنع ًايهنموأ هب ًارومأم
 اسلاك و هداهدنص رتو «مزوشح لعب ابس ألا اهينطتقت مدت تلا مك قبو
 طاخي وأ هئاقإ الإ ةدلحلا ءانأ وأ « هقافنإ ىلا ةجاحلل لوحلا لبق قفنأ اذإ

 ا وأ ةكرشلاررضل اهلي زر. وأ « ةطلخل اى ا هتجاحلهريغ ة ةيشامي هتيشام

 ىلع ةيراجلا ىناعملا نم ىنعمل هكرمي ؤأ « هدصاقمل جيوزتلاب نستلا بلطالا
 كلذ ا

 تا للا اددق ءأط 9 1 ا لف "ناك نِإَو

 اماَخ نوكف فطشلا باطخمي هصخ دقو نيب رضلا ىف م ا 2 لا عوضوم لاقي ال )١(
 ةيتالا هلثمالا يباع ال ملا شرف فاننا |[قهوت+ اننبق هلأ لاو لولا يَرلا

 ىوملاوهب رومأملان لناس !ةك ود اريخوأ هلوق.تحم لحد عضولا باطخن الوقت اناذإ
 1 ريخلا لعف نع ايبس» لسمك ةداالا لثأ لل قولا باطخ نإ ثبح نم هنع
 نأهل« هبف ريخم لعف وهو لوحلاةدم لاملاكاس»أ نم لصحب محي ذاكزلا ىف لوحلاناف ءهتلثمأ د تمدقت
 ريخم عمتجلا قيرفتو قرفتملا عجو , هيف ريحا حاكنلا ىلع بتم ناصحالاو . كسمت وأ كت

 طرشلا لعف ناف ٠ ةلأسملا هضرف عم راج مالكسلاف . عضولا باطخ هيلع بنرتم اههبنم لكو. هيف .

 « هتحاح ءاضق هدصق ناكو« هيف ريخم هنأال هلمف وأ هنع ىبن» هنأأل كك ء١ يكلم ذل

 هيلع طرشلا ماكحأ بترت ىف مالث الف ٠؛ عرش رسم ل لاطبا ال

 برتيال الطاب نوكي هناف دصقلا اذه هب لخم املئق وأ ظرشلا قت املعف نافىأ (؟:

 عجم نأك الا نم ابره دعب الام هيلع بترت اهف راج كلذ نا هرهاظو .هرثأ هيلع

 .؛ ةاكزلا بوحو دصقب باصنلا ىقبأ اذا اذكو. ءاضيأ هد زلتل قرش وأ ةاكزلا همر

 لاايصق هل ءرثآ هلع بري آل اذه نأ هرهاظ - ىتز اذا مجريل ناصحالا بحجوم لف وأ
 ققحام لمف ىلع قباسلا ءاضتقالا مكح طاقسا ةينب اطرش هنوك ةهج نم طرشلا
 قايفلاو "ليا نيلاثملا ىف ةاكزلا منع اوهو رح هيلع بترتيب ال قح طرشلا

 قب قم هنا حضاو ريغ رهاظلا اذه نأ ىنخم الو. كلاثلا لاثملا ىف مح )ا مدعو



 لالا ( وبكت وأ :ىضوامإ طرت لل يلا ١
 رس سي بت يس يس 7 __بتت تت77ت7تا7بت-------:

 ء-داسلا كأسملا

 : نيب رض ىلع اعرش تاطورشملا ىف ةربتعاا طورشلا

 - اهليصحتي ًارومأ. امإ  فياكتلا باطخىلا ًامجار ناكام : اهدحأ

 امإو  ثاذ هبشأ امو « بوثلا ةراهطو ءاملل ةنيزلا ذخأو « ةالصان ةراهطلاك

 متاويع لوالا جوزناةفجا رم طرشا وه ىذلا للخلا جتك اليست 2 0

 ءةقدصلا ناصقنل طرش وه ىذلا « ةقدصلا ةيشخ عمتلا نيب قرغلاو قرمتملا نيب

 ( لعفلا دوصقم لو كد هيف عراشلادصق ح 1 اذهف ه.كالد هرضا اهب

 عراشلا دصتق - ''قذتا ْنِإ هيف ريحا طرشلا كاذكو ٠ كرتلا دوصقم يناثلاو

 لصحيالف هكرت ءاشناو « طورشملا ل صحيف هلعف ءاشنإ : فاكملا ةريكت هلعج هيف

 « ةاكزلا ىف لوملاكي عضولا باطخ ىلا مجري ام ىناثلا برضلاو ع

 سرا يتلا ا عطقلا ىف زرإل او « ىنزلا ىف ناصح الاو

 باصنلا ءاقب فا ليط مدع ىف ئالواء طرش ا

 يح اا نأ لعفلا بولطع س هل ف لا |

 نأ اوعي هقانإ هيلع بح لاهي نأ كرد تام لو د 0 "3

 هلع 201 كلا فرط لاقيال ناصح الا كلذكو ٠ ةاكرلا هيف بجن

 ا 'ز اذا مجرلا هيلع كح داك كرا يراطم الو ماد جيلا

 محلاو ٠ فلخ اذه ٠ تا عضولا باطخ باب نم نكي مل ابولطم

 ده اتيح نمو هكر ىلا وأ طرشلا لمف للا تاكملا يس اذاف ءرهاظ هيف

 3 هو ٠ كاذ ىفرظنلا نم كد "لق 6 هتردق تح لحاد لعف

 [ ىلا قع محا مكح تلارت َّق ء.طرشو حابد وهف أاتصح هب 0 اتاك(

 ل فصو نامح افا 3 حاكتلا وهو هببس لعفب ليصحتلا بولطم سيل ىأ رف

 ١8 -ما- ١ ج تاقفاوملا



 ةنداماهعا ةلأسملا فاؤز

 ش «هقلعت ىفال كلملا ة##ىف بيس توملا نغني ممل ردإ ةلأسمو

 تابكلمفاو هل مبكلع ىفال ثوروملا لاعب ةثرولا قح قاعت ىف ببس ضرملاو
 ادب دقصيلا اك كنس دل 4 رخال ةيشقال كح فتن عنه دعاو 3

 يي مهن أل ؛هلح ىف هقاو مهن ذإ ناك «كلم نكي مل نإ و ىلا قلمتل
 نكي مل هيف مهقح : اوطقيلا ا ار

 اهيا كنا اوذننأ ىذلا لاحلا ىف  اوراص مهن ال ؛ ةبلاطم تالذ

 000 نيسان وك )نا لاك د. نقولا
 (؟”كيلقلا لبق اونذأ مهن ال ءطرش توملانأب لوقلام حمو ذافن الا عني لئاقلاو

 اماطورشم عم طورشلا رث اسك ذفنيب الف ء طرشلا ل لود> لبقو
 « لسغلا اذه ىف طرشب سيل هنأ ىلعاهؤانب "” مصيف لازن الا ةلأسم امأو

 ةذل نارغقا ريغ نم لازنإ هنأل ٍ هل محال هناا وأ
 طزشلا رابتعا ا ير ا 1

 با الك اوراشو يضروع ضرع لع مهل نوت 9 ادقملا 0

 اذه لكو.كلذ ىف بناج“الا لاحك ثلثلا ىلع ادمئاز هيف فرصت  امف مالك توملا دعل مهنم
 ضرملا ةلاح ىف مهل كمل روع نع جر 5-5

 1 هطرش لوصحب طاع لبق ىأ (0)

 لل ضف . لازنالا هيف لسغلا بوجو يا همم سيل 3 ىلع ىبتىأ 06

 هل مكحال مدعلاك نوكي ةذلب نرتقي مل لازنا لكن أ وهو كلذ 1 وهام ىلع ىيم لسفغلا
 اللا ةذلل هتنراةم اوطرتشي مل ناو مهناف موتلا ىف ناك ام الا مهللا؛ عاملا نع ائشان نكي ملولو

 و 1 0 طيس 00 ةلاح ةلاحلا ت تناكامل هنأ

 ا :الا نب عابجلا هل مال اسر دلما ةرا داقم

 هملع ًاَقْفَم» سيل هانلقأ» نأ تب از © لماك اهنك حارب اينراَم ١ ناو لسغلل بحوم ةذللا

 ذتلا اذايتح « ةئراقم ةذلب نوكي نأ لسغلل بجوملا لاز نالا ىفطرتشي هلباتهو ٠ دمتمملا وه لب

 ناو_هحورخ ل اق لستغاع اذهِس :ًاقلطم لسغلاب بلاطيال ه :اف اه ىنلا هنم ج رخ ةذللا ءاضقن | دعبو

 هيلع ىودعلا ةيشاحو ىناقرزاامجار. اذه ىلع ىنبم فلؤللا مالكف .لستغي ملوأ هب بلاطي مل



 91/١ كلذ فلاختام ليوأتو. طرشلا ل بقو ببسلا دعب بيسملا عقيل

 وعلا تازذكو «لطاينةىيجقلا طرت ؛ كشكل ل
 نم ماتحنالا ىف طرش هدنع وبف هيلع ةرافكلا ميدقت داما ارب يزف لرم

 نان وف مقال دال ايو ويع
 ليوش هنأنإل ءةيننلا وأد صايفتلا توحق فلي د د

 هعرقو رمد الق 7 0 نكم ال معي اوذعلا ذإ نب يلع ستجد ىرل لا <
 قح 0 هتحص هحوو ٠ : بعيار كاذذإ 3 نكس " "حصل 2 عقو نإ هلبق

 هوفع زوحي كو "7 ًاقلطم هنع هواعياج ١ لالاب ا ىتلا حورجلا قوقح نم
 و نآلعل ايلدلاو ٠ كلذهشأ امو « 000 ذا هضرعنعو ؛ حارخلا وكاس رع

 صاصقلا ءافيتسا هئايلو ال الو مورج.لل حمصي ال هنأ ؟ هولقام سيل ونعلا 78
 هذهىف ناك<) هولاق كتناكاو ء قافتاب قوهزلا لبق ا هئلا ةيد را

 5 نالوق ةلأسملا

 جوزلا لع تطرش امف اهسفن قحتطقسأ امل اهنراف « ةأرملا كياعاتلا بف انو

 دق كيلعلاب هكلع تناكأم نأل م هدعب هب قلعتتام اهل قبب ل « هجوزت لبق

 رهاظ هّقف وهو . طا

 ا سوصح ف ض|روالا نك م رك |
 5 نكت اع ان ناكل 7

 كلذ .ةيواولل» ناش الف ال مأ هلا ثلث نع داز ىا (9)

 لصح من اوببسملا بترثي ضاق ببسلا لوح درح 01 0 هئانب نم قع ل 2(غ)

 بسلا ءاضتقاب ارامتعا. طرشلا

 اذه لصحم منادنأ ىلع. 10 ةيدلاو صاصقلا ىف طرش قوهزلا نك مولعمو (ه (

 تسلا نوح د2 نأ ىلع 00 0 الف طرشلا

 .نودب هدحو بيسلا رايتعاب لوقب ند كانه ناك ولو. ببسملا هيلع ىلع الدظ_ كلا لودي

 لقي و٠ قوهرلاوهو ُّط نعناع لق صاصقلاو ةيدلا ءاقتسا ةحض الكاف ناكل طر لأ

 ببسملا مكح ققحم ىفط رشنل عيممأ رابتعا ىلع لدف ٠ دحأ كلذ

 هتياغ .ةغيصلا درجم., م كاملا نال . كيلقلا ةحص ىف اطرش ءارقلا سلف أ(
 طرعلا ! لوضملا" لق ءاظاقنلا اسف كما كططشلا اذاق هلا حورتلا ادمل ةقوكب امها نا
 كلملا ف
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 وهو طرشلا لوصح لبق ناك نإ و « كيلّعلا وهو ببسلا نايرج دعب تط سأ دق

 رثك أ ىف فرصتلا ىف  فوخلا ضرملا دنع  ةئرولا نذأ . اذإ و * جوزتلا

 ببسلا وه ضرملاف ٠ توم دعب الإ يكتب ررقتيال مهنأ عم مم 4 زاج ثلثلا نم

 ... ىعفاشلاو ديد ىأل افالخ ا مهم ذإ دفتنمف 0: 1 فضلا 3 بكا

 ضرألاو ةحصلا ىف مهم دإ دافن اب لاق نم سانلا ن "و طرشلا عم 1 نإو

 ىفو * طرش توملا نأب لوقلا نم ملل دبالو ؛ ةبارقلا وه ءالؤه ىأر ىل دا ل
 هيلع لسغلا بوجيو ىفف « لزنأ مب لسقغاف « لزني لو ذتلاف عماجنم : بهذملا

 « هرقم نع ءاملا لاصن | .لسغلا اببس نأ ىلع ءانب نروجنولا ىف و : نالوق ةيناث

 كبيدسلاف . زاوملا نبا باو ٠ نوئحس ةجح هده . ىرخا رمل تع الف غل ا دقو

 لاب لئاسملا م زي لاننا . ريدعلا و طارش تفر كك 9 6 لاصفنالا وه

 اصألا اذه

 عوقو حصي ال هنأب ىصشب لوألا نإف لليل لصالا ةضراعملا ردنا وهو

  ءاداعلا ضعب دنع حيي هنأ قضقب ىناثلاو :٠ قالط اب هطرش نوذب طورشملا

 اممنالصالا ميمي نأن كمي الو . قوهزلا لبق وفعلا ةلاسم ىف اك قافتإب حص اعرو

 :ىناثلا لصالا يف مبمالكى ف رظنلا نمدبالف . لو الا لصأألا ةحصمولعملاو . قالطإب

 ش اد » دو ال 00 الل وأ أ امأ

 لو لوألا لصألا 922

 3701 00 قاطم لوملا 0 ق9 عما

 هلكل وم اف . ماتتحيالا ىف طربش 3 وه امعإ و و 1 ق.طرشل سيل هنأ ىلع ءانبف

 ؛ تقولارخا قمحتيو ؛ عبس :ةاكدر 6 ائاهلا نس نع تقو هن 5

 ءانيف ايييعتتم ىلع ب - روسيب لوملا لبق جارخاالا امأو . ةمسوت ١١ تاقوأ ا رئاسكا

 ضفانتلا حصيل قالطاب ىأ )00

 ءاضقلاوءادأألا ةلاسم ىف بجاحلا نبا ىلع هتيشاح ىف دعسلل باوجلا اذه لثمو ()



 م8 كاذفلاختاملي وأتو ٠ طرشلا لبقو ببسلا دعب ببسملا عقبال

 لاحم كلذو . اعم هيلع عوقولا فقوتم ريغ هطرش ىلبع عوقولا فقوت» ناكل كلذ

 ولف ٠ هروضح دنع الا طورشملا مقيال هنأ ىضتقي ءوهثيحنم طرشلا نإ اضيأو

 حضوأ رمألا و لاحم كلذو . اعم عقاو ريغو اعقاو طورشملاناكسل هنود هعوقو زاج

 : : هيف بانطاالا نم

 بتهذم ىلا ىرعو « را نييلوصالا نم ةفئاط مالكىف ةيستكلاو

 حصي لهف « طرش ىلع هببسم لوصح فقوتو هببس رضح اذإ كحلا نأ كلام

 .طرشلا فلختب وأ « ببسلاءاضتقاب ًارابتعا ؛ نالوق ال مأهطرش نودبهعوقو
 . طرشلا ىلع هفقوت عارب لو هءاضتقا بلغ « هببسمل ضتقم وهو ببسلا ىعار نف
 روضح عارب مل « هببسمعوقو نم عنام هيلع ببسلا فقوت نأو طرشلا ىعار نمو
 هئاينققا:اعالذ هلق فرسلا ل عوضا طرشلا. ادد ا نانالا هد للا

 اقلطم اصلا اذه فالجا 0 مهضعب قلظأ ارو

 نارودوهو 321 اطيصوت قبل كاملا لربك لا يي ل نولثعو

 « ةزامكلا ىفيبس نيملاو © فالكعا لْغ لوخلا لبقاايعدقت روي وهطرةلرشلا
 ىفبنسرلتاقملا ذاقنإو ف نيلوقلادخسأ لح تلحتلا لبق اهئ دقتز وبنو ءاهلط رت كنحلاو
 اوكحرلو «بيسلادعب و قوهزلا لبق وفعلا ز وجيو ؛طرش قوهزلاو«ةيدلاوأ صاصقلا
 ةحوزد اجور ةةارما اطمأن لححلا لسا داب فاذا فرسان اكو د د 06
 هل تنذأف م هزملا ىف 0 ا :تنارا تفل تءاش نإ ه0 ص

 اهنأ لع هاني: كلذاحلا ليدل فراش لاق < ةيلغ ىلطت,نأ نعل تدار اي

 ايداع ظفسأ © !اهيجورك هاذما ندا ءاهكدم ةاذاإ 51 ةنمدملا اك نك كلا
 اهقيلطت قح هتجورل. لمح يلا: ةأرملاب جورت مثقح تطقسأ الثم تلاق نأب هانإ اهكلم ىذلا

 .يفيعص هلياقمو -دتعملا روهشللا ىلع كلذ [اهلا سالف ىلكا كي كا
 وهام ىلع هل نذالا درجيامأ .ىنآلا باوجلاو انه مالكلا روظي هيلع فلؤملا مالك ليزنتبو
 ءاككار هلوق أ كيلع رحت لو ةعم م الو اهقح طقسال هناف همالك رهاظ

 كلام لوقم نم' سيل( طا ىلع



 ةسماخللا ةلآدملا عا

 طورشلا نم اذه نأ (امدحأ) : نيئرمأت 5 لاكشاالا اده عقنر و

 ىف لقعلا نأ ( ىناثلاو ٠) ةيعرشلا ورشا ىفانم الك "7 يع رشلا ال ةيلقملا

 ٠ فياكتلا سفن ىفال « ناسنالا رهو بطلت ءالعا لكم طر ةقئقملا
 نأ « طرش هنأ | [سن الف نام . الا امأو . لكم ناسنالا ىلا ةيسنلاب هنأ مواعمو
 عو خاب دوبعملا ىلا هجوتلا تاد' دملا يعقل ىزر هل هيلع ةينمم تادابعلا

 هتدعاقوءىثلا لصأنوكي فيكفناميرالا عرف اذهو ؟ حراوملاو بلقلاب ميظعتلاو
 طرشلا ظفل انه قلطأ نمو . لوقعم ريغ اذه + هذ ًامرش اهبلع ىنبشي ىلا

 نلكتملا ىف « طوش هنأ. ىنامالا ىف مَلَس نإف ًاظيأو: ةرابملا ىف مسوتلا لف
 ا ابر بوحو طرشو 6 ندع دنع ةحبص طرشا نوكداو.٠ :فللكتلا .ىف -ال

 رافكلا باطخقلاسم ىف نويلوصاالا هرك 3 :امشحب نامي الاب فيلكتلا ادبع امف-

 عورفلاب
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 ا

 طرش لع ريثأتلا فقوتم ناك اذا بنسلا نأ : لوص ألا ىف مواعملا لصألا
 .ءازج الاطرشو« لاكلا طرشكلذ ىف 0 ل ,أحصي الو

 ظ 0 0 ال سلا عضل ك طر ع هلت ل كلا 5ع الذ

 0-0 عوقو حص ول هن اف » رهاظ ممالك م اذهو : طرش لع هفقوت صضرف

 حصول اضيأو . وا [دخ .؟كلذك ير مااا نكي ل طرش نودد

 هتيطرشل, مياستلا مدعب هدعل ىتأي هباوجف ناميالا امأ . ةصاخ لقعلا ف ىأ )١(
 لخدت ةيعرشت راص ىعرش مكح اهب قلعت. ثينح ,م عرشلا اهربتعا اذا انلق انكلو (؟)

 سلا ةمرشلال انماللك نإ لات لأ كلا“ ”يمكسأ اهلانتو ةيعرشلا طورشلا | ملقا: تحن

 .قوهزلا هرابتعا عم بس انتي ال اف موب ةيلقع الو ةيداع ليال ار تسلا -"

 نير قوءاطرق

 رك ذاءوه شضرفلاو . لهاست فدكتلا طرشن ريستلا ىف نوكف ىأ (")



 ب (هنم زج ال طور شملت ةديج طرخلا هقلا را ةلاحللا)

 :نيلوأالا_قيملسلا :طوزتت ما طزكلو ضردقلا فيرحا نا تنل دوشتلا

 يفسر كيكملا تاطشتوأ عضولا باطخ يف ىعرش 5 هب هب قلعت ثيح نم

 ثااثلا 0 تحب لخديف ؛رامتعالا 5 ع كاد ذا

 م 1 ١ كأس

 سيلو « فوصوملا عم ةغصلاك طورشملا عم طرشلا فنا نادل كان ردا

 1 ؟لاوع لوطا نأ: ىرت الار: ةيعرشلا طوزشلا ف ءار شال فور ا

 ه.كح هيلع رقتسي مل « طقف كلم اذإ هن ف و ىنغلا هوا تانعرلا نوه لل لق

 اطانم لوحلا عراشلا لعل . ملاصملا هوجو ىنهب عافتنالا نم نكمتلاب الإ

 اهناذ ؛ اها ذتقل ليكم نيبلا ىف ثنحلاو . ىف هلا هجو هب ربظ ىذلا نكمتلا اذهل
 (رنلخغا ناوو هللا مسا ىلعام ةيانج اهيلع مادقاالا ىو الإ 0 اهل لج ل

 دتعف» ات مذلا تنعالا ؟ةياتللاا يضدقن 0 ريدقت لك ىلعف « اهريرقت ىف

 1” بجوملا لتاقملا ذافنإ ىضتنمل لمكم اضيأ قوهزلاو ٠ نيملا ىضتقم لك كلذ
 20 ل ل را فة !ىرمس ركل رك ا

 ةيعرشلاطورشلا رئاساذكهو. مجرال ةبجوملا ىنزلا ةيانج ىضتقمللكم ناصحإالاو.

 اهماطورشم عما

 ناعال و ء تيكا طرش لتعلا نام ا ريرقتلااذه لكشي اءرو

 8 عي نكي ل نإ لقعلا نإف ؛ تاب رقتلاو تادابعلا ةحص ىف طرش

 لب كم هنإ لاقي 5 : تاداحاو تاواحتلا فيلكس 1 ًاععس وأ 3

 ؛تادابعالكمناعالا نأ لاقي نأ حصيال كلذكو ٠ فياكتلاةحص ىنةدمعلا وه

 اذه نم 0 ٠ناع الا 16 أ حصيب اهل ةةيةحال رفاكلا ةدامع ناك

 ءاط راشلا لوالا ع ونلا نم ناك لكقلا هو طر رعلا يكتمل المكم قوهزلا ريتعا نإ )١(

 ىناثلا عونلا نه ناك صاصقلا ىلع ةيترتملا رجزلا ةكمأ ةايكم نك

 كولا هطرش ا .مهفو وة> ررق# ىف باس روت نما ضرملا درجح© عر



 ةيعرشلاطو هرشلا انه دوصمل ملا ةثلاثلاةلأسملا ١ الا

 لع ضتقموهو مناملا رضح اذإف : هيؤ ةلعل حل ا لاخلا

 000 ةلعلا كلت تلطب و و محلا كلك عفترا « ةلملا كانت اتت

 هن اف همكحل ًامفر نوكيف عاملا هل كدسفا ىذا ةيننلا هل وبالغ نوكأ ننام

 مك تيم ا قلنا وهأم عمدروضح ْن اك6 كلذك نكي ل ن
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 مسلسل

 هدب مف نيعل دقو . هنيد هب ا ىلا نايدملا راقتفا ىضتشي يشعل هاَنعُم

 ىو « باصنلا دو>و ةيكج فيما ءامرغلا ق وقح هب تقلعل نيل »ب راصنلا ن

 .«صاصقتلا نم ةعناملا هوب الا ينلوقن اذكهو ٠ تطقسفةاكّرلابوجوةلعوهىذلا 1

 103 ما كح هنخأ "امو * لاودعلادمعلا ©” لتقلا ةنكح ل خت ةلخت ستتم انيناف

 ءكانادأسالا

 : فياكتلا ف يينلاو املا ةايملاك و ةيلقملا(اعسيأ): ماس ةاةثالث ىلع طورشلا
 ىئارلا ةلباقمو « قارح الا ىف ف -قرحلا مسجلا رانل ةقصالك  ةنّداملا ( نال او

 ؛ةيعرشلا (ثلاثلاو) . كلذ هابشأو « راصي الأق ةتياففلا مط الظيتو لن

 ١ ةلاثلا ادعو...ق :| ىف ناصح الاو « ةاكّرا قرلوللو الصلا و رايطلب
 -ا

 جردأو ءادحاواعون هلعجو «ببسلا ةلع ىفانت ةلع ع نبه هيف دب ال هنأىلع عقال ف ىرج(1)

 ايهنم ل اوالا اولمج نيذللا نيل اثملاب ببسلا عنامل 0 ةمو ءنبنلا مكانك ىف دعا علام هنومسيأع
 عنال الاثم راس ىذلا: وول ل اقم قا مالو + مكحلا مناملا الاثم ىتاثلاو ببسلا نأ ء؟لاغو

 1 قةحتب . لخن ال هذه -نءالا دوجول اببس ب اذل| ا م لملل ةكلل مكحلا
 صتقا اذا ةمئاق لا رتال قمالا نابتبنا ةرورضو فافنكتالاو نورا ذا ؛رحزا|ىهو فيلا

 لب ديري اك ببسلا ةمكحم لخم ا اذه ىف نوكي قح ةوب 1 اب لخم لف ءدلاولا نم
 قى تناأو امنام ةوبالا دمت الأ عناملا ىلا هريرقت ا

 فني رعت ريص و عناملا نم عونلا اذه جرخأ بسلا م هتمكح تان لع عناملا هرصق نأ

 هيلعف . بسلا ةلع فان: ةلع هيف عنا“ لك نأ دارطا ىلع ندب تنام ع ارصاق عناملا

 مناملا مهله ىف ني.وصالا مالك نع لودعال هل ؤ اكتم نوك ال ققحتي ملا و . كلذ ققحت

 نيعون



 «- عناملاو ةلعلاو بيسلا ىنعم ىف ةيناثلا ةلاسملا

 ٌمئاَملا هلاأسلا

 .ببسلا ىف هحالطصاركذ يلف « طرشلا ىفباتكسلا اذه حالطصا ركذ ذاو
 عناملاو «ةاعلاو

 معمل كاذاهيضتقية مكس كحل ًاعرش١) هضوام هب دارماف ببسلا امأف
 2 ةالصلا توجو قايم لاوزلاو هداك بوجو ىاائدقل اني لوضح نكت

 لاقتنا وأ عافتنالا ة-ابا ىف ابابسأ دوقعلاو « عطقلا بوجو ىف ايبس ةقرسلاو
 كد ع اموو كالم لإ

 «ةحاب .الاوأ رماوأألا اهب "”تقلعتىتلا ملاصملاو مكمل ااهب دارملاف ةلعلا امأو
 ا فر طقلاو 0 ةحابإ ىف ةلع ةقشملاف ؛ ىهاونلا اهب تقلعت ىلادسافملاو

 اهمسفن عقلا ّح علا « ةلملا “ا ةحاب الل أيبس سى رفسلاو

 ةطيضتنمريغا وأ ةطسضنم « ةرهاظ ويغوأ5 اةرهاظ تنامي 7 نيالا ميشا

 هو ىضاَقلا ىضقي ال» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ىف لوقن كلؤكحو

 0 ديم 00 ا ل يس 2 #0
 . امهنيب ام طابترال ةلعلا سفن ىلع ببسلا ظفل اند قلطي دو هنأ لع 00 اوزقلا

 حالطصالا قى 16 0

 قلطي امبإ هنأل ب "" منمام ةلع ىفانت" ةلعل ىضتقملا ببسلا وبف عذاملا امأو
 ك1 ا ل وةيسايك نافصولا اهيفمزلي الفةلعلا فاللخ لكم ءضنم رهاظ فصو ىأ 000

 ىعض و ( تردد كال ىلا او « قياك , تحد عافتنالا ةحاباف. قيلكت 1 ٍىضوىأ

 مقاول !| نأ عا ه « قيلكت مكح هب , قلعت أم ىلع 5 رعت هلالك رهاطزلا اهدنع تعرق أل عرف

 0 لاقتنا اهم قلعت ةمكح الثه عويبلا ىف نيدقاعتملا ةجاح مفدق .٠ معا كلام
 الثه رفسلاك هب طبضني ثيحب مكحلل اببس عراشلا اهلعج تلا ىهف تللسملا [مأ ©
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 طمبض [رهاظ ا ناكو هةنظم بضغلا ناكو طا طنم ريغ اقيحم ملا ناك الو (ه 0(

 انك لعجو هب

 اوبل اوصالا هلمسشإ مف 5 بسلا هلع ىانت ةلع ىفتقي .اةلطب عئاملا نأ ىلع قنص (5)

 ةحاش الو هلأ 0 مهل حالطصا وهو. هنأيب رئ ل هفيرعن ىف هارت م مكحلا ملام

 مالا اذه ىف ةيننانم ل ابسو . لردخم دا 0 ناكاذا نكل « حالطصالا ىف



 ىلوألا ةلأسملا م
 هس-سلل
 تي 7ر2 رجب جر 2 27للللللللا لل تتتتطا

 ىضتةمب قلعتب امك لذ ريفا وأ ءاطاحلوأ « لواعملا وأب بسملا وأ « ةلعلا وأ ببسلل

 000 طورشملا تالذ افايشوأ نم فصو وه اعاف ٠ ىعرش فلا باطما

 سكعشمل نإ و «طو هرشلان ع ةلفغلاعمطورشملا لقعي ثيحب « هل 1 اهزرك نأ

 نطلب وطتلا: ىف ةقئاف الو. زانتعا وأ ةقيقحل 'تافوضوملا عم فاصوألا رب ءانسك

 ” الما رب رقت هن إف

 ىضفشي هناف داما ةنعخلا عضو ىمسيف ةلجا ىف مكحلا ىلا ىحمفي هيلع فوكو لا اذه نا

 سلو مكملا ىلع ةلالد عر ءراشلاهلمح ناك ناو .ةاكزلا بلط ىلا ىففب وهو ةلعا ىف ىنغلا ىلا

 نإ لوق فلؤذملاف. لاقام خا ةالصلل تاقوالاك ةمالعلا معو وهف ءاضفا الو ةرهاظ ة هيسسأنم هيف

 خلا ناكرأ ءاوس طورشملل الكم نوكي نأ وه امنا طرشلا ىف هيلا روظنلا

 وقتفهلفصوءاخاا نم نكمتلاوهوط رشلافباصنلاك لم وهو ىناثلا لاشثم اك ى عب اببس هنوم

 8 رعلاناك مأ ءاماتنوكي نأ كلملافطرتشي لوقت ايوهئام نم انكمتءنوكينأ باصنلا ىفطرتشي
 تالا كر دمعلا ل تقلا ىف طرتشي ل وقتفدمعلا لتقلا ف ؤذاكشلاط طرعش ىف اك ةلع هنوميأل افصو
 ببسملا كلملا ف طرتشي لوقت ماببسم ىمسي امل افصو ناك مأ «لوتقملل 017 ٠ لصحم ن 1

 صامقلاؤفطرتشي لوقت مكال ولع» ى تامل اقصوناكمأ ؛«نيدقاعتملاىضرب رو نم

 طرتشيي لوقت ام اهاحل افصو م 1 9 ةعآج ذأ الا ميد زم هج مام لتقلل لولعملا

 مأءةلعلا وه ىذلا لتقلا نا وهف لقاع نم ردعب نأ صاصقلا بح وي ىذلا لتقلا 3

 5 هب ًاعفتتم 00 ةناعقتدم نوي نادقتلاب عيبملا كل ىفطرتشي كوشاكس نما 0010

 كج لا هكنكم قطو رشف التكتل ركل "نوكك نأ ىلع زادملاف عي كلملا هب قلمت ىذلإ ميسملاب
 هوزرك فام ءىث ىالافصواهنوكب اهيلاترظناههءطورشلال اكل لماش اذهوهيلعبترت ىذلامك حلا
 000 ارا ا نا طوعا اهيايرتاج نأ 6 ١ مارت كم

 ةحصلو ثدحلا ةرابط اهتحصل طرتشي لوقت: ابك ةبرابتعا 8 ,غولبلاو ا لا 1

 عراشلارابتعادرجم ايمو نايرابتعان اريخ "لاو نايقيقح نافصو نالو' لاذ .ةيرحلا ةدابشلا

 ىف نيحردنم طرشلل نيعونلا لمجو ةرابعلا ىف الا مهحالطصافلاخيم هن أرامت ناسلا ادعو

 ببسللاطرش اطرفلا لضخ 3 هنكلو نيحيرص نيعونلا اهفف ىرت كنأ عم ةدحاو ةرابع

 كلو 10| رديلغ تقزرملا كمل ك1 الكم واء وه هتنكسم المكمن وكب ةران هنا الا اقلطم

 هحارداو هل هفي رعت حيرص وه مياطقف ببسلا عن ملام وهوادحاو امسق هلعح عفاملا ىف هل ىايسو

 نأ طرشلاى فرك ذب م هنا لاقي الدهف هعم مالكبلا ىن ايسو هتحم نيءونالاهور 2 قلاةلثم الا

 ديعب هحالطصاف . و ل ا ا ركل ا الا ا 1 ىفان ه4هدغ

 ك2 أ ايشا لاك !ءاوسا لدكملا لاك فاني لكملا دع نأ ةلوأ لَوقن اكل - -مهحالطما نع
 قرف الو اثم دني مالك دحاو با نم معناملاو طرشلا ناف اناثو . ميمالك ىلآّلي | وهف

 اك مكحلا ةلعو مناملا ىفتت 7 قاتلا ك2 11 حرم دقو همدع ةب هاه "اذه نأ الا

 نفلاسخي نأ:داو اين ماو .رخ آلا نود نيمناملا دحأىف ىنانتلا رابتعالؤمم ال أي
 رلعأ هللاو بانطالا اذه ىلا ان رطضاف ازاغلا مالكلا 11 9 زجوأو لوقي اك حالطصالا



 55 .طرشلا ىتعم قيقحت ىف

 ىف ىلا تنصر ل ييكم ناوج الاوز  ا ك  عل

 ةكحل وأ صاصقلا ىضتقمل لمكم ة-مرحلا ىف ىواستلاو « مجران هئاضتقإ

 :ةمكسمتلا وأ ةالصلا لحن همك هدروالا اسوا كاني اطل ا

 اًمصو تل الع ءاوسو : كلذ 1 أمو 6 عوضالاو ةاحانمال كافيا

 لعح دحاو في رعت ىف نيعونلا جاهداب ديرب وهو . ىناثلا ىأرلا ع هلاثه تملع دقو
 لاننا - تسأل لعجب و اًضيأ عناملا ىف كلذ هل ىف 5 ادحلو اعوز طر كا
 فصو اهاضتقا تلا هتمكحو ؛ ةاكرا وحول "بس ياعتلا كلم نال ىبسلا طرشل لولا

 قال فناعلا ناكما قرخأ ةراسبو لوحلا ا هذهىدل لمكشملا ببسلا اذه طرشو«ئغلا

 و ل ل كسلا نوكل اع" كلملا عكر ار دفا

 كسلا كا ىقاني ن .ركمتلا وهو طرشلا مدعف ءاسشغهنوك هحو هب رهظي ىذلا ن كمتلا اذهاطانم

 و1 هلاوقق انما ىلا 00 داس كلر نع ىف هيلعو « ىنغلا مو
 ذك ىذلا تو 00 ده كلما سس نأ ىأإ ةداشلا عيونت ىنغلا ةمكمل

 0 محرز وهمكتمل تس انزل مكملا زاخر قااثلا هلا عدترم لا كانتا
 رتنلا طش دنع هع ا 2 ا عونلا ءاقبو لسنلا ظفح
 و ءاقب عم مجرأا وهو 2 مدعف اروذعم تاك ناكرإلا مدع اذاف ناصحالا هطرشو

 قالو . نصح ا ريغو نصح ا 2 لصحخب رلشنلا لكح نادل لستلا ظفح هو لا

 ىلا طش 5 نم هيلع 0 ىلع هقيبطت اذه هلاغق“ قيال 0 كيلع

 طرشلا مدع نيب ناتيفانتم ناتمكس هيف دحوي ال هنال اهاضتقا ى امكسملا ةمكمل لمكم

 دمعلا لتقلاف يبسلا طرشنءكلأثلاهلاثمو# هانروص م رهاظف 0 تارا ىلعامأ .مكملا 3
 نك تاما ردا هَدَع 2 ةيعرش نهم ةيترتملا ةتمكحو عض اعتلاو ببس ناودعلا

 بيسلاةمكح تلتخا ٌوفاكتلا وهو ظرشلا مدع اذاف ىتد لاب نلعالا تقال غم ةءاكلاهطرخت
 هنال عدم عدا ةكشقم دال ىلءالا لتق ىلع بترتي هنال ع نما باتتساو رجزا|ىهو

 ببيسلا طرشنه عبارلا هلاثمو عاضيأ 2202 1 5 رشلا مدعفءسوفنلا هلبقتال

 ءاهطرش 0 بدالاوءوضخلاب ا باصتنالا 0 باوثال بيس ةالصلاف اه

 كاامذلا وهو ما برس الف د الف بدالاو عوضخلا كح قا ةرابطلا مجال

 وع عراشلاهلمجا» لا كمر مكنحلا ميسقتف هولقأ“ ىلا هب ريشي لا انيلععءاوسهلوقو

 هعضو ىذلا تأ 20 لكما ر رم و هال 6 ا انكر هلفح امو ةمالغ ةلمح اقواس

 عورشملا مكحلا ندد سوا هال الا 21 نا هلع افوةوم مكحلا كلذ ناكف مكمل عر اعل

 لقعلا دنعهيلعست سي اذه 3 مياستلاو لوبقلاب ةمياسلا] وقعلا هاقلت” ثيحب ىنعي عوضوا اكلذل

 ةلع عراشلاهلءج ون اودعلا راشتن الجولان ودعلا دمعلا لتقلاك ةلعلا عضو ىمسيف مكيفكا هاذه

 هذه ىلع م ىلا ]ده كتر نتقت ةعياشللا لو تلا 0 لتقلا راشتنا لاطب ال صاصقلل

 لاقي 00 الاةرهاظ ريغ ةيماتلاكناك < نا و ةرهاظ هتمءالهنال ةلعلا



 (ىلوأألا ةلأسملا) .طورشلا ىف ىناثلا عونلا مب
( 

 تسل له هبي جلل لل لل ل دع مآ _- _ سس
 ”2222---- 222222 للسلللللي

 ٠ ةدعلا ىف حكت نم ىلع ميرحتلا ديبأت وأ ء« ضرملا ىف هتوتملا ثاريم كلذكو

 رثوب الو“ ةترمم ا ةحلص#هل امبس كلذ عراشلا لعج ربتعي وأ "اع نم ريكك ىلا

 ندبّجمل لاحم اذه؛؟ لوألا مم بلا قف ىوتنبف ٠ اقضاتلا انهدصق كلذ: ق

 هيف مالكلا نانع ضبقنلف : مالا نحت مطقلا ىلإ ليبس الو رظن عاستا هش

 01 لئاسم ىف هيف رظنلاو ؛طورشلا ىف ىناثلاعونلا

 ىل و ربا مدر

 هاضتقا امف هطورشملال كم اة اهيل كلا نه ىف طر كلاما ملا نا
 ءانلا ناكما ةايلرل [نأ | لوقن كو ةيف محلا هاضنقا اوف وأ « طورشملا ث

 اذكف يق ىلا :ام ناعون مئاللا نابوشأ كاكاو ب اجارش ن ديف اههولق

 0 منام هنأ ىلا عجريةقيقحلا ىف اقلطم طرشلا نأو. ف تويم ط رج طرعلا
 هيب هأ ىلع همدع الشعب بسلا طرخ ا وجو هيجل هعنم 00 همدع 5

 ءعيبملا ماست ىلع ةردقلاهطرثو « عافتن الا لح هتمكحو ,كلملا تورث ف بسرببلا هلاثم٠

 تقلتخا مكحلا طرشو. عافتنالا 1 لخ وهو .عافتنالا نع زجعلا ىضتقي 0

 ل“ ضم 3و لا ىفانت 0 ىفتغي هنذغتا لئاق ع نفل: 2

 ات يك ىلع ههدع ل ايتغأ ام كسلا طر هربغ ل لاق كلذلف . نيتنفانت نيتدرطم نيتيكم

 ةالصلا ةمكحو «باقعلا مدعو باوتلا بترت وهو مكحلل تس ىهف ةالصلاب هوأ موت مكحلا سس

 ىف عراشلا ةفلاخم وه ىمأ ةىللعا ل امتشي ةراهطلا ءدعف ةراهطلااهطرشو « سدقلابانجلهجوتا

 تك ١او:باقعلا مدعو باوثلا لوصح وهو مكحلا ىفانياذهو ؛ باوثلل اطرش ةرابطلا هلعح

 . م امفةدوج ومد سدقلاب انجل هحوتلا قلطم ا

 مكحلا ل طرشو٠. .اضيأهنع هك جرا حلف بلا ةيكس لخمي همدع بسلا طرشف هيلعو

 4 ام هتنراقموفلّؤملا مالك نايب ىلا دعتلف ؛:ةدودوم ببسلا ةمكح تناك ناو مكحلاب لخي

 ىلع بترت امف ىا . طورعملا هاضتقا اف ازال اليكم ناك ام ظارغلا“'نأ لش

 لحم طرقلا مدمق هتكح ىق هل 0 و اذاو يأ ةكملا نم 1

 نوكي ىأ« هيف مكملا هاضتقا اف وأ لاق مث . ببسلا طرش وه اذه نأ ىنخم 9
 هاك لصاحلا مكحلا اهاضتقا ىلا ةمكحلا ىف لب وه هتمكح ىف ال طورشملل المكم طرشلا
 وهاذهنأ ىخن 5 6 مكحلا | ةمكح ل م ةمكح ىفتقي همدعف كلذك ناك اذاو ؛ طورشللا اذه

 « مكحلا طرش لك ىلع م ضرتعا ىذلا لو الا ىأرا ىلع ا
 ملام وهو 0 | مدع ىناهادحا : نيتفانتم تم دعبل

 هدارطا ونع الضف الاثم هل اوركسذي



 51١ هددق ضيقنب لموع ةحلصملا نم هعبتيام عونمملا ببسلاب دصق اذا

 تيماعلا .ديضقو .اشاربللا لوصحل هدطق ليغاءاوشتلا, اناقلا دصقنا و ناردصتلا

 ٠+ هلم بوصخم ا كلم نع بوصغملا جارخإو و ةمم:أ | نامضل هدصق ريغ 4 عافتنالا

 « هارح لعبصاغ .اذانتاقلا هدصقب : ىذلا عب اجلا 2 - ءلَذَك ناكاذإ و

 هدب نمبوص:املا نأ د ةطاقق كلدو تلت 0 ا ضيقن بترو

 ةعب رذلا هيف قس الا رهااذ اذهو ٠ هتميق ا

 0 ةحلصملاب هملع دوعت ىلا كَ قى بلا عباوت دصقب. نأ ( ىلاثلاو )

 هل لصحيل يدوملا لقي هل ىصوملاو « ثاريملا هل لصحيلث ءروملا لتقي ثراولاك

 6 كلكم 0 هرهغش كتوضملا كلك دصقن بصاغلاو 6 ىصوملا

 باطخ نقمانش لإ ل م عراشلاز كلا ؛ لطاب بسس هلا ادهف ٠ ٠ كلذ ةبلظأو

 كلذ ىف 0 ةعورشع د 3 ةحاصم عضولا باطخ قاب لصحيل ةعداككتلا

 300 تيحدتلا تلد قرد وك كن روت اوس كر را
 : 80 هيلع بترتيالىتح «""'انيع عراشلا دصقل دصقلا ىف اضقانم

 اذإ اهرابتعاب كلا قاطيو ( دوصقملا ضيقنب ةلماعملا ) ةدعاق انه نم اشنتف

 2ث نتاعلا لام قس ا دوو نعول صل

 ؛ةقدصلا ةيشخ عمتجملا قيرفتو قرتفملا عمج نمونملا !*”ثيدح ىف هقفلا ىضتقمو

 لباقمالب عافتنالا قلطه وهو )١(

 بصغلا سيلف .هب نع نم عراشلا هلعجي ى ىذلا هنبعب ببسملا ىلا هئيعب ببسل أب دصق دقف )١(

 الا هةر ل كلا دك هنكلو؛عراشلا: ر اظن كلما ناسا نم التمةق ل5
 هئيع) 9 دصقل

 أ رد 1 اذا( تر ال ل اقلا) لاقلب «دصقلا ىف قرفي. م ! ت55 تا 6

 هقفلا ىفتقمل أ[ ولو . ةعب راد ا كلذب لموع هدصق 1 مل ناو. رهاظف لتقلاب

 0 ناك نيثيدحلا ىف

 ىلا هه>ونيد ا ىلإ هنع هللا ىَدَر ل هيتك ىذلا لوطلا 00 اوه (2)

 ىراخللا مي (ةقدصلا ةيشخ عمتجم نيب قرفي الو قرفت» نيب عمج م هيقو نب رختلا

 ىعرشلا ببستلا ةفل اك هيف دعت 0 دوصقملاضيقنب ةلماعملا هنهذخّو ف .ىتاسنلاو دواد ا



 يغض ةمالا[ةلأسملا فينا

 يب ل ناك نإو لتانللا ةايرمافاك 4 مقار ازذلا * هنس فاي نمالا ( [يتابيسم

 ليفت ل هنامرحت لاق اي لتقل ا

 اريثك ناكنإ هنأ ريغتلا ماكحأ نم نرف« هفلتأ وأ بصاغلا دب ىف بوصغملا

 ةيهارك ىلع « ةميقلا نامذ ىلع هب عافتنالا بصاغلل زوجي و « هيفريخم ريغ هبحاصف
 نيرخآ دنع ةيهارك ريغ لعو « ءادعلا ضعب دنع

 هذه بترت ىف عراشلا دصق ضقاني ل ببستملا اذه دصق نأ كلذ ببسو

 ىف هضقان.امنإ و * امهعوج وأ ريغتلا وأ ةميقلا نامض لع تبترت اهنأل ب ماكحألا

 | 1/ طع هي لصحييل هنن بيلا ىلإ دصقلاو :هنع ىهمملا بيلا عامإ
 وأ ةممقالا زا ناضلا و :ءروشات اون :ىذلا هتيم ”كيببملا .اانع.نلا.:دصقلا ريغ

 ٠ هريغت ضرف ىلع نامغلا موزل هعبتي بصغلا نأ كلذو. قرف امهنيب و. امبعومج
 ا بدلا يجو نوعا بصعلا نع ءأىتانلا نيدتلا حشو ةنيقلا نجض

 ةاطا( لسنمل نآ يضاَعلا لا اظفح" اذ اكلم بضاتلا ةبن بودل راط

 كلتاف+ نيش نسللز الز و ةيلط: ةيقلا كايال ًامتارك لم راض قالطاب
 لوالا ىف مئارذلا دس ةدعاق نيرا ثيح«؛ بصغلاو لتقلانيب َى هلة امأتلاب 49

 ىلع عيضي البصغلا قاضأو .لاملا ةبترم ريغتابرورضلا ظفح ىف سفئلاةيترف. ىناثلا نود

 1 لتقلادعب سفنلا ىف كلذ ًاتيالو ةميقلابهلام ظفح كرادت نكميف« ءىثهنم بوصغمل
 اذه ذعلأ ولف. انع روتسم رمأ هنال« ثاريملاكمب اوتللادصاقناك ولو ىنشتلادصق ءاعدا لتاق لك
 طقف ىفشتلا دصق راتس ءارو ءامد تردهو سوفن تحاطل

 نم دصقلا ريغكلملا نع رظنلا مطقب عافتنالادرجم ىلا بصخلاب بصاغلا دصتقفىأ (؟)
 بصغلا بسب كلم فيك :لاقيالف هنملصحم ملريخالا نا ثيحو. كلملاىلا بصغلاب بصاغلا
 بيسلا له تلا امتإ هناف ؟ كلملا ىف اببس بصغلا لمجي مل ثيح ع ءعراشلا دصق ضقان دقو

 ناو نامفلاو ريغتلا ببسلا" لب ٠ عوتنملا ,يصخلا وه سيل انه كلملا ببسو عونمملا
 بصخلاب دصصقول ! امف مالكلا قبيو# عراشلادصق هيف ضقأن بيس ىلع كلما نين ملف ٠ هيلع ابنارت

 همكح نوكي له. هيدارا نودب بوصخلا توف بجوم هيفلصح لب هسفنب هريغي ملو كلقلا

 مهنأك «توقلا بجوم لصحىت«نيدصقلا نيب عورفلا ىف اوقرفي 1؟ العأ ةمبقلاب هك ةحضص

 1 دوعت ىلا ببسلا عب اوت نم هنأهرحىف هريغو ىفشتلا نيدصقلا نيبدمعلا لتق ىف اوقرفي م

 ةداصملاب لتاقلا



 ؟88ب هد دق ضيقنب لءوع ةحلصملا نم هعبتيام عونمملا بيسلاب دصق اذا

 ناي الانف ة ينسى تلا ىلا نيت ل لا ل
 عضولا باطخ ىف

 كلذ سيل ىرخأ ةهج نم" ”ةحلصم بيسي عونمملا ببسلا ذه نكت

 قتعو «اياصولا ذاننإ و « ةثرولا ثاريم هيلع بترتي لتقلاك  اهيف اببس
 ىدعتلاب فالت الا: كلذكو . دالوألاو دالو الا تابمأ ةيرحو « نيريدملا

 هيلع ترتيب كلضملاو :ةةمكقلاةئيشطتل امرت ءلتملا ىدعتل كر ايبا
 امو . هنيمضت ىلع ءانب « مولعملا ليصفتلا ىلع « هيدي ىف ريغت اذا بوصخملا كل
 كلذ هبشأ

 اهيل دعما ناعم ًالاهدبلا ىينتلا دع علال لقاملا لورألا [كرردخلا كاف
 دمع اذإ وهوا: نلاثلا برشا ادعت هنأ مناهل ئدا كفار نت ةللا

 1 : نيهجو ىلع هيلا دصقلاف
 وش كلذ ريغال احل عنم ىذلا بسملا هب دصقب 1 (امدحأ)

 ىف حداق ريغ دصقلا اذهف ٠ قورسملاو بوصفملا ىف قلطملا عافتنالاو « لتقلا ىف

 عونمملا بسلا كاكا تا هاه تسمو هفاكح أ هل اعرف 5 ومأ هيلع تنارخ ْى 001(

 «هدص | ةم نه 06 مذاو قالطلا هيلع بنرتي حاكذلا ىف مدقتا6 ءعراشلا رظن ىف كلذهب دصقبل

 بايسالا ةثئمط اه 15 ق' لاق نأ نكح لذه نأ ثلا. وضعا كلم قالا قداطل لل
 تسلا ةوضقم اهناع قدام شقتف ةعوردملا فراخ كيلا ةدوصتم يع اناا عر لإ

 قورسملاب ءافتن الا قاطم اذكو؟ ةحاصمابظاذ نملتقب اهظيغ نم سفنلاءافش ربتعي له (1)

 ارم عأةحاصم ىمسيال هلك كلذ نأ نماظلا . كاملا نم امماع بت رتب امر ظنلاعطقب بوصغملاو
 اذه جاردال هحو 0 ةريثك عباوت اهل ةحاصم وبفكلملاك«ماكحا هل اعرش هب ادتعم

 نيزضلا رع اثلاث اما لمح نأ هلأ لمح ناو. ةحلصم ةلع كرش ىذلا فاكلا د كلا و

 ريغ دِصُقلا .اًذيف)هلوةدوضقملا املا :ةحلضم كل هعم امو ىشتلا ناىلا كدشرب . نير 1 دل
 امكح سيل ىفشتلا نأ هنم ذخؤيف « بوصغملا كلك ىنعي (ةيحلصملا ماكحالا بترت ىف حداق

 ايحاصم



 هع ما خانلامملا « ا

 ا رد ناس وح ىلا“ ةنشدلاب اعورمم نرفع: لوقت ان ذل
 هنعببستيام لكل هتيعرش مع اذإ ًاقلطم ب بدستلا حصن, ناك اع <: ًاقلطم.ال

 ْكزأ انماع لب : اذه نم:هيف مالكلا انضرفام ري الخ انا

 ماك نإ ورومأل عا 1 اا حر مك

 ملو « هعباوتو لسانتلاكرومأل عا عورشم هن إف حاكتلاك ب اهماع تترقتو ابمع أ ع

 ةصوصخم رومأأل عورشم هنأ انماع املف ٠ ههبشأام الو ايلحتا روهمحا دنع عر -
 7” غي

 قتح مادق/الا ةيعورشم حصت الف . كلا ا ول ا كَ

 ؟لا فرعي

 زاودلا لصألا : لاق الو
 بابسأب الا عنملا عاضب ألا ف لصألف . قالطإالا ىلع سيل كاذ نأل

 ىلا ٠ ةعورثملا ةكذلا لصحت ىتح منملا اهاك أ ىف لصألا تانا ل ةعورشم
 اذهبي اذاف:. ًانلظم ال ؟ءايشأ ليصحم دعب ةعورشملا رومألا نم كلذ ريغ
 «هدصتن 1 عورشملا بدستلاب 7 ,اشلاددصق ام دل 6 بيسينطتو

 دوصقم وهام ابي نيتي ةدعاق اذهلو . هيف كلا فرعي ىتخ فقوتلا بجو

 ا 12 عورشعب سيل امو هلكت تاببسم ىو عراشلا

 دصاخملا 222

 3 ماع 8و تالا

 ةعورشملا ريغكلذك انمضءاك>ااهلعبترتي ةءورشملا بابسأألا نأ ام

 لاغىف .ةيدلاو « صاضُقلا هيلع تفزتي لتلك غ انسض ماك>ااضيأ اهيلع ةبترقن

 كلذكو, . ةراقكلاو « !دبع لوتقملا ناك نا ةميقلا مرغو « ةلقاعلا وأ ىلاجلا

 3 عطقلاو نامضلا اهبلع بترعي ةقرسلاو ٠ ةبووةعلاو نامغلا هيلع بتربي ىدعتلا



 « م ةرششع ةيناثلا ةلاسملا نع تلإقلا مسسقلا ىف لصف

 اهملع فواحا وأ ةروذنملا ةدابعلا حصت كف . هيلا برقتلا كلذب ًادصاق دوبعملا

 ىلؤأ لب ءانه كلذكف هيف ربي مل الإ و  نيميلا لح لإ اهم دصقي مل نإو
 0 دصقي مل نإ و حيحص اهعيبب دقعلاف « « اهكلمي ةعلس عيب نافل كيك

 وأ ماعلا هده حيديو 0 0 فلح نا كلدكو . نيميلا 0 الإ كلذب

 كلذ 5

 : ناللم ا كل عجار هلك اذهو

 ىف ةحلصملا دوحو طرتشيال حلاصملل ةعورشلا ا نأ ( امدحأ (

 5 ل ل ل 3

 سات ركل نأ فحم ف ريس اها ةيداقلا مالا ا( 07

 ىلاعت هللا ءاش نا ىتأيس نيلصالاالكو ٠ ةففاوملاروبظ طرتشي الو ٠ عراشلا دصقل

 4[: لصف لس
 1 بال ل مسقلا كير

 لاكشإ لحم وهو «رظأ عضوم اذهو ٠ ا او عراشلا ع .دظ

 أذ 6 كئدلكلا كلذ نوكن' نأ كمال اًنشست ولااأ ةكالذؤ اه حانقفاو

 الاب لإ نو د زيدل الا ا نوكي نأ نك هنأ اك ؛ ضورفملا كيك

 ا اذبؤ4 اكورشم نكي ىاشلا لعد عورشم ريغ كيبحلا ل

 عورشم ريغ بيستلا ىلع مادقإإلا ناك« عورشم ريغ وأ أ ًاعوزشم فكل نأ
 را 0 ء ةلجلا 0 م صرف كف تدصلا نإ: كاف

 حاكتلا دضاقم“ نم ءىش هيلع بترتيب لإ ب ”صوالاو 0 0 5 07 ٠
 5 قلطعو 4 ا ىأ ةلجلا ىلع اناقو . ا 50 50 اهلاث» 4 قبسامف ةروك ذملا

 اغا. نمدافتس ١١ رصحال ديكو: ا طورشلاو ناكر الل فو 6 مسم# مك

 تاهمتشملا ارم ةدعاق تحن لخدب مك اذه نأ روهظ 20

 -االم-١ ج تاقفاوملا



 (اهنملصف ) ةرشع ةثلاثلا ةلأسملا 01

 نم اضرغ نمضتي. لف . هتقيقحبال « ريغ جوز حاكت ةروصب «لوألا قلطملل

 ابق كمآ ءويسلا نجل ناك ثيح نف اضيأو : اط عرش ىتلا هضارغأ

 ا افراز هرارتكما كم اعاكن نوكت نأ دك لف ءاظرش وأ ًافرغايعم
 « طرشالو_ض وار لاحلا حاكت ىف نكي لول هنأ ىلع 0 فقويف ؛ دمتع هعنمم

 ناكو
 دصتيام ةلا ىلع دصق دف . قالطلا مث « ةلجلا ىلع عاتمتسالا درا هت

 لاو قتلا لا لوألا ىلإ دؤتلاكلخ 7 نيضعناوءةدوضتملا هضازغأ نم حاكتلاب

 لاوقألا كَم اذه ناك نإ و . ةيعبتلا مكب كلذو . لوق لع هتمضت: الو « لوق

 ًارابتعا ؛ حاكتلا اذه ححصي ءاماعلا ضعب نإف « كللذا دصاقلا وه جوزلا

١ 

 رظنلا نم هحو نم دع الو « ةحوجر ملا
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 ا
 هب تف

 ؛أرذنول هنأ 4 هيف حدقيال حاكتلاب دصق اذا نيميلا لَخ ن
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. 

 0 نا لع
ّ 

 نم كالد 0 1 هانضوأ 4 6 جح وأ ةالص نم ةب رق لعف ىلع فاح

 احداق ههبشو نيميلا نماذه ناكولفهلثماذهو. ةب رق هنمحصي 1 تاداسعلا

 ىلا اهب هجوتلا كو داع لصأ ىف و احداق ناك] « دقعلا لصأىف

 ادعب لاعاد 38 7111111 ل للحم او لاحلا هللا نعل) )١(

 ىذلا ليلحتلا حاكن فال . حاكنلا دص أقم نم دصق٠ هلع 2 لت , شا + هنال تبستلا ةدجحم نع

 درونكلو؛ رطولا مك رك +5 لصح اك قراغي الف هل ودس دعو ءطولا ٠ د

 تام: اذإ ت :اوو همب رحتب اهعفد موال اور هيدا ءدبسوو سايوما هصوصخت هف سنلا

 حاكتلا حح صن ءاياعلا ضعب نافذ دصاقلا وه جوزلا ناكو طرش ل ضوا رس ” كم ل اذا)دعب هلو

 «ةيعرشلا حاكنلا مفانم دوحو مدع ىلا عجرت : هل منملا ةايشَت]و انلقأ» هجو راعت 0 حلا هنأ اراعا

 نأخ تمر جوزلا ن 5 دصتلا 0 م هن 5 دصتقلا ىلا الو. ةاجل ا ىل 5 ةلصاح اند

 اعالصما ىلا ىدؤأملا لاحلاو ةحوزلاو جورلل نييملا ضوار حلا اذه ىف م مالكلاف 8 تي !| حعض

 ةنقناهقولا: اذه .ىئحال امره لاوالل ةجوزاربتعت نع. انزاةبهي ام عيجلا ل لوقو قالخألا
 ةزدو ةماركلا بيميأم رادقم ملعيل ناددولل همق مجزي نا حصا ر 3 انمالا : مهران ْق

 7 ١ رجح نم سفنلا

 جوزنا ىلإ دوء: نلمس ةءامالا حاكد |١ دصاقم عم ليلحت'ا ءاكت نمضت ىأ (0)

 سما وه امعاوغ طرشلا 8ع ىد نمضتي ل لب موضعا لاو: طرشو انت ١ كانه نا / اك نأ لوالا

 دقعأا ةحص منمم الف اد وصقم سنلو مم
 6 9 2 6 ىعب#



 < ( بتم تورو رقع ةقلاقلا كلاما

 انكاذم ىلع لئاسملا هذه ىف ليلد الف « كلذك

 د[ لصف -
 انأو .قيلعلا تشم نعوم 4 هه 0 نط ف لس كك

 ؛فالتخالل لاّحا هيف عضوم هن إف «"”اهعم رز ؟ذ امو نيميلاىف ربال حاكتلاةلأسم
 ف هع نم اكيد عكا اظأ نف ىوقألا وه ةحصلا هحو ناكنإو

 كت رع ّ 120000

 نبا ناكناو اذه . زوي لع تقؤملا حاكتنلا هبشأ - كلذل كد لع كاك ا

 0 هب عقبال هنأ ا ربلااكتن ةلاسمىف كحب

 ىلا اييظنر 31 نيدهتجا ر ظن لاحم عضوملاف . ةببشلا نم هيف امف فاكاذهو

 000 0 » 1 هضرغل م 00 دلل حاكذ اندجو « كلام بهذم

 اكل دال فرصق كنان ١ ىتكي . نيمبلا عفر هب 00 نيميلا 5 عفر» 3

 عقر نمضتي هنأ الإ ءهدصاة نم هريغو عاتمتسالل ةأرمل هب 0 عورشملا

 3 2 ارا دو صم رطولا ءاضتل حاكنلا كلذكو . حداق ريغ اذهو نيميلا
 وهلا ل تامل ءاضق

 هنيب قرفلا وه اذهو . قراغي الف هلودبي دقو . هل عراشلا لعج ىذلا قالطلا نم

 ةتنقرتلا ارضا ع كلل احاكن ىف هن إف . ةعتملا 53
 ١ ليل هب دصق اا م حاكتلاب 0 هب دصقت مل 1 ليلحتلا حا 26 7

 لحملا نك ىته لءفلاب ةمكلا دجوت مل ولو هلصا ىلع 1( ارحاب لوقلا ىلع ءانب 00
 هنع احراخ عاملا ناكو هن اذ ىف البأق

 قتحت هيف نع هيأ قئلعتلا كَ 0 قيلعتلا لأ 0 5 6 لل لد اهكلا هده 02

 هدصاعمو حاكنلا عفاشم ةوحود اهف تك نم نام ايل اهناف هذه 5 1 .ةحوب كسلا

 بلاغلاو ىعبب نيميلا لع اهب كسلا وش ١ ولوةذللا ا دصو اهسب > 4 1 هتناغ٠ 0

 ىلا دصا قمل ع نءاذكهو قواف 0 اذا ى قح 2 ل و ء اضق وأ: : اهب كسي : دن

 ا ل ل 1 ليأق 8 اهلا ل 0 0 هالك نأ قرقلا ا

 هضم عنام د هلل اعاسملا هده ىفو لوصحلا ن عنام ىلوالا

 .هديبام ل جراخ 1 كيد كعب قارذلا ةين



 ةرشع ةثلاثلا ةلأسملا هع

 نغنذلا ىفال ةحلصملا "'”لنقن الام ىواس دف جراخلا ىف ةدوجوم ةحاص. ةنظموه

 اههزاوج نكل ؛ ازاج وأاعنتما اي وتسا اذاو . ىعرشلا دصقملا ثيح نم «جراخلا ىف الو

 بولطملا وهو . اقلطم امعنع . لوقلا ن :م دبالف ٠ هعنم ىلع قفتاام زاوح ىلا ىدؤي

 ثاذ نع اشنتال ةحلصملا نأب لعلا عم ءانه بيسلا انلمعأ ول انأ ( ىلاثلاو )

 0 ؛ كملا عرش ف ع - اًةلازيستل ًابضقن كلذ ناكل 6 هب دجتوت الو سبيلا

 قرف الف . حلاصملاب لوقلا ىلع ءانب « عرشيال ثبعلاو : ًاثبعريصي انه ببستلا
 م ىفارقلا مالكىتعم وه اذهو لو ايلا مسقلا نيب و اذه نيب

 دوجو "”رابتعاب ود امنإ «لئاسملا كلت نم زيجأ ام زاوج نأ (ثلاثلاو)
 _ :رظلا لب «ققحتم ريغ هفرتملا كلملا ىلا ةبسنلاب ةقسشملا ءافتنا ناف ؛ةكملاا

 صنف «طيضنت لو 0 ا ل ع
 ل 124 سلا ىلارنل اطقم ةكملا عضوم ىف ةنظملا عراشلا

 ف

 لعجو . ةعداعم ةنيال نيتك ملا ا 559 ناو « ةمولعملا ا 0 و ان

 ىلإ . هسفن ىف طبضنم ريغ هنال 2 لبا اهلا لقعلا 0

 وصناديق هحو لك نم ةلثاملاف « هلثع مردلا لادبا 6# ١ < كلذن مال

 مان 21 ايوا ”عفارلو فادتكأ اًمينساو الإ 0 هن اذ القع

 لك نم لثاعلا ضرف ولو . امهنع اهاوسام ىفن ىفولو ةبباشم امهنيبو الإ نيفلتخم
 يارب فوات ادى طللا ىنلاخلاود 7-5 نأ. ملثم فتمي .الو « رداذ وهفاجو

 كالذ ناكاذاو . كلذل زاوجلا ى 1 لا هو 2045 كانيدلاو ١ ١  ( 3ا .٠ 8 .

 كعذد م قفتلا ةمرخلا 2 رقلا حاكتك كلذو ٠ )١(

 (ةحبلأ دقعلا عصب الأ مزليناكو) :هلوقف ىأ (؟)

 .كلملا ةلأ- 0 ىف كلذك ةدوجو.٠ىهو. الاسف ةمكملا ةنظ# دودحو نم دب داف ى ١)

 .هيسائت 0 لصحي هفرتملا كنملا قد لاوس !فاطق لا ىف هن وافت«تاقشملاو

 نود ءهضف ةققحت» ىهو ةنظملا وه طباضلا ن 3 رضي الف ةقشم هل لصحي مل هنأ ض رف اذاو

 مدعب أهمف ع عوطخ» ل 5 اقلزعم ةيكشللا ةنلظم اهف دحوي ل ناكل ةباعل ا ع قتعلاو حاكتلا لئاسم

 1 يسع 1

 تاذ ققالتخخا دحوب مل ناف ىا « ءىربلا رغو ةبسذشلا 3 !! ٠ )ك١

 ع . : قيمي ى

 هيلا راشأ اك ابهل ةقحالىرخأ فاصواب
: ٠. 

 دحوب دقق( همزاللا ايبفاصوأ 0 نيراثدلا



 0617 هنرغورشفا قرت ل سراح رمال سرشلا فاس دلل

 0 4 ِ عوقد دمع الا .هجيوزال ةقكعللا نال ء ةلكحلا:ةرجو/ لع يشل اهي دوز ل فقر

 ديال اذا لاح رود و هو. ةمكحلا دوجو دعب ببسلا عوقو انضرف دقو. ببسلا

 ام دل لع ايد احلا نزف :ةعظم زافلتعا كا لاقتالا 1

 : ةثالث هجوأب أب هيلا قع داق ىلع 0 ا 3 عا

 نحذنلا" قذلباق هنركي" اعرع وعش :نا"اكإ لهخا لوف ؛نأ خدعت
 .هيش بيضلا ل خجل 2 هل امم ب جراما ىف لباق ريغ صرف ا ا

 ناك الصا أ عيرشمال حرادلا ق دينك شوت الاف عراد فايت ,امإو

 باي الأ 00 ريغ وش 3 اللا ناك نافأ الاف انهذ مضاياتسو 0

 الوةحلصم هيف سيل ا“ ةيعورشملا كح ىعو؛ دايعلا حلاصمل تعدت ناكل

 رخل ةييسالا اكن التم كمملا ةلأسم لخدتف مالكسلا حصيل ةلمجا ىلعلاق اما 6
 «ببسلا دارطاب 0 كا عاشملا م ارك ضن هرايتعا ناف ل عتتلا نع [ لكان دالق
 لك اخ ا ا هءاحو الب 5 ناك ابه» ل لا نمودج ّى هتنظم اب اه ةدحوت 0 ىعو

 لع ايناث ا هيف ىل» تا ثلاثلاليلدلا اذه هدافأ ىذلا ىنعملا ديدحت ىف مالكتلا ىق

 ل اذللا ناك رو لطاب همزلي هن 1 ,الو هيلع دتس ا دقو« 0 امتعا يا

 23 ا اع قفتد اهن | 0 ةلطاب ,هردلاب مهردلا لادباو كلملا رطفو رصق ىف ةزوت دم اةنغارت ءلا

 اينفارف دقو بيسلا عوقو دعب الا دجوت ال ةمكنحلا نا وهو ىلقع رهاب انه هيلع لدتسا

 لحج لا ىف اهدوحو راثتعا وهو هيلا ىدأ 8 لطاب رود وهو 00 داك دوحو دعب بيسلاعوةو

 عوضوم ا لصأ ىلغ اثاث البلد ناك ناو وهف هيلعو. الاجا لحل الوبق ةنظهرايتعا نمدي : الف لطاب

 ليلدلا ع دل ردشلا 4 ً الا ءجراخ ر 1 1 م ولو ل كك لودقب ارايتع دا د .اكرعز

 ناك نقرفلا اذهو. لحلا ىف اهدو>وب ةمكحلا رابتعا وهو هيلع اينب ىذلا ضرفلا ىفىاثلا
 رعص و و ىفضومغلا ن 5 عى عيذنصلا | ذهم لصح# (ىل اغلا دره 3 2 يرد

 ثااثلاو اغلا ناليلدلا هتحن هققحلا َّش ىاغلا ليلدلا هلع ف. هه>وتوثلاثلا ل امادلا اذه

 ض ورذملا ناق ما ادع كل 0 وةوانضر ,ةدقو)هلوق وهو ا عى ىقب

 هّصر 8 0 ىلع ءانبالا روث هلا لص 51 هذ اه وحو هيل !ةيكسل دود>و كعب يا

 فقوت: د 1 ل ا الا قار رم لك فقوت ن .

 هيف ظحول اذا ليادلا اذه مي الف هيف رودال ةمكحلا 0 اءهتيعورشمو بيسلارابت 7

 رودلاتامّدَقد 0 1 !!لق هلات اع همأ 0 هنكلو ىلا

 قئاعتلااذه دوحو - ٠ المع اهف 111 ا ل ضار 5 ذاق العد اب 01 , فوللاحاكتك (؟)

 لاحم ريغ
 كبل هق ٍِع رشف طقف انهذ ولو ل اماو ا قا 6



 ةرشغ ةئلاثلا ةلأسملا "1

 ةيملدد اهلسندف ىتلا ل ناسا: رئانس كل كوب عقال ان :ةضانجالا نفاللتخال

 ةنظع تسيل اه افع ق:طاب اهقالطب فولحملا حاكت فالخي ٠ قالطاب بستلا

 5 ىلع اهيف دجوت الو « ةمكحا

 نإاف. قالطاب ةيبنجألا حاكن « قالطإب ردلا ريظن امنا 2١ : لوقت انأل
 اواوقتلف «ةديقملا ةلآسملا ىف ةحلصملا دوجو رابتعا مدع عم زاوجلا قالطاب تلق
 . تايبنج الا اكن ل ل وما ا ا ا واللا ماكت ةحصب

 لحاف : الطإب ةمرحم امن اف ءالثم تنبلاو مالك ةمرحلا ةباوقلا حاكن فالي

 لوقلا نم دبالف"”كلذ نكي ملاذإ و . لوألا برضلا نم اذهف. قالطإب لباق ريغ
 دجوت ل ناو اعورشم بابسألا ضعب“ نوكي كاذ ذإ و . لئاسملا كلت ىف هب

 ةللكم هلق ف للا لوف نال اليك هنن لحلا ناك اذا« ف كاي 1

 لوقعم اذهو. ًاعوقو دجوت م نإو ةمكحلل
 كلت نأأل ؛ طيضنبال ًانيع لحم ىف ةمكحلا دوجو رامتغا نأ (كثلاثلاوإم

 .نواهاج ببسلا عوقو لبق نحنف ٠ ببسلا عوقو نع ًايناث الا دجوتال ةمكحلا
 حاكت نم كو ؛ حاكنلا عاقيا رثأ ىلع قلط ن 25 ٠ ابعوقو مدعوأ ايعوقو

 حصي الف ةمكحلا عوقو لن لاذو + عم عام 1 ب .ىراط | كاذ ذإ خ

 ةلأسملا هذه لمج نأ حمصي ال كلذ ىلعو٠ ردانلا درفلا نع الضف 0 قف 06 دوحو

 فالخب . هققحمن لمتحمال فرص هذ لوبق وهف لباق لملا نأ ضرف ىلعف ىنعي ٠ بابلا اذه نم
 هيلع سيقملا نال..قلطمل ا: رفسلا ىف ةمكملا دوجو ققخت و لباق لهما« لكشف كلملا ةلأسم

 ثفيلمملا ةلاس ىف يكمل قدح + 10 ةمكحلا هيف ققحتت هيلانو٠ قالطاب رقيلا

 / درف ىف الو اهقالطب
 قاطملاو .قتاطملابقاطملا نراقب نأ مرلب هنال « ةميقتس ريغ م روصأ ىلع ةنراقملاف ى أ(

 قالطاب مث اق اذاف. اقلط»٠ رفسلاب نراني ىذلا وهاذه. الوأ اهقالطب فلح ةبنجالا حاكت انه

 جاوز ىناوجلا .قالطاب ازا اوقتلف ؛ كلملا ةلأسم لثم ىف ةقشملا ققحت: مل ولو رفسلا ى زاوحلا

 اهقالظب فولحلا ىف حاكنلا نم ةمكحلا ققحتت مل ناو ةيبنجالا
 ٠ بيستلا حص ؛جراخ منام هنم منه ل 'والباق دكر لباق ريغ لحنا نكم مل اذا ىآ(؟)

 لاكشالا لعنيف . قارقلا اهلكشتسا ىلا ةمدقتملا لئاسملا هيلعلمحتو



 ؟ةاهتمعو رس ىف رثؤت له 8 تدسلا ةنكح كا اذا

 خت س هيف فالفلاو ؛ لمتحم اذه * هتيعورشم لصأ ىلع بهسلا ىرحي مأ

 0 كلذ ىلع 3ك َك زيجملو

 رداون الو نايعألا اياضق اهيف حدقتال ةيأكسلا ةدعاقلا نأ * اهدحأ لع

 هللا ءان نإ هحيضوم لف را رق يملا ده 0 نس تل

 ايلحيع ريشت نأ امإقمك ا نا ناك لا اذ ب ضاسا رضوا تا

 لحلا لوبقب تربتعا نإف ٠ هيف اهدوجوب ربتعت نأ امإ و «طققف اهل الباق هنوكو

 _ ارم اهيملع دقعال ةلباق قيلعتلا ةلأم ىف اهقالطب فواحلاو . ىعدملا وهف طقف

 نإ و .دوجوم ريغ وهو . منملاىفصاخ ليلدب الإ كلذ عن الف « هريغو فلاملا

 ال وأ نامل اقلط اهنادق_ عنملاف ربتعينأ مزل ""لحللا ىف اهدوجوب تربتعا

 «ةقثملا دوجو مدعل ةنظءوه وأ رغسلا ىف هل ةقشمال هن اف هفرتما كلملا رفسك

 لادبإ و. هلثمب ممردلا لادبإ كلذ كو ٠ نيعنت# هقح ىف رطفلاو رصقلا ناكذ

 دج ىتلا لئاسملا نم كلذ هبشأ امو « دقعلا اذه ىف ةدئافال هنأ عم « هلثمي رانيدلا

 ا 1 ايف كملا

 ةنظع ممردلاب مردلا لادبإ و « قالطإب ةقشملا ةنظم رفسلا نإ : "لاقي الو

 فاؤذتف« هتاذ كس 6 لحما نا "كيحف 2 ةرشاعلا ةلاسملا ىف دصاقملا 2 201(

 ةقش.ال الث» هفرتملا كلملاك ءمكحلا دارطا ىف رضيال جراخ رمال هصوصخب درفلا اذه ىف ةمكحلا

 ىلع قالطلا قلع نميف لاقي كلذلو . رطفو رصق نه رفسلا مكح هعم درطي كلذ مهو هرفس ىف
 ةاضرأ ىلع ببستلا ىقرحيف ؛ جراخ عناملاو ةمكحلل لياق لحل : حاكتتلا

 اهببس نع ةمكملا فلخت مضو٠ صخي ال ةيهقفلا لئاسملا ىف ماع ليلدلا اذهو

 المف ىا (؟)
 ريغ ةمكلا نأ ىلا كلذ ىف دانتسالا ىلعو « لحما ةيلباق درحم رابتعا ىلع ادر ىأ (0)

 .كلذلاثةأوءهلثع رانيدلا ل ادب | ةلاسم ىف اذكو.« رفاسملاهفرتملا كلملا ةلاسم ىف العف ةدوجوم
 مزلب امنا لب . اهقالطب فواهلا حاكت ةل أ  هفرتملا كللا صوصخ نراقن ال نحن لاقي لا ىآ

 دحوتمللناو ةقشملا ةنظم هتاذ ىف ل ىف . اهقالطب فولحلا حاكنب اقلطم رفسلا نراقن نأ

 ةتظم تسلف اب فولحلا حاكت دا ا كلك ةردالاب ىارقألا كح ىف



 ةرشع ةثلاثلا ةلأسملا «

 ةرورضلاةلاسملا هذه ءانثأ هجردن رخا لصأ ىلا مجار هيف رظنلا كلو ٠ مدقت ام

 رع تالا كالا

 0 ع 03

 عوقو نظن وا ملح نأ نامل ةكمل عال الا نأ تللذف
 تا ا 5 85 5 اا

 لرجل نإ و « ةيعورشملا ىف لاكشإ الف كلذ نظ وأ لع ناف . الأ ءهب ةكسملا

 كالتل لح لا لوبق مدمل كلذ نوكي نا اهدحأ : نيب رض ىلعوهف كلذ نظ.الو

 ةئنلا/ ًاعربت لشللرثأ الف ءالضأ ةيعورشملا تفقترا- لوألا: ناك ناف

 دقعلاو « ىتج اذإ. لقاعلا ريغ ىلا ةبسنلاب رجالا .لثم ع للا كلذ ىلا ةبسنلاب
 ) - 8 3 0 5 . ١

 ؟>ريغلاكلمىلاةبسنلابق تعلاو 7١ةيدتج الا ىلاةبسنلابقالطلاو؛ رب زمماو رجلا ىلع

 .كلذ ةيشأ اهون« لقاعلاهرّبق ىلا ةسنلاب تآقاتضتلاق الظإ:و:ت داتملا كلذكو

 ءانب 6 ةمك لهن |ض رف دقسبسلا لصأ نا «لوألا» : نارمأ كلذ ىلع ليلدلاو

 اهنا دقفر عم هعرشغاس واف . هعضوم ىف نيبم وه ايسح حلاصملا تابثإ ةدعاق ىلع

 هنأ«ىاثلاو» . فلخ اذه « ًاعورشم هانضرفدقو  ًاعورشمنوكينأ حصي مل ةلمج
 . 2 ا تت 3 9

 000 الا | را لست قل ةيكشو دودللا نوكت نأ م كلتك نعو

 ليلعتب نالئاقلا قافتاب لطاب كلذو . ماكح ألا رئاس كلذكو « هلل عوضخلا دصق

 ءاكحألا ٠

 مم « ىج ا ل اسأل 3 عوقوعانتما ناكنإ امأ و

 ؟ كولا ينك ىف زينرادع ا نمنألاكلذزرئؤي :نلهف «ةسنل ثيح نم لح لا لوب

 قيلمت نودي ىأ (؟).601)



 5غ : ماسقأ ةثالث بابسالاب اع راشلا دصتب علا ثيح نم تاببسملا

 .ثيحي''ىلوألا ةلأسملا ىف, نيمزالتم اههلم- نإف. نيئزالتم ريغ نادصق اهو

 ميمج لطبي ذئنيحو ٠ لئاسملا هذه ىف كلذك نكيلف « رخآلا ىف اهدحأ رثؤي

 مدقتام نالظب ا. ةز6 هلك ادع قاطع انإ : مزاي ةلجلا ىلعف 0 مدقت

 ديت لاجتالا امانرفا ليضع رع ا ىلاجإ امهدحأ : نيهجو نم باوجلاف

 ,لخادب سيل هب ضرتعا امو. ةلد لإ نمم دقت امل حميحص ةلأسملا 1 لوقن 0

 هزاوج ىلع اهنم اوتقتا اف. اهنف ةحصلاو زاوجلاب مطوة ليلدب « اهنم ى الو اهتم

 .نيعناملا دنشع هلوخداف: هيف اوتلثخا امو ..ةلاتيسملا لصأ ىضتقم نمز هتمالسلف

 ىغبش .الوأ6 مهمالك ضقانتيال ءاسلعلا نآل ٍ؛ نيزيحملا دنع هتمالسلو ءاهست

 .ىف .داقملا "كي (باوج اذهو. !٠ لبسي هزاغاعملا ةنعفام /كلد دع مك ذأ

 اسلا نم مدقت نع نظلا نيسح باب نم "'” ملاعلا ىلع دروب و « هلوصأو هقفلا
 درلا قالطرب فسعت, الو جرخلا سمتليو لمأتيو فقوتيل « اصلا

 قيلعتلا ةلأسمامأ ب مدقت امف حدقتال لئاسمل هذهنإ : لوقنف ىيصفتلا امأو

 ةيعرشإ لاق نم نإو . نيءامإالا ىلع تالكشملا نم اهنإ : ىنارقلا لاق دقف

 ةكملا ءافتنا عم ةيعورشملا مزنلا دنف « كلملا لبق قيلعتلا ةروص ىف حاكتلا
 نكل ؛ ةتبلأ ةأرملا ىلع دقعلا يصب ال نأ مزاب ناكو : لاق . اعرش هيف ةربتمملا

 : لق . دقملا ةكمل اليصح قالطلا موزل مدع ىلع لدف ٠ ًاعاجإ حيحص دقعلا
 ىلع متشملا حاكتلا ءاقب وهو « هتكحاقب ىلع كلذ لد هتيعرشرلع انعمجأ ثيخ

 ""”دضاع وهو» هلوق ىهننا . انباحصأ ىلع لكشم عضوم اذهو : لاق . ءدصاقم

 لاخلا حاكت هلأ هاا
 5 ريغ بستلا اذه نأ ىفتقي ليادلا نأ وهو لذا اذه نم 6

 , نظلا نيسح ن هكلذو ٠ هينتيل هيلع ضرعءي ىأ 5 ديتجما 5 69

 حصبالا مزابناكو) : لاق امك عيرفتلا ف لاكشالا 5 او هل ف ةدعاقلل اماسك هيف نذل 2(ع)

 ع ىانتي ام اوعرذ  ثيح ىا ( انباحصأ ىلع لكش» عضو» اذدهو): لاقو( خلادتعلا

 : اهوماس ىلا ةدعاقلا



 ةرشع ةيناثلاةلاسملا "ا

 . ةطوسبملا ىف هذهرك ذ ٠ لال> حاكتلا لصأ نأل ا.اقأ امقي نأ !ءاش ناف. دحاو

 ترغسلا دعب اهقلطن نأ هن نمو ةأرملا وريف ةدلبلا مدقي ىذلا ىف  ىقاكلا قو

 هزاوج روهمجا لوق نأ

 ؛ ةينلاب هزيجيال هنأ و « ةعتملا حاكت عنم ىف كلام ةفلابم ىب رعلا نبا ركذو

 هزاجأو : لاق مث . كاذب ظفلي ل ناو ةدم اهعم ةماقالا دصقب اهجوزتي 0

 ؛ كلذ ىف رثؤتال ةينلا نأ ىدنعو : لاق . ني رفاسملا حاكتب لثمو ءاملعلا رئاس

 3 ع اه _ 2 2 01 هدسسأع ها 0 22 لل دع لا حاكتلا هبلقب ريع عي

 1 ا ا لعحورمب ل اجرلا 5 أ ٠ ةمان هرضنإ ءظقل اباد ف

 «طبتراطبتغا ناف ؛ ةمدعلا ليصح ىلع جوزعي كلذك ؛ قراف الإو ا

 سأب الف « قرافيو هبرأ ىغقيل ىوهلوأ ةب رغا حكن نمف كلام
 9 ئيعأو ل2 لدتمملا ةبغانلا نق مدقتام نفالخ لع تلد لئاببم ءٍذهف

 دنع رين نا دصق اع و « هلق ةيغرساكتلا ادصقن ل هن أل « نيميلا لح ةلأسم

 دصقلا عم حيحص ا هعيمجو ةريثك كلذ رئاظنو . اذه لثم حاكتلا عرش لو

 ؛ ايناث قارفلا م الأ حاكنا دصاق 0 كلذ امو 00 ٠

 10 هف 5 0 5 ةيدبالا ىلع 0 هن د ان م 0 كلام

 اهببس ىلع اقلطم تاببسملا بتري الو اهب لخدي الا دصق هنال اهدعأ اذه ناكامماو (؟)

 فورعملا هحولا ىبع ال نكل متمتيو ببسملا بن : :ري ىرخالا ةلثمالا ىف هنكلو . دقعلا وهو

 اذه نم كلام بهذدمىفو) كون دن ىلا ةلث» "لاو مالكلا نأ رهاظو. الغم ل ل عرفا

 ىلع هتيرح قلعملاو' اهقالطب فواملا نم ةقباسلا لئءاسملا هيلع لضفملا ىف لخدي الو( ريثك

 رب هب دوصقملا جاكتلا نال 6 نيكملا لاك لب ٠ ةدشلا ىف ةيلضفالا روظت الف ؛ هارتثم

 ايقالطب فرلحملا فالخم . 0 هلع بتري نأ هنكمي نيهلا



 ؟51/ ماسقأ ةثالث بابسالاب اه عراشلا دق علا ثيح نم تاببسملا

 قتعلاو حاكتلا لبق قالطلا ف قيلعتلا ةحص ىلع ا 1 تللام نتا تن
 كتب رتشا نا: ددعللو « قلاط تنأف كتجوزت نإ : ةيسنج 50 « كلملا لبق

 كلاس نإ معاد ليضشا اذا دكار نإ قالطلا همزلي و « لح تا

 نع ةطوتطملا ىو. . ديعلا ىوتش نان جو تاس اي هني

 _تنعلا فاخيمث ةنس نيثالث ىلا اهجو 005-0 0 كفاح نوم ككل +

 حاكتلا اذه نأ عم . هيلع تقلط جوزت نا نكلو جوزي نا ائاج هل ىرأ : لق

 «ىناثلا دصقلاب الو لوألا دصقلاب عراشلا هدصق ام ءىشامبيف سيل ءارشلا اذهو
 ديلا نع جورخلا ءارشلاو الو دلع حاكتلا عرش و 5 ىلا قالطلا الإ

 .امهتيعورشمىفةدوصقللا ريغ عباوتلانم قاتعلاوقالطلاو ء ر ها

 نعوكلملا د حاكتلا الوصل نع نات ىقعلا دا قالطلا عوقونأل الإ اذه زاح اف

 * وتلا هئاركو تنقال ىركتملاو م قكلطلا 55د 5 مك انلاف ؛ هيلا دصقلا

 نيذه دنع زئاج كلذ عم هنكلو « عراشلا دصقل ةافانملا دصتلا اذه رهاظو

 عورشلا يسع راو 0 : زئاجني رم الادحأف كالذك ناك اذإ و . نيبامإلا
 لئاسملا هذه ن١طب امإو « ببسلا هل عرشب مام ىلا

 هنن ىفو حكن نميف ةنودملا ىنف : ادج ريتك 3 سيلا 2 ها

 نا نامي كاوارلا جوزت اذا اذ اف . ةعتملا حاكت نم سيل 4 00

 نأ ءاشنإ إف « ل ا> حاكتلا نإ : كلام لاقو هلام "وضد قالا جوز 5

 فالتخاال اه وهو : مءاقلاننا لاقو ؛ قراف قرافي نأ ءاشنإو « ماقأ هيلع مقي

 0 نعيللا- تاك اك اننيعروهو لاق ”انعع 100 2 لهأ نب هيف

 تان ا كي رن ةزلل ةارملا جوزي, نم ةلزنع وهو. هنمع ىف ربد 5 ديرب, جوزت

 امهم .اهضور ق دراما ويهتينللد لحي تلد ىود دنا

 هل ع رشي مل ببسلا نأ مع 0 بنشتلا ةحلشإ ,نايككق_ىأ١(5)

 5000 ةدم ددحي مل هنكتل (9)
 خلا ىذلا حاكتأ ىأ 69



 رضع يناثلا ةلأسملا ١ أ

 كثنشملا ادحلا الو ع ا أل « حيحص ع ثلا طق م

 عفد الو ة-حلصه بلج ىف هتك هنع ببشي الف هلعرشإ مل اذإو < ل صورغملا

 هجو اذه . لطاب 6 وهف . سسلابدصقام ىلا ةبسنلاب « ةذسعم

 ريش ضو رقما دوضتملا ده ىلا ةشدلاعغ سينما اذنه نآ وهو :,ناث هجوو

 عورشملا ريغ ببستلا ناك اذإ و ٠ الصأ عرشي مل ىذلا ببسلاكر اصف ؛ عورمشم
 هل عر 1 اذإ عرش ام كلذكذ ا الصأ

 « نيعملا ببسملا اذهل ببسلا اذه عرشي مل عراشلا نوك نأ : ثلاث هجوو

 امل عورشملا ةحاصملا نأ وأ « ةحلصمال ةدسفم ببستلا كاذ ىف نأ ىلع ليلد

 فتراكن إف ٠ ائبع هيلا هبسنلاب ببسلا ريصيف « ببسملا كلذب ةيفتنم ببسلا .
 حاكتلاب دصق اذاف ٠ حضاو رمألاف «صاحللا ببستلا كلذ نع ىهن دق غراشلا
 عم اب رلا ىلا لصوتلا ميبلاب وأ «لّذحلا حاكتك هلاطبإ هيف رمأ ىلا لصوتلا الثم

 ل عراشلانأ نظيوأ لعب ىت كلا وومأالا نم كلذ هنأ امو“ عيبلا لاطبإ
 انعم ٠ مهلا حاكتلا عرش ىف عراشلا دصتل هتئلاخلل الطاب 0< و

 3 2 دانقلاو ةدحانلا تاسفلاو لع الآ راش

 حاكتلا مفردصقن اكن او روك ذملا لاثملا ىف حكانلاو# اذه فيك: ليق نإ

 قاللطلا نآل حاكتلا ه-صق نع ايناث الإ هدصق اف « لوالل لحتل قالطلاب

 هنأش نم حاكتلاو . قالطلاب مفترب احاكت دصق وهف . حاكت كلم ىف الا لصحبال

 | ا وت هان قجاجو مهو ٠ الطلاب مغترب ن 7 1 عرشلا هعضوو

 نرتقا اذا هن اف . امومذم ناك نإ و « رخآ ”رمأ لو 0 ليلحتلا كلذ مم دصق

 نم اًنعدحأ ءاكيرال 6 انالا ف : + ه7 5 لف نيا 8 ذ ناقرتنم ن 'ارمأ

 1 ا نانا ىف ةالافلاك اقيم رَخآلا

 : اذه ىلع لديام هقفلا ىفو

 ىهنلا هيف هجوتي امم وهف ناو فورعه٠و. مزال هفصول الو تاذلل الع كفنه فص وا
 همدعو هذأف ىف اةالخ هف نأ



 0 ماسقأ 1 عراشلا دصقب لما ثيحن» تاببسملا

 كد هنكم رق 4 .ريغو 1 0 قفتا فدل ةنداغب 3 ةارآ دإ اع اذه نيبتيو

 اهيلع ددع اذ ف ٠  دوصشم لصأ 200 را هدصقو 4 نك ماك ذلاب 0

 عراشلا دصق فلاخ دقق اهلح دصقبل |ذ داو ل 0 نك :٠ _هدهلاتاود

 ىردإ انه كرا ع مكاو ةاطاب ناكف ء دقملا

 دصق لصاح 0 كلَذَو 4 حا يك لاقما ف كف ضر ةأم 0 0 : لوقت نال

 هلعج دق هحو نم كنوع عدل ب 0 لع ردقي ١ هنأ ماشا 0

 حاكتلا داقعن ادصق لب ؛ دقعب سيل كدا هدصق | نكي 0 هيلأ ل عراشلا

 ٠ تاند ىلا كل 0 « هيف ىدؤينأ ك2 07 ند دال ند ندا

 : ىذلا روط+لا ىلإ ةدصضق ىف رظنلا يتسو . ءاض تم رئالا ل

 نيققحلا دنع أ « اهيلعردق وأ ةيصعملا ىلع مزع دنع ناكنإف . هيلع ردقي
 م اع لف .رطاولعا رئاسكر هتف « ةمي رع ريغ لع ًارطاخ ناك ناو

 دصقو . مئاوملا ىنتنم ٠ طورشلا لصاح « ناكرأألا لماكة عوقول ؛ الطاب هريصيام
 دوصتملا هجولاب ةحابتسالا ''٠ هدصق نع جراخ « هيلع ردق ول نايصعال دصاقلا

 عراشلادصقل قفاوم وهو . ةلاحم ال هدنع "7 دوجوم ىناثلا دصقلا اذهو . عراشلل

 دصقلا 0 4 الف للأا دصق مازلإ م تسلا حصف تكلا عضو

 نع ءىثانلا للا نآل ب هب لملا :وقو نع لف نإ و عورششملا بيسلا عاشبإ ىلإ

 مدقت «ييياكتلا تح لخادل ا

 ليدل ادجألعرشبا 05 نظر و وأ ا بالو

 دقعلا "ىلا 0 3

 كك هر الد لدصفن» ىأ 2«

 خلا ل احلا دصق مازلا هير وف هن ملا رهشس ايكو لالا ضررف هيضتقب 5 ىأ 64ه

 هريغ لعف هن 5 هدهو مدع هلو هدصو مزابي ال تمس 9 وهف (غ)

 قالطلاك « هيبس» ىلعسترتب تا تسلا ادع 2 ءاادصاقم ٠ نم ند هنا أ (ه١

 نع الا نوكي القتعلاو . حاكن نع الازوكي القالطلاف. عيبلاو حاكتلا دقعل ةيسنلاب قتعلاو
 0 مدهو٠ قتعلاو « قاللطلا| ٠ نكل و . مديم ءانب نعالا ةينألا مده نايك هلاك كلم
 كيلا ءامب د © عيبلاو ؛ حاكل اب دصقت 1



 : رداد ةلأملا ا

 ىف نيدم نبي رم ذالك داتا هصاقملا قلمتم ىو ىباكلا دصقلاب امإو ءانضنأ

 000 ْ نظيوأ امن امت كَلَذ ىوسام ىاثلاو . دصاقملا باتك

 ةثالث ماقالا ىجتف . اهع عرشت ملأ اه تعرش اهنأ نظي الو زمبال وأ ءامل

 هيف ” د عرش بدسلا ن نإ علي وأ رعيام # اهدحأ لع

 ىلا هب لسوتلا ىف ؛ عراشلا نذأ امب هيلا لسوتو « هباب نمر مالا ىنأ هنأل ؛ ممر

 الثم حاكتلاب د_صق عراشلا ن اان األ عتتنلا لسوغلا ىانتطا فَ

 وأ ههفرشل ءارللا لهحأ ةرهاصمو « نكسلا ذاخنا هعبتب م“ الي ه الل وأ لسانتلا

 نم هللا لحأ ام مهلا وأ « هملاصم ىلع مايقلا وأ « ةمدخلا وأ «كلذ وحن وأ مهنيد

 وأ « اهنيدب ةطبغلا وأ « أه لامج ىف ةبغرلا وأ ةأرملا لاع لمجتلا وأ « ءاسنلا نم
 اذإ راصو اذن كلا بلع تلق امسح م « هّللا مرح امع فذعتلا

 01 دقو... فلك ده ةلمجا ىلع عراشلا دوصقم بسستللا اذه هدصقام

 ىلإ ليبس الف ٠ حيحصلا وه عراشلا دصقل قباطملا دصقلا نأ دصاقملا باتك

 تحتل د دان لرقلا

 ا لا ف نود نسأل ادرج عاقتتالا ل ديلان: لا

 3 :دصق اعإ عراشلاو . دصقلا كلذ هيلع ىببني ىذلا هن أف ءالو ا دقعلاب

 دقق « عافتنالا درحب الإ دصقي ل ادإف . عافتنالا هيلع بترتيب م « حلا الوأ

 ٠ حيحص ريغ عافتنالا 0 1 نك املا صن ع هدصق فلخت

 صخشلا دعتو) ةلمجلا هذه تطقسةءب رشلاهيلعتاد هلوةدعبو . (اذا)ةلك انه ل طيس هلعل )١(

 (لسانتلا ريغ مفانملاىفعب درج وأةروكذملا مفانملاضعب عم وه وأهدحو لسانتلا حاكتلابببستملا

 ءالكلا مثتاب اذهبو ٠ خلا !ذا 11

 رثاكم ىلاف دودولا دولولا او هوز: تيدحعا يراك 6 1 دعا لسانتلاف (0)

 ا مت فلكللا لغح نم ن 000 رط ىلع رماالا ةفيصب ءاجف( ممالا مكب
 لاملاو؛( كسفنأ نم مكل. قلخ نأ 0 0 ىف ايك نكسلاف : عب اهتيقبو. دصاقملا

 مايقلاو (اهنيدلو اهلاجلو اهبسحلو | اهلل لاصخ عبرال ة أرملا حكت ( ثيدحلا ىف مك خلا لابجلاو
 . هتاوخا حلاصم ىل اع مايقلل شل علا ة أرملا ا>وزت ىف هللا دبع نب و ماب 3 ايمحلاسملا ىلع

 ع رشلا اهرقأ حاكتلل دصاقءاباكف . قابلا اذكهو



 م رمق ةلئاقلا ةلاكلا

 2 7 "لصف 00

 تناك كح لف قاينلن الا ركا ونس 1 رطل يحل نا

 رظن قف هرعاد#ىىااماةزخ روع أ تدع يع وأ هكر ا

 نم اهيلا رظن اذإ اهنإف ٠ةدداع تاببسمل :هداع بابسأ ى امةهج نم الع عرشلا
 د 0 لتقلا دصقب ىئشتلا دصاقناف . رخا هيف رظنلاناكه جولا اذه

 ارف اهكرت اهنإ « ةبجاولا تادابعلا كرات كلذكو . ةدسفم مثد وأ ةحلصم

 0 وهام ةهج ن 5” ةحارلاو ةع < لا خلا ا 6. لسمتلا بناعلا

 طاصلا د اش نك هلا 0 تنشب عا ىذاطار كراك دا ىلا

 ةربتعملا ىه انه دسافملاو حلاصملاو + تارتفلا نامزأ ىف سانلا ناك ايا

 اذه لثم ىف انه مالكآلف . هترفانمو عبطلا ةمئالع

 6 كاملا اسما

 ليصحتل تعرش اعإ_ تاسسمل ةيعرش ا ىتانيح ند جدل

 ةعفدتسملا دسافملا وأ « ةبلتجلا حلاصملا ىهو « اهتاببس»
 دي 0 اضدحأ أب رص حاسس ىلإ ا

١ 

 وألا © يصاقملاوأ ””ةيلص الاتيساملا قاسم ىو لإ

 تاشنالا 0 هك :لاقأ هه عفدبو ١ ةلأسملا ققباسلال ص اللاحاضيا هبدصقن )١(

 سسمل ا هلصخو؟ ا ناعم 5 تدءس تل | عاعفي ال لقاعلاو« حلاصملل 8 ةعونمملا

 0 ا اهيلع ل ءراشلا 8 دتعب ام |
 7-02 7 ا .

 ل 5 ةعبطل ةمئالم ىهام ةداصملاب دارملا

 مسقلا اذهل هنأيب ىف هل ءاح أهو 0 لئادب انظ وأ اباع ىأ (9)

 هيئيعلا تايجاولا ىف اهناوء لو“الا دصقلاب فلكشا: ظح اهيف نكي ملام اهنأ قابس (<)
 هيلعل بج ام ىلع ةلاحا اهبلط ىف عراشلا دكّويو فاكمال ظح هيفزاك ا٠ اهلباقهو. ةيئافكلاو
 يت ارا .غوتلا نم ةئئاتلا)ةلآسلا ىف هتانو دا تاووشلا ليناوا اتالكلا شا 0 اا
 2" ةضاوحلاب نلماتملا

 ةرابعلا ىف ةرياغم (4)



 كلا فاتخا بدستلا ةهج نم ل ائاسملا :ذه ىلا رظن اذا لصف! 5

7 . 

 12 ةعاضلا كيش ضد ام روش + عونمملا تبسلا ن انتو امأف

 ةدسف» عورشملا نع د يو عورسشمل تيسلا

 ةديعلا لهاا كو 5
8 

 ع اعرش دصقت ةدحلصم عونملا 0 6 اعرش دصقت

 ذس

 اكدَمَت ا ماتا انام ةينشعا1 قرط
 يي . 52 . . 5 030 -ا

 . مولعملا ليصفتلا ىلع هكلميف « بصاخأأ دب ىف بوصغملا رييغتك انظ وأ اعطق

 اا الا ل. 0انطق كدت لو ءةنلا كيلا اهيف كتنن ل ةطساوو

 مو أبن <

 ناف ٠ررقملا لصألا ادهم ةيعرفلا لئاسملا هذه ىلا انرظن:اذا 11 نه

 1 -1. 1100 : - 0 1 ١
 الحم ريصل هذ ل ع ةمف نوزظانلا ددرنو © رخآ 18-110 ناك ىّوَحا ةهح نم تامئد

 < و 1 2 نضدم 2 يم ىو ِ
 ؛تاسسملا ءاشإ 0 ق.باسسالا فلكتشملا عاشهإ ناررمتدف هنا كلدو . ددرتلل

 ١ ١س لإ

3 

 ابدنس نوكي الف « ةرايتخاب مقاولا مح ىف ببسملا نأ ىضتقا كلذك ناكاذإ و
- | 

35 

 ل مل ؟ رطشي الو رصّشال ةرهسإ ىصاعلاف : ى ودمم هل ف الو ) بعرست
 عاشو

 0 ع

 « ةتارغا ةعلاخعب ثنحلل: لاتحمل او .:هيبس نع ةئشان اهنأل « هلعشب ةلعقاو اهناك

 ةعجارأ لاتحلا كلذكو 0 اهعجار اذا ع 3 5 4 تولع :٠ ةلاشت هصلختال
 ف ذا

 ع . ١ | _9 . 5 ١

 لئاسملا تناك الم اللا مح هز ادا انيف 5 تكالد ةنسشا أمد ف: لجل تاكنو هةتدهر
 0 . - . . # ىلا

3 1 ٠. ,1 
ٌ ١ 

 هللأو ءاضتقع لاق اصا ةدتع ححرب شنو دايتحال احح ف
 ١ ١ . 1 ١

 كلإذلَد رمث اهعيمج ةمدقتملا ةلثمالاف ىآ )١(

 امهدحان ذاثمش كانه سميأف ٠ نيت دقع هن روصقةدحاو هدقع أه 1 ىع اهف ل اوخد.مةلحلاف مو

 ةلاييعم هل | اك فالح . اهب كسعت ةداصم فق بلس وه يم جتنأ 52000 اممسم 03 <
5 3 

 لماتف هقب الا
 5 , 0 . ١

 ةلب أقملا حصن قح ؛ هش هريتعا ىذلا ةقب اس مم“ لب اقتما ءااطن نظلا هاعارم نسحح (ع)



 1١<« لصالا ادع لع لا نيل نا

 : ياهل حني فايتحلالا كللذ ىف ناش. مظيال هن نوصقل

 ءاال وأ تيكضتلا ! زكي ىلصتلا سنا راما بوصل ل يلا 205 0

 قرظنلا» رع هش وأ عوبلا كه رهف ايرظلل ناس يك ا

 30 هذه

 كئاكس الاون ساما السلا نك ل ص 11

 كلحي كاف مضيالدإ صال باسأ انوكتاال ةيزنما

 ع2 لصف ققح

 هريغو اام بهذم ىف لئاسملا نم ريثك كح مهفي بيترتلا اذه ىلعو

 ءااذكمنامر: لا ةعيانالاف ىضما نإ سال ف م نا ا

 ثنحلا مقوو لجألا ىضقنا ىتح هتجوز ملفت « ءاضقلا م اعل ثنملا فاخ من

 1 5 0 ع عقبال ا 0 لة

 هقونم هطلت كو كمح تلطيأ ةليحم لاتحا هب 0 0 هل عفو

 كي م لي ءةعلاخلا تلعب نكي ادع 0 ؛ ثنملا مدع 9

 داع كولا فداضي ض . هل ةحوز الو

 هل نأ" ناتطسر“ خف ناعتلاب نحمل زها دع نا ير انرن

 هةمشلا ةقاراللا ةقشفملا كبش رافف' نآل ديضقلا اذن هند

 ةمشللا لع هلعقذلاف فيلا طنا نا وركلا نتا نا

 نموه ئذلا رهشلا هل هك ىلا نأ كد قدس و ١ كلا

 اع كيسان اقل نيغ.نعبةةثملاتسيلف »فيسك نع هجران هنل

 رطل برسل ره
 اذ-م-١ ج تاقفاوملا



 ةرشع ةيداحلا١ ةلأتملا . 107 ٠

 نامفلا كح اذه ةضباقلا ديال نئال ؛ عونلا اذ» نم ةدسافلا عوينلاو ءأ' ادي

 اذاف ٠ دقعلا بيب ال نامضلا باسو 6 ةعلسال كلامك ضباقلا راضف“:« ' عرش

 نم 0 ا ريغت ريغ ىلع تيه نإو ةننقلااوأ لثملا نيت اممسمع تتاؤ

 وأ 0 :ابمف زلت ذم دايسعلا "نه يملا هيوتصإأب علوا 6 تبوقلا هوجو

 مح ىف كلذ نوكي له ::نديمجلا راظنأ تدراوت. «نععلل كيفع سيل. امم هوت

 ةيلاطملا ىفىأ الإ ٠ عيفلاب ةبلاطملا مكتب بف الأ | رهتتلا كعب ةلمج توفل

 انف ناباك عالم |ةريتم هيلع تادر اذإ ةعلبتلا بحاص ىلع المج خسفلاب

 ا 11 او وتامر ليان طعأ كيح ا و يرتشملا لع الخ
 ربتعاف « نيذع نيب امف رظناا لدغلا ناكف ٠ عيبملا ىف تلصح ىتلا تافرصتلا

 « كلملا لاقتناو « 0 تفي 1ىذلا ريغتلاو « قاوسالا ةلاوح تونلا ىف

 مدع 3 ايلصاحو ٠ ءابقعل ا ةرول < نما هوحولا نم كلذ هو

 ا 0 يضاسالا ا ىرتسلا ظيلستو © تملا
 هدعب ةمترتملا ءىرا اا 1

 اعرش ناضل كح ةيداعلا ديلا لعن اف ؛ اًنضيأ وحثلا اذه قف ٍبصفلاو

 كلاملا مم ىنعملا اذه ئِف ىوتساف«ةمذلا ىف ةميقلا وأ لثملا نيعت  مزاتسسي نامضلاو
 ا طفل لورا فا كس اذ 8 ١ كلم ةببش كلذب هل راصف ءام ةجَو

 1 يل ا ون لا طن دايوجا 3 1 ل قنا

 نأ اكو هل "7 ةيوقع عرغلا ىف ةيلع لمي نأ: هبصغ هيلع ىنجيتال ذإ ؛ بصانلا
 هب أر ريغتي دبتجلا نا ىح « لوزغااو عوقولا دعب فالخلا ةاعار٠ 0 ىف ىتأيسو )١(

 هلبق هب لوقي ناكام ايكح لوزتلا دعب ةعقاولل . لمجيو
 نمو ؛ ةبجلا هذه نم « ىرتشملا ىلع- تدر ول نط اووكف ف ةداز 0 صقش ىاأ ,(0)

 فاؤأا ايلا راشأ ىلاةبجلا
 هغيلاكت ىلا محر , الابن دايز تن اك ٠ لك ىفالو« قاوسالاعافن :رابريغتلاز اك اذا مف رهظب ال رف

 هلاعمأ تا اريثك اهنبغ دب زيف الثمتدلوذ ءارشع تناك ن ١ أب ىه اهتلاح 2 اعهات ناك 01 يعطوا

 اذه هذال ٠ بيهذلام ون ةييقلاس وصخ بماغلا مرليو « اًنوفمهب دمي _ 5 هناهف لاقين 3 رهظن 3

 1 ا كلذلو ايدام صوصخ ىلع لمح



 54 ( ةحلصم ) ىلا اهناذب ىدؤتال ةعونمملا باسالاو

 هنأ لعاف « رهظي امف ةحلصم هيلع ىنيذا دقو هتيأر نإف ٠ عنم اهلجأل ةدسفم
 ١ 1 د :

 .ى هل عضوام اهمم دحاو لك نع اتنين اعادت عونمملا جالا نع ةئشانب تسيل

 اكتم ناكنا هلح ال نم امو اعورشم ناك نا عرشلا

 هب درفت نالت لكما نعي لاو” فورم الا نإا حاد ا

 قحلا مفر عورشم ا فدسبلا عبتي ردا وه اعإو ء لام الو سفن فالتإ عراشلا

 ع ةماكلا ءالعإ لب « سوفنلا فالتإ هدوصتم سيل دابجلاك» لطابلا دامخإو

 ئعتتي لح ىف هشنن ناتناأالا بضن ةبج نم ع قالقإالا قيارطعلا ى هفلتل ككل

 عبتي اههابشأو دودحلاو ٠ لاتقلا لوانتو « حالسلا رهشو « نيقيرفلا عزانت

 محو ٠ كاذب الإ ةحلصملا ةماقإ نكمل ها ةيج ردو فوات الا يتولد
 نوكت ىتح «رهاظلا ب سحب تاموصخللا لصفو « رجاشتلا مفدل ب. ماحلا

 «رظنلا ىف ريصقت نم رخأ بابسأ ىلإ مجار اتطخم كاخلا نوكو .ةرهاظةحلصملا

 «"”دوصقم سيلو ٠ ليلد كلذ ىلع هل نكي لو نطابلا فال لعرهاظلا نوكوأ
 وهو رخآ رمأ ببسي «ام غاسمهل ناك اذا "”كلا ضقني الو اا را

 مفرو موصخلا نيب لصنلا نم < املا هل بصنام دض ىلا ىدؤي خسفلا نأ

 لصفلا دض خسفلا نإف «رجاشتلا

 حيحصتلاب مسنإلا نم اشن امإ ماكحالا كلت توبث نإف عونمملا مسق امأو

 وهو .اةح اللو أعب أنت ءاحأط خلا نكسلو .ءىطخمي نأ مكحلاهتيلوت قدوصقم سيلو ىأ 200(

 ف هريصقل وهو نك نع تأأشن اًهكلو « ءاضقلا هتملولا سفن نع ةكشانب تشد ةدسغم

 هتطابريغ هيلع عالطالا هنكمي ىذلارمالا رهاظ نأ هفداصي دقف .هيلعرمالا ماهبتساوأ رظنلا
 هب فاك الف ٠ هيلع عالطالا رسل ىذلا

 .بيصتت اهل عرش كلا ةفاعلاو وهو بولطملازايبلا ابيلعفقوتي اي| ةدبدح ةدئاو ذه رف

 نحب بست تازرط ةدسقم اهقر رط ىف نكي كف ىكانلا



 ةدسفم ىلا ىدؤتال ةعورشملا بابس الا) ةرشع ةيداحلا ةلأسملا "4

 ("” هنِم بوصخمل ةقحاللا ةدسفءلا عونمم بصغلاو ”٠١ يلاصم ىو ٠ ماكحألا

 نم هريغ وأ « بصاغلا دب ىف بوصفملا ريغت دنع كلملا «ةحباصتتىلا ىدأ نإو

 , ا توفلا هوجو
 050 | نلبس الا رع ةيكانلا فساتملا هدانا ]مس نأ بجي ىذا

 ١ ايلا ىف اينع ةكشلفا تف ةغوتمملا بابشاالا 7 ىعرةقشإنلا حلاصملاو

 رهالظ كلذ ىلع ليلدلاو ٠ 74 ةسلعت رخآ بادصا نع ةكئان ىف اعإو

 الا 1 وأ ء دمانلل وأ «حلاصملل عرشت ن | اماف ةعورشم تناك اذإ *) اهن

 : كلذ ىلإ, عمسلا ن ,أل ء دسافملل عرشت 0 حصي الف ٠ كلذ 2 20

 ؛حلاسدلا ابلج اهب راو الأي ا 00 أ لعمعرتشلا ليلدلا تيت ده

 نا أ حمي ال كلذكو ٠ عمسلا ىف تبث دق لوقعلا يف بجاو ريغ كلذ ناك نإو

 ان عملا نم تبث امل ءىث ريغل الو ٠ ليلدلا كلذ نيعب أعم اهلءرشت

 خلاصالل تعرش !ممأ ريظف
 ىلإ ل1, 2 ةدقما لا دشرمللف ن ال منع أ اما ؛ علم امف ردع فا“ ادهو

 اتدنمال ًاذاف . ةهلولا راك رليلبلاو . نيماوإفلو ء امهملا وا « ةحلصم

 ف « ةدسفم هيلع يبا دقو هتيأر ن ؛ اف ٠عرش اهلجأل ةحلصم هيفو الإ ًاعورشم

 هيفو الإ اعونم بد. الف ا : عورشملا بيسلا نع ةئشانن تسيل اين

 دارألاو . حلاصم ةقستملا ىف ىه .. ةغونمملا ب ناس لا ايلا تدا ىلا تالا هذه ىأ(١)

 كلملاك ء هعوذ نم حيحصلا ىلع بترتملا را لام اي ينبيف عراشلا هب دتعيام حلاصملا
 «دسافلا حاكنلاب قحلمملا دولا ثاريككو «كلاملا تافرصن ةحص نم هرثأ هيلع ا
 مهئابأ قوقحو مهل أ ىلع دالوالا قوقح ن :بمو تايالو نم 7-52 الل ىرخالا ماكح الاكو

 نيع هنأ عمل م بصأغلا ىلا بوصخملا نم كلا لاقتن اربتعي فيك :لاقي الف .اذكهو مهيلع
 هعورمشم ريغ قرطب يد ,م هجورخو نيكلاملا كلم رارقتسا مدعب ةدفملا

 دسافم هيلع برتملا ىدعتلاو كالمالا رارقتس | مدع ثيح نه ضرالا قى ةدغهو لب(0)

 ع ,ةيعامجا

 اعستءاحو اهل ةقحال تنادح ىأ(6)

 اقلط» بابسالا ىأ (4)
 اثيع نكت مل فيلاكتلا نأ نم ىأ (5)



 ان 0 ل ا ل

 حج ع

 ا سس هريغو اههاه د أ نيب اده ليف روك كمل ان ضنا

 هب ١ وصخم 3

 ةردع داقا تاكا

 ةعوزتتملا فابسالا نأ 6, متابع الال دنقل تابسأ هوت ليال

 ْ دساشمللالاا مبلل باب.

 هث ال « عورش» رمأ هن اف «ركنملا نع 2 يلا تا

 هناك هحو أ لع رامابلا اإل مالسالا رئاعش ا 2 بيس

 طر ل هر اب فالت الب قعرششلا ةضولا ف. بيس سيلو

 ء هللا ةلك ءالعال عوطوم اطل تالدكو -قررطلا فاسدا

 لتقلا مفرل عورشم ترا عخدو ٠ سفنلاو وأ لالا ف ةدسفم نإ يداك

 كلذ ةماق ال 0 ةاكّرلاب تلطلاو + :للعتلاو كتقلا ىلل : ىحأ نإ: «لاتتلاو

 ههعمتلا:خوظر از كسسوبأ العقت< كيعتلا ةللا اعاد او مالسالا ناك

 ةحلصمل عورشم صاصقلاو دودملا هاكر منع هللا ىضر ةباحصلا هيلع ممجأو

 قوه *ءامذلا ىازعإ 0 ل 0 اتا نوت ذاكفا عاق

 00000 لصف ةحلض عورشم ' م 0 را م

 ورم نسل كلا كافعما

 ةحكد الف ءةعوتملا اكسال (قااماو .ةعو 0 ال

 ا كالذؤيغو”6.تايملا تودو « دلولا عانت نا تا نإ و ه ةعوم# ةدياقلا

 ضراالا نعجو رحاب هيلع 3 الف « تح د نع ظنلا عاقب هدحو عسا ريتعي انا اذاف(١)

 8 ريغ ىح قاب مثالاف 5 4 دقو هدف ظحالم ببسلا نا الق الو

 نعل ارا عل انما امن ااا فاذا ضقشإ الق.أ ا ناك ولوهضقن ءدعىأ 6



 (دهتجلا لع نالصالا ضراعتي دقو لصف) ةرشاملا ةأسلا 1

 ى ُتلغام :ىلإ دخاؤ لكليميفا ندهنجملا ىلع اعم نالصالا ضراءتب دقو

 . 5 ف

 ٠ ةمط لي

 دام المخروأا ةدع أو قلطااذ ن ناركببلا ف ىف اولاو دف
 اس

 تلاق#. 0 اعل ١ ليمألاب ًارامتَع | 0 هالقاع اهلعف .ن ى ةاماعم لموع 3 صاصقلا و ك

 كم كف ىف ليت ملأ اص ايان ًارابتعا نونجملاك هنأب ةفئاط

 لالنمالا لعارانم“# هرغسب م 0 ا يتلو دي دعتلا ف

 رفسلاب 4 ”باتتاا مطق ىفو "7: عوطتلا موص ءاضق ف اوفلتخاو .اضنإ
 ع

 لك أ ىف اوفلتخا كالذكو . هلجأ نم َرَظْفَأ رثغ هيف هل ضرع اذإ . قرايتخالا
 فاللثلا ا 1 عع قلل ر دل تبن ما اذإ 5) يزل

 لص'الاو .ةلأملاهذه ردص ىف روكذملا وهو .بابس'الاب .راطخلا ىف تاببسملا رابتعا وهو(١)
 ءاتا: .لئاتلالصآلا اًهيأو- اهب يطانع,وه الو فكم ةرودقم ريغ:تاببسلا نأ ونه 6 لوألا
 لوالا اضالا , رهاظ عم ضراعتي - ةنيماثلا ةلأسملا ىمون تةيبسلا عاقبا ةلزتم“ تسلا
 ها ىلع

 الصوف ببسأ اريتعااذاو. ال ىفتقي هيك اذخأ ا نع امن 2 رامعاف ىأ (؟١

 رفسلا 2-22 رفا هنالك هل نفخر ةطرتشملا ةدملا ترفشلا ققحت عهبن كلا هع

 1 م
 نو 1م الحي ءاضقلاه لعدجف « هلمع لظبأ دقو لمفلاب 2 رتعا اذان' ىأ )ع(

 .ةمكي د نسا ل انتر كئنيمملا ريكتعنال :انال. . اَنَجاَو نكت -هنف لوخدلاو هيبتا
 ءاضقلا بحي الف . كلذك-ببسملا ىقببف ؛ بجاو ريغ ببستلا ناك دقف كلذ ربتعا اذاو

 ريت لهف ٠ رطنلا هثجسلت ةرورض ةبيلع تأرط نكلأو ةرورض نودي ارفام ناك ثح(+غ)

 هءاكح | الصفنم ربتعف فلا ناشريغ م نأش هل يبسملا نال مباتتلا عطقني الو ةرورفلا

 هرذع ربتعبالو ع هياع رجنيف رذع نودب ارفام ناك دقو ا 0 بسلا 5

 عباتتلا ممقلف . راع قا

 هةرقس ىصاملا ضّخرت 1 "5 راقسعللا وحنلا ىلع ه)



 1 نيتلأس لا نيتاه ضراعت نع باوجلا ىف

 كي الف قالطالا لع نك م ناو ؛ ًآضقانت ناكق الط الا ىلع اذه ناكن اذ ٠ ابيلأ

 «دسافملا رجحي ىذلا تافتلالا نم « اصملا بلجي ىذلا تافتلالا عضوم نييبعت نع

 هيلا عجرب طباض .ا « اهدنع فقوي ةمالعإ

 هظفاي عضوملا اذه ريغ ىف طوسبم ىنعملا اذه نأ باوجلاف

 تلمح ءققلا رفا أع مال كل ل

 ناك نو ٠ ةحلطملا فلج ىنلا ريض دلك اى ةااملا 1

 قزف ءديآ نوايعلاباوأ نفاس الابوارعلاك الا كة رك

 ةدسمملا لك ىلا

 0 أىنعع «قالط ابكاذ هياشام هد: نيب رض ىلعنامسقلا ناذهو

 ةيسفايؤاو نانمز لك ىلإ .ةيسنلابو ءككبلكم كك لا ةحنلا ددعتا رإ 0

 ليو قالط ايرال كلذ نانا استلاو انك | ابدع ري ع ا

 + ضعي نوكةنمز الا نقي! ىلا ةئلشلا نأ لون نر كلا

 نشك نود فلكل ةلارغأ ةضشا قة ان

 دا ةيروتعلا فا نكيام اهدا نيكق رجا درسا 0 سل

 رظن مضوم نوكيف «هيف اكركشم وأ انونظ» ىناثلاو . هب ًاعوطقم فيعضتلا

 ةلجم ةلج هذهو . نونظلا ضراعت دنع فقوي و « نظلا ىضتقع كيف . لمأتو

 هللا لوحي هانعمنيبتو « هازغم رهظ «ىلأي امومدقتام عجور اذإ نكلو ؛ ةرسفم ريغ

 ىف رظني نأ دهنلا ىلع ناف . نيدهتجلا رظن مسقتلا اذه نع جرخبو
 نم مات امو .ةيفزتلا عاكتأالا ماكل لع ون انك ١

 وامتعالا [ةيميملا ل١ نظنلا 3 هنأال ء'ةقباسلا]وصفلاو لئاملا لصافت ىفاعأ 0

 حااصملا ىلا 'نحم ىذذلا راتعالا وءدسافلا ىلإ 2 ىذلا



 1 مف اعلا ةلأسملا ' فيز

 را ةاكلاو ؛ عاتمتسالا ةرذح هب لصح ىزلا 0 تا ءافتنالا

 ىتانلا كتلك ئغتلاتناَج كالدككو - كلذ همشأ امو « لك الإ لح لصح

 ةبقرلا زح نع ببسملا حورلا قاهزإو ءرفخا برش نع

 نا ىلا ماعم ميمنلاب زوفلا ىف ببشس ىه ىتلا ةعاطلاكيؤ ةماعلا امأو

 ىف داسف اهنع ببسآ» ىلا ىماعملا عاونأ كلذكو ٠ ميحجلا لوخد ىف ببس

 مكحلاو « 2'”قزرلا مطق هنع ببسملا نازيملاو انايعللا نيتك نسرألا

 «ودعلا طيلست هنع نوكحي يذلا دبعلا رتخو . مدلا هنع ىثافلا قحلا رينإ

 ذادضا نأ: كش الو ٠ كالذ 2 اهو« بعرلا فذق هنع 1 ىدلا لولغلاو

 الل الا نامل نظت 1386 اتايسل ةاكهض ابدع يلبستي ”واوم الا ءتلنع
 ناقش وكلنا تانك قديش د ورشلا د وأ" :تازيلا نم لع نع

 ا ةييرشلا قاراختالا ءاج دلو ٠“ اهتم" افوعو هللا قءاجر + تارومألا

 ىبنت ىلا دئاوفلاو ٠هدابع اصمم لعأ هّللاو ٠ بابسالا تاببسمو ؛ لامع الا

 ةرتبك لوضالا منه لع

 -6 لصف يس
 1 تاتيسملا ىف رظنلا شا تنخ لبق نقلا ةلابملا فررقت لبق

 نيبتو * ببستلا ىف ببسملا ىلا تغتليال نأ اذه ىضتقم ىلع ىراجلاو ٠ دساغم

 تاتلي نأ اذه ىضتةمىلعىراجلاو ٠ لاصم رجتي تاببسملا ىف رظنلا نأ نآلا

 رهظا٠) : وهو كلام ءهاور ىذلا مهاجلا ثدحلا ىف درو أه ىلا ةراشا هدمن امو وه(١)

 توملا مهيف رثك الا موقف انزلا اشف الو ؛مهبولق ىف بعرلا ىلاعت هللا ىقلا الا موق ىف لولخلا

 مهيفاشف الا قح ريب موقمكح الو «قزرلا مهنع مطق الانازيملاو لايك-1ا سقن ال

 دل لك لمان الادلاب وك رتخ الو ءءدلا



 79 'فولعاو أ ءاجرلل غد ةماعلا تازييملا رظنلان ا: اهنمو

 4+ | ا نم ديالف ٠ رييكر اهي ظلغلا ناف ايجابا لهيب

 ةذلا َْف بانس الا 5-3 يلع ةمالع تنك تح نم تايبسملا ىلا تقتلا ن

 نابرج هبطبضي مظع نوناق ىلع لصح دقق 0 ىرخ ةيج 9 4 0 7"

 لاعالا | تلعج انه انه نمؤ 0 كلذ قدا ىلع و 1 عربا نازو 0 تاس يلا

 ىلع م 0 رحنم رهاظلا ناك نق 3 نطاتلا قام ىلع القل 0 َِق ةر هااؤلا

 هقفلا يف ماع لصأ وه *ًاضيأ كلذ نطابلا ىلع كح اهقتسم وأ« كلذب نطابلا
 ىف قاف ةجنولا اذه ن هابملا تافتت !الآال,+ تايب رجتتلاو تايداءلا ماكحالا رئاسو

 ! ةدع كلذ 1 . 2 ةريقك هي ىلع ةلد لإو 0 0 ا

 هلادعو 4 ىضاعلا نايصعو 6 عيطم ا ةعاطو «رفاكلا رك 4 نمؤملا اع 08 كالا

 كلذ ريغ ىلا ٠ قيئاومل طيترتو دوقعلا دقعنت كلذبو ٠ حرا ةحرجو « لدعلا

 دودح ةماقإ ىلا ةيسنلاب «يلكتلا ةدمعو « ميرشتلا 00 0 ٠ نرخالا نم

 ٠ ةماعلاو ع هيف حايالا رك عجل

 0 هب
 03 5 826 - (هد

 ب نإ

 عمو. 5: ءاع نوكت دقو سك صاخب وك سيتا سس سل

 ةحانإ ىلا 4 000 عيبلاك# ب ١ دعلأ عوقو بس بمس لولا ْ أ ةصاخ ابن ا 31

 - .هيسكت وأ 200 وكك_ ءكانلا رظظعاا لاطب "قال تابجلا نم ىأأ (موب
 .مدقت امر ةريثك/ ىقو. اهرايتعاببسملا لا رظنلا مدع لضفالا نا ىلا راشأ ىلا تاهجلا 5

 ا هدحأ له ةسالا لاح كاك ل0. 7 دو ع نس ا َّق نا ئأ

 00 . ةيعرلش ا, 1 ةيلع قدتا-؟ لاكح ا ط قع

 كر 0 هقد ىلإ ةلأ اك نومض»و لصفلا اذه ل نيب قرذلا جاتحمي )00(

 ا 1 اجو تا يعكس !و سلا لا ضي لاا لل نا اع اك م ضرخلا
 جا لخدي داى ند فاخنو أ 3 هب انا اولا اع ىلع م ادقإ ا هناف 6 ةريبك

 0 سيل 0 | رك هل قفا ع لعف رز وف «هريغأ مسك ا ةئس نس 4 ا 0 نم لل ىف هن ا

 لدعلاا ا ضرالا ىفريبك دانق هلع 3 "نم هلعف ناك انه 1 ردا هلعف ن

 زباغ كاذح ىلا رظالا جرم "ندا غوت 1 فراقي ىدتقا نكي ناو التف ةايك اج“ ناكاذا
 ْ : ْ يدم ناثا عون راغعإ ل وذا



 اهداف ول لس ال]ةةكم لعتمالع,تاببسملا نأ ابمو 0#

 00 ل لاتتو هلاك لع لا ظلمت دس دس طابو اجا طا غمتسآلا
 ىلع عمتجا دقف . اهعافترا اب نكمل 4 اهعافترا.-لبقو اهدوجو :ذه وأ ءرهتدستم

 ا انخازلا+لمزلا يف مسجلا. نإف .. نايصعلا ءاقب عم لاثثمالا انهي فاكمل

 تاذراوتنال ىهلاو 2 :أ الإ .. الثتمج ًايصاغ ناك ؛ لوألا لاثملا ىف
 هدا 7 يفيض ملاكم .انخغ 0 ةهج-نماهث ال 'ريوضتلا: اذه ىف هيلع
 ( ةلكي لاثتمالا ةيج نمو . كاذ ذأ ىهجالق . هتردق تحن لخاد ريغ بيسم

 امو مامالا مكرم قم ادهو . هل لثتممو جورخلاب رومأم وهف ؛ هيلع رداق أل

 لعأشاو» الم 1 "7 ةقب ولا هده عم در ربال مثاهىلأ ىلع لعو هيلعدب ضرتعا
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 كاتبا لاو ىلع ىرجت ةداعلا ف تايبسملا لعج لجو عشا نأ ( اهنمو )
 ني ارابتبابل لع كنيتقلاو ايلاف عزل هسلا ناك [> اق ا. .اسوغ الا وأ ةماغتشالا ىف

 : ةقلا : كيتككشل

 اع ناكل ه : ببستلا ىلا ءاهقفلا رظن ببسلا ىف للخ مقو اذا انهه ن

 ايمان اغ نكمل ناو ؛ مول ببستللا ىلع مق ئاهجنم يل

 مروغو خابطلاو ماجخلاو بيبطلا نونمضي مهنا ١ :نرنالا ؛.ةيلع ةنخاوملاو وللا
32 

 ّسِنلَو هشفت“ ممتعا هئزكت “افإ .؛ مدحأ نم طي رفتلا تبث اذا عانصلا نم
 ا

 ىف طلفذلا ن ال هملع نال هنأف طا رعب ع | اذا فالخ . طب رفش امإ و (عناصب

 اذإ ام فالخب ٠ دخوي اله يلف تنبسفلا نازو ريغ ىل اع اهعوفو ٠ ا كتاينبسملا

 همهم ةمممممو 3 0-3 3

 عاقيا ةلزذ زامم 2 عاقباو 5 0 وهو 04 بلا ا اب 0(

 : ١٠ ., ةلءا[رودقم كب داوم تعاوب رع ببنلا

 هنال !.هب سال |هيلععج وياك« جورخلا نيح هيلعهجوتي ىهنلا نا ليق اذا ١١ فالخم ىأ (0)

 تابذسملان أ :ةائاقلاةدعالا ىلعءانتبال اوهلاكشالا فر ىذلا و :لاق م قاطي الامي ًانلكت لوك
 مكس الخا# ةدوحو "0 هيلع تف اييلعةش صو :؛بابسالا لمفب اف رعتعم

 بجاحلان ١ ح راش هضعلا هيلا راشأ ١ وهو .تمدعزاو بابسالا



 قمل ةعب رشلا ىف تالاكشا ضعب عفر اهنمو

 ندكلا رع اظلاف اتم جوراعا داواو كاك َ ةيوصتماطر طمس لو ةلاقم

 نإ ملكش . ل هنآلود دخ 1 الو صاع ريغ « لاثتمالا ىف ذخأف ا 1

 كلذ نا 1 ةدحأو ة ةهح نم ا روك ةدحاو ةلاح ىف ايمان داعم قر

 ههئكم هجو ىلع جورخلاب انكي اعف نكما نأ كي ذاف كيال دك فاطر اهالام فيك

 ىغنلا كح هنع عفترب نأ دب الف « جورلنا سفن ىف ىهنلا مح ءاقب عم نكم الو

 جورخلا ىف

 هلاصتناب الا تالذ نع 0 الو « ةيصعملا 2 0 ' : مئاهوبأ لاقو

 ا نأ مامالاو . ًاثيدحو اعدك هيلع نتا ملأ 5 . نيل ضر لإ نغ

 بحسلاف « نايصع وه ىذلا لا ىلا ١ نحو ادع روصت ىلا ناهربلا

 حيحص وهو . لئاسع كاذ ا مفترا نإو ببستلا كح 4 هلع

 ؛ هرظن نع ةجراخ تاببسم جتنأ ب كيلا نم مدقتملا لصألا رابتعاب

 كالا 2 ابا عم لاغتتمالا عامجا اودعبتسي مل اهيلا ردوهجلارظن ولف
 نأ ىلا تانتلالا لع اوش ا اذعو . ةبوصخملا ضر الا نع لاصفنالا ىلا

 : نيهجو اذ جورخلا سم: دجو كلذ 2 اذإ هنااف 3 (”هراغن نع جراخ تدل

 صر لام ف ىف لوخدلاب ىدعتلا ند صولخما ىف 0 جورخلا لك امدح

 رابع الا اذه هيك سيلو .ءادتبا هلوخد ةجيتن هك نال لاو. بك هوهو

 ١ هل ل
 لبقو «سوقلا نع مهسلا مر دعب لتقلا نع بات نم ةلاسم اذه نمو

 : 5 مهدخا لبقو سانلا ىف اهثبام دعب ةعدب نم بات نمو . ةيمرلا ىلا هلوصو

 00 كلا دعب هتداهش نع مجر نمو . اهنع مهعوجر ىل قو كلذ دعب وأ

 ءئشلا ن وك ليتني: هلام كج احلا نب اوني رعاك لوصالا تكذو هاثلا عجاري (1)
 اا رتب انا رع

 ملاطماو كليا ] هو لف و طع نون الكرش را الا ةبوتلا مت : الو ىأ (0)
 مدقتا# دري تح رمالا عم لصاح ى 2

 هتارودقم طمت نم سيلو هعفر هل سيل هنامدقت م5 (:)



 ا ينل وكيلا لعل ةمتار وها ىف ةرشاملا ةلاسملا "م
 ل يييييييويويأذأذأذأذ]أ]#اايميام م مل يمل يوي سس ص ع كل“ “]61212دمط0:ط0ط<ت-(|«ح © تت طم ي0(ب(ب”ببب:

 ألو عسأراب الا _نيعلا الو « نبعب الا نانجألا موقت الو « .ناَنِجألا ىف هللا

 ضرألاو ءاملي الا ءاذغلا الو « ءاذغلاب الا ندبلا الو , ندبلا ميمجب الا سأرلا
 « تاومسلاب الا كلذ نم ءىش موي الو « رمقلاو سمشلاو مغلاو رطملاو ءاوهلاو

 هنه ضعبلا طيترب دحاولا ءىثلاك لكلا ناف ء ةكئالملاب الا تاومسلا الو

 الا ىف درو كلذكو : لاق « ضعبب اهمذعب ندبلا ءا طامترا « ضعبلاب

 ٠ مل رفذتست وأ ءاوقرفت اذا مهنملت نأ اما سانلا اهيف ممتجي ىلا ةعقبلا نأ

 رحبلا ىف توللا تح ءىش لك هل رفغتسي ملاعلا نأ درو كاذإو كاذو » 5

 . توكلملاو كلملا ىفام ميمج ىلع ىنج ةدحاو ةفيرطتب ىصاعلا نأ ىلا ةراشا

 «رافغتسالاب نعللا لدبتيف « اهوحع ةنسحي ةئيسلا عبتي نأ لا هنن كلغأ دقو

 اذا هيلا ىف ىقتو كلذريف كح © ةةتغاوواجتي و هيلع بوي نأ هللا قصف

 هذه لاثمأ نم زرحتلاىلعفل اثعاب ناك ام رفع بابسألا تال آم ىلا ببستملا رظن

 هللاب ذايعلاو بستحي نكي لام تالذ نم نددلا موي هل ودبي ذإ ؛ ءايشألا

 همت اصف يق
 هه مى ل

 ا ا اهءابسأ عم ةاسللل' لأ كقتلا ”اذأ هنأ (ابنمو )

 ا مم تمدقت باس ءاكخ [ضراعت ببسي ءةميرشلا قف درت تالاكتشإ

 رع عجر ناو « هكح هيلع قبي دق ببسلا ىطاعتم نأ كلذو ا ا

 « ببساا نع هعوجرب هكح مفتري ببسملا نأ نظيف هنم بات وأ ببسلا كلذ

 كلذك نوكي الو

 تاوهسلا ىف نه هل رفغتسيل املا ناو): ىذمرتلاو دواد وبأ هاور ثيدح 020
 (خلاءاما فوج ىف ناتحلاو ضرالاىف نب

 بابسأ ماكحأ مم م



 57 ماجتحالاوا مادقالا ىلا فاكملاةيعاد تع ع

 دقتلا_ءانكأ قف : مهاردلا 98 فيئازلا مهردلا"سيرورت + ثسكسلا باتك ىف لاق:دقو

 كالذكو : هزيغ لع هج وزيففرغ ن 0 فرعي نإ ةئاقنلا ككل ةب ذأ: ِط

 « دانسفلا عسقب و « 0 0 هلا قاددرتي كاري الواكثلاثلاو“؛ قالا

 0 بابلا كلذ حتفبىذلا هناف . 0 هتبأز هلاب وو لكلا رزو 90

 . خلا «"' ى» 0 0 نسء.نم» : ترد

 0 1 هقربس نرش دشأ فئاز مرد قاقنإ 3 خهمضعب نع كح, -

 اهوا ةعدب فئازلا راهظإو .٠ تعطقناو تع دقو « ةدحاو ةيصعم هقول نر

 «هتوم دعب اهرزو هيلع نوكيف « هدعب نم اهيلع لمعي ةٌديس ةنس نسو « نيدلا ىف
 دسفام هيلع نوكيو « ممردلا كاذ ففي 0 د

 لي وكافي هفوة د فسم تتامو تام نري ,وطسو كف سا ل 9
 1 و هربق ىف أمم بذعب « ةئس نيئاقوي ةذس ةئام هب ونذ قبتو توع نم ليوطلا

 52 5 )م 0 1 | تت 2 نلاعت لاق اي ىلا ابنع

 ا ل ماعأ رانك نم هورخأه أ ا
 لمع ةئيس ةنس نس نم هلامعأ ا 6 اعإ و اةطحاو مدقا 0 دموي نان يهل

 دق بيلا عاقيإا ةلزيع 05 هنأ مد عاقيإ ا ةدعاقو 5 كانه هلاق م اده : هريغ اهم

 ص
5 

 اده تكد
 جس

 5 كا 0 مو ردق' تي ُ اذهن 5 دش ا 0 0
 9 سس

 « ةدحاو ةرظن ا لع لوقأ ل 0 3 ة2 ليصافت 0 1

 ا ثا ةف 0ك دقق“ ّسدَملا ضغ" تق بيَخ ةرضن 0 نان

 تاوذطلاو ا ظيكلملا نحن شارقلعلس لكس اف ء 0-7
 .هعافتنا اهم م دق دابعلا نم دحاو ل 5 ىلع ةماعلا حلاو

 1 رك بق لاق م ..نا 00 0 دئاعاا علا ,عنلا ن 5 اكيشررق م

 عى نملك ( 1١



 تامسبسل رظنلا ىلع ىنبت 2 ىف ةرشاعلا هل ةلاسملا ”؟0

 ا اهلك لا لاةبنيللاب هيلع تترتث,ء بتايسألاب باطل اف تايب ملا نيس

 :اووملاراتم

 1 قا هلع بسلا لا وسقم ناك اذأ نييسملاع قا:اهنم)

 ىف يلام, هن عقب نأ بكاس لا تبلم بسلا لاعتا ىف: كفلكتلا نيك
 نيد 5و + هنغ ًامهنم نوكد كلنكهي: ارومأم ببستلا نوكفي لك هناق. .هباسح

 اهايَح  نمو) ::ىلاعت هلوقل «ريلجا نم نظف نيام ابشتنم ةعاطلا, ىف[ سسسلا
 5-5 نبا ع

 ةنسحرةذس نيب هيج نم 3 1 ماللسلا هيلع .هلوقو )! عي :ناتاالخل اه 6

 00 2270 0 هلوقو «' ادا مع 2111000 6

 اك ف ةيونللا 4 7 تيلبإم ةليقا نأ لورا قال نانا
 لبق, ام أكف ) : ىلاعت هلوقلرشلا نم: بستحي ملام ًاجننم ةيصعملا ف بب تلا

 اهلظ لحقت سفن :رءرام » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو . ( ًاميمج ّسانل
 0010 ةدس نس نمو >» : هلوقو ا "ليك لوألا آب نبا ىلع ناك الإ

 200ه طخسنمةءاكلاب كيل لجرلا نإ هلوقو ««*”اهرزو هيلع ناك
 كتدانشأ لام ؟"فمدملا

 كا ١ عا كي نو َ : تب
 5 ةاّمك هيفام هريع قو ءامحالا باد قف ئعملا اده نم ىلازغا ر رث دقو

 )١( ن مدقت ١9

 ؛ هجام نب او:ىئاسنلاو ؛ حيحص نسح لاقو ىذهرتلاو :كلأ٠ هاور ثيدح نه« ءزج (؟)
 دانسالا حيعحصلاةوك احلاو ؛:هحيحص ىف ناب>نباو

 نظيال لدي - رسستلا قثيدحلا ظفلو .٠ (ةنجلاىفاي هنلأ هعفر):وهو هتمقب ىف ليل دل! ()

 ( الاب اهل قلي ال) لا

 ١45 ن مدقت (4)

 ثيدحلا ةيقب ىف ليلدلا (5)

 ركذملافنالا(حلا هللا ناوضر ن.« ماكلاب ماكتيل لجرلا نا) ثيدح ةيقب وه (1)

 (افيرخ نيعبس رانلا ىف اهل ىوبي الاب اهل ىقلي ال) ريسيتلا ىف كهتيقب (1)



 فخ ةماعلا لاخلا

 وهو « ظوظملا طاقسإ ىلع لماعىعنلاو رمألا درحم ىلا عجر نمو ؛ هظحب لماع

 رخآ مضوم ىف طسب اذهلو . لاوحألا بابرأ بهذم

 طبضني فيكو 8 تاببسملا ىف رظنلا طاقسا مهفي ىنعم ىأ ىلع ليق ناف

 ؟تالذك" دع ذي نع كالذك اسس ام

 اهيل بلقلا تافنلا مدع قمم ًازهاظ نوكم دق ظولظللا كرث نأ باولنأف

 وهف . ةيفوصلا نم لاوحأألا بايرأ اذبم صتختام رثك أو . ليلق اذهو . ةلمج

 رهاظ ريغ نوكي دقو. ال مأ ببسم هل له رظتينأ ريغ نم « ًاقلطم ببسلاب موقي
 وأ ومالا: ءاووفذقادعلا تنمتلا هنارالا ا قلفلا نك تق اس ال هللا 8

 اهيرجم هللا نأب هماع عم « تاداعلا ىراجم ىلع نايرجلا عم اذه نوكيو . ىهنلا

 اك لا خرا وفلل نأكل اسال بلط عم 200

 ءازيعلا .هلافم اك ىيطا هسا شقا ةلذك كك دن ها

 ايل عفاش ةيبلإ وها نما ذل ةتسراقملا قام وذل ارك وأ دعا لا كب

00 

 وه ثلا نأ دقتعملاك وأ « بسلا سفن نم بموسلل بلاطلاك < بر لا مم

 نيو < ةرك ذملا 'ةساقملا تللث كوع ىذلا "فرخ لا ا

 ناك بيرد" ناك كا كفا 0 رظن لاحم ىف طئاسو نيفرطلا نينه

 ظوظأا ةلأسم ىف ًاضيأ ررقم اذه لثمو . هل كسحلا

 ةرساعلا ءتأسلا

 عراشلا نأو « ًاعرش بابسالا لعف ىلع ال0 اللا نأ ره داك

 ةلبارا“ اةلاشللا" ىف دقت 10



 هر كلا ولا نقلا رظقنلا كراتنأ اهم فم

 كباصأ ناو . زجعت الو . هللاب '"نعتساو « كءفنيام ىلع صرحإ . ريخ لكىفو

 هللا ءاش امو « هللا ردق : لق و يوب اتت الف ىث :
 لع حتنت ]بنا لع كيببدري ١ ناطيشلا لمع حتفت (وا ) ناف « لمف

 مزال وأ هلع داوتني هناك -ننيسلا ف لفسملا#ىلا:تاننلا:هنألاء ناطمشلا

 الي ةيبسلا دوو طنط ال ذا( ء>لنق ءاغبامو: هللازتق كلذ لب .الستع

 : هنأ دقف هزجعل

 املا و رهألا“ ”لزصتح ره نوكحلا ردتلا ونت نأ لئنماذف

 ةدسييكتلالب "كاك داع نا رإاو عن للكتلا ىدتتت هيك هب القلم ناك
 حتفني الف . هللا ذيب هاكرمألا نأ لعل نم مالستسا استسا «هرودقم ىف لخاد

 هلاوجم نمو ف قمملا ه2 لو اجنألا لابيام ًاريثكو . ناطيشلا باي هيلع

 كلذ ريغو ءردقلا ةضراعمو « ناطيشلا 0 0 ب

 مهي لصف 1"
 و

 0 ل كو هيت لأ ديدملا ىف قتلا كراك“ نأ ابنمو لع

 5312 هاكسع طاعساأ لع لماع هن أل . تاداعلا 86 1 رثذأو 6 دايعلا ف "لاماع

 "ارا لل رتعا لا تاشيلألا ل2“ لماع ةناف ء تانيسملا ىلا انندلم ناك ذم

 فيساعم وأ حلاصم اهنا ب هلل قلخ أ عم دابعلا ىلا ةمجار لامعألا ج حئاتن

 منع مل اهصحأ كلاعأ ىه امنإ » : 0 اي موس

 0 هرةعاق اكلاص لمع نم): نارقلا ىف هلصاو٠ 5 ” اهانإ 2

. . 

 ىلاسنلاو دمحاو لم .هحرخاآ(١)

 ىدمرتلاو مامنه هاور ليوط ثيدح ضعب (!)



 ا شالا كل

 كرما قلاقو “فينيل وحا هللاو ؟بستلا كني تالا دبش هملول

 وهو . ةيآلا ( مت تفياما هيبلع كومو لاين: رع و كتييسللا

 هتغلابمو « مهماعإ لك ضررا مالسلاو ةالضلا هيلع هتاساقم ةدش ع كهذي

 3 ماجن مهب ىذلا ميناعإ ىو« ةوخفلا ةجيتن عقت ح نأ ىف ًاممط ه ٌعيلبتلا ىف

 رياح, صيررخ 6 منع ملا 2 ذعت) 2: قار فلا ف لج هذي ياينيكلا

 يا ىلا مالسلاو ةالصلا هيلع ا دقف اذه عمو ٠ 1 ميحر 0 نيئمؤملاب

 نم كلذ ىف هاقليام ةمخ نم ىتداو « ةوينلا مأقم مف طبسوتلاب فد 1 قفوأ

 ماقم ناكناو اذه . ةوبنلا نود ىتلا بةرلا رئاس ىف ىرجأو « ةقيثملاو .بعتلا

 كلذ حدقي. الف ءدحأ اهيف هينادبال ىتاا ةلْرْملا فرش نم هب قيليام ىلع ةوبنلا

 رقت اك .رةم الاب ةقئاللا كتارا ىماترد (ي ديك ل ا

 مام ءدتمأ ملكحأ ىف هماكحأو هلاوحايونالدتسالا سي د ا
 هتمأ نود هصاصتخا ىلع ليلد لد

 نوكينأ ببسملا نيع دعقاذإهن الفء هل سيلام ىلا هل وه امع جورخلا امأو

 « فاكمالل نس كام كفا عراشلا دوصقمل | علا ناك نوكي.الو 1

 0. نوكيب نأ هطارفا بسحب هتلع“ب ىلاغلاف هدصق 5 سو كل أنو هب 5

 ىلاعت هللاددارا ىضتقم لع ىرجب 00 نيعملا هضرغ بس هعوقول 0

 هدصقو: دبعلا ضرغراص دقف + هجو لكن م نيعملا دبعلا ضرع .ققو لع ا!

 ا ةضراعمو# بدلا ىضتتقم نعجراخ كلذو + هب درأ امل عضولاب الاخ
 هيلع هلوقب ىف : ملا اذه لع .ةيبنتلا 3 ىف ءاح دقو . وحنلا كالذ وحي وهام

 ٠ مد 00 نم هلل ىلا ا م نمؤملا» : مالسلاو ةالصلا

 ملا هيلع وهوس ظاوظد نات ائنتلا )لا كا 0 نأ هيف اه اذه تل

 كلذ٠ىف .فظح ىلا :رظنال ... هللا ذانعل ةمحرلا ةءاغ هنم كلذ 5 نم ءىرب

 تا ج تاقفاوملا



 (ببسملا ةاعارم ىف طسوتلا ىغبفي هنأ اهنمولصف) ةمساتلاةلاسملا 5

 لمح «رشبلا لمتجاما قوف ةنلابملا نم هجو ىلع ن 9-8

 هلسيلام ىلا هل وه امع جورخلاا امإو « بعتلا ةدش امإ ببست#ا كاذب

 إ

 حقو كوبل ىف لاويستكلا ايدماو ال قدر اماريعك تبتلا ةدشامأ

 ةيننت أذها لضأو + فواعا ريثكوأ قافش.الا ريثك تبستلا تبحاض نوكي نا
 ا'صرخلا 'ةسقتإ' قلخعا هئاَعذ ةلا- - زري زملا:تراثكت )| "ىف ع ةيبنأهقلا
 ىذلا كني هنإ م دق) *”يلانك ةلزتب طسوتلا ىلا_ عوج لا + لوألا
 نأ تلت نإف مهر 2 تبل يك نك نإ هلرق ىلا - نووقب

 و

 ا 00000 ضر الا ىف اقفن نت

 ( ينم ومن اونركيأالا نأ تاسع مران كلمل)::هلوقوا- ةمألا ( ىدملا ىلع
 ال00 .ةبآلا ( مكلا نوعرايي نيذلا كن كال لوسرا اهياي) : هلوقو
 -هلوق لل ؛ ةيتاللاك ك رادص هب. قم ضو كيلا حو ام ضع ”كلرات كّلملف )

 5ث

 مهيلع ن زحت : هلو) )-:.هلوقو .( (ليكو» ءىش 11 ع هلو « ريذن :تنااعأ

 ريشي .انغنزوغملا نهدف اسال تدارك امورك 9 د ف كت الو

 0 ا فرقولا لا عرج راق بياكي ناك_ام راصق الا ىلع 1

 تنأ امنإ) :2"”هلوقب مقتسمطارص ىلا ءاشي نم ىدهي هّللاو ٠ ببست ,هام
 داك 1 4 لكل ءيقا لك العنا اهطاو : زيدقت  تينأ -اهإ!):(:: رقنم

 تاب الاءذهىف سيلو . يبستلاكنمبولطملانأب اهلعقلعو اهلبق تاب آلاهذه درفأ )١(
 مالكلا قبب هنأ الإ .هبجووهو. ةقباسلات اي الا ىف كلذ ناك ايديا امم راصقالا لع ضحلا
 نكلو رين تن ام اذيأ لغم ىلا" عملا ىمجرت حلا كل سيل ةباذاه: نيتريخالا نيتي الا ىف

 اهبف رك اذ ملف كل + 11 فال تكتل ملح نثم فورا عوجرلا بلط ىف ح حرصأ هده

 ص سل اهنأ ذإ اهنههدب ريامت انه ةروكذملات ان الادساةرخ الا ةبالاو . هير نم هب فلك ام

 ببستاا ىلا هعودر بلط الو دياكب امه هراصقإ بط هنم مهفيا# اهيف



 9 ارم طسوتلا ناكل انو ل ضف زةعساتلاةلاسملا

 دحاو م لب « ةدادعت.مومهيل ةبسنلاب ادج سفنلا ىلع فيفخ ادحاو امه نأ كلش
 لمح نم نا» :ءاجدقو . سادسا رش داو انا ةيسنلاب فيقخ6 تياث

 0 هللا افكت 4 رك همه 55 نمو* مومطا 00 هللا ماسك ن١ اًظخاَو ايه مع

 ب ليلقلاف هلل اعلا بلط بلط وتسج لاسر كا وق ملا نادهب نو شر لا
 اذه ىف داهزلا جمل دقو .5 ريثك سانلا أو سانا هيلط نمو ") هيفكي ملا
 انولتاقلهملع 0 00 0 : مهمضعب لاق 0 منيت لارا « ناذيملا

 باقلا حيرت اينذدلا ىف دهإلا » :تيدتلاب ىف يورو . قفريسللا هلع

 نا داهنع ربع تلقا لاح ود لب ديلا" ت تاذ مدع سل ككرلاو 6« دل

 5 تاني ل ةاعا رمربغ نم 6« بابس ”الايدتعتلا عم كا نهر رش اب م

 ةدعاقلا هذه ةلمج ىلع كبمذي بر أذدهف « باس لإ فابملا

 د 98 0

 ااه ايلا طحاوتلا» لاما نك اداب

 تملا تادرلا وشو ٠ تأ داعلا ىقراحم ثيح نم ده

0 

 0 تالذو ٠ ىلاعت ةاعاغ

 مه« , ادحاوامهموسحلا لعج نم)دوعس نبأ نع قوببلا و وداشلاو كسل ودا اكسال

 61 عا( ىسكأ لابي لايندلا ا ن٠ موعشاهب تيعشت نمو .همومه رئاس هللاد افك ءداعملا

 انا "يهدم نأ ءانك اذ ااه اه مومحللا لعج نم) رمح نبا نع 00 (كله

 اها دلا ةيدوأ ىأ ىهللا لاس , مومطاهب تنغاشت نهو٠ ةرخ لو
 هلاب هيلع تتشي هب لل“ ليلق ةنم هب قلعت اف رق لل طا ىأ 6

 نع (ذزحلاو مهلا ليطت اهيذةبغرلاو) :كوالاةءاورا ذ همامتو .ةنالث قرط نمىور (9)

 ةرره ىف ال نايطلا 2 السرم بعشلا ىف قمدلاو ءدهرزاف نإ

 ىدعنب اوءطسوالا قى اربطلان ء(ندبلاوباقلاس عتت ام ةةيغرلاو) : ةيناثلا ةءاورلا ََف ةفاقثو

 براقم ةداتسا وانما لاق : افوقوم ر# نع قويبلاو ءاع وفرعتر ره نءبعشلا  ىقبميلاو

 نعىعاضقلان ء(باقلا ىس 2: ةلاطبلاو ٠ نردلاو مهلاز :كاهيفةبغرلاو) : ةثااثلاةيا ورااىفهمامتو

 مسريغو,ىمليذدلاو قالريطلاو م انلاو ل ل | انا ءاورو :!ئوانملا لاق ..رمع
 ا لك وه ذو كمككملا رودقم نم سيل بيسملا نأ ىلع ىسإ اممو ىأ )ع١

 هسفن دبع دلو « لادتعالاو طسوتلا ىلعهرظن نودي نال ن رس دق بمسملل هرظن فلكملل قفت

 ماقم نم ًاععان كلذ" ناك ذا 1“ ل522 ل اىدععلا 1 هيث كلذ 3 ءداز اذا قدح هل ةءانعلا ىف

 هيلع مهبحاوب همايق مدع نم فوخلا ةرثكو هللا دابع ع ىلع ير ةينسلا 5 م ديعللا



 (بلقلل عيرم هنأ اهنمو لصف) ةعساتلا ةلأسملا 4

 بدسملا- اذحل ديانلا“ تقئلااجب رق ٠ ضر.الا ىف ل اوبقلا مضوي 2-0 0

 كال "ليف هل سيلام بلط هلخادب و لجعتسي مث « لفاونلا وه' ىذلا  ببسلاب

 ًاناتسف كادي قكو «تراكلهلا ْرئاَس يف اذكهو . ءايراا وهو ءجسلا

 عبس 3 لابلا 0 4 سفنلا ّ رسم هل ل ٌبِحاص نا ا ٍِ

 ا موط كدب وهف . 0 « ايندلا بعت نم بلعلا عراف « لمتثلا

 نم وهف ى ا ل 516 ذم نم 0 0 3 2 ىلاعت ل 50 5 ى ىزاحي

 لا هنأ قداصلا رفعج 0 ووو 42 كلا 0 ةيمط ةأمح 0

 د لع فوفولا ف ةهدصق6 ا مم ملكوملا ىقدصو 3 هنا ةفرعملا مي ةيسطلا ءاينعا

 ا ىوس انع ضارعالاو ء هللا عم شيعلا : ءاطع ٠ ردأ لاقو ٠ هّللا
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 ارظانناك نم فالخم ء ادحاو امه هرع 1 نيالا اكلم حبان

 رثكم كلذو ٠ هلوانتي ببس لك قيتس]ك لا رظاث هتاف ء« بيسلاب بيسملا ىلإ

 لاب قرفت جتنم ريغ وأ اجتنم ببسلا نوك ىلا رظنلا ىف ًاضيأو . تتشمو
 ول نأ ىف بلقلا لوفشم لالا ددبتم هبحاصف يدحاو هجو ىلع سيلف جتتنأ اذاو

 ىضرلامدعب ةراتو « ببسلا ىلعموللاب ةراتدوعيءارتف ٠ ناك امم حلصأب بسملا ناك

 ةالصلا هياعهلوق ىنعم ريشي وحنلا اذه ىلاو . هوجولا هذهريغ ىلبع ةراتو « بسسملاب

 تبسلا,لغتشملا امأو . هلاثمأو« "”رهدلا وهنا ناف رهدلااو مسنال»:''”مءالسلاو
 الو. ناك بسبس ابيزا[ دستلا وه طدخلاورمأب ل تش ءةزيغ ف نظنلا نع اًضرعم

 مجارفةي. آلا ةيقبامأ ٠ ةبيطلاةايلا عمنايب ىف ىت ايساك اهنم هركذ اهف هدهاش لحم (1)

 انه هضرغ هن: :قلمتنالو ظ0 ىف ىزاحي) هلوق ىلا
 َ هري نه ىنا نع ماسم ىف ةيفإ

 هللانافءهن وبتثتام ىلعمكلامعأت ايبسمو مكمل طم مكان اوم , مدع رهدلا م 5 ا (*)

 رهدلا نم ةعقاولا تاسسملل لعافلا وه



 ا« اب ( فيللاب ةيانفإل عدا كنا اعف ( لن )همسات ال

 ناءانتيتم»: ةيجف رماالا نإ لا افلم نك لحل ياو كتاب هلا امان
 هل 2 و ردد 00 2 فقع م دنع 1 4 هنا تانيسملا كرر هدمد

 ةقارملا كم كر ها كاد لع ربصلا كسك مزأأو 6 لاوز الو دي كلذ نم

 هببستلري لذا ؛نير "لا 0 اذاف. هارب هن أكمّللا دبع نمو

 ناوو ارمذ الو ايقن.هسفن ق هنق ىفتقا الو « اردص الو ادرو بسسملا كلذ ف

 ناكولو . بيترتلا ىداعف ربتعمو ببستلاب ببس وهف ءايداع اببسو ةمالع ناك
 مل جتني مل اذاو « حرف اا متعب دقو جتني دق بيسلافءببسملا ىلا اتئتلم

 5 اعرو «هكرتفهلماع روب ءىّش كسلا دعو 6 هئاضقب الو هللأ م ضرب

 نم ل جا وهو فرح ىلع هللا -امعي نم هنسلا اذهو . هملع لقثف هزم

 كرت قاهدحو ةينسلا تاماقملا ساس لما نمو ا ةيدرلا و ت7

 قراوألا معلا كك اع فاق لظعأ اذهناك اع وو* تاتبسملا ىلا تاكل ١>

 م6( 00- عع أصق م

 هاتان العمر نا دلع اح نيل ىلا كحل ا
 ةحيصنلاو « هيلعةظفاحلاو هل ظفإلا ىف هنم لاب ىلع وهف٠ هيف لخد ىذلا بسلا

 نحال ةفظم ناكل هر ثلا ا مكتملة لطت ناك يراسل ا

 هل لالخالا لا 0 امب رف ؛ هيف دبعتلا دصق ريغ لعو « هتلاصا ريغ ىلع ببسلا

 1 رمد . هيف هيلع امم ركش و هبا .زهش اع واوا رمش

 ةلصأ وخل. لقي داشلاو معن « ةيداعلا لامع يلا ىف شغلالصأ وهو . ةريثك د سافم
 حب رال الاجعتسا الا شغيال هناف ب رهاظف تايداعلا ىف انا كلل ناضل

 ::كللح 0 0 « هتعانص ىف هرظتن, ىذلا ا ها ةتراض ىف لما ىذلا

 ىف لوبقتلا هل مضوي نأ ىلاعت هللا هنحأ نما نشا رو اك تادابعلا ىف امأو

 « لاعت هللا نم ةبحهل بمس لفاونلاب برقتلاف٠ ءامسلا 0 دعي6 ضر لإ



ال نذل نع رظنلا فرص ن ا اهنمو (لصف) ضرخ
 ط

 رظن ريغ نف ببسلا فىهنلاورمألا ىببل اذإ..فلكت لا نلف صالخ الا امأ
 فقوم فقاو « هير قوقحي مَ «هظوظح نع ج راخ  ىهنلاو رمألا قوس أم

 هجوتم هيلا تاغتلالا دئع هناف «هاعار راسل لامنتلا اذاام فالخي ء ةيدوسعلا

 نك كلشتالو أ, كنتم نلا ةسوتلا ةطيماؤبده كتاب هيو ىلا هجو راصف ءهرطش

 ع تاب ::تترلا نيام توافت

 الوع هي.فاك امج لخادب نيلي بسلا "نأ لع اذا هن نت وتلا امو

 راصن «هناحبس هللا وهو «كتالذ هيلان ةاقالتا 0 00 نموه

 ىلا ةمسنلاب ديزيو . ةيدامعلاو ةيداعلا فيلاكتلا مومع ىف اذه ءاضوفمو الكوتم

 هتيمملا لا تفتلت 7” ىرع ناكناف + انج ارو لَمئاَحح بئستلا دعب لازال هناةئداشحلا
 ناك اعيرو .  هببست هيلا لوؤيام ىلا ارظان هل ابقرتم راص ء« ببسلا ىف لوخدلاب

 ههجوت ريصيف ءهجتني امل الجعتسا «ببسلا ليكت نع هضارعإ ىلا اببس كلذ
 ةياكح مقت انهو . هيلا هجوتلاب بلطام ىلا هجوتلا كرت دقو هل سيلام ىلا
 لعةلق نم ةكسللا عيبا ترهظ احابص نيعب رأ هلل صلخأ نم نأ ) ممس نم
 كيلا هنأت لودمألا مق « ةكملا | لانيل صالخ الاىف  همعزب ذخأف (هناسل
 ًاريثك مقاو اذهو هنن صلخت لو 1 ليقف ٠كلذ نع لأسف

 ل لإ تلاع ارتطام كطفل بسألا ىفتابب لا تاظحالم ف
 ارتغم لاعلاو « هتدابعل ارثكتسم دباعلا ريصي كلذب و . بابسألا ةاعارم نيبو

0 

 ةليتو لاب اهلل قي نا امئادببملا ىلا رظن اذاهفالخت .نيرمالا نيباماج 2 7

 ةيفيلكشلا لامحالا نع هسفن روتفوهتم## عضعضا سكلد ىلا لع فترته قح الو

 اذا) هلوقإل لباقم (ناك ناف )هلوق نأ ىخت الو ؟ىلاتلال اصفلا قيس انييفادعأا اه(١)

 00 0 لصفلاف ابا 0 مك ىدابملاو ىداعلل مماش انه مالكلاف ارسال ا

 57 كاينملب دل ىلع. بئرتي رخآ نأش اذه لب م 1#

 معطق ىلع اهلح ىلا رومالا ىهو :صالخالاو ركشلاو ريصلا ل ضيوفتلا عوضوم

 ببسملا نع رظنلا



 1 (لصف) ةعساتلا ةلأسملا

 نا راينخلا نأ حصل هبو هلثم هيلا ىدؤ» ام ام" ءلاح فل ده: مولعم عضو

 ةيعرشلا اتش الار ف اذ وتالي نك كلك

 ا هن 57 داسُملا ىلع نيش ىنلا 1 لوقلا عم اد_ه ا 3 ناف

 بهاذملا هذهن اف # هع ارلا هتاذل ا نيب قرغي هنأي زا حصا ىلع

 5 تضتنا الف طورغتبلا مكي ل ىذلا وعو هنع ىهملا ببستلا نأ ى 7

 عويسلا قاف كلذ كغ كدمامت ا كلامي عدم فرش كيسا ا
 كلما يا . عيبملا ضبق دنع كلم ةهبش انوا نيد هدنع ةدسافلا
 بصغلا ,كلذكو : نيفلا تيفتال .ىقلا روم الا نم كلذ رب_غو قاوسالا ةلاوح

 هدو للا لا كال و تبطل ل ناو كلملاهدنعديفي هوو

 ل لاس ار ىعنملا ببسلا نأ رهظيف»* هلصا قم فيس شل

 انطباع ل لل

 راوم الاؤع لأ“ ءانشذلا لو دعو كلما هذا درنة اعاس ناةا
 ايف ركذي امنإ و « انهه عسيال كلذ نايب و٠ لو'الا دقعلا سفن نع ةجراخ رخأ

 هللا ءاش نا اذه دعب

 2: لصف
 ببسملا نأب ًالاع ببسال لعافلا نأ # مدقتام ىلع ىنبنت ىتلا روم ألا نموإل

 : ضالخبالا ىلا كرقأ ناك هنع ,ةرظن' فربصو هلعاف ىلاهلكسو اذا

 اهب رومأملا باس الا يق لوخسلا لع ريضلاوتء كاست مشار لش لكلا

 ءافينشلاب ةتاماتملا نم كلذ ريغو ”كعلاو فرزطملا كاملا نع جورخلاو

 رهاظ هنأ ىلع ؛ نحعبلا 00 كلذ نيتي و . ةيضرملا لاوشدالاو

 ا ولاتف. مراحا حاكت ىف «بسنلات و“ قو« للا موب | هلاق اق يو ىأ 0)

 مم مهلا هي لقي مو“ هسا ل ا (نها

 ل توب مدعو دحلا ادي ةنالثلا



 مدقتام ىلع ىنبت رومأ يف ةعساتلا ةلأسملا قل

 يستقل لاةحابتسا مس عاكس رظن نمو + ٠ ءىراط ضقانب الا هعف

 ةنراقملا ىلو لإ ةينلا باحصتسا هيف طرتشيف « لبقتسم و كاذو 1

 نأل «اهب ةيئآلا ةالصلا ةحابتسا حصي الفةخوسنم ةيفانملا ةينلاب ىهو ؛ ةراهطلل
 ةيئضفر واف٠ ايهكلذكو ءرث ال لعغلانراق ولوه لغفال نراقملا ضفراك كلذ

 فانئتسا هيلع بجي هنإ لاقي نأ حضي ملءاهكح متو ةالصلا اهبىدأ دعب ةرابطلا

 دقو « اهنم مالسلادعب ةالصلا كلت ضفز ىلص نم كلذكف ٠ ةالصلاو ةراهطلا

 فالخ ىف ةرهاظةدعاقل ذ «27!ةهلثمىف هبلاقن اف« هب رمأ ام ىلع اهم ىتأ ناك

 قيفوتلا هبو ملعأ هللاو ٠ لاق ام

 اس

 ايل[ + ءاوتأو ايلا رك لاكتساب تلف اذأ تان الا 3 اذه

 فتنت ملو اهطئارش تلك سا الو « ىغبنيام ىلع بابسألا لعفت ل اذا امأو

 وأ اهبعوتو راسل نآل ٍ؛ ىبأوأ فاكملا ءاش ل اا

 دوجو عم الإ ة ةمضتقم ا أ العجي م عراشلا ناف اا ا وام

 لا او طرك عي (نعللا لكتسا فونت مل اذاف ءابعن اوم ءافتناو اهطئارش

 .ةدحاو ةرمثلاف ؛ ال | يلم ءازجأ مناومل ءافتناو عا نإ انلقأ انيلع أوس

 ِتمعفتر وأ« ا يدم كاتم الا تناول اينو

 ؛ ًاثبع اطمَعصو ناكل ةدئافاجنم عراشلا عضو امل نكي مل“ ةمات ىقو اما اضتقا

 ريغاهوك ىعمو“ ًاعرش اه ابيسم عن 3 نأ وه ةيغوتش بابسأ اوك ىنس نأل

 اهقئاقخ لقب فلك ىلا رايح أ نك 5 عرش : اهناببسم مقتال نا ١ 8ك تاس

 ىلع عرشلا ىف ةعوضوم اهانضرف دقو* غرشلاىفمولعم عضو اهل نكي ل« اعرش
 ثا

 مدس ©

 افلاخم نوف « هب ةالّصلاءام دمب هضفر ناكاذا ىَخ لطب ءوضولا نا لاق ناف ىأ 21)
 مقا 0



 نيبو لالا دعب سيصل | عفر فاكملا دصق نأ أهنم

 قيقدوبفام,ندب قرفلا فرغاف عراشلل عوضوملا بيسلاب سيل نأ تاع كل

 هل مات مسخ 3 ل 0 هحصوب و

 هيف رثؤي الف هرارقتسا كحل

 م سل ا اك كلا ىف اذه ن نك ليق ناف

 هارب همقداذان كتل مفر ىف ببس الثم ةراهطلاف ٠ ًايعرش 0 20
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 اني او هينلا ضفر نإ اولاق دقو + هيف ةينلا ضفر ىنعم وهف ثدحلا مفرتال

 ”كافلا د ل لاطبإ هلك كلذ نأ ىلا ثحبلا مجارف ٠ ةدامعلا لاطإإ ىف

 تايشلملا لاطق نرحل

 ناكاذا ةدابعلا ءانثأ ىف ضفرلا حمصي امتاووكالذك سيل رم الا نأ باوجلاف
 ىتلا هتدابعإ تسيل ىرخأ ةينب لب «كلذريغ ىلع اهمتأمث . رمألا لاثتما اهب ًادصاق
 42 وأ دربتلا ةمشب ةمنلاكالت خسنبم - :قدطا - 1 ري 3

 5 اهطو رش ىلع تاكو ةداشلا 0 دم اهآزو ٠ ةيتدتلا خاسوألا"ة4ر

 ةحابتسا وأ ءازجإ نم رخآ كح اهيلع بترتي الو ةدابع نوكت ا هدصقف
 قرفلاف ء دصقلاّكلذ نكي و ع لع ىف لب ءاهيف رث ؤم ريغكلذ ريغ و

 رهاظ امهنيب
6م لو رثؤي هنا لاقو « ضفرلا يف كت نم مالكك لذ ضراعي الو

 

 نع جراخ ريغ هيف مهفالخو ءوضولا ضفر ىف ءاهقثلا مالكن إف ٠ كلذ ىف لوقلا

 انلشن ىلإ © رلظن امنت: راككلا ىف نايح وال انه درابطلا 1 ة نتن رجالا اذ

 حصل الف «لعفلا تاذ نع بيسمو ءزال اهم ةالصلاةحابتسا نا لاق «ىغضيام ىلع

 مدقتملا لصاحلا ال هتاذ ىف ماقملا حضوي ىأ(١

 لوالا لاكشالا دوءيف ىأ (0)
 هل الطمم هب ةاداقلا ءاذأ| ليمقو 4٠ ام دعب ولو ءوضولا ضفر لعح ل 5 (٠

 مطقب أهسفنب ةلدكس٠ هما ةداع ءوض ول ١ ربتعا ن 7 نأ نيرظنلا نيب قرفلا 0 ا

 ءوضرلا نان تع يع ضفرا رثؤب ل لاق« اهيفأ طرش تناك ناو ةالصلا نع رظنلا

 ةالصلا لق هضفرذ . ةالصلا ء ادايالا همام لمج مل ءاجن انف وجل دن اكون ءالتعلاة حك ل ل5

 هيف رثؤيف . همامت لبق هل شفر



 مدقتام ىلع ىنبت رومأ يف ةعسأتلا ةلادملا 15

 نوكدال نأ دضتب رهطتملاو« هلجال هئزجت: الام هتالصب ًادصاق لصملاك و اعونمو

 روكذملا لضألاو لتغألا: اه نيب حلاق :"كاذ هبشأ اموو ةالصال احيسقسم

 0 لطاب وهو . نييفانتم نيب ممج
 نأل رايتخالاب بابسألا مقوم وه اما ضرفلا نأ لوألا نع باوجلف

 ريذإابةقوم ىفمالكلا سيلو٠ ببسلا ةرايتخا مدع عم نكل « ًابابسأ نوكت
 م ينايفانتي الفرخآلا ىلع قباس امدح نذل ص القع كمت امس مما راتتخا

 هركو ضرألا ىف رذبلامضو راتخا وأ « دلولا قلخ هركو هراتخاو ءطولا دصق
 نكعي ى قالذ نما امئ, هسصلنا ثا لج رول هب وص مهسب تروأ هتأمن

 معرشلا ىفكلذكت ترك دال ف“ هملوجا

 ا نق نأ ص ل و لعاف نأ ىناتلا نع باوجلاو

 0000 ا | لع اطل اين ةقواموا + عمم ريغ اتي حراشلا
 0 وهام فالي « ثبع هيف هدصقف . هل سيل اذهو ٠ ببسد هل نوكمال

 ةلعج ل كا انني ةايط دم ةيق بسلا لعبت فو عراشلا دصاقم ةدعاق ىف

 ريشا هحاكنبدصاق هن اف « هعنع لئاقلا دنع لأحمل 0 هل ًاببسم عراشلا

 20 رقدقعلا دصقلا اذه نراقق . ببسملااذفساكتلا عراشلا عضي لو« هريذ

 طار هناا هل احلا هلو كاش ال الل 0 ًايعرش

 رد اللا م07 ةضلسإ قرأ هنأ لع تدشلا لخخأ امدخبأ أ زم الا :لصاحو

 نبيل هنال غهل جتني رخ ًالاو؛ ًائبشد] جتني اللو الاف . جتنبال ببس هنأ ىلع هذخأ
 0. . هل 7 . 0 0 ل 32 5 7

00 8 1 3 0 3 

 3 عمطم ريغ قرفمط وأ تنك اذه نت مح عز 3 و
 يل 7, .6 ع 5 «ه + 03

 (تايداعلا) : هلوقو . يبسملا مدع هدصقو « ًاببس نوكيل هدضقو ببسلا رايتخا ىأ )١(
 ةثالثلا ةلخم الاك ى

 ىطاع: ٠١ دعب ىتاثلاو . هل ايس 0 + ”ختداسلا سيل هنا مم ىأ (؟)

 نولوقي م مقاولا مقر بلطو هببسم مقي الأ دصق الماكببسلا



 518 * وغل بلا لاكتسا دعب ببسملا مفر تلاد نا

 نأل وذل تاذعيمجف « كاذهبشأ امو « ماعلا فالخي ”2١ صاخ ىفقيلعتا
 كيتماا فلل نطاشتام نام ره سيكشف اق نا رت
 : هلوقو «"” قتعأ نمل, "” ءالّولا امنإ» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق هلثمو . هيف

 يدق عارف ةقاخ ناك نلف كلا انك سل ا
 مدقت ا عوقول دصاق عراشلا نإف اضئاو قاد

 0 دصق ضان دصق ماك 3 دصقل ضقانم دصاقلا اذه دصقف

 تان هلال لطاب دصقلا اذهف . لطابف

 فلكلملا 1 نأ (اهد 3 32 نيهجو نم م لكشم اذه . ليف ناد
 تان لا تت ال انامل ناي نك ادافع تاس أيل عضو ىف طرش هدصقو

 رد ع اهلاكىلع فاكملااهطاعتي ل بابس ألا نأ كلذ ىنعم ناك اهتا.دسأ
 تاببسملا نوكت نأ مزايف . طرشلا دقف ةهجنم حصن رف . رايتخالا وهو طرشلا
 رايح أ دقعل ةءفاو ريغ باس 7 نع ةكشانلا

 روك ذم وه امسح « لمعلل لطبم عراشلا دصقل ضقانملا دصقلا نأ/ىناثلاو)
 .ةثرأ د ضخ اثم ةكيتملا كالي الا ضافتو ؛ تاك د6 0 7
 عراشلا دصق ناك ثيح نم ٍ؛ ةرهاظ عراشلا دّصقل ةضقانم «ةحيبم نوكلال
 هن تاخلا د بابسألا ؛ 520

 وغل هاك هدنع قعتلاف ىعفاشلا بهدم 1 ال كيأ. بهذ ىلع هيلا جاتحا 20200(

 نذ. ءالولا هل تش هم ,قتعلا قو نش هقدع نعاس قتعأ نامل ولا لمح عراشلاف (؟)

 و ناك ناو ةلالا ل ىلع ل وهو . هعفرهل سيلام عفر فلكو الاخ دفق هقفر كانا

 ءالل ولاب 0 عوض وم

 :ةنافرور( عار ءال ولا امت اذ) ظفاب ةتسلا نع رجلا قماور ةريرب ثيدح نه ءزح 6

 7 ريغب (ءالولا)

 سيل اطرشطرتشا نم)_ريسيتلا ىف اك ةنةطقلو قب الاد: اعباء
 ليلد هلم اهو وهو (قئوأو قحأ هللا طرشث: طرش ةئام.طرتشا ناو هلسيلف هللا تاكا

 لولا انآ ا وعل ]تنتيشلاا اذه عفر ديعلا دصقو ءىش نع 20 ”تادلجام نا ىلع

 ١ هريغو ءاللولا ىف ماع اذهو صاخ

 ةسدانشلا»ةلابسملا  ف٠نزقت ايل وغل.تاكدضقلا نع كارعي اذا كورتلاو ,كاستالا ناقإ ا ه١
 ماكسس باتا ل



 مدقتام ىلع ىنبت رومأ ىف ةعساتلا ةلأسملا فن

 ؟عيباكا تايلا

 11 0 للا ةرودتلا ريغ تاسيعملا نأ نم لئاتملا هذه ق © د ان

 :رومأ هيلع ىنتي ربتعا اذإ ءاهبتقلكملا وغتنسلا

 يلوم ءامتناو ' هطورتم لاكر هينىت !: اذ[ تبسلا لطامسم نأ اهدا وع

 عنمو « هعفر هل سيلام مفر فاكتو « الاح دصق دقف هبيسم عقبال نأ دصق من

 ًائيشوأ ًاعيب وأ « عرشلا ىف هل عضوام ىلع ًاحاكن دقع نف . هعنم هل لعجي ملام

 هدصق مقو دقف « هيلع دمع ام دقعلا كلذب حيبتسيال نأ دصق مث « دوقعلا نم

 ًادصاق اقتع وأ ًاقالط مقوأ اذإ تلدكو 0 ىذلا بدسملا مقوو « ًاثبع

 هلثمو . لطاب دصق وهف « كلذ ىضتقم ا 0 هأضتقم هد

 . مقوأ ام نأ هسفن ىف ة دصق مل رمأ اك جح وأ ؛ ماصوأ «ىَلص اذا تادابعلا ىف
 ها

 رمألا 0 وغل وهف « كلذ 0 امو ة 4 دفعت اي 7 هل حصي,ال ةداسعلا نم

 ع ام م مل اوت نيدلا امم: ءاح هيشو ٠ةعونمملا باس هيلإ 86

 -2 ١ 5 5 ها 0 خو

 ن4 « اثبع هللا ىل>| ام يرحب ناك انه وو ا ةبالا( اود دعت الو ل هّللأ
24 

 دصاق الو لاخلا ىف ميك ان ريغ وهو حاكتلاو ؛ سوململاو 6 بورشملاو « لوك املا

 .خلا مقيالأ دصق مث هطورش لابكب ببسلا ىطاعت هناىلع رءالا لوأت ,ءلصالا عضو )١(
 . ةنادإلا تالاعكدا 3م -لضالا هأ ماسيل كلذ ظح الت ادابسلاو 500 قف اغا هتالشمت ىفو

 مالكسلا ىقبيهناالا . انراق٠ الّلمعلا ماهل ًاقحال عراشلا دصقل فلاحا دصقلا لمح هارت تنأف
 قبسي ملو طاغي مل هنا هدارم ناكنا(ع رشلا ىف هاضتق»هب ًادصاق) قتعلاو قالطلا ىف هلوق ىف
 ةيكلاملا دنع هقفلافينملا دصق نه دبال هنأ نه هرهاظ وه اههدارم ناكن او: حضاوف هناسا
 هعفر هل نكي ملو قتعلاو قالطلا مقول الزاهناكول لب كلذ ريغ

 ىهنلا قباسلا يرحتلا نأ ديفي ميرحتلا ركذ دعب خلا هللا 0 ٠ اواكو هلوقف )١(
 00 هويتنا اقا بطلا اذه نم اونو لاو اكفنا دنع



 51 هدصقل ل وأو هلعف نع بيسناع تلكتلا دخاؤي

 رمأ اهنأ كلذ + «لقصمتلا عال هللا كمل شكلو ملا ا ء ريسابلا

 ةدسفمل هنع ىهن ام اف هنع ىهن امو ؛ هلعف اهيضتقي ةحلصمل ل اه اف هب هللا

 نم ببسلا ته امف ببستي هنأ طرش ىلع لخد دقف لمف اذإف ٠ هلعف اهيضتقي

 وأ ةدسفلا دا تحلم ه2 0 ملا و ٠ قيس اعل وأ حلاصملا

 ءهّلل اهماع ا عاقبإ ف نأ :رهضن دق رمالا ناف ب اهريداقع

 هللا اهملع ةيئم هنع عملا عاشبإ يف نأ نيضتدقىعنلاو + ما لس ا

 وأ حلاصملا نم ببسلا تاذ هجتني ام ميجل مزتلم لعافلاف . هنع ىهن اهلجالو

 كاذ ليصافت لهج ناو « دسافملا

 ؛ لمشي ملام ىلع بقاعي وأ باشيأ : ليق نإف

 ملام ىلعال « هاطاعتو هلعفام ىلع بترت امنإ باقعلاو باوثلا نأ باوملاف

 دقو . دسافملا وأ حلاصملا نم هنع نوكي اهب ًاعرش .ربتعي لعفلا نكل ؛ لعفي

 وأ « ًانكر هلعجف هتحلصم لاعفأألا نم مظعيام نيب مو « كلذ عرشلا نيب

 ىو ءاناسحإ حلاصملا ىفهامنف كلذكس يلام نيبو « ةريكهلمجف هندسفم

 وجع افو 2هلزضاوا نيدلا ]ناكر ا وهام نيف تقيل, ينج و يس ا

 0 00101011 ب

 ةعورف نش كلذ نود هلعج امو ء نيدلا لوصأ نم وهف تار هاما ف عرشلا ةملقع

 وهف كلذ نود ناكامو ٍءر ءانكلا نم وبف تايبنملا ىف وأ مظع أمو . اكتب

 ةدسفلا واةحلصلا رادقم ل كادو ل21

 لع ل سل



 ةئماثلا ةلأسملا "ا

 عرشلا فرع ىرج « امولعم ادوهعماذهناكذإ و . انبسك نم نكت مل نإو انيلا

 نازولا كلذ ىلع اهتاببسم عم ةيعرشلا بابسألا ىف

 ةمونسملا ذأ فيتررتشملا باشا ىلا ةبسفلاب « ةريثك عرشلا ىف ذ هتادأو

 ايوب نق يمه 1 دج حما نم): ىلاعت هللا 0

 ىو ( "” اميمج ”سانلا ايس اهن أكف اهآيحأ نمو. هلوق ىلا سفن رين
0 

0-2 

 اهنم لفك لوألا نايل كلا امل لتفت سنن نم ام » : ثيدحلا

 اهّرجأ هلاك ةنسح نس نسى هرم ) : هيفو « . 0 لتقلا 0000 لأ هيدا

 53 هنفع « ةئيس ب ا 1 : كلذكو . ؛ 0 لمعنم رجأو

 هل هنم لك أ ام ناك ًاسرغ ا ناو“.'راثلا نم نتس ةيادلاول دلولا نا »

 00 امو « ةقدص هل وهف عبسلا 1 دل ل نيف

 ؛ عرزلا كلذكو « '*” ةقدص هل ناكالإ ا و ل. قيم دل نيكل

 نأ عم « ىصحي الام كلذ نمو . هب مفتنا نم لكرجأ هل نوكيف علا ثبي ملاعلاو

 ببستملا لعف نم تسيلرضلا وأ عفنلا اهب لصح ىتلا تاببسملا

 ؛ هببسمل ايضتقم هيف لخدي 'اعإ ببسلا ىف لخادلاف « كلذك ناكاذإف
 عيمجب طيحم ريغ ناكناو « ليصفتلاو ةاجلا ىلع هلايضتقم نوكي ةرات نكل

 حورلا قوهز نيتيآلا ىف وهو .ببسملا ءايحالاو لتقلاب دارملا نا ىلغ ىئب» اذه )١(

 2101 ل42 2 دند1يبتقولا ىلااجوملاو ةادا وهو : بسلا ةّئسن هاف نوكف . ةابحلاو
 ليلد هف نوكت الف انه هتدارا نكمت و٠ | لس“ ل 0 لتقلا لعح ةيناثلا

 ١4٠١ ص ىف مدقت (9)

 هحام نباو ىذمرتلاو ىئاسنلاو ملس» نع بيهرتلاو بيغرتلا ىف هركاذ ثيدح ضعب (؟)

 نيعضولا ىف ( مالسالا ىف نس نم ) ظفلب

 هاعدم ىلع لدي وهو . ببستملا ىلاببسملا ةبسن هيفحضاو ةلأس.لا رخآ ىلا انه نم (4)

 هيف ركذي مف(رانلا نم رتس هيدلاول دلولا نا) هردص الاهماتب سم ىف (5)



 ١ نال ةنماثلا ةلأسملا
 20سم

 تفتليرل ناو اهبخاصن الو داضبأ ميم ايفا يييسقلاف اتم[ ةيتول |نامأو
 ةئما نب دافع هوما ماب سيلا لحلب ل م ورا

 +: ةيداقلا“شانللالا هر هيلز نم الر نحارب تار[ هاهنا

 نايت راف و6 لايزاوب ديلإ يلمح للا ةكرس اهنيك اديك 0 امنإ اهنألو

 ةعراشخألا نيازص ةقنرتإ# ةشرملا عنه تحال نيالا .تايداملاوا تا

 «ىرورض وهام لع رصتقاو « ىرورمذي سيل اه بابسالا نم ىمر اعرف . ةلما
 هل حصن ىتح « هبلق ىلع اهرثاكت نم ًارارف « اهيف لاجملا سفن ىلع قيضو

 اهتكح أ ؟نف كلش الف ء فواطملا عل ل ضوف فانسالا تعاك< اذاك ءاديدك ١ك

 بولطملا حصي اهتهج نم ذإ ؛ ةبترلا هذه ىف

 ال يقفل ناك ايليف 1 دام تانح ال ةفرا س01 ل ا

 ءرم الآ لاثتم وة دوصلا ةقرش ةهج رم ريسسم ايف كلذ نا 2 الا

 ( امرها ريغمأ ةحيلطملا رهاذ تراكتلا ناك هياء اوفا” 1

 هب ظبترتام هب فلكملا ناك نف - هللارمأ لاغمأ' دبعلا ديم تحت تالذ لك

 رعأ هنلاو . هل ذاهاش نم للا1 لاما ف هذيمف نك 0ع نا تيل

 هداَعلا قالا

 ا هن ال :٠ الأ ترسملا كاد اتلضق 0" كوبلملا :عاقإإ ةلزدق اتسرعتلا عاشإ

 ةدعاق اذهد شي و ٠ ةرشابم هل اكن كك « تاداعلا ىرخ قهنعاسسم لعج

 عبشلا ةبسنك «اهمابسأ ىلا تاببسملا ةبسن .اهيف ىرجأ ذإ ٍ؛ تاداعلا ىراجم

 ءاينومةسلا ىلا لاهساالاو «رانلا ىلا قارح,الاو « ءاملا ىلا ءاور,الاو « ماعطلا ىلا

 ةيوسنج اترك نع بييستب ىلا امض الا كإذكم ا[ كإ 1 0 7



 ةعناسلا ةلاسملا 0

 اوزاح 7 ًاعطق 59 + ملي هللا لوسر باح نأ- :دورو ملسل ىل اعد «ىباثلاو»

 3 لوعدلا أ مهبدن | مالسلا هيلع هنك 7 0 اه رمل عد
4 - 

 ع

 ةقاحألا حاصمل ةمضتقملا ا مثرمأ م ايندلا اصمل ةيضتقملا ديب غل

 ع خلو هيلع مط دام لضفألا نأ ىلع كلذ "ليق ”ةلاملا هذه مم مهكرتي 1

 اهديق 2« ياا ةالصلا هيلع هلوق لائبألا . هيفموقب اماقماب دتعب الةلاحلا

 اوكرتي ملو «. تاداعلا قراوخ لهأ مه ةلاخلا هذه باحصأف امناو 4

 اوكرتيل اونوكي ملو لع لهأ اوناكو . هن 0 ل ا مارب دااايض

 بح للا لمقدلا

 ناف. رهاظ اضيأ ابيف بدستلاف ءالتبالا ةبترم ىهو ةعبارلا ةبترملا اهأو

 ا قطو هز تل سخلا حانن روحك ايلادق بابل
 ٌمصرال ةيدابعلا بابسألا نأ اكف . ةيتداعلا نود ةيدابعلا بابسألاب كلذ

 بابسالا كلدك « هّيلا ةفورصم تناك ثيح نم ايبنس ىذلا لع ادايعاكرتلاا هيف
 رع دقو الإ ةسوفنمأ سفن نمي كمر ام : مالسلا هيلع لاق ال انه نمو «ةي.داعلا
 «اوامعا . ال» لاق# لك الفأ 7 لمعن فدللا لوسراياو لاق «رانلاوة نجلا ن 57

 او رخآ ىلا « قْئاو ٠ ىطعأ ن 2 ٠ مف 1 « هل قلخ امل ع

 . ةعوضوملا ماكح ألا ىلع ةيراج هدنع ىعف . تادابع اهنأل تايداعلا كلذكف

 0 ابن ااتعن ءقاداشلا ]و راقت ل ثم باسعأإلا |[. ةئترملا +نعت بجابص رظنو

 يبل" تلات عالدبو تالا

 لكومو .ديق ظفلب قبمبلا هاورو - ةريره ىبأ ثيدح نه ىتاربطلا هاور )١(
 اهلزنم ملعوالا سفن نه ءمكتمام) ظفلب-؛ ٠س ةءزج_مسءتاياور ىدح اكو ورلا هذه(77)

 فاتخم ماسو ىراخببل ةلروط ىرخأ ةياور ىف ةظفللا هذه تدرودقو . .هسوفاءظفل ريش (غخلا
 ريثكى ف اغاتخم ىئاسنلا الا ةسمخلا ن نعريسيتلا ىف ثيدحلا رك ذ دقو. انه ام اريثك اهظافلا ىف
 انه امح< هظافلا 7



 ا ةحلابلا تاسالا كرت تاكل 2 لكس

 : تر ربنمانلختال : : سابعلاو اه لاقف > ةكميلا اع دو نت ارئاز كتبا
 لاقف لجر كلذ 1 3 6 6 هباحصأعم جر دوزرم الو هكر ةيطع جبس

 2 01 ىلإ جورذل ا ىل ىرت لبق لغب نع الا نوسه ئدنصا ا ةللما : هل

 هب اوج فالتخا نمانبجعف : ىوارلالاق ٠ ريناندلا هده رفوت ل هال هل لاَقف

 ؛ ريشتسم ريغاعدوم ندا انعلا "ا ا ارا فالتخا مم تولجرال

 هترماف هتدن فعضتماعف « اة 4 2 0 هللا قو دقو

 تاكلي الا قادشتقا ق مزالاب ةينلا لقيم فا علا ءلالهأن م مامإ اذهف . متي اع

 ةدعاقلا ل ع_لعأهللاو_ءانب؛ بابسالا- رطىنيقيلا ىوقل اسو «.ايتاغازم قيراغلا

 رظناا ناظم ىهو . ةكله لاوةمالسلا ىن نونظلا تابلغو تاداقتعالا ىف ةمدقتملا

 مدقت اي دجال مازال ىف نانا داتا كلا فاتخي كلذلو « ىهقنلا

 هكر 3 هي لوخدلا ؟هللضفأ نب رمألا ىأةيترملا ده حاصف :ليقنإف

 9 0 امديالا اة ف نابع لإ نأ فال نم باوجلاذ

 « هتحىف بابسالا ماقم هل تماق ناوتاداعلا قراوخ نإف ؛ هريغ قح ىف كرس

 بابس الا ف رصحنمريغ ببستلاو« ةبيرغبابسأ اهنكلوبابسأ اهسفنأ قىعف
 نم امإ 2 ع ثيح نم هللأ هقزري داد ريع جحلل 3 جراخاف ل ةروهسملا

 امو 4 ءارحصلا ىو ةيداملا ىف ماسلا و قلي نم ةهح نك امإو 4 ضو تان

 هجر وأ ةءايتللا يستلم لزتو نأ رلواع كيذ يغار « كا نال

 ءاب نيدو وما اياز يفرط لاجل تلاعس اء اد احل رس سرا
 ناار ”نلعت هلوقل 4 4 ةالصلا 9 باس الانا امعلا لع ا لجرألا انين ويلف

 0 مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ىؤرو . 3 كل (اهيلع ني طصاو ةالصلاب فدا

 دراو ةيع لاو ربل تادكك ناكمل دلو شال اودجي ملاذإ ة ةالصلاب لهآ كا

 ىف معن او ظسوالا ف ىنايطلاوةرانكلا «ىلاق روظنما و ديعسو دي.ع وبأ جا 1 (

 ناك" لاق هسعهللاىذرمالس نب هللأ دمع : نع ححص ددسلا ناميالا” تعش ىف ا ةيها

 (ةالصلاب كلها رمأو: التوةالصلاب مهرمأ قدَص وأةدش هلهأل تازئاذا ماسو هيلع ها لم ىنلا

 هلهأ كباصاتلذ] 0 هللا ىصولا ناك ) :لاق.تنان نع هريغو دهزلا ىف دحأ جرخأو

 ىلا ا ىسولالا ريسفت نم ها ( اولص اولص ةالصلاب هلهأ ىدان ا

 1 ج تاقثاومل



 ةعباسلا ةلاسملا راب

 هللا ىلعنيلكوتملا نم تسلا: هنبال ل مث « مامطلا نم هراد ىفناك ام ميبب 1 8

 ! كيلعمّتلا ءاضق نم كيجني كي أ دنعناك اذا محلا اكو نيت ع و

 قدامك هلا ىلع لكوت نم

 ءآبقتلاف ٠ راقكلاشيج ىلعهدحو لمح اذا ىزاغلا « هقفلاىف انتاسم ريظنو

 ىذلاف ٠ اهادحإاب مطقيوأ :كلخلا وأ ةمالسلا هنأت ىلع بلي نأ نيب نوري
 « كلذ نم عنعي ع ريغ نم ةكلملا دقتعا ىذلاو « لمفام هل .قاح ةمالسلا دقتعا

 كلذكو ( ةكلهتلا 0 1-0 ا الع لو ) لاعتماد كلذ لع َنولَدتَسو

 ناو ؛مادق الاهل زاح 55000 تلغ اذا« دار ريقي وأ دارت ةزاقملا اخد

 ىف 'ءاملا ىلا 'ٌلوصولا ةنظ ليع بلغ اذا كلذكو . يم ل ةكلملا هنظ ىلع بلغ
 تى

 دل م 20 كلاب ف ار للاتكو :: رند الو ريخاتلا 0 خل

 0 ولا ىف ءاملا ىلا لوصولا هنظىلع بلغن او منع وأ هلخرف ءاملا دوجو عممميتتا

 رشا ةققللا ةباصإ وأ ءربلا رخأت وأ ضرملا ةدايز 0 لع دلع أذا
 تابجوم تناك ناو « نونظلا تاملغ ىلع ةينمملا لئاسملا نمكلذ ريغ ىلا .. رطف

 همي ا انتلأسف ٠ لصالا اذه ىف حداق ريغ كلذف فلتخم نونظلا

 ٌنامذ ىلإ ةبسنلاب هيف لوخدلاك ببسلا نع جورخلا نأ قت .ْم . ةدعاقلا

 باحصأ دج كلذلو ٍ؛ هيف ببستلا هيلع بجي ال هنإلاقي نأ حص «قزرلاىلاعت
 دئعوهأمىلا مهم ديأينوقلي و «راطخ الانومحتقيو :لاوهألا لا

 بابسأو ررغلا نطاومنم هيف مهامنا ىلع ءانب ؛ كلذك نوكي الف « ةكلبت معريغ
 ا قو :» ةايصتلا يلتيملو نمل نطاوم نم اندنع وهام عم ىوتسي 61

 : هل لاقف دباعلا ىرزجلا ةيطع هيلع لخد هنا ىناسالا سانعلا ىلا آن ضايع

 اهيوكر نم عنم الإو « اهيكر ةنيفسلا بوكر ىف ةءالسلا هنظ ىلع بلغ اذأ )١(

 اذه ىف رظنب (0)



 نمو ء بابسالا ىف :لوخدلا تضتقا « ةداع' تناكث يح نش ٠ ءانش عمل ءاش

 لعفي نأ لعافال نا تضتقا « تاببسملا قل + ديب اهيف بابسألا تناكث يخ
 لو الاب فرطلا 12: قاقرم !قيفرطلا دنا فلك ملا نس كلي ظل
 لعافنو كيرا و نيج مم ها ىاقلا ىلع نآو , '''مدقتام روق (ىداعلا وهو

 وه ذا ٍءال مأ ببستا هيلع ءاوسفةصخم هتباصاذ الثم عاج اذا هناف . ةدحاو ةلاح

 نا  هذعلاحلاو .هنظ ىلع بلغي ملف .ىلاعت 0 ا ا

 الق: يحاو نيتلادلا اهلك ىءدقعا ب كفيلا لا ديلا 7

 يلع بع الن( يكذيتا ىلإ كيب داود الو ا
 ,نع هاتغأ بيسملا دي ىف بسلا برأي" هيلع نال ع كلذ مفر قف

 كف * ءاؤس كلذ ىف همدعو بيسلا لب «تيبعتلا سهنوح ود ا

 ٠ كرتلا ىف كالدك « بيصلا لعمداتعا نك اداديلا فلا ل

 ديلاب ءاقلا ناكل يبسملا صئاعالا طاساب دس نشل ا ١

 كيتعلام ةجفل 8 ىف سلو تسلا نش ع نعا ل بيلا ل

 ييفلا كا 500 ايبش اعوضصوم هيرو ةيحك ع هيلع دن

 . ناشاالا قئاتحو ناعالادتعيفءاوس نيلجلا ىفةمدعو اد

 (7:ثددحلا ىف لاق دقو ٠ "40 كلذ رع ريادل رم دقو هني هيض 17
 كل هنا سنك ل ائيشكوطعلإ نأ ىلع قلخلا عمتجا وافنئاكوه اهب ملقلا فج »

 ةيكللاملا ءاهقف نم ىسوسلارصن نينسحلا نع ضايع ىكحو « هيلع اوردقي
 .الغ دق رعسلا ىرأ اف اماهط رتشأ تدان ميلا ايف اع ةنل 6 هل اق

 اتزوريتصو, ابن ؛ققختلا ىلا ةيملعلا ةلاحلا مغر اه ع ١ اهبحاص كرك كار

 انيلع رهشفنل لكل اقتل نر اهاضتقم ىلع هلاعفأ ىف ىرجي ةيعيطلاك هل ةفص

 ةيعيبطلا فاصوالاك هل ةلح راص ىذلا ىأ 2«

 نخا بيسل ل 610

 اها ةسفاخلا ةلأسملا ف مدت 6 رة ل كما ق0(



 ةعباسلا ةلأسملا 2

 داقتعاف ؛ 1+1 لع ابواطم وأ احابم ببستلا سفن انضرف اذاف لوألا اَمأ

 .هلطبي الف ٠ بولطموأ حابم وهامتنراقةيصعم «لعافلاوه بسلا نوكلل دقتعملا

 ؛ هنع ايهنم هريع) ةمصعمال نراقملا نو“ 1 لا ك6 لثمن ال يق نإ الإ

 لوما ف نيم كلدَو . ةبوضخملا ةندملاب حيذلاو « ةبودغملا رادلا ىفةالصلاك

 ناي رج ىلع دمتعا اذا اهيفلماعلان الو حيحص بسستلان | رهاظف ةيناثلا ا

 ناك كلذ نظلا يع بلغو «اهبابسأ نعت ابسملا عوقواهيف بلاغلا ناكو «تاداعلا
 ا خلبم غلب اذا تاذكو . وهوه وأ ةكلهنلا ىلا ديلاب ءاقل اك ب بستلا كرت

 قاغ اذا هنا. طاح ل ارلاق ديف نينو: كاتبسكي نأ هلع ةنجئاوف ىداملا

 زوجي الو ٠ اهوخحتو ةتيملا لك أ وأ « ضارقتسالا وأ «لاؤسلا هيلع بجنو ةكلهلا

 01 اللا رطصا نمف :. قورشم لاق كلذلو + توم حضن كرتي نأ
 رانلا لخد «تام ىتح برش مو 11 ١١ إف هيلع هلل

 اهمحاص نكد لغ :ثحابيف ىقبي هناالا ؛ رهاظ انما لتقلاك ةثلاثثلا امأو

 مالكقالطاو ٠ هيف رظني امم اذه + ال مأ ةيناثلا ةبترملا بحاص "” ةلزنمب
 قرصتلا ةعبرتا تحن لخد نم نيلكوتملا لاوحأو «ةقرفتلا مدع ىضتق/ ءابقتلا

 اذه ىف نتتبترملا ىواست يلازغلا مالكر هاظ ناكن او اذه ٠ كلذ ىضتتقتال

 ةارخا رظن ةلاسملا- ف رهظي ىنلاف ٠ ٠ كلذ ىف هل ليصفت ىلع ع ءابقفلا ةقيرطك كسلا

 لاحلاو معلا نيب قرفلاو ٠ ةيلاح نوكتو « ةيملع نوكت ةبترملا هذه نا كلذو
 لع ابجاو ناكذا ي "؟ ةيناثلا ةمترملا ىهف ةيملع .تناك اذاق .٠ هلهأ دنع فورعم

 اهيبسم اهيف لعافلا امناو « اهسفناب ةلعاف ريغ بابسألا نأ دقتعي نأ .نمؤم لك

 |ذا اهقرخي دقو « ةدرطملا دئاوعلا ىضتقمي ةيراج هقلخ ىف هتداع نكل « هناحبس

 ءىجيف 0 عوقوب ن :,ظلاةيلغ ىف قرف هيلع بترتيال اهوننب قرفلا نال )١(

 رخو هنامصعو :ببستلا بو>و ن 0 ىللصفتلا ةق

 اكحاكغ لانا ق ال كرعتو ابفرتع ىضعأ (0)
١ 



 ؛ةيدوبعلا م اةعدققحتل رمالل ةييفل يملا ىلا دصقلا ىف ههحوت اماو كلذ ريغ

 نسيشلا[كلاد قإه ل 6 قدا هب ل و كسلا ف هل ةدل

 اهقر2 دق هنا اك اه رج ءاش ولو « هب ةد الإ 0 هل نيبت دقو_

 لخدف ٠هيلا هب هجوتاا قدص ىضغتقي ا لعو « صيحم :ءالتب اهنا لعو  ءاش اذ

 عراشلا دصق ىخوت هنال ٠ مدقتام 7 دان دعا د راصف ءهلك كلذ ىلع

 كلذ نمض ىفام لكل 2 روما كلا قودصق 1 دقو «هريغ ىف رظن ريغ ن

 نأب ملاعو تكمل ا را 1 : أممو ٍِ نما

 قلطم :دصقف ٠ هيلا هب «دوتلا قدص ىف قم>ت:مو هب ىلتمملا وهو ببسملا وه هلل

 نم م. رايخلالا توك زبك ان كلا ا
 تادكلا نم

 عباساا ءااسألا

 نعام ناكنان م الوأ ةنعباب دم نك نامل بسلا

 ببسملاعوقول ًادصاق ببستملا ناك أ انيلعءاوس6 ب. تلا عفر باطىلاكشإ الف

 « عقيف حورلا قاهزا ناودعلا لتقلاب دصقي دقف :نارمالا هنم ىلإتي هناف ؛ ال مأ

 4 عرشلا ىضتقم ىلعال ةداعلا ىضتقم ىلع عقيفب وصغلابهعافتنا بصغلاب دصت» دقو

 ضراعل « هيلاتافتلالاو ببسملا ىلإ دصقلا هرظن نعبزعي دقو . ةتبلأ عقبال دقو

 الف هنع :ىهنم ريغ ناك ناو .هب واضعا الو ل ركذلامدقتملا ضراعلا ريغ ار ا طب

 اهلك ة هرو < ملا تعد 1 َّق : كسلا عفر ب بلطي

 هملع 1 را 00 1 4 لعش 5 5 ريغ هلعجن > ملاعلا ىرتعت ىلإ ةلفغلا ل هلمدقت 00

 2 فيلكتلا سفن عجل ناكل 0 /ا | رشه 00 او تاق نيعلا ة هعفلم هلم عفالا ةلقغ
3 

 0 هبراشعاالو هلوقو. رك ذلاءدقتملا ض راعلار 01 6« باس | مدعب فاك هو هنعى هن ها يوم
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 .٠ اهنم لصف ) ةسداسلا ةلآسملا (

1 

 بحاصو . حيحص اذهو .امف كلذب ققحتلا عم تعضو ثيحنماش ذخا ةبجل

 اذتا هيف 3 مف ندا سستم اذ! ةناال ايش هشتلاا 2 هقدشتم دتصقلا كه

 1 ا ل1 واوا ناهتطا ترتر ناو :اهتابلطت ىلا انضكلمال « هيف هلل ةتيدونتع

 ةضحلا تاداسعلا

 77 بابسألا ىلا تاغتلالا نعدرجتلا ىعق كب هيف لخدي نأ ه(ةيناثلاوإ»
 0001 1 ا و تاسملا ىلا تانتلالا هعالخف ةندحم روما ف كيح
 نع جورخ كيبرشتلا نأ ىلع ادامعاو « هاوس هدصق ىف هعم كرشو ال نأ ةدابعلاب
 58 « تائدحلا م٠ ءاقبهلكك لذ ىلا تافنلالا ءاقينال ٍةدا. هلاب ديحوتلا صلاخ
 دبشلو + حيحص هعضومىف : اضلأ اذهو . كلا قيفدت وهو رابغ يلا ىلا

 هاء وجرب نك نك 0 ا اا

 0 ر ةدابعب ك ارنب الو ًالاص المح ْلَْسِلَ

 1 0 (صياقلا 0 يدلا هلاصلخم
 .طبنتسملاى عملا اذهب رعشي كلذ لك ٠نيملاعاا برهلل هجوتلافقدض' بلطل اىالد

 با ءسالاب ىلاعت ديعتمةبترملا هذه بحاصف + ةيدوبعلا قدصو 0 صولخ ىف

 1ع: اعماغلشت ىارظنم ن 1 نع 00 هتهج نم اهيف رظنلا حارط | ىلع ةعوضوملا

 «برقلا ءانمل قرتلا ىل راع م1 كارو ادم ل ]كانو نهاية نرع اويلا مجري

 أ ةصاخ بسملا اهيف ظحلي امم ويف هنن
 يف رظنلا نعادرجب ىعرشلا "”نذالا محب ببسلا ىف لخدي نأ (ةئلاثلاو)#

 .قدص ىفتقي هلوقو ٠ لصفلا اذهىف زوالا ىنعملل ةراشا ءالتب | هن اىلعو دعبهلوقو وه )١1(

 ولو هب هس ع ك4يلس# هنا هل نيت دقو هلوقو . لصفلا ىف ىتاثلا يلا ءللا وه ههحو:

 وهفلاقف دعب ىناعملا هذه حرصدقو ٠ ببسملل تافتلالا هيف اهف ثلاثلا ىنعملل ةراشا خلا ءاش

 نيتبترملاو لوالا مسقلا نه ةثلاثلا ةبترملا ن 0 لش يلع طاح زك .خلا ببسملابل !اط
 تحن ردت امم ةيلاثلا دم را هذه دع ىف هع» مالكلا ىقسيو ٠ لصفلا دج تحدت وك ذملا

 ا نيمسقلا نم جيزم ةبترملا هذه ناذ ةنسلا 5 تافتاالا كارت هعوضطوم ىذلا لصفلا اذه

 ةدحاوةلاح ىف ًاعمهبلا تافتلالا مدعو سبسملا ىلا تافتلالا نيب محلا حيحنمت ىقبي ابك «تف رع
 فحاأ و سصخحش ص



 ب. ايقبأ ينارم تالثول تاس لا طئاش

 لاتاهالا يش نمو ترامس نك رطل 2007
 ءالتبا رادلا هذه ىف ةعوضوم تاببنملاو بابسالا نأ ىلع ينيماذهو *كلذ ريغ

 (اهدِحأ] نيرورضو لغو , ةواقشلاوأ ةداعشلا لإ ىرط ان مطاناحتماو دابعلل

 لتس ةفكقو قف روظنم ره رح ب (""هلكملاعلا كلذو .لوقعلاءالتبال عضوام

 نم ع هلك ماعلا وهوا. وفلل | ءالتب ال عضو ام ( ىلاثلاو ) اهءارو ام ىلع اهم

 امد'ةنمو مط رخسم وه ثيح نمو «راضملاو مفانملا دانبعلا ىلا لصون وف كبح

 تحن مهلابعأ ىرحتلو « ردقلاو ءاضتلا 82 تح مهم. راصت روظتل ,هيف نودي

 ءاضقلاو قباسلا اعلا ىضتقم رهظيلو ءىئش نم شيودعسنم اهمدعسيل «: :يشلا كح

 عنصيام عنص ىف راقتفالا نع هزلمو «نيملاعلا نعىنغ للا ناف ؛ هل درم ال ىذلا م 4|

 2 اذهىلعةلد الاو . اهفمملتبيل دايعا اههضو لارا 0 لا

 ا 6 مايأ ةديف ضر ذل 0 )هناحيسة لوقا

 9 71 هر قلخيناا)( دا نسحأ كب ل ىلع

 (تاع ميمأ ممواينل اني ضرالا ىلع ام انليجاناز نا

 مث ).( نوامعت ا رظننل مدعي نم ضر الا ىف فئالخ 5 انلعج مث )
 نيب اهوا دن ماي الا كاتو )( ًادمأ اوثيل امل ىصحأ نيب زملا ٌىأ .لعنلا"”مانناب

 ةرودص امه فنا تبيلو) (نيرباصلا ”ايو_هلوقىلا_اونم/نيذل هلا لميلو سانلا

 ةلادلا تايآلا نم كلذريغيلا (يلتبيل مهنع فرص (ميرلق نايت

 "ا ك5 كاك كنك ذاذ“ دحر باكا ندا عضو نأ ىلع

 نضع مت صخش ل كف راقت 10 هدعب ام 1 0 اليصفتو ةلج ىأ 09

 تايلكسلاب ةظدت رم تاس نا ناد ليضافلا عيج

 هر ٠ ىفتق» ىلع سوؤفنلاو لوقعلل ءالتب مى لع دالد حصت (ع"”١

 ةي لاو خال ردقااوءاضقلا, مكح تحت مهفيراصت رهطتل ةلوق ىلا عحرب ةياآلا هذهلبقا» (©)
 خلا 0 ماعلا ىفتقم رهظياو و هلوق ىلا مجري ةريخالا ة 3 ا أهدعب امو



 ( اهنم لصف )ةسداسلا ةلأسملا ا

 ةاطسقتعاب ل ىناللا نعلن ةمملا بل :هلوصخعو » !لذيبق :ةكح لع تاكد ملا وه

 ا الل الا كيال دنع ناجع اعرشوما هتك ة يجن نع لب": .لالقتسمالا

 نم بيسملا ىلا تافتلالاف « امس نكي لالاو « هلوقعم هنال « بيلا ب تنوكي
 نوكل فانم وه الو « هقلخ ىف هللا ةداع ىضتقم نع جراخب سيل هجولا اذه
 دهسا الل الو لتحيا هللا ةرسدق قاف 4 كاست هللا ةزتنعب ًانقاو تن لا

 اند قنا اعاعنلل ةقلاختملاوك يئاانملا- ذوجلو فمي القا !ةضع
 تسلغ ةداعلا نأل كلذو 500 0 ببسملا دف 3 ىبح هيلا تاغتلالا

 ايضتقمال لعجلاب ًاعوضوم هنوك ىلا رظني ملو امر س هنوك كحب ببسلاىف رظنلا ىلع
 ءابشلا 3 لوكا ىفلطا لارا :نلاع وهادهو ههيقم

 : انيسملا هنآلل لاثتشا نمي قل ذأ طا خستلا ىف لدم نأ': ةئلاثلاو

 ارا 2 كارل دو ةاسعإ ةنكنللا |هنه نجاه لع بلاقلا ل :ريكبش
 « فاخت ' قمع 0 هنوك حص ول هناف ؛ امدس هك كح ريغ نم « هتداراو

 ليلدب ىنابرلا بيبستلا بناج ضحمت كلذك نكي مل امل ٠ةيلقعلا بابس الك

 هلم قو «#ببستاذامعلو ألا ييسلاف» د لا لاقيانهو ٠ لوألا تنل

 عم بابسالا تناك اذاف "7«!؟لوألا ىدعأن ف» : مالسلاو ةالصلا هيلع لق

 يكيرش هل سيل ذا ؛ ىفال بإادملاوه هلو هللا ةردق تلاد تاما

 برب.لا رابتعا مدع ىلا مجري هلصاحو . مالكلا لعىفنيبم هلك اذهو ٠ هكلم

 حيحصض كلذو . هببسم هللا نأ ةبجنم هيفدرابتعاو « هسفن ةبج نم بو ملا ىف

 ه4 لصف +

 8 32 ١

 بدسلا ىف لخدي نا (اهادحإ) : ىتارم ثالثهل بن سملاىلا تاغتلالا كرتو



 11# (ثتارم كلث لع بابس الابخا سس اكشف للالاقلا

 هت ةتلاريغ نم « طقف ىهنلا درجم ءايتنالاب دصق نإف ٠ ىهنلا ىذتتع ءاضقلا
 1 2 ع .

 هدصق من آو عراشلا دوصقم ىلإ صخ 6 امعملا نع 25و الح الج لا 2ك و ىلا

 نيم ماا ةدسعم ن ف ,م'يلاعراشلا دصق رهظام 4 دصق ناو 6 ىضاقلا

 525 مدع نكمل علا ئضاقلا د صق وش لاف أ عراشلا 0 لصح

 ةبسنلاب تادابعلاكو بف مهني مل امو ٠ لامعألا نمهتكح مهف امف دلتملا اذكهو

 دهرا ليف او ةابندلا فق فاعلا اصمل تعضو تادابعلا نا ع دقو ٠ عيبجلا ىلا

 ةيويندلا اهتامسسم ىلا دصقلا عصبد ٠ ٠ ليصفتلا ىلع كلذ ع ل ناو « ةلمجا ىلع

 مدقت 5 دّقلا مدع 71 ا ىلا لاف ٠ ا لع هب ؤر ل

 ةددانلا ل [هسملا

 * نيمسقلا ىلع عرفتت بتارم بابسالا ىف لوخدللف مدقتام ررقت اذا

 كمان لع تالا 11 لئاكم الغ جايبس# لا تان

 ك7 دارس وأ :ييل لاعاد هنا عابر لعسي نا* هاذا

 يسارك قلاع تاز هناا ع ارامل سرا اال كادت هلام ماضم وأ
 م ئداعع“ ن 2 ٠ حبصأ تمد افؤاع ما 0 0-0 هللاَو )

 مخ عدلا رفات داتا لكيركسلا# مولا ناكل 220 م11”

 مالكا باب رأ اهيف رظنلا ىلوت دق ةلأسملا ءذهو ٠ هسفنب العاف بكوكسلا

 انواع ةجاع مدعم قوكل ككرقبملا 31" لع كيال افون تيت كدا

 لضفب ان رطم لاق نوااهأق ( يلا هلل ىلا هل ا( زاع ريثتعلا قف مفيدا هك 00

 ىبرفاكتاذف اذكو اذك ءونبان رطملاق نمو ٠ بك اوكلاب رفاك ىب نءؤه كلذف هترو هللا
 .بلص ىف اهانتيثا امك طقف نمو 0 لب رفاك هلوق كعب ف ةلك هيف سدلو ١ نك افكت نمؤم

 هعيرشلا مضو ىف عراشلا دصت نايب نيتماعبا ار نو يود ن اسر اه ل
 نووض وم ا ىفىن 2ك 6 ؛اور )م اهفالل



 ةمالا ةلأسملا 0

 دضتلاو تاميسملا ىلا تافتلالف كاذك ناك اذاو ٠ تايدابعلا ىف ةرهاظ ريغو

 هداهن>ا لاحم مسني اا دهنجللا ناف . دهملا ىف امسالو . تايداعلا ىف ربتعم اهيلا

 قاو ىلع ماكحأألا ءارجا هل مقتسي ل كلذ الولو . اهلا تافتلالاو للعلا ءارجاب

 دب الذ ٠ حيحص ريغ كلذو ؛ سايقلا لطيف ٠ عامجا وأ صنب الإ حلاصملا

 ا در نادل ةاواكح الا نإ تفرع دولا ناهملا :َلاةتافقلالا نب
 ءاهم ةصاخللا ىناعملا روهظ دقف اهياع بلاغلا ناكاماف تايدابعلا انااا

 ىلع قا تافتلالا كرت 3 كرك اهيف صوصنلا ىضتقم ىلا عوجرلاو

 نأ هقح نأ ىف ءاوس داما ىلا ةبسنلاب نارمألاو . اهيف عراشلا دوصقم

 ىف ةتداعلا هتامؤاعمو . هتاكردم . نم ناك امف الا «تامبسملا .ىلا::تغتلي.ال

 1 ةيعرتشلا تافرصتلا

 1 ن1 للتو اه شور د الن تاقتلالا ىف دكمدلا قأ. : باوجلا
 عورشملا ةحاصملا عقتل هيف ىه 1 ةلع ىفرظن اذا
 مدع وأ لمعلاب اوصح ىلا ءدصق 0 0 كلا اهل

 ' و1 لالا وكانك اذاكتمت ةرلق « ةبلإ ةئمنلاب 00 دصقلا

 الآ ل |ذاف « ءارس دلقللك رفا. ءدايحا ىف هتؤضال نيهجولا قور دصقال

 الا نا رظن « نابضغ وهوىناقلاى غقيال» 0 يشلاو ةالصلا هيلع

 ؛ موصخلا نيب جاجا | ءافيتسا نع نهذلا شيوشت هتكحو ؛ بضغلا هارف

 هي كلل يدعو ؛ 001 3 كل عبشلاو عوجلا بضفلاب قلق

 لاو اال 0 كلذ 51 ةدحو اذأف ٠ نعذلا دل اي حملا
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 ريغ ىّّوظنان ا لالا ليكتمل ل ءاهبف تيشيل العلا تالحمىلا ”رظني وبفىأ )١(

 ةاعا ر*ىفداقملاعءىوت ه4 لمعلا هذغلا دنعو ٠ هطبنتسا.ىذلا عر ,ةلااذه ىف لمعلاب وقلق

 هتاعار «مدعوببسملا

 مكحيال) ؛ ريبتلا ىف هاورو ٠ هةر ا اا رب وا قارعلا لاق (؟)
 ةنا هجرخأ لاقو ( ناضغ رهو نينثا نعب دعو



 هه اندلا تاغتلالا وأ ؛ تادسملا ىلا اكسال فاكس

 كالاذةحصِ ع ايف ا "واسم يو يلا وه ىذلا

 5 اعلا هلوقك ءايندلا رو ىف راج وه 5 كحل 0 اذهو . دصقلا

 امم كلذ هابشأو ) ١ 6 25 1 هلل 0 5503

 0 55 5 00 اعاف اًضيأو .٠ قفل 2 نا دعتلا ةحصل 5

 فق هيلا خالات أ ىلع د معالا 2 عجار وهف 6 ةعفلا 5 هل هلا د >5

 0 هيف 0 انتو هلاح 4ب 0 هر 1 44 - 6 هقزرب 7

 امإ هلكف يلكتلاف . دابعلا طاصمل تعرش اما ةعب رشلا نم مولعملا نأ كلذو

 : ةاتيدمو 0 صضتفم م ادلاؤ 3 0 ل ) 0 )6 ةدسقمءردل

 :دصقام فالخ"”دصقي نأ وه امنا روظحلاو « عراشلا دصقلك لذ ىف ةفلاخم الف

 دة عهنم مز الو 6 عراشلل : 0 ريع 1 هلع ىلا 3 ادهن عم

 :قفاود ءعومج ا 4 فاو 0 6 ا 0 هلاف . تلاع

 ةيداعلا ماكحألا عيمج ىف ناهج لارا ناد ل ع عا

 كك تاسسملا ددصف 1 ىأرا ءىدامل رهظت ىذلا ناف؟ ال ءأ ةيداءلاو

 مد ىلع ةينبم اهناف « تادابعلا فالحب . اهيف ملاصملا هوجو روهلظل « تايداعلا

 انما نال ؛تاييسملا لا تاعثلالا دع بني كلو
 : تاب كا ىف ةرهاظ ىهو « دسافملا "0 ١ مماصملا س دح ىلا و ع ل ل

 اونتتاو هلوقو اوغتياو اورهتنا د نكلو فكملان 7 دصقلا ىلع لديام هيف سيل 6

 هوقو( 1لا ةالصلا اوماقأو هللا باتكنولتي نيذلا نا ) ىلاعت هلوقو .دارأ اهف ةرهاظ الثم
 بيسملادصق ةحص ىلع ةلالدلا حضاو ةباآلا (ادجأس ليللا ءان ادن اق عا نك 1 (ىلاعت
 ةرخ هلا روم أ ْق

 لطب عراشلا دصق هيف دصقلا فلاخ فدلكت لكو هل وةىلع هقيلعت ان قيسامتبوإ اذه(؟)

 نم قي !ا.ةلابلا ىف هلمعو فخكملا دصق ةفلاخو ةقفاوم ىف ىنأيام أ 2

 ملارلا عونلا

 هنالا/مفموزالا مدع رابتعا نه قبس امتع رظنلا عطقب ههدعو ببسملا دصقاإببم دارملا (54)

 تادايغلا ىف دصقلا مدع موزاو تايداعلا َّق دصقلا موزا 3 اعا هل اوس ىرسس



 ١١ اهنم لصن) ةسماخللا ةلأسملا (

 ليلد 0 ليلد كلد ىلع 55 نأ الإ هيلا فاكملا دضق مزاد الن« ا

 «ري_هلا لعف وهام ىلا دصق كلذ ىلا دصقلا نالء "”كلذ حصيال لب ٠ هيلع
 9 0 ريغ هنال « ريغلا لعف وه ام عوقو دقت 4 0 مزلد الو

 دصتقلا مزلي اب ىذلا وهف . ةصاخ بسدسلا وهو « هلعف نم وه اع فلك امنإ و, ريغلا

 عراشلا دصق ةقفاوم هيف ريتال و . هملا دصقلا بلطي وأ « هيلا

 < لصف قي

 0 مل : كل ليق اذا اكف ببسملا ىلا دصقلا 3ك نا امو

 حلاصملا نم كاد ريغل م1 لهأو قس 0 3 ل مقال تلق

 ىلاتافتلا هنال . حيحص ببستلا نراق اذا دصقلا اذهف . ببسلا نع دجوت ىتلا
 اىرودلا ردتبلا كلا ردس ىذلا هنا ) : ىلاعت لاق دقو : ةبراجلا تاداملا وع

 ع َ 8 01 عر

 مكان هتايا ن ا : 0 ماا هرم هيف كلقلا

 نقل لك دكا ةؤننا نأ زووم الو م ةثلدأ تمادقت ادعو فلكملا دصقا مورا ئ ءأ )١(

 ببسملا دصق ةدص ىلع ةيت | ةلوالا رق اعي انَغأَو « هديغي ال هيلع انه هب للدام نال دصقلا

 ءانررق ام ديؤي هيلا دصقلا مزاي ىذلا وهف دعب هلوق نأ ىلع
 ضرالا ىف راشتنالا ن٠« بابسالا ىف كذخأب هقزرو هللا لضف اودصقا لاق هناك 037)

 نانتءالازال هرهاظ ىلعقاب وهف نانتءالاماق» فذاك ثيحو . بيسلاببسملاىلا دصقوهوالثم

 ىفال ببسملا ىف كلذ نوكي اماو هيف ريغلل نأش ال ىذلا ىلامت هلعف نم ناك امف رهظي امثا
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 ماقه ىف بسلا ىلع ابترم وأ انراق» ببسملا وه ىذلا لضفلا ىلا دصقلاب ربع : لاق ولو
 هسفنب ببسملادصق هيف نأل . ارهاظ ناكل ؛ بيلاببسلادصق حمي هنأ ىلع دفنانتمالا
 ادوصت»٠ سيل ببسملا ناكو ازاجم ناك ول هنال .ازاخم د 0 هنع ربعو بسلا دصق ال

 ةلاحلا هذه ىفزانتءالا ماقءرهظيهنا انضرف اذا نانت» الا ءاقم ىف ولو هاعدم ىلع لدأ» ةققح



 ؟81/7 - اهلا تانتلالا رام تيس نا ل للا

 هديع ورده ل تأ دكا يك نيت ل

 ل كنق لا تر 6 مطقلاى لا ىهتنت اذهرلع ةلدالاو

 م نوم دك بسلا اذ 3, هيلا ا 1

 الفاف كف ويكمل عمت عافك قاع سرا اتت لا

 تاداعاا ا ضقنو . 0 كفو ل هنا 0 هللا ةردق 25-

 تسملا ىلادصقلا كلط لع ضان 1 د عرشلا فسيلف 0 وز كاد لع ادلد

 ةبولطم اهنا ىلع ليلد « اهيلا هتافتلاو تاببسملا ىلإ عراشلا دصق“"”:ليق ناف
 دصتل فكلما دصق ةقءاطم»الا تيلكتلاب دازللا مسيل الاو»..تركشللا يقتل

 ٠ باتكلا اذه نم'؟”هعضومىف نيبت اكفيلكتلا حصي مل هفلاخ ول ذإ . عراشلا

 اهانضرفدقوم تاببسهلل دصاق ريغ فلكملا اذه انذرف اذاف ٠ حص هتباط اذاف

 هيف اينعدلا ىلا كل اك 1 لا كل عراشاا ةدوصقم

 كلذك اذهف . نيبت كل طابف عراشلا دصق

 تاببسملا عوقو دصق عراشلا نأ انضرف اذا مزاي امنا اذه نا : باوجلاذ

 ريغ تاسسملا نادره .مكللدك الو ها ناس الا تحتم 200

 00 و ةيراجلا ةداعلا طابترابسح تاببسملا ا اناا اال

 م ها نان ال كقاكك ا عاقيإ 0100 ملأ د ناش

 دصقلابهل اطابترا ل تانيا 0 ع دصق ا : كد و كعس

 كك

 ههدعو تملا داحبا ة ههح نم أ 5و

 هللو .ىداعلا هيبس نودب ببسملا دجو كو يلا و تيسلا' دحو مكف (0)

 35 :اوعلا قرخ

 ىلع ايعدقت 0 ةعياص ةدوح 2 هيو .ةعب ارلا ةلأسملا لع قم“ لاكشالا 0 عر

 3 كلا هده

 دصاقلا تاع“. نمعراشلا دصق نم عب ارلا عون كا 86

 فلكملات :[ض رفلا نأ مم ءعراشلا دصق ريغ ادصق ة فاكملل نأ لمج لاؤسال جيورت ©
 ةفلاخع لاو ةقفاوع هيأ ًاقلطم بيسملا ف هأ كايضرجلا



 ةسماخلا ةلأسملا ١ ه4

 رادلاىف ةالصلا لعأعم امنلاو زل ديما 7 5 « نينلت ني رابتعاب اناك اذإ

 قالطاالا ىلع نيعفادتم ريغ نيلصالا نا لصاحلاو ٠ نيرابتعاب ةبوصغملا

 ءباكا كاملا

 6 قآلطاب هيلا دصقلاكرتتلكمالف « بسسملا ىلإ دنصقلا مزاد ال هنا تس اذإ
 هيلع لذ 5 لوالا 0 همأأ دصقلا هلو

 دلقو اهرنف ءايفراجتتلاب وا ةغار لاب كنشاعل ستكشت 1: كل<لبق اذاك
 م

 هز )6 ٠ هب ترم |اماوطتقمالع انعا انإف ب لامعالا كات ىلإ ىنبدن عراشلا ن .

 ,ىفلت ىلا ٌلابعأللا نم كلذ ريغ :ىلإ 51 كو موصأو 55 نا

 ىلا كلذو « معن : تلق « حلاصملا لج ًالوعنو ره | عراشلا نإ كِل ليق ناف ٠ اهم

 د ا ! 000 أاوصحو«بنتلا ىلاىذلان 1

 هليوه دما هلا. يلام 1 و ىلإ لمج ام ىلإ

 ببسملامقو امنا لب « هسفنب لعاف 0 ًاضلأ اذه ىلع لكاس

 هللا ) هل ابستكم ادبعلاو « بببلا ق ةلاه لانثفلكملا يبست اذاف « هبالمدنع

 ( ليكو يش لك لع وعتو. وقل لك قلاع هللا ) ( نولتست امو كقلخ
 ٠(اهاَد ءكَو اهَروف امه اًهاَوس امونة و)( هللاءاشي نأ الان ءاشنامو) 0-27

 لوقو لوألا قب 7 ا كلاود الضلاةّيلع هلوق ىوذعلا كود ىو

 نبورلمت هلل 8 نيح ( ملا ر 211 هّنلا ردك نهر ةن» : نوعاطلاْ ب دحىت رم
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١ 

 1 7 ب 5 3 5 تت" 5 ١

 ولو نئاك ره وه 3 . ملقلا ؛ يزد: ثيدخ|ىو«7هللار دق ن ف مارا و | ىصاعلا

 ١ ءهْيلع 3 ١
 يا 3

 9 ا 5 . 9 ا 1 1 8. تي و * نر - 0 )1-7-

 دقن 1 َكإ 2 0 1 ايل.س 5 طعن ل قلخا ممتجا
 . ا . 32 - ا

 هكرت هلف همزليال ناك اذا هنال ةثلاعلا ةلآملا ةلدأ ىف ىأ )١(
 . ةماه الور ,نص الوىودعال) : ىراخبلا ىف ارك هظفلو .ناذيشلا هاور ثيدح شعب (؟)

 لخديف برجال اريعبلا ىت ايف ءابظلا اهمناك لرلا ىف نوكت ىلب | لاباةقاي ارسال. ءا لاقف
00 11 

 نقدعخا ضعب هظافلا ىفو . هححمصو 8- هاور ثيدح ضعب )00(



 6١ه اناا 0 عراشال ةدوصقغم تا

 نماهسفن ال ايابسأ نكست م بابسألا أي: نوكطاق .ءااضلا نادي اطمح دع
 3 داو: ا ع ثمحت نم لب ؛ طقف تادوجوم ىف ثيح

 تابيسملا نم اهنع ًاتشاف لإ دصقلا ءبابسأ ابعضو ىلإ دصقلا نم مز كد
 رد وأ 3 بلل تعرش : امنا ةيعرشلا م ا نا * ىلاث ااو »+

 00 0 ا نا مل 1 ام دسافملا

 تاكل كقإ كحل كاتس لا ىلإ دصقلا نم مز تاس

 ىلع اهعضو نكي مل بابسألاب دصقت : 1 وأ تاببسملا نا "'* 6 ثلاثلاو )؟
 ل ا ل ا بكل متي

 نم تاببسملا عوقول دصاق بابسألا عضاوف تانج نينا ورك هدر
 نركمانأ مزا « عراشلا عضوا ةدوصتحج لاس الاه يءاذه تا داو لابن

 كانك فان ملف

 عراشلل ةدوصقم ريش تاسلسا أ ند مدقتام عد دهاضك ف لش

 ةييساشلابا ود الا هيد ١

 مدقت اه اه د8 ناوادتم 0 ملا نال فاح ا 5 نييجحو نم باوملاو

 اا ناكل باسل كنا عراشلا نأ ىنعع وه
 عراشلانا اهيا دصقلا ىنعم امنا انهو ٠ مدت مدابعلل ةرودقم ريغ تاييتفمل انا

 اذه قىسلو ٠ 0 6 اهنابسأ ن ع تايبسملا عوقو 0

 دعما كصتلا يفت موف اع تيا رسال ا ىضتقإم

 نيلصألا نيب ضقانت الف ٠ةصاخ عوقولا

 الا "نكي مل دحاو ءىثىلع نيدصقلا دراوت ضر و هنا فانا

 لهو .هيلا جات الامو هضرغ ىف اه:ه هبل جاتحما» ةفاردخ] تافدعملا هده ف 1 6
 َن: تايبشلا عوقول ك0 0 كار هلوق كعب خا اذه تن اذاو هل وف لكل ةحاح تبقب

 تن اذاو ةلين 0 0 رو جل نم انا كش“ ؟ةيولطملاىوعدلا وها ذه ع ؟قيح

 !؟اهتؤرن ن 256 تا 1| عوفو دقو 2 كت 'از تايب 11 اهعضو دصق ىنعد لهو . خلا اذه

 اهدراوت مع نم ءاح اما نيدصقلان ١ انت تاق. 5 دح اعيش سبدلو هلبق امل مزال اذه مره

 داق ر ابتعاب



 ةعب ارلاةلآسملا 3
 "فلا نسلم يعل 8“ ىرخ الا ةياورا زملا اذه

 لك أب ىذلاكن اكه قح ريغ 20 نم هناو » : لاق اكوا « « ليبسلا نباو مهتيلاو
0 

 يك 1 ةمايقلا مولا ًاديهش هلع نك عسبسلا

 نيكسملا كيم ىصعا ف

 مسقن أ او ذخأ 00 هلثم ربطعلا نم ةمألا هذهنمدابملان وهو: 0

 د يوتا زيها 508 3 ل با وش 0

 ىتح ؛ اهيلع وأ ا كل ارد نأ - سير اك لك
 مهعامجإ نأل اولحتت ايف ةجحلا مهو . سفنلا ليم ةئااخم ىلع الإ لمع مل نوكيال
 لاقو بامس 0 00 نع ضارعالا هل طا ائ كلذو . عامجإ

 ن اق هارب كن أك هللا "7ديم 2 0 ا 5| التل اهبلع
 ا 0 م م لكو «كاربإ هاف هأرت كو

 اذه . ايف 4 زق كك ”داملا سلف اذإ هتف: ص ةمقارملا لعل دعي ىذلاو

 ىلا زةلاك هلهأ هند ىبعم وهو ٠ اهاوسام 0 ناب ةبراخلا ةداعلا ىغتقم

 ا سلا لا تاقللالا ةعورتكملا باس الآ لوجدلا طرش نم رمفل انا « هريغو

 لو . ةعورشملا دع 1 ل را تاع لإ سراح املأ ادعو

 مجار ركاذن ناف ب (؟”باقعلاوباوثلا نايرجىف « ببسملا ىلا تافتلالا مدع حدقي

 ءىش هنا وفي الف ٠ هل نمضتملا وه ببسلاو ٠ هببسنع ببسملازاربإ هيلا ن 0

 هما ةبيحلا ف ليكم وأ 0

0 

 ليلدلاو . عراشلاىنعأ « تاببسملاىلإ عضاولا دصق مزاتسيب ابسالا عضو

 هلآ ةسمخلا هاور رثعأ. مدت ص هنا م ةريره ىب ١ 2 ف راجللا ءاوز ثيدح ضءب (؟)

 ريسيتلا ىف لاق اك ىراخبلا
 امهيلا دصق نودب دبملا ىلع نأيرجيف تاببسملا نم امهنأ مم ىتعي (4)



 د تانشملا دصق 4 ؛ ايس د ها كك مزلي 0 (ةثلاثلا هل آسملا)

 كالا ءأسلا

 هم هدد كك ف رب ا 2 ع وعام ىف مزايي ال 4

 ةغوطولا ماكحألا تسايراب را ةعيحوشفملا لباع املا يملا الو تالا

 ا ل ل 0 0

 , بدسملا © اخ ىلا ةعجارتاسسملانأ نإ 0 تالذ لع ليلدلاو
 0 هيلا ةمجار نكت مل | ذاك مالا يدم 0

 بولطملا وهو . مزال ريغ هاوس امو ٠ ببسلا وعو ٠ مزاللا وههنسكل

 ا لا 0 اتالم نافل

 8 لمعلا ىلعىلاوي المالسلاو ةالصلاهيلعناك دف . بلطا يع منج ل

 هيلع ىعار نكآو ؛بدنلا وأ بوجولابلطامإ ةب واطماهاكة يعرشلاةيالولاو «هبلط
 ًاقزينأ اذه لثم للا لط ناسو.ظأل] رابتعانعيسستيمادلام ت١ ف

 ىف اذه لثم مالسلا هيلع يعار بق لب .نلامت هللا لوح ايس ©

 ني شاك 0 راو رل 45 اذه ن. كءاجام »:لاقفع حابملا

 .كلذف الخ لع فازشاب هذخإ نا ىلع 2 مدع هل مق 00

 دل ل نمو ءهيف هلكراس هقح 0 5 نم» لا

 قح ىسلب ايل نا وع همك ددخاو » حبست و 13 5 ىلا لثك هلثف همح ريغب

 5 هالاخهقح رمش ءكح دخاو .٠ سمتلا ىف مشامدع راث ا ن“ وهو .هةيف هللأ

 قلعتو ةفاكملا رودقم م وها تاسملا نم تاو كان م كل نار ل
 7 528 ا قاعبملا تاطخلا هب

 تايسلا هدف ركع لاح 3 0 مر م ةيعرشلا ةيالولف (؟)
 12 ةيلسملا هعفانهو هسفن ظوطظح لأ دفلك 0 اهن 26 انف يحلا نم انام

 هظ وظل اكمل دصو ةلدأن د عرا كلل لعحو . ير ل ةءالولانو 0-1 ا ,الولا

 ا نع 6 تيسملا نا ظنلا ناك اذ اهنم 3 د اذ ولا اط ن 2 :«كلذإف ءاه هيلط أهيف

 0 تكامل 0 رب الأ كلتا 0 ءحابم ريغ افلا لعجو 51 جوع رطل لعجي

 رع رانال ه لع لالدختالا ل فرت 9 0 نع الضف رضي دقبسملا للا دصقلا نأ ىعبب

 اة يا هر (كيفنت 2252 دا دا تدحلا 5 ةمقب (9)

 نش ؛ ولد رضخ لاملا اذه أ 0-2 2ع ترد >  نوص بيهرتلاو يغرتلا ىف عوز )0(

 ىذلاك ناك « هيف هل ك راب سقت فارشاب ناندلا»+ ندو « هيف هل 0 نا ةواخاسب م

 0 قاسلاو ىدذهرك !او نيذشلا نع (خلا عب عملا ,الو 0

 1 م 3-6 ١ 2 تاس



 ةيناثلا ةلأسملا ١

 دحاو لكن ساكنا عفتالا حلبا مل ا يارب وعسل

 عافتنالا يرحم مزاتسا ةلاهجلاو ررغلاو ابرلا ميبك مير اان كلجاتاو

 اذا ناويحلا ىف ةاكذلاو . هوحنو ةقرسلاو بصنلاو ىدعتلاو و ل

 ريغ ىلع تمقو اذاف . عافتنالا ةحابا مزلتستو ةحابم عورشملا قفو ىل اع ةئاك

 .ةريثكوحنلا اذه نم ءايشأىلا .. مالا ساس ءلرزر لول ل روزا

 الوب تائيسلاب رمأألا ناتسيال منغ هنلاو تالا ردألا نا هلاك ا
 م ةحابالا ىف كلذكو اهنع ىبنلا

 : نابجو نم مازاتسالا ىلع لدي ال هلك اذه لوقن انال

 ءازاتسالا مدع ىلع لد دق ةلأسملا لوأ ةلثمألا نم مدقت ام نأ اهدحأ

 ءازتلالا 5 ىلعال قافتالا كح ىلعف هفالخب ءاج اف . كلذ ىلع ليلدلا ماقو
 0 لا 18 مازاتسا هيف سيل 00 ناك

 هنا عيبملاب عافتنالا ىف لوقت اكف . 30 مالو انام ينل # 1

 دقعلا 0 نم ةقفنلاو أ "ا 0 اهما هيلعةقفنلا ىف لوقن ؛ حابم

 . بولطم وهو حابم ببسنع ببسم ةكلمتملا لارا اكشن ”كلنكو (
 را 1 اذإ ميرحتلاب فصوتال اهناف ةاكذلا كلذ | كو

 امم ى وا ابميمب ىف مرج ءافتنالا نأ 3 ءاهوحبو بلكلاو ةيداعلا عابسلاو

 0 يادار يدا اسيل اذني ![نتحنلا فاو كمو

 نكت ل اذإ و . بابسأب تسيل عرشلا ىف اهنا اهي رحب ىنمم نأ لبسأ

 0-5 أ ل الم لع اهنَع بسملا ىقبف . تابنسم احل نكت ل
 ةدعاقلاو درطم لصال رهاظ هلك اذهو . . ةعونم كسل عوفو درع 2

 اا

 ؛ لرالا انه لع دبلي و.+ قيفوتلا هلابو ةبتتسم

 ريغ نوكتدقو' اق اللاو يلا عزم اهنايسم قوكست ن زاأيمف ىف ف هنأ مدقت )١(

 ةحردف ابب رومأملاو ةعونمملا نيب قرف رهظيالف .الثم توملا مه لتقلا# مرح مكب ا قلتم

 ءازلتسالا مدع

 قافتا رمأ هنأو هيف مازلتسا ال ميمجلا مادام ةحامملاو اهب روم املا ىف هلثم ل 9 05



 ا تاسلا و

 منا نونمتام مدار فا ىلاكت هلوق 4امدنإ أعقاو 0 ا ا احل هوو اذه 2

 اد مار فأ رار عل ملا ( نوقلاخلا نح مأ هنوقلخت |
 امو ؟قلخ هللاو ): هلك كلذ كك 0 ولاا ءانلا 1 رتاازا(نر

 حلا مث ؛ هيلع زاجل للا ميلا لع اهنا (ميش لكلا هللاو) ( نول

 5ك كا داق عوطقم ةعلرشلا | نم ىنعملا ادق ءارقتساو ودك 25 همف

 لقعلا هيلع لد ىذلا مومعلا اذه ىضتقم ىف اهب كلكم :كارسألا !كعك

 + تايبسملا نود تابعلا كساكم ايي تدلعت ىلا ى باسالا تاك عيسلاو

 باطخ 0 دا كتبك هباطخو تيكتلا 0 0

 .قاطب الدلع انيك ناكل اهب قلعت ولو ةرودقم نم كيبل اال يكل
 .نأ ىرت الا .دوجنوم مازاتسالا نا لاقي الو ٠ لوصأأالا ىف نيبت اك مقاو ريغ وهو

 تاي.آلاو ٠ هل نورمثملا نوتبنملا نحت مأ هنوتبنتى أ نوعرازلان حن مأ هنوعرزت من 1
 ل نأ زاكتاو دعلل [ىنحلا ةيدن اهم لكرف نال انه نابسلا ىف ةحضاو ا ثالثلا

 اقلطم ديعلل 000-5 قلعت ام ا ل هللا وه دحوم لا لب ببسملل داجيا هل

 ولف . ايبست الو هبانل نأ هل نمرقللا لحم وهو نزلا ن «لاز الا قال هريع الو ند فا

 نوقلاخلا ني م 1 ىلا نوقلخم م ا اا ا نء ل ىرلا ىف مالعلا ناك

 ه0 حلا هن كلا ه رظناو . لمأتف هش نحن امم ةيآلا تناكل

 تكا اهيلع قلعو ام ادب والبلد لدا تأب هلا هسا أذه ىف ب كلا فردت

 ٠ مدقت الناس اهيرف : تيد لان هت اممو العاق هريخالا تان كلا 0

 .كلاسن ال تا ا تك هن اهيف(ىلوالاةب 1 ءالثم نماتلا وي رطل اكدر
 رضع (هب اكاد لار ةيسلار ناك هريثك ةلدال هيف ببستلاو قزرلا بلطب ملعلا عه اقزر
 ا ل ءامسلا ىفقزرألا لعج ممل :ايالا) هريغ 5 الاعبطف لاك هيلع هنوك ققززلا

 .تايآآلا امأ. قزرلا ىلا ببستلاب بلط هنأ مه هب فاكي الف دبعلا لوانتم ىف سيلو اهرهاظ
 فلكي ال.هنأ ىف رهاظ ويةدلا نم بلطي الاهقزايو كيعلل ال ىلاعت اهل قلخلا تادتف قدك
 سستلاك لذ مهتبلاطمو اهيف ديلا ب عم قلاخلا وه هناحيس هنأ لامت>ا ءاقب رعم هريغ4ب

 0 ا ه تما هاذ م اهمفف 4 اللا تاب ل فالخت

 مزاتسنال لد لاقي هةر ناكو ضقنلابةلأسملا للعر كل همومع ىلع ادهذحا 2

 هرودقم نع ةحراش ابك دايم كح! نال د اهتاببسم ىلع ىعرش مكح بترتيال

 مقاولاو ٠ مازاتسالاق يرطىلع ال ن 0 مكح هب قاعتي أهضعب نأهبف ا قا هلا نأ مم

 3 لوالاو كالدك يلام اهنمو تكلا رودقم نم ببسلاك وهام م ابنم ةريثك تاتبسملا نا

 هريغ لك دل دقو ةملس مكحذخاي



 ةيناثلا ةلأسملا ١٠

 011 انقلب هع ىلاذإو يالا زا الا ززاتسإ بنسلا/مأ اذ
 رمألا 67 ,زاتسيال الشمديبلابر ,مالا كلذلاثم . هببسمىف ريخينأ مزاي طميفريخ اذاو

 ىلتقلاب رمالاو . مضْيلا لير ,هالا مزاتسي ال اكتلاب رمالاو ميبلاب اقتتال 31
 1 ازدلا لتقلا نع ىهنلاو ٠ حورلا قاهزاب 0 زاتسي ال صاصقلا

 كتب نع ىعنلا ل لا ف ىف ءدرتلا نع ىهعنلاو . قاعزالا نع ىعنلا

 سفن نع ىهنلا مزلتسيال رانلا ىف بوثلا لعج نع ىهذلاو . اهيف ىدرملا
 . ريثك كلذ موك فااحألا

 امئاوبابسالا ىطاعت فلكسملاىذلا أ نم مالكلا ف تيثامكلذ ىلع ليلدلاو

 11 نارقلاور ل 0 انهو تاكا وحك" الد كحومللا هله نشا تملا

 كلهأ 7 "أو )لات هلوقك قرر !!نامذ ىضتقيام كلذ ىلع اديامث .هيلعنالاد ةنسلاو

 ىلع الإ ضر ألا ىف ةبادنمامو)هلوقو(كقزرن نحناقزر كلأاسن الاهل عربطصاو ةالصلاب
 هلا قي نمو) هلوقو .ةب الارخ ىلا (نودعوت امو مكقزر ءابسلا قو)هلوقو( اهقزر هلل
 دارملا سيلو قزرلا 1 ب ها ل 1 : ةناآلا ( اجرت هل ]عي

 ببستلا سفن دارملا ناكولو . هيلا ببستملا قزرلا لب قزرلا ىلا ببستلا سفن
-42 

 «اهغضمو منلا ىف ةمقللا لعجي ولو« لاح ىلع هيف بسكتت ًابولطم فلكملا ناكل
 هقافتاب لطاب كلذ نكلو ةلوك أملا ةرمثلا وأ تابنلا طاقتلا وأ بحلا عاردزا وأ
 هللا ىلع ملكوت ول » ثيدحلا ىفو . هيلا ببسملا نيعوه اما دارملا نأ ترف

 ا 2و 50 ايلتعأ 8 هفو 0 عيدللا « نيثطلا "قررت اك مقؤررل هوت قح
 نذل عافتنالا لح رمالا ىف اببس عيبلاب نمل ا عيبملاب عافتنالا اة ءسلاف ىأ(١)

 لاقب هلثمو 9 وهو ببسأا ىف ىذلا ىعرشلا مكسحلا اهب قلعتر الف هقفامكح الا! سبل ىبسملا لحلا
 قيما ودعنا تشل ىذلا مكحلا ,نأاهيفدجوي الةتسلاةلثمالا هذه نآهل حل ماكتلا ف
 اهلا قوهز لوح نأ بنانملا قآل قم هلآ لا دبملا بك نم سنل هنا بسملا ىف ال
 ببستلاو قزرلاباطىحورتوودغت ىهف(اناطب حورتواصا خو دعت) هتيقب (9) ينوثلا قارتحاو
 هاور ثيدحلاو .قزرلا اه لصحيف بيس لسد لقي مف قزرلا امل قلمي لامت فاو .هيلا
 حيحس نسح : لاق (نولكوت: مكتا ول )ظفاب ىذم ءرعلا

 ناكولو .اهلقع نع ةداعسملا اهظفح ىف هنل | ىلع داعالاو ةقانلا لقع ينطنعب مج دقف (6)

 0 اضأ ظفحلا بلطي .ناك لب لكوتلاو لقعلا تيب عجام ببسلاك هب أ [رومام ظذحلا

 ماد كثدحلاو. ةمعو رشمهب قلعتي ال نسا نأ اب ضاق ة مسجلا 1 لفالا 4 لاي 0

 لاقو



 ١/4 ةيناشلا ةلآسملا

 ناصحالاو «الث ةقلطمل ا لح ىفوأ قالطلا عوقو فطرش حاكتلا نيك

 ع اطرد همنلاو « ةالصلا ةن رم ىف ًاطرتش ةرايطلاو ء اولا رف 006

 ةزيتسم طورت اهيتكسلو باساب تس ل ايس ايو ل ل ا لا
 حاكت نم ًامنام تخألا حاكت نوككَ مناملا امأو . تايضتتملا كلت ةحص ىف

 ضاصقلا نم اعنامناعالاو ءابتااتو نع اكل 1 امك ةأرملاحاكتو ءىرخ ألا
 8 رم الأ ىف عمتجي دقو . كلذ ا تاعاطلا لوبق نم ءنأم 1 ةاكلال

 3 رول يبالي ع نيل ا ا

 ارا «ريثك لثوو ءرئاككادنم صاصقلا ند ةكامو يح فروا تدشن بوجو

 الف ىعرش ع1 اب ابيس عقو اذاف . دحاولا 0” ال ةمدلعلا نوما دعا
 ك1 ًايبسنوكي امناو * .مقادتلا نم كلذ ىفامل 4١ امنام الو هسفت هيف اط : نوكيي
 عامجا الو« دحاولا كلا ىلع ابعامجا حصي الو ٠ الانام 0

 تفياكملا 00 ماكحأ ىف ىف كالذ 0 27 ةدحاو ةهح نم اهنم نينث|

 ٌسئاَملا كاكا

 مزالتلا حض ناو تايببملا ةيعورشم ماتين الباس الادب“
 بدن وأ ةحابا نم ىعرش 9 اهب قلعت اذا بابسالا نا كلذىنعمو . ةداع امني

 .اهتاببسع ماكحالا كلت قلعتت نأ مزايالف فيلكتلا ماكحأ نه اهريغ وأ منموأ

 ةحاب أ نم 0 اا ةييككا ردا 0 0
 ضان الا سفنو حورأا قافزاك ا رودق» ىف ةلخاد ريغ كانسلا نوك شت لب الث» ع وا

 3 ىذدلا كلل م د . ء الضف اه ىعرش مكح قلعت 5 لّقعي ال هذهف قزرلا دو>وو

 هد نعا ةبسملا ريذ دخلا ٠ محل 0ك 3 0 ذخا# ا 3 ) هراودعما فن وك م

 يمس نككلو عام تك .مارح 0 "5 ةمممس# نكلو اوكا أ هحدف

 بلا لدنك ك كر اننا كج ًادخاوهيلع ًارودقميبسملا اوكي ادقاو' اةحاو هيلعاةقختلا

 .حابمحوب ثا ا حل وفر اية رالل حنا مةاكشلا و أ رلالاعع عافتن الا وموهنع ببستامميرحنو

 نك اال دق لب ببسملا مكحو ببسلا مل ها مازلتسا ال هنأ وهانه هررقي ىذلاف ٠ اذكفو

 ريطتام نار !قيفوتلاو اذه لغاةلادلا 0 قدوطتيا كاراكف امل 1 8 د مكح ب ل
 هل ًافل اخ ىأر لا ءىدايب



 (ىلوألا ةلأملا) ةيمضولا ماكحألا ىناثلا مسقلا اا
 سس يبي سس حييييييييببِبحِببِِ حيي هبببيبيام 2 يييييييبيابييبببجبب ب7 رجح

 اهورغوأ سمشلا لاوزو « جراخلا دوجو عم ةالص لكل» وضول | بوجو طاقسإ ف
 نوكك طرشلاو . كلذ هبشأ امو ء تاولصلا كلت باجي ىف : ًاببس رجفلا عولط و ا
 الر دقلاو < اقلطم بق داكنلا ىف اطرش غولبلاو « ةاكرلا ناجيإ ىف ًاطرش لوحلا

 الراو «اهيل منيا لام مفد ىف طرش : دشرلاو « عيبلا ةمص ىف اطر مش ملستلا

 ان 1 نا عناملاو ا ل

 نونجاو «ءايصلا 0 فاوطلاو قالطلاو ءطولا نم
 كلذ ةلغأ امو « تافرصتلا قالطإ و تاداصصلاب مايقلا نم امام

 اال ش7 ]شدي ام رق كيح نم رظن نارظن هلف ىاثلا برضلا أمآو
 الج دسافملاوأطاصملا هئاضتقاة هج نم«هيف انوذأموأ «هنعايهنم وأ هب ارومأمءفييكتلا
 لم | ةعاطا "7 دايقتالاو« لسا اكتلاو «عافتنالل ءارشلاو "”ميبلاك ًامفد وأ
 اما عضولا ناطخص تمحن(# !لخديام ةهجن م رظنو. نبب وهو. كلذهشأ أمو زوفلا

 ثراوتلا لوصح ىف ًاببس حاكتلا نوك لثف بسلا امأ . تان عفوا نع
 عافتتالا ةيلمل ا اكسذلاو « عاتمتسالا ةيلحو ةرهاصملا ير مو نيجوزلا نين
 7 صاصق ًابيس ح حرجلاو لتقلاو«ر رطفلاو رصقلاةحابإ ىف 1 رفسلاو « لك ألا

 هش انو: 6 تايرقتلا كان لوصمل ًابابسأ. كقنعلال ةعربلاو العا ةيركأل قالاو
 كه طرشلا امأو . تاببسملا كلت عر 5 اانا دما الا عقم نا كلذ

 نوكي الرابتعالااةو. هس وار انك ور هيلع ترقي هنوك نعرطنلامطقب ىأ(90)١5)
 با .اهلج ال مضويوأ مكحلا عرشي امن وكثيحنم لامفالاب ص اخ انثحت نال انث# ىف انعمالخ اد
 ايعرش اببسنكي ل حاكنلا اذكو .عافتنال! سفنلال عافتنالا لحىفايعرش اببس اعضو ءارشلاو

 لسنللاطرش
 الا ةرخ لا ى زوفلا ةحلصم هيلع بترت ناو ىذلا ةعاطلا لمفل دايقنالا ناف 100
 ىف لاقي هلثهو. ىتاثلارظنلا تحن لخد امم نوكي ىتح ايعرش اهكح زوفلا لوصح دمعي ال هنأ
 نيعئاطلا ن . دعلاو ةعاطلاب فصول ةيسنلاب دايقنالا

 نع رظذلا عطقب فباكتلا باطخ تحن الع 1مل فا طولا رظنلا ىف هنأ أ (4)

 نملك ف هنوك مع خلا ال رش هن وك ةهج ىلا هيف رظنلاف ىل اعلا امأ الثه اطرش وأ اببس هنوك
 اهعيمج هتاث» اىناثلا برشلاوامهيك ىفةلثمالا هلأ دشرت : مفيلكتلاباطخ تحن الخاد نيرظنلا

 كناكف ٠ءىر + أ ءاكحا أاهاجال مضو وأ عرشو فكلما رودآةم 80 00

 وأ اظر وأ الاس



 متل

ك رد ف / دي 2« مالسلا هيلع هلوقنا ل 3 نآحصي الل يوتا
 200 نا

 ظ 00 5 هحوأو . 3 لايم 4 ركل دالو ف ف هللا كيصويإ د ا هل صراعم

 ع هللاو : مدقت ها 0 كك نمجاجتحالا

 اا (قيالا ارا ماكحألا «ىلاثلا

 ل ّ آ

 هل يمسقنم ىناثلا مسقلاإ#
 اطر لاو 6 اس لا يا 00 باطخ ىلا عجري وهو

 رظنيلوالاف . عا را هييخ دو( نشسإلاو مازعلاو نالطبلاو ةحصلاو « عناوملاو

 لئاسم ىف هيف

 ىو ذدلا كالا

 اهيضتقتف عضوت وأ ءاهلجأأل عرشترومأل ةيضتتملا .دوجولا ىنةعقاولا لاعفالا

 هلوخد حصي ام رخآلاو « فاكملا رودقم نع جراخ اهدحأ: ناب رض ةلجلا ىلع

 هر

 رارظضالا نك 29 ميسا انام وك را رك ا
 ايبسسلسلاو « ءامالا حاكن ةحابإ ىف اببس تنعلا فوخو « ةتيملا ةحابإ نا

 تالا الا هبضلاءنعىيستلا ف ةاول 0
 داز دتف لايكلا لوح لاما[: اهبلغ ةنانرف رمق ناو أهيف ىدم لا رصح م١ (0)

 انوك نأ وف ىع رماح رقت رعأ نداطملاو ةحصلاذ ابجاحلا نا لاقو .هع> ا رفاريثك اهيف

 « ةيفيلكتلا ماكحالا ىلا اهعحرو ة 4سعضو ماكحا كانه نوك نأ مهضعب ىفثو . كييعضو نيمكح

 تور دج | واس ارا د ارا ا عج ري عضولا ب ناطخ لال

 قدح دنع عافتن كلا ارح ؛ عيبملا ةحصل اطرش ةراهطلا ل 1 ١ نفح ذاك

 هل رهظت ال فالخ و هةقيقحلا ىفو ٠ مص وأحب رص اما ريختلاو ءاضتقالاف .امنود هتمرحوةراهطاا

 ةلجف

 امرك يل اك هلحأ نمعضوي امو ا نفاع رت امل ةلغمأ كيسا ق رك 21(

 ءاجولاا ىذا ظقبم منام رامف ركا لاقي نأ الا عئاملاو طر هلال ,ه عضوي

 8 رسلاى ينل طه كرا نعو اق



 ةرشع ةثلاثلا ةلأسملا 8 ١
 ملل سللا ل ا امل ممساسسم - مس مدس امس -- 0

 لصالا اذه ناك اذاف اضيأو . هيلع تور كالو هيلا ليملا غسي م 530 ىدؤملا

 نم ىلوأب امهدحأ ىلا ليملا نكي مل هيلع اضراعتو اهيلع 570

 بجيف ٠ ليلدلا كاف لهنا الإ اهلا قف ؛ ليلد الو. الا || ليملا

 ةحابالا اما ءانشالا لضأ نآوهو :' 00 الصأ كلذ قوف انل نأ الا ٠ اذإ فوقولا

 حجارلا الك للا ىضتقمىلا عوجرلا ىضتقياهالكو .ومعلا اماو

 ريخم«حابم وهثيح نمابملا ةحاصم نأب جتحينأضراعلا بناج""”ميجرلو
 كانك تايرورضلا غلبم غلبت ال ارسل 00

 الدو كانك كو طن اف 1 اريح ق بتم غلبملاتاذ 0 اهنالو ادنأ

 ىضقيضراعلا بناجو .ارليصحن ىف ةدسفملا مدعي ضاقكلذف' ميف فاكللاريخم اذاو

 هذه ةلاحلاو حصي الف رييختلا ليبسنعداص اهالكو ءاهعقوتوأةدسفملا ع 2

 ٠ةحابالا لضأ خود ضراعملا ضراعلا رابتعا ىنعم كالذو 3 أهمف 00 لول

 الا ابيف قيتحتلا نال ء لبعألا ادهن تم 'لخاذ تابنانقاملا لصأ ناق اضوأو

 هربتعا ىذلا وه ةحابالا ريغ ىلإ اهتزواحم مقوت قاايغ ؛ ةكابالا لضأ للا ةضناو

 «بلاطملاهذه لاثمأى ف ٠ هيلا عوج رمىعطق لصأ و وشأ .٠ امسي ام. 0000 ءاشلا

 ةعب ر هلم 0 نم ه2 تناك نيدلل مالا ادي 3 ةحابالا المال !! عوجرلا ىف قانو

 ءامشالانا لاق. نشل اهيف فلتخم هلأ أملا ناف ؛تسث اذا ةحابالا لصا' 001 صصخ

 ١ هلا درت نبال« ضرازملا رادتعا ىفا© لفن لقا طلال مئارغلا دوزو زنق
 همومع لع كلذ سيلف وفعلاوأ ةحابالا لصالالاق نمو + حجرأ اهيناجل اطوصأ ىلإ
 تسيلو . لصأ, الو ءىراط هضراعي الأ اهلمج نمو . تاصصخم هل لب ؛قافتاب
 اديكللا ضيصخخ ناكمأل ناشراعتي انين لاقي الو: .ضرامملا . ةدوقتع تأت

 هن الا ن تلاثلا ليلدلا مدال )١(

 اهتخم دنع تشل ت 0 هححح (؟)

 اهرابتعا نم ديال لب كلذ ىف رظن ىلا جاتحت الف ىأ (0)



 ١ حابملا عناوم ىف عقوتملاو عقاولا نيد قرفلا

 هضراعي ال ةحلصملا لصأ توف نا ام. هتلباقم ىف سيلام هضراعي مل ايقاب ناك

 هاا رهو ا كتملا ليسمع
 الو حابملا كيسا لايطس 0 ا مسقلا ن٠ ثلاثلا مقلاو

 لصا ىلع ءان عنا رذلا ةدعاق لخدت هيفو هداهبجا لحم وهف . جرح هكرتب قحلي

 هنو رايتعالا ىف هيلع قدتم لضألا اذه اف ةفصعلا وأ ,ةعاطلا لع نراجلا

 .هيلع اقفتم ًاضيأ عئارذلا لصأ ناكن اوواههابشاوعويبلا ىف مئارذلاك فالخ هيفام
 لاجخو# ليبش هيفا داعاو , بلاغلاو لمالا ضر ابي ةدع د اس رس
 لواعتلا لمآ نافإ. .امييلع قفا تايئاو ون فرات يانا مسقلا اذهىف رظنلا

 ' مئارذلا لصأ تللدكوب , هيلع نوعوع امل ريكس ناوددعلاو مثالا وأ ىرتتلاوربلا لع

 در مكح.الا ريكما وذ :ىذلا "ندالا | فصا رح الاء فرعنا كاوا

 ىنعم ىلا عجار نذالا لصأن أب جتنا ةحابالا نملصالا رابتعاب لوقي نمو

 ىهو.تاي رورضلاب قحلتةةيقح «رييخ ىهىتلاةحاب الا ةقيقحنا ررقت دق ذاىرورض

 ضراعملا رابتعاف .اهايا ةققرقملا ىف نكست نا اهمداملا كح ىنىعف .اصملالوصأ

 .ايرور ذهن 5 ليصفتلا ف ربظب : ناو« ةلْخا ىف ىرورضلا ضراعمل رايتعا حابملا 2

 .هلثم نوكيال ىذلا هضراعم بنا>نم حجرأ حابملا بناج راصكااذك ناك اذاو

 «لمكملا "97 .هضرامل/لصأالا لانتعا مدع لصرف نا ًاضيأو « ليلدلا فال رو
 . هتنظم هنالعراشلا هعفر ىذلا جرملاىلا هيف راصي نأكش وأ« رظنلا اذه قلطأو

 راصيف *جرخلا رذعتوكلسملا قاض ايرف تربتعا اذاف. ةريثك حابملاضراوع ذا

 وه هانا قيال عادلا ملاره ناكر 163م سأكون مسسقلا ىلا
 ل

 ةقباسلا ةلاسلا لو قف ميسقتلا ىا والا ميسقتلا نم هلعل 220

 هعورف نم ىأ (؟)

 لملطعتلل ماللاف هضراعم لح <

 35 رانا حصي,الف لوالا ناكناو هلوة وهو (غ)



 ةرشع ةفلاثلا ةلآسملا 536

 هاكه لاثا دانك

 لمكملا باب: :ملصالا اذبهىلاةيسنلاهضراوملا دقق نوكي نأ واخال : لوقنف

 نوكي نأ اماف ىاثلا !ذهناك ناف' . هسفن يف لصاسيع رخآ بان :نم وأ.« هباب ىف هل

 كرتلاب جرحلا نال جرحلا دوجو عم هلازعأ الف . اييتوتم ناك ناف ًامقوتم وأ امقاو

 اماو . ةتملأ مقاولا ضراعتالف ةمهوتم ةعقوتم ضراعلا ةدسفمو ؛ ةدسفم وهو مقاو

 منأ هيف ضراوعلا ةدسفم نوكك دقو . ةقيقحلا ىف داهنجالا لح وهن ًاعقاو ناكنا

 بايشاس هه رظنلاو ..نكعلاب رماألا نوكي دقو حابملا كرت ةدسفم رم

 ؛ نيتدسفملا ىواست الو ضراعتلا حصي الف لوالا ناكن أو ٠ حيجرتلاو ضراعتلا

 : رومأ كلذ ىلع ليلدلاو . ظعأ لصالا دقق ةدسفم لب

 نايب "رم دقو فوصوملا عم ةفصلاكهلمكم عم لمكملا نا « اهدحأ »

 5 قالا 1 رد م هيما نع انا ديم 3 تالف

 ”لقملا قوأ# تاس درحرلا ىف عرف قوموا ترامب ناك - نكملا نالت

 كالذ لثم ناك ام اذكف ٠ ةدسفملاو

 نا "7" لع دقو . ىلا عم ىلكلاك هتالمكم 5 لصأألا نا « ىناثلاو »

 لمكلادق ةدسفمل رثأال انه كلذكف . ىنرجلل رئأالف ىتزاهضراع اذا ىلكلا

 لمكملا ةحلصم دوجو ةلباقم ىف
 ةيلطملا لص ًالوتم وه اكأ ليكم وه فريح نم لتكمل نأ « ِكلاثلاو »

 اذاو قاب ةحلصملا لصأ نأ عم . تالمكملا ضعب توف وه امنا هتوفف.. اط دكؤمو

 محار 2(2)

 / ةيهأملا !قيقحتل ةمزال ةفص ت :اكاذا دومي دقو ىأ (7)

 ىاكسلا ةلب اقم ىف ىنزحلا رثا مدع ىتعم فرعتل هعجا رف ةلدالا ل دان لوا قافاسيوا)



 اذ 5 مفرت له ةئراط ةدسفم هتضراع اذا حابملا

 امو « سانلا ةطلاخم ضراوعو "7تاكنلا ضراود ىف يالا 1 دام عيمجو

 ًاموق ناف انه .فالخعا'” أراء ىداسزرط ناو اذه . نك 5 ا

 ىصتمع ها م مم ىلع رلعلهأ مثو مهسفنا ىلع هيف اوددش

 امِإ نيكو حلا لع ةلاتملا ف ارخ"اعاالورت © ضر ارذلا راعاو فاكس اذا

 جرحلاو . الي لكلا ىف داتعم وه امث هناو مثدنع هّمعِصْل جرا مدعب اودهش مهمأ

 .اهرثكا وأ فيلاكتلاميمج عافترا مزل الاو ٠ عوفر» ريغ فيلاكتلا ىف هلثم داتعملا

 اوتفاو اولمع مهنا اماو ٠ ماكحالا ىمسق نم ىناثلا مسقلا ىف كلذ نييت دقو

 ناحجرب ىضقي ةصخر حابملا نوك نا اوأرف-صخرلا ىف مقاولا حالطصالا رابتعاب

 ةضراعلا قرط اذا هل كنلع ا, درا رطىقرطي. مناو ناكمألا مم كرثلا

 ان عا اع رو ا مسق فر ل مالكسلاو

 نم اهيف قحلبام نألو ؛ اهرايتعا ناحجرب اهعومجم ىضقي ضراوع حابملا قيرط
 هكرت ىف هنم ظعا اهيف جرحلا ناو « حابملا كلذ كرت ىف قحلي امم ظعأ دساقملا

 لصأألا كرنب قحاللا جرملا ىزاوي له: لاقي هنا الا١ داهتجالاجم اضيأ اذهو
 :ىهورىملاعتهللا لوح نآلا اهعسرنةلأسم ىهو + الأ ضراوعلاة سيال قحاللا جرحلا

 3 كاعودلا ضع تاكا تاهبشلا ب فك لوخد حاكتلا ىلع تتار اذا ا 200(

 و. اكدرو تأ رككملا عامس عقوت وأ ام هاذا اكملا ضرعبو .٠ . حاكتلا عنم.ال اذه نا

 عنم مل كلذ

 نأ ىأ ىأرلا ءىداسإ ىظ لاق !نلف اهت هزل ال لا ىف طاح يوك لعد

 ضراوعلا راكعا 00 اولأقل احرد هيف نأ ىلع اونب ول ءال ده

 ام هيف حرشيام اهردص ىف ماكتب نأ دعب هن لا ةلآنملا ءانثأ كلاثلا مسقلا نكد

 ض رق ىذلا هيلا جاتحملا ل لالا توق نم سرا درك هن ال نم امل اي

 نيببل ةصاخ لانك هقماطنا ذا سس انما ريغ عينصأ هَ أو .ةقشهو جرح هل كرتلاب هقحاي نأ هيف

 :هماكحا لليصافتو كلاثلا ماعلا مكح اهيف جردأو ىتاثلامسقلا مح لضعلا ليصاخ اع

 هن ةضاخ هلا ه دقع نود انه هنايسل اتحال ىناثلا مسقلاب قامتيام قوسي نا زدجالا ناتو

 قاورك تااق مهأب الو رثكأب سبل هيلاتلا هلأسملا ىف ىناثلا مسقلا ىلا ةبسنلاب هر داك نر
 جي مسقلا اذه ميمتت ف ةلاس 1 ل ها .ةرشع ةينالخلا هتل أسم ق هنأ

 هدحو ريغ عينصلاف ٠ .ىباثلا مس هلا صخ م نسوا لح كا 3 , ةلاثلا مسقلاب اهيف ءاح ده لاق



 ةرشع ةيناشلا ةلأسملا ااا

 بجاو راص دق حابملا تاذنأ اهنم . هجوأل ضراعلا كلذ رابتعا مدعو لصألا
 هلثم وه ام الا هضراعي ل ًابجاو راص اذاو ٠ ةحابالا نم هلصأ ىلع قبب م !و لمثلا
 كيا الإ قس رف اذكه ةلأسملا ضر:سيلو + هنم ىوقأ وأ 2 فاى
 ه0 11 زاتمسل تالذو ٠ هيلاعوجرلا 00 ىوقأ بجاول !١ فرط

 ةرورضلا ةماقإ نا ىنعأ . عرسشلاىف ةرفتغم ر ءارظضالا ل احم نأ ( ىناثلاو )ع

 كي ةبلتحلا ةدلصملا بنج ىف فتم دسانلاتاضراع نمهيلع ًارطت امو « ةربّصم

 ةرورضلا بنج ىف كلذ هابشاوريزنخلا ملو مدلاو ةتمملا لك هام ترْتغا

 اذ نتكاوا كلا ةيلكب قطنلا كلذ كسو .ةرطغملا سفنلا ءايحال

 مدع نم هيف دب الف . عونلا كلذنم هيف نح اف .هاركألا ةلاح لاملا وأ سفنلل

 هي رورضلا ةحلصملا ضراعلارابتعا
 مفر ىلا كلذ ىدأل اهرفتفن لو ضراوعلا انربتعا ول انا 4 ثلاثلاو اع

 اذ 111 نأ منصاتملا باتك قىانس محمص ريغ 50 يالا

 كاذ نم ىم ا ١: انه ضراوعلا رامتعاو ٠ :رايتعا طقس ٌشقلاب لضالا ل اعداع

 . عناوم هضراع دقو هيلا رطضا اذاذ ب لصألا ىف لالح ءارشلاو عيبلا ناف ٠ بابلا

 1 تربتعا اذاو ٠ طئارشاا عاجتساكت المكملا نم مناومل دقنف هقيرط ىف

 نم افا + لطاف ضقتلاب لضأا لع داع ليكم لكو + هيلا رطقاام عاطزا ىلا
 "ليد

 ىغتقي رظنلاف جرح كرئلاب هقحلي نكلو هيلا رطضبال نأ يناثلا مستلاو
 اا دق تطول ذل يرازطلا ايتعا كرتو ةحانالا:لضأ نا عوج

 لا ىلإ هب انما تنك اذا اكو « اجلا لوخديف 0

 فرصتلا نم عانتمالا ناكااذ ذا تاجاحلا ىف فرصتلا كلذ عنم الف قاوشسالاو

 ًامفر عونملا حيبأ دقو ( جرح نم نيدلا ىف كيلع لمج ا

 « نا رعلا ةحاباو ا سيل ةضفلاب ةضفلا عيب هيف هنف ىذلا ضرقلاك ؛جرحال

 رهاظ وه نذالا ىن 56 ' انه ةحابالا )١(



 1/١ ا ةلاللا

 امو « هب قيل امم كلذريغ و أةمامالا وأ ةيادبلا وأ ةيدنجلا وأةباقنلا وأ ةفارعلاك

 . موق ةيافك ضرف وه لعق اك ىرتي لدي وأ (!١ ضربت ةباج هيف 1

 ف فقو نقف ريسلا 0 لا :كراشم قي كطق ال

 ىضقأ كلا وزصبأ نأ: ىلا زيشلا ىف داز” هوق هبا ناكناو يفك فارق جاتحمةبترم

 دابنوتالا ءاائيلا" لطب نم ارنب ىلا قوام ةيئامكدلا كاضور هلا ف تااخلا

 ةرسالا لايعاو اندلا لادا مقتسل كلذف . ةرامالاو ةعبرشلا ىف

 لعوم لو ةادحلاو كنت لع ردلا رانك: تلطا لف فرالا نإ ان

 دصاقملا ثيح نم بولطم وه الو « قالطاب ضعبلا ىلع الو « قالطاب ةفاكلا

 وحنب لصفي ىتح دحاو رظن هيفرظني نأ حصيرال لب ٍه سكعلاب الو « لئاسولا نود
 لوقلا طعم 1 الا .عبزوتلا| ده لثكمالسالا لحأ َّق عزوبو و «ليصفتلا اذه نم

 أو لعأ هللاو» وحول نه دل

 ردع 0 ماسألا

 ةداضملا ضراوملا هيدا لهنا هلا ةرورتملا رآ لاس هسانلا ١007
 اذه 7 ةلوأ ضننلا ةحابالا لمآ 2 كي ره اضف اعرتو هال

 ءال مأ حابملا كلذ ىلا رطضي نأ اما ولخنال هنا هيف لوقلاو . لاكشاو رظن لحم
 ةثالثك"' ءاسقأ هذبف ءال أح 0 اماف هيلا رطضي مل اذاو

 كلذ ىلا عوجرلا نم دب الف حابملا كلذ لعف ىلا رط ضي نا *©6 اهدحا

 هيلا رطضا هنكسل و حاكتلاو ءارشلاو عيبلاو براعلاو نك هلاك احا قلص ناك يأ 00
 هن وك عم وهو . هلمف كرت لو دس نسا هقحلأي ا هيلا جاتحا د

 قحاللا :أاح ريتعب لبق: ةعقوتموأ لمعفلاب ةعقاو ةدسقم هل ض رءعن هيلا احات< 3 هيلا 0

 ىلا ربتعي الوأ ىجاح أ قروي مه 5 وم ريصنق ةحابالا مكح ضقنتف ةدسفملا ن

 ةدالا تك نم ةرشع ةسماخلا ةلأسملا ىف فروا لثم دقو ؟ هلايعتسا ىف جرحال قسو

 هكرت ىف 0 .هنيسل هتينالم وأ ركمملا ءاقل مانا مال ىذلا ءارشلاو عيبلاب
 شانلا ةطلاخع 8 دكا

 نئادشلا ( 6 سبل أهو جرح ةكرتب هقا اذا امو ءهيلا رطضا اذا ىهو (؟ 3

 ةرشع ةعل اعلا در ما انا كلاثلا



 ةرقع ةيداملا ةلآملا ٠

 مايقلا ىلع مهنونيعيو « مقتسملا طارصلا ىلع مهيديأ ىف جرخت نأ ىلا اهنوعاربو
 هيلا ل لكزز رب ٠ ىت> ؛ اهيف ماودلا ىلع مهموضرحي و ءابب

 نم اونوكيل مب قيليا مهنولماعيف# ايلهأ نببو مهيب لخي مث. ططاعا كلت نم

 الل وق ار ارراطلا تاكودلاو قي طقلا ا كوالاك كل واي اذا الع
 ةيب رتلا كلت ةجيتن ربظتو« عافتنالا لصح

 « مف ةدوجو « كاردا نسح هيلع رمظ نايبصلا نم دحاو الثم ضرف اذاف

 ليم 'فاصوالا نم كاذ ريغ ىف اكراشم ناك ناو  عمسي ام ظم- روفوو

 امل ةاعار» « ةلملا ثيح نم هيف رظانلا ىلع بجاو اذهو ٠ 3 كلذ وحندب

 ةكرتشملا بادآلاب بدأو ملعتلاب بلطف ؛ ملعتلا ةحلصعي مايقلا نم هيف ىجري

 اال لع نال 1 كش رحب ملا ابق لاع 1 ٠ مولعلا عيمجي

 هب لا ضعبلا كلذ ىفلخد اذاف ؛ ءاملغلا ونار 57 صن ىذلا بوترتلا ىلع

 اال نسا|اموب ك2 يشر لم ناكل (هلجاو <. صوصطلا لعاتيلا هيلع

 كرت الو هل لاهإ ريغ نمءهل ردَقاَمَِمْدَج انْ َح هيفدضابنا مهيلع منوف له

 لعف هب بلط وأ ريغ ىف ف ذخالا بلط ناو . نسف كلانه فقو نأ مث . هتاعارم

 ىعتني نأ ىلإ اذكهو ٠ هلبق امف لعفام هيف هعم
 ا 0 ناحل دسملاب وحلا ناقل ةقوع ةارقلا 5 ادم ا”

 بلط امف هظنح مهيلع بجوف . هل ةاعر مث اوراصو « مهتيعر نم راصفاهيماعم

 راص نارقلا قذحي راص نأ ىلإ دعب همزع ضبنا ناف . مه.و هب قيليام بسحب
 ف هئقتلا وأ كيادللا بلط نأ هلثمو  كلنك هل ةاعر ع اوراصو ٠ مهنيعر نم

 ةييلغ رباذ نييف بيترتلا اذكهو . مولعلا نمقعيشلاب قلعتيامرئاس ىلإ نيدلا

 هبادا لعيو كلذ وحن هب لاهف . رومألا ريبدتو ةعاجشلاو مادق الا فصو
 1 مئانص نم ىلو و الاذ ىلوألا ًِظ ام ىلإ هب راصي مث « ةكرتشملا



 016 تايلهالا ا هلا تواقت ناد ىف لصف

 ةدقب ال نمو + اهتماقاب ثولطم ورق هالولا ع ارداف كاك 3 نيرد داقلا ةماقا لع

 اذا رداقلاف ٠ اهم مايقلا ىلع هرابجاو رداقلا تلذ ةماقإ وهو رخآرمأب بولطم اهيلع
 لآ لظوتي د 0 كالذ ميدقتب بولطم رداقلا ريغو «ضرفلا ةماق اب بولطم

 طانم عقتري هجوأا اذبم و « هب دز ع اولا مم مد الام باب نموةماقالاب الإ رداقلا مايق

 رهاظ هجو ةفلاخهل قبب الف فالخلا

 ه1 لصف زي

 « هللا لوحب اهنحص نييتتو اهيجور رظيلةل+ا هذه ليصافت ضعب نايبب نم دب الو
 ايندلا ىنال مهللاصم هوجوب نيملاع ريغ قلخلا قاخ لجو رع هللا نا كلذو

 كتابمأ نوطب نم مجرخأ هللاو):ىلاعت هللا لوق ىلا ىرت الآ * ةرخ ا
5-4 

 م ماهلالاب ةران « ةيبرتلاو ع 00 اعلا مهيف مضو مث (٠ ائين

 1 ميلعتلاو لعتلاب سانلا بلطف« . لسا راعب هصمو ىدثلا ماقتلا لفطلا مهلي
 5 00 1 الاضافات الذب اردنام ذاكر ةزلسصنأ

 طاصملا ليصافتب مايقال لصالا كلذنال  ةيماحلالا | بلاطملا و ءةيرطغلا زئارغلا
 بادالا وأ |تاداقتعالاو ءالملاوأ لارتالا وأ لاكالا 5 0

 رطفام قلل نمدخلاو نك ىف رش كلذ هيفا ءانكا ىو هيدا ا

 هنارقأ لعديف زربد و« هيلعو هيفريظيف لام الاو لاوح ألا ليصافت ن مه لأ امو. هيلع
 هيلعرطفام هرهاظ ىلع مجم دقو 1 0 ىنأي الف «ةئيبملا ثا ايبا نم
 عدصتللرخآو « ةسايرلا بلطل رخاو « علا بلطل ايبم دق 0 هتيلواىف

 هرومالا رئاس 1 اطنلاو اًرصلل رخآو ءاهيلا جاتحملا نبملا ضعبب

 نه تداعلا لاف انآ | :2لا 5 لا 00 اذان
 دن : اهيلغ وه لاةتلاح ف ايكوم املغت هلعا ةنيلكتلا درع ةلع شسلا 7
 « هيف ضهان وه اع تاب ولطملا كلت نم سا مع كلطلا طي اا

 8 200200 تافتلالا مهيف ن.رظانلا ىلع نيعتيو

 ا

 هس 3 0



 ةرضع ةمداخلا ةلأسملا ١

 نب ربع نذأت سا ىرادلا امم ن .أ ىورو * ادب كلذ نم دجي ل هنأب وه هتبالو نع

 ١ دكا تابولطم موحد ٠ ؛ كلذ نم هعنشو صقب نأ ىف امهنع هلل ىضر باطخلاا

 ىلع نع هوحن ىورو  هنع هللا ىذر مت هبلط ىذلا صصقلا نم ونلا اذه ىنعأ-

 هنع هللا ىضر بلاط ىلا نبا

 : ,تايافكسلا ضورف نم ديثكر يرق ىف ءاملعلا ىرج ميلا ذه ل
 لك ىلع اما :لاقف ؟ وه :ضرفأ : ميلا للان ضرك د هنأ كلا نع ءاج دقق

 عضوم هيف ناك نم امأ : اضيأ لاقو. م ىيملا ضرفلا لع دئازلا همن تمتد الف: نمانلا

 ةينلازدو لع |علاب ةبانعلا ىف ذخالاو « بجاو هيلع يا ىف دابتحالاف ةمامالل

 0 0 ا ول اه ٠ لعل ىرن ا مسقف * ةرف

 انجل لها ناك نم :نوئحسلاقوم '”سانلا لكى ع سيل هنان ا نوما

 ىلا نوعدي ةمأ كنم نكسلو) : ىلاعت هلوقل « اهبلطي نأ هيلع ضرفف مولعلا ديلقتو
 01 4 فورملا كد موب (ركتلا نع يملا نيم ا وروما

 (7 هنع حني فيك كلل فصال وأ 19 هب

 لع ىل اذ لكم ةلًاسملا فثحبلا قابو . حضاو ىنعملا اذه ىف رمالاف ةابجلابو
 لوصالا

 نال «دوسعلا نم 0 عيبجلا ىلع بجاو هنا لاقت اني نأ حسي دق عل

 وه مب 0 .ةماع ةحلصع ايف ضيدلا ههنا مايقلا

 م اورد /ناو_ نوفانلاو ٠ اهلالهأن اكرم كلذو « ةرشابم اهملع رداق

 هب موقي هنا ةيافكلا ضرف ةعببط نال هيف عازن ال اذهو المف هب ءايقلا ىا ,(1)

 هل نيلهأتملا 3

 0 د .اتاهح ةوخو نس ,ىفتقي حلا لاها ضرف ولف اقباس هلوق عم اذه ()

 متي الف ىعرشلا هانعمب ابجاو سيل هنأو ىنعي هلوقي ىذلا زوجتلا نع م اذه نال كرتلاب ميمجلا

 هكرتب لكلا مثأ, ةقيقح عيمجلا ىلع ضرف هنأ ديري ناك ناو .هجَو.ةفلاشتملا قبب الف دمد هلوق

 ام فلاخم نكل؛ ءالكلا حص لكلا مثا اوكرت اذاف ىنعي بجاولا ىلع رداقلا ابلقا مهيلع لإ

 ىه ال قلالئاسملا تحن لخد:ونبدلاىف ةرم ة هجتنم اعجب هامل دكادجلا لمحت و

 هحلم نم الو لعلا لص نم



 ١ ةرشع ةيداحلا ةلاسملا

 017 :اتذطنا املأ ةلزتملا كالو تااللا تاس م ا ا
 نوكي ثيح_ داهجلا كلذكو . اهيف ءانغلاواه.مايقلل الها ناكن م قافتاب اعرش اهب

 ل
 ديعيالو أهمش + قدسي ال نم. اظن انا حصير ذا ٠ ةيعرشلا ططخلا نم

 قلاب (ثلعلا بأ نمو :«لفاكلن 1| ىلا ةينيتلا 'ىاط الاقي اكلت تاب

 اش علطاب امالكو_. ةلفادتسملا ةدفملا وأ ةيلحلا طحن

 ٠ ىنعملا|ذهنمقعي رشلا ىف اضيا مقوامو « ءاماعلا مم مق ةوام ثلاثا !

 رذابأي»: (4” رذ ىباللاق دقو و هيلع هللا لص هللا لوسر دمم نع ىورام تلذ نف

 «مني ليل ل ل تل ف فاو امم اا

 1 ضرف واف .٠ اهنع هأهم دقف كلذ عمو 4 ةيامكسلا ضو 1: نم م ني رمالاالكو

 ىو لكم ناك مالو لاهل جرح فرد كانط 00 حصب ١ امل سانلا

 ىهنو ٠ بوجولاةماع ريغاهما ىضغتقي ىهنلا اذدوىي"' 0 الالي و: تكلا

 ع 1 0

 كلذ هبشا امو. ةعاحشو ةدجن هيف نم ىلع هب مايقل

 كيو أ اهيل تلج للا لوسر تاماسلف + ةرامالا نع سانلا ضمو هنعلا س1
 هلرذتعاو.اهنعاهنأن آلاان أو :هللاقف ؟تيلوم ةرامالا نعىنتيهن:لاقفلجرلا هءاجخ

 ح١ كلذ كلاانطلا نكلو الهأ ناك نم لاك كحد اعز لات ىدلا أ 0

 نا ا 0 ءالؤه ىلع 0 ا لوف ال 59
 هحوتملاى لطلا نوكي دقو هل نهأت نم ل دمسي أمنا ةحلصملاب العف مايقلافةلمجلابو كلذ ل اصح

 نممهريغك ايئافك لازي ال ناطلا ناك دجو ناف هفالخ لهأتم دحوبإ ١ اذا نبع اس باط 0 هيلإ

 ابب موقيل لمعت كا 5 1 ات نأ هريغو لهأتملا نيب قرفلا توف لذ له

 5 ل أ ل نيعت اذا هيلعو كلذ هيلع لمأتملاو 5

 ءاكح أ انلق 57 6 كلا رك ل وهواذه لثم ىف اليلد ريتعت ءامأعلا ىواتف له(؟)
 رذ ىبأ نع اههريغو دواد و ء|و طم ءادر (40) كلو ةمالا ليش

 صوصخ ةيافكلا 1 الك ىلع ىبشي 2 ا امف حيرص اذهو (5)
 ا ا 0 نييلسملا 0 طرف ول يح ةمالا 5 لمها ولف هل ةيلهأ هيف ند

 ؟ ابم هيلا دب: ىلا ةم ل ةفاالخلا لاني لهو. طقف م 0 وه ناك اهدسوتي لو ةفالخلل

 اًذلعف هلآ تناك هعباتو ةمالا هضم مل اذاف

 د ريغ نع اهتيطعأ تاق اهيل )ل 2 طق نع اهتيطعا نا كئافا) : هن اه" 5(

 هماع قفتم : ةاكضملا ىف لاق ) اهيلع 5

 ١ تملا ب تاشاولا



 اوصل قوما فاودكر 00 0 ككل ىلع و لطول

 ةردع يدا لاسألا

 53- عيجلا ىلع هجوتم هنا لريخالاب السلا لّرقي ةياقكلا نلط

 ا ٠.: حيحص هول امو . نيقابلا نع طقس مهضإ هب ماق

 وم رو اماسقأ مسقنيو ليطفته يه هيئاشهج م اناو

 ادا ليلا ل لا ندع لح واو تلطلا نأ افيد نتاوي طاقلا
 امومع عيا ىلع ال بولطملا لعفلا كالذب مايقلا ةيلعا هيف نم ىلع نكلو- ناك

 ناك امو) ىلاعت هلوقك كلذ لعةلدلا صوصنلا اهدحا روما تالذ ىلع ليلدلاو
 ضيضحتلادروف«ةب ل .ةقئاط مهنم هقرف لكنه رفن الولف ةفاك اور نيل ن نونمؤملا

 راو ديلا ل ةوعمي ةمآ كس 00 لكتتلو) هارقو عيبجا ىلع ال ةفئاط لع

 نام ف ةالصلا مل تقأف مهف تنك ذو ه) ىلاعت هلوقو ٠ 2و فورعملاب

 كلا ةروةزيفك ءايشأ وخنلا اذه نم نارثلا 010

 ىةيضطقلا ةيعرشلادعاؤقلا نم تيثام ىناثلاو * ميبجلا لعال شفنلا' لع انطنابق

 هيف نم ىلع نيعتت امنا اماف ٠ نايا ١ ىذكلا 90 الاك ىنملا ادني

 ني ةلكملا نمش لع هحوك اععا اذهف. الاو تايافكلا ضورف ةعومج راشعاب ىأ 00(

 ص لب نيفاكملا معي ال مالا ناف 1 متي مل اذا هنأ اذه ىلع عرفتيو هب , ءايقلل نيلهأتلا

 فالخلاريغ اذهو ىنعملا اذه ىلع هتلدأ قيبطت كيلمف هلال دتسا لحمو هدارءاذه طقف نيلهأتلا
 هلباقم وه اك ى ءودجلا وأ قيقحتلا وه مي ىدارفالا ىلكلا ىلع هجوت» هنأ ىف نيلوصالا نيب
 ضرفلا اذهل ل 00 ضعبلا له لاقيف# انه هتلأ. ٠ ملت دعب اضيأ انه ىرجي مهفالخ نال

 ىعومجلا وأ ىدارفالا ضعبلا ل اك هب دارملا لطلا هيلع دراولا
 بحي ىعملا لوقي نأ منامال ل | 0 هجوتم للطلا نأ ىلع لدت ال تايآلا هذه (؟)

 ىلع بلطلا هجوت قعمو الثم لا ريخلا ىلا ايعاد كلذا لهأتلا مكسب نوكي نأ اعيج مكلع
 ةحلصملا نم مهلا اذه ق ةقحتمل لكاتملا لكب مهونواعيو هل مهودعيو كلذل موضبل نا عيمجا

 ةنتف اوقناو) هلثم ىفو هريغو لهأتملا نيفلكملا ميمج مثأ ةحلصملا ن . ه مهما اذه لصحي مل ناف

 7 لا( اوملظ نيذلا هوس
 ةفالخلل ةريمتملا فاصور- الا هه ناكب 0 هدانا وحسد الا مالاروكب هيار ىلع (؟)

 دحأ لع مثا الف نآألا ةرفوت» ريغ ةيعرملا طورشلا نأ ضرف اذاف ةمث اي ةمهالا تسيلوريغ ال
 ىذلا ةب افكلا ضرف ريغ رخآ ءيث هلوقي ىذلا نيمتلاو هب مسي نأ نكمي الام اذهو
 انعوضوم وف



 اى ماكحالا نع عئاقولا ضعب ولخ

 ع رسلا)" قلاع لوقا كاد رع نذ كك 0 نر ميرحتلا 5-5

 ل ا هزاق . 3 0 ا همم مف انح هانم اولمعو 0 0

 « وعلا م حانجلا عفرف ٠ ةئالا تلف اير رخو ل نع 57

 ررخلا عري كلذكذ 4 مالسالا 1 فو ةيلعاشلا ىف هب نويعما اب را)كللذ للا

 كلذ هابشاو٠ هحالص ودب لبقرمثلاو ٠ حيقالملاو نيماضملا عيبك مهنيب ةيراجلا

 كلذدعب خسنلاو ٠ 0 عما فدع تكس امو" ل
 كرما ارقا مكحيلع ن ل ىلا ةيقاي هنم لا ىنعملا اذه مف مفريال

 دا د 0 هس ا ل ّح ا

 اوراق اوريغامالا يطيق زينو هلا جحلاو قالطلاو حاكنلا ىف ا

 نوفوطيو نوقلطلو ٠ حافسلاو حاكتلانيب نوقرغيف ٠ مداسالا لبق كالذ 0

 نودلباو ها ةؤرلاواعصلا ني نرعس وا يسال نر ا

 0 رت الا نوملعيو ورا نووري و م ةقافرل كرد نو ع تي ا

 مهياع نولصل ومهنونفكي وم 00 نولسغيوو * هبا 0 نولستغيو ٠ امومرحيو

 0 ه مهيف ناك 0 كلذ وع هب رطلا مطاق نوملصلو قراسلا نوعطقيو

 07 اوقف مالسالا 000 ىلا كلذ لع اوناكف ٠ مهاربا مهيأ ةلم

 محف ةكلذ""7ىلة ناك ام لخدفهفلاخامخستناو ٠ كحأامهنم مالسالا و ىلا
 خسأ دقو «:ةيدقتملالادعاالا ١ نم ىقلتلا ىل لع ةدايز باطخ هيف ددجتب ,ملامتو هقعلا

 عقاوم طسلا اذهم ريظ دقف هي لولا دويعللا لت اع قيأام | نم ةنأو خسنأم اهنم

 لع ةلاذلا د ترا ورك نا للان زن دمار سس او 00
 ىلا مجرب لهف كح ليق اذاو». ال 0 رظنلا ىتب هنأ الا 0
 7 نك امل 0 هلك لمتحم اذه ٠ مضولا باطخ ىلا مأ ١ تراكتا لايك

 ماكحالاو ىورخالا مكحلا هيف لصالا ناد دقعلا ىنعم ىف هانلقام ديؤي وهفاذهل هبنت (5)

 هل ةعبات نوكت تدجو نا ةيويندلا
 خسن مث ةدم هيلع اورمتسا امم (1)



 ماكحالا نعولخم ملاقولا شعب ن أ نايب ان
 همسي عب

 ايمومع صخي ملةيالا ن /| ٍلعأ لاو دنا . مهتابذ لحأو ن واوّسام هللا ع دق
 عمو ظفالا موج تحن هلوخدو هاضتقم هللا لعو ٠ ىنانملا صاخللا اذه دجو ناو

 . ةافانملا ه+و نع وفعلا كح ن 0 ضراع هيف سيلام لحاف كلذ
 َناَيسن نغال مب ةحر هه نع امعو )6 مالسلا هيلع هلو ريشي اذه حن لا

 1 انلادو اني 1) لف نيخ اذه لكم املأ جليا ثيدحو « اهنع اوثحبت ال _-
 ةلع هل نيبو هاوس مالسلا هيلع هركف دبالل نا ىلسي ظفلا ر ,ا.عا 5220
 6» 0 نيءاسملا ىف نياةسملا ظعأ نأ 8 ثبدح كلذكو . هلثم نع ل )اوسلا كرت

 ىنًيامنا ةلأسملا لج أل مرحي مث مرحي ل امع لاؤسلا ناف ٠ ىنمملا اذه ىلا ريشي لا
 هيلا" مجرب الصأ هل نأ مم ميرحتلا ىضتق 0 ءاسأ ةحب نم بل

 3 نع جورخلاا ليي م لدوأ اهضأ را تفلتخا ناو ةيلحلا ىف
 تلح اشو تاكا و ثيدح ٠ رهو + لمذا كلذ

 تمرح مث رارقالا كح ل تالا لوأ سنا ىلا ءايشالا ىف اك ىتاثلاو
 مالسالا ءاج 5 : لاهتسالا ةداتعمتناك اهناف ٠ رخخاك ردتإ كاددعإ

 صنال عرشلا,ف ضرعتي ملو + كلذ دعب انامزو ةرجملا ىلِق اهلاح ىلع 6
 راضملاو مفانملا نم اهيفامنيبف ( رسيملاو رفا نع ع 0
 وهو ةحلصملا هتضتقا ىذلا كلا كرو ٠ مفانملا نم ربك أ اهيف رارمضالا ناو
 مكمل ةيليملل لع كيرا اذا ديعلل نا ةيعرشل ةيعاتلا نال + ترحتلا

 عنملا ىلع صني ملامل هنا رسمت امهيف عنملا هجو ن "ن7 طين ديالو  ةدسونلا
 لخدو ٠ تاداعلا ىراجع مه تباثلا ل اصألا عم ءاقملاب اوكسمت ههجو ربظ ناو

 نئنيخل ( هوينتجاف ) ىلاعت هلوق نم ةدئاملا ةروس ا لا لا
 هتنظم دوجو مم هيف لاصفتسالا كرتي ىأ هنع تكسي وهف ىأ )١(

 ل دو تركي أل لصف: كلذ ني ع ونس ا

 نكل ةمرحلا ىفتقي ام ركذ هن*ال ةبآلا هذه نمأدب مب رحتلا نا مهضعبلاق اذلو (5)
 اوذع ناكف ةداعلا ىفتقمب لص“*الاب اوكسمم ندني ىل ال

 اهنا مه



 ١ى/ ماكحالا نعوم 2“ عئئاقولا صعب نأ ناس

 ةالصلا دكر انا ابنا تلاه رع را نحس ىو 0 َش
 . ءاضقلا اه مساقلا نبا حتما رف ءاي الا تالتعزام ىد د ماج را كاد

 كلذ نمو ردصلا شف 0 عم ليلدلا ةئلاخم هلك اذهف

 سمشلا بورغ لبق لخدي ل نم نا نظيف رجفلا لبق '١' مدقي رفاسملا اضيأ
 ىتح ايموسص حيصلال دنا نلسكا ريصلا عولط لق ضلال لس
 طاقساو * لوأتم هنال « ليلدلا فلاح ناو نه ءرامك داق دا

 رثعلا ينعم "رد
 ناف ٠ .رظن هينف همكح نع توكسم وه امب لمعلا وهو ثلاثلا عونلا امأو

 واللا ةحصب لوقلا ىلع اماف + هيف فلتخا ام هللا كح نع عئقولا ضعب اواخ

 مدقت امم ههابشأو ها تكس امو 2 تيدا ضم هد 1

 وه لب لاحب هنع توكسم م سيل ذإ ثيدحلا لكشيف رعالا لوقا ل

 عربا هلدالا ةلمج نم سائيقلاو_ ."صوضنم لع سقم امآاو صوص ف

 را كمر ادا منع تركسللا ف كح لحم ةعيرشا | ىناملو الإ ةلزان الف
 كك هتنظم دوجو عم لاص 0 ىلا ل وقلا |دهلع تركسلا ف

 تدع لا عئاقولا ىف اهباحصتسا عم تاداعلا ىراجم نع

 نيذلا ماعطو ) ىلاعت هلوق ىف ا * مالسلا هيلع مهاربا ةعب رش نم لبق

 مدايعأل اوحيذام هرهاظب لوانتي مومعلا اذه ناف ( كل لح تاكا ا

 ماكحأ فام هدا ءانعألا مابذىفنال ل كشا ىن ل 5 أم 5

 "27 ك1 0 الوحكم ن .كلو لاا رانا <06 مالسالا

 ترحدر ةعل رأ نم ا 2 نميف ىك» "امو ةليملا هقما ل ترا 0غ

 ليلدلا نع جراخلا 0 ىوقب مسا لفت ىدتقم و فقاولا لولا نم نال

 .هاظ ريغ قرفلاف الوأتم

 ىف مالكلا نا نم افنا هل قبسام ىلع ناب هناكو ًاضيأ مثالا طاقساو لقن ململو ()
 هحن نيا || اوةلأ اللا 0 كدا نأ تملع دقوةيويندلا ماكحالا

 ةرفغلاو جرحلا عفرو هلوقب اقياس

 .رصن و



 ليوأتلاب ليلدلا ةئلاخم اا

 00 ادن كلاغ موتي ليلدلا ناف ٠ تايبشلاب دودحلا ءرج ىبملا اذه نم
 ٠ يا ناو ةهمش هضراع اذاف تالذ عمو دحلا ةماقأ

 00 لا زاتلاب ليلذلا هيف فلو ام لاما ادعبمب دقو .وثملا ح قءايحاص

 ىف مقو ام ليلدلاب ةفرعملا مم ليوأتلاب ةتفلاخم لاثمو . "7 اضنأ عوتلا اذه نم
 (يف”انج تاخلاصلا اذانعو لوتما نيرذلا لع سيل#) ىلاعت اس ةمدجلا

 قد نآ تت اظخالا رمت لاقنيخخ نوفظم نب ةماَدق نع هاةماآلا ( او مهل
 نيدذلا ىلع سيل ) لوقي هللا نأل لق لو رمع لق ىندلجت نا كل سيلفاهتبر 2
 ليوأثلا تاطخ كنا رمعلاقف : ةيآلا ) ..طامف حانج تاحلاصلا اولمعو اونم
 نأ دارأ هن أكو ليعامسا ىناقلا لاق . هللا مرحام تينتجا تيقتا اذا ةمآّدقاي

 :تاحااصلا لمعو نماو قتا نمم ناك هنال هب رش نم ناك ام رفكت ةلاحلا هذه
 0 1 هللا نحو لع فيدو 6 7 الجم [ ع فالف زي وتلا ىف اطخأو

 كارت ةضاحتسملا ف بهذملا ىف عقو متو . دح هنا ةماَدق ثيدح ىف تأيرلو
 سيلام رصتخم ىف لاق * تكرت اهف اهيلع ءاضق ال هنا لمعلاب ةلهاج انامز ةالصلا

 الو رهشا ثالث ءاسفنلا لصت ف مدلا ءاسننلاو ةضاحتسملاب لاطول رصتخلا ىف
 مدلا نم امهمام ماود ةالصلا كرت ىف انلواتاذا_ىضمام 0

 ١" فك ناك او هتداعا يس ايئارثا 'مايأ قمل كك رب 151 ةضاجسسلا ف

 ةهمشلا هل ل ا ا هنأ رهاظو اضيأمالاطقسب ؛الاذهل هو )١١(

 انعوضو» ىه ىتلا وفعلاة بت رءنءنوكي ال دحلا طاقساب
 ىفتقمنع اجورخ دعي فيك هيلع لاقي هنا الا ىناثلا عونلا نم ىتاثلا برشلا هنال (؟)

 8 1 زي كر اكوا اًوردأ ) ع.رصلا ليلدلا عم مدفع عم ليواتلاب ليلدلا

 لب هنع جرخ لاقي ال هصصخت دس ليلدلا اذهب سيشا دودحلا ى للا ليلدلا ن
 ملنالف عضوملا اذه لمشت ال ماعلا ةلالد نأ دافأ ىذلا صصخملا ليلدلل لامعأ وه
 الو دصق ريغل ليلدلا هيف كر : ل ىناثلا عونلا نم تاهبشلاب دودحلا ءرد نا

 ليوأتلاب دصقب
 محارب (9)

 ك“



 ١/5 ار تاما ىود ةلاذأ

 كح هاا عرشلا ىف تبث هناف تايشا قود تاراع ع رة ادك

 0 رنا ىوذ اوايقأ م كيدللا ىف ءاج مريغ ةلماعم اهنييس |وساعت د نأ

 و '”مالصلاوةءورملا ىوذ ةب وقع نع اماما ١> ترد قو 0

 00 لجر ىف هب ىضق هناف مزح نب ورمع نب ركب ىلأ نب دم نع كاذب لمعلا

 اايشلا قرد نم ا جشباطخللانب رمع ل

 داع كك هنا باطخلا نب رع نيشادبع ب تابع نر ملا ع

 تلق هتحرج لاقق ىناتأف مزح نبا ىلا ىربربلا مالس هل لاقي هتحرج ىل ىلوم ىلع
 وذ اوايفأ ده. هالو هللا لوشر لق ةفئاع تلاق لوذت ةريعا لاس ل

 هنأ > مدس ةزرعلا ١ نوئش نماضلا |اددو# هبقاعلو ماا 6» مهارتع تائيشا

 شح اوغلاو 1 لاو مح و منال رد اناا نيد ا سطاد أونئسحأ نحل قزف لاق هناك

 برقي و*ةبويندلا هكدا ف ايداكو : ةو تا ةي.الا( معلا ال

 مالكلا هيف ىذلا وفعلا نه اذه سيلف هدعب اهو كثيدحلا 0 مياسلا ضرف ىلع 00

 هديعل هئم صتقي هيأ يوك ل خا ةرفغملا هيفو مح 5 ىنعي ف رش هيف ع ل هو

 ىفف دعبو ودةلأ اسملا لأ نم مالكلا اف الا زل ةبتارم عوضوم ريغ 00 هجحش نأ وأ

 هي تايها ىوذ اولَقا ( مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ةعئاع د ا

 مايد دحالا ىلا تالازا اهنا ريغصلا مماجلا حرش ىف ىزيزعلا 00 ( ودا ذل

 ىراخيلاو هدنسم قدا هحرخأ عماجلا تبحاص لاقو فيعض تا نأ لإ

 العوو |( قادتللا نا (طرخلا مهفو ءانثتسالا "دودو تهور اد هدراد 0 تدل

 سيل مرحأن ا ءاضق ىلا هحوت امها انه ,تتاكأأ داكن ةخصلا ىريتمف تا
 نيركلا نك

 هنع ربع 1 قحةقب اسلا هتلثم أ عج ار فورا ما وه هررقن ىذلا ىمءملاب وفعلاو 6

 م دع اهعئتيا دق "ناكت او لوالا دعمتلا ,غورخا مكح هوا ردنا !لوسحم انا قبس امذ

 ناف الثما داتحالا طك انويند ايف ءىشال ا كاعهنإ لاذع تكركلا ذك ف دحلا

 فرص ىررطلا هوفع



 كيس ل اه دي

 ىوق نإ و ليق امنإو هيف وشمل مقوم الف رهاظلا هع ات ةذخاؤم الو هيف ٌحوَس

 ادعت وبلا نم 1 ىلإ عونلا اذه نم نكي | هضراعم وي مل نا هنال هضراعم

 ثيحنمهلاعأف ًاضيأ ليلدل الامعأ ناك او''”انهو ليلدل كرت هناف اذه رثأ ىلع
 *. هيف ومع الف ضراعملا ريغليلدلالامعاكر مالا سفن ىف و ا رافانلا دنع ىوقأ وه

 دصق نع وأدصق ريغ نع ليلدلاى ضتقم ن :,- جورانا وهو ىناثلا عونلا امأو

 ليلد هغلبي مل هنال هتحابإ داقتعا ىلع الع 2 الجر اةنق ؟0!ل ءاتلاب نكل

 هو كلذ وأ هب وجو ليلد هغابب م اذإ هتحابإ ماتم هكرتد وأ هةيهارك وأ هكر

 لسغ نا معي لا كن ا تيرا نإ ابهلال كلسالاب ديعلا بيزتك“
 لسغلا بلط راصنالا عت مل نيح لوالاز املا ا هكرتيف بجاو ةبانجلا

 هذا كالامرع ىور دقو#نيدهنجنلل نيبتب ريثك اذه لثمو . نيناتخلا ءاقتلا ن

 قبلا نإ ] هنلن ع قيعتلا نم هاريو,ءوم ولا ىف نيلجرلا عباصأ ليل ىربال ن 00

 ا كلام عم فسوبإ ىأل ا 6 لوقلاىلا , مجرف ( (للخ# ن اك ولع

 انايسنوأ ًأطخ 7 ةنلاخلا لع لمعلا كلذ يا ل لق !| مجر ىتح عاصلاو

 « هيلع اوهركتسا امو نايسنلاو أطخلا ىتمأ نع مفر » ثيدحلا نم ىوري امو
 نايسنلاو اطخلا ىرحم ىرجي اممو . هيلع قفتم ىنعملاف الإ و كلذف حص ناف

 00000 دلل فر نسما لالا دسقلا يوناو دق نيم نم هئا قا
 نرك ال أ افيعض ضراعملا ناكاذا هنأ ىأ حلا ىذلا عونلا ن الو لب اننكه لصالا لعل )١1(

 0 يشيعوا لواح. افسق ءانتقم نع جورخو ليلدل ك ١ قاكلا ف ال ى داثلا عونلا نم اذ ا

 هضراع٠ ةوق هيف ظحوا ىذلا لوالا ع د او مارا هناا ادلدل لامعا هددصب 76

 وأب نكل ديمتبوإ دق دل هطورج وااو ارت ن1 هيف ظسول ىذا ى > اثلا نه وه الو

 هيف مهوتي ال راص ضراعم ريغ ليلدل لاذع نك تقص ضراعملا لامعأ ناك امل هنا لصاحلاو

 وفعلا مضاو هنم نوكب قح ةنخأ م

 ( اذهو)لصالاو طقس انه ن كي نأ هبشي(0)

 ليلدلل انايسن وأ هبجو ىلعالثم ليلدلا مهغي الأب أطخ ليلدلا ىضتق# نع جرخم ىأ 2١

 ى هوطخ رهظ ن كل ليلد م* هيف فقو دقف لوألا عونلا ىف اقياس دودعملا دهتجلا أطخ امأ

 رهظ ليلد عم فقو هاجر ليلدلا نع جرخ انهف الثم رخآ ليلد ءاز زب هفعضا هب كغلا

 هيف ةلثمالا ميجح ىف نيعونلا نيب قرفتل هبنتف هب دادتعالا ىف هؤطخ



 اد 5 لاثتمأ كا مهمعراسمو هللا 0 0 ةزاحصلا ىذا

 ا ليو ها ا ٠ هيلع تانك داو رطفاف

 ملا لتقول هيي 7 يرابشك نوت ك6 راح ادع ىباع

 سجين ءاع روطتملاو « هل لالح هنا ًاناظ هيلع مارحلا لاملا لك آو ٠ رفاكهنا ًاناظ
 جرخ دقو .. هدابمحا ىف 3 00 ٠ كلذ ها ٠ رهاط هنا اظ

 طب ل ىنلاو ةعدحا موب ءاح هنا هنع هلل ىندر دوعسم نبا نع ةوادوبأ

 هللا دبعاي ىلاعت لاقف لِي ىنلا هآرف دجسملا بانب سلخ اوسلجلا » لوقي, هعمسف

 ر هريغ دصقأ ناو رمالا درجم عم فوقولا ارامل اكس نيك رالف « رع
 كل قيرطلاب رو ةحيور ان تادع معو ٠ 0 نامل كارت

 لاثن كناغإم د لاذ 2 هيَ ىنلا هب رش قب رطلاف سل 00 لوقي وهو لع

 ءذه رهاظو « ةعاط هللا كداز هلع ىلا ل اند :تيبل دك ويني رعلا وقع كلوت

 كاذاو هلاثتما ىلإ عراس كلذ معم امل هنكلو سولجلاب رمالاب دصقي 1 ةضْقلا

 ءالسلا هبباع لاق دقو سولج عضوم ريغ ىف لاك هع لِي يلا

 لاقق نر ركلات 0 هل رذ قالا معلا أ 2

 ىبنل كلذ ركذف كلذ انم دري لو ىلصن لب مهضعبلاقو اهيت أن ىتح ىلصنال مهضعإ

 ىضذاقلا هب ىضق 00 لك انبه لخدبو 6 نتئئاطلا نم ةدحأو 00 / ع

 ضعب وأ اعامجإ وأ ًاصن أطخأدق نكي ملام هأطخهل نيبتي مث داهتجالا لئاسم نم

 : نسخ ال لاغإ و اهدحأ مم فوقو هنافنيليلدلا نيب حيجرتلا كلذكر# مطاوقلا

 .ليلد رهاظلا ىف وهو . ا هفوقو لج أل كلذف حجارال 0 اذاف

 ليلدرهاظ عم فوقو هناف_ حيح ريغ : وأ خوستم ليلدب لمعلا كلذكو . هلثمدمتعي

 اهناو يورك دنملا ويعلا نيم تح نخب اهاطاماو نب

 ريغ ناك نأ ه4 9 ةضراملا 00 ضراءملا ليلدلا ىضتقم عم فوقولا انلق

 .بتعاالف هقفو لع لع رييض وأ قنا كح وعلا تح لخدي ل ضراعم

 كلذ هيف مزلي ال ىأ ىملع درا ليلد ريغ نيداتلا وأ رطفلا هيلع ىنب ىذلا 200(



 ونعلا تحن لخدي امل طفاوض كائه له ١8

 وفعلا ةبترع كلا عفت ةةراف ٠ ضراعمل اهراثا مفر مم ىعنلاو ر ملا تابثإ ىضتقي

 رخآ ثاححأ لاجملا اده 5 هيي 015 ًادئاز 1 0 1
 - - اة

 51 + ")هج 5

 هداك |لصه قدح
 >5 اما 7

 ىلع هب راصتقالا نإاف -رظن هب ليق نا وفعلا تحن لخديام طب اوض ىف رظنللو
 قرخ قالطالا ىلع كلذ رابتعا ىف لالحالاو ٠ ةيرهاظ ةغزن صوصنلا لاحم

 أ لوقنملاو لوقعملا هابأب كح ضم نود لاحلا ضءب ىلع هيف راصتقالاو * مقربال
 رازعم كلذ ف حاوقلاو + اللا لوح نيبتت ىتح ةلأسملا ىف هوحن دصقي هجو ن :م دب الق

 عاونأ ةثالاث ق

 هضراعمىوق نإو ''” هوحم دصق ضرامملا ليلدلا ىضتتقم عمفوقولا . اهدحأ

 ليوأتلاب نكل دصق نع وأ دصق ريغ نع هاضتقم نع جورخلا  ىناثلاو

 هتحن لخديفلو ًالاامأف # ًاسأر هكح نع توكسم وه اب لمعلا  ثلاثلاو
 رهاظ ىلع تيخوت أل ةعزعلا نا ًارعاظ ةصخرلا هجوت نإو ةعزعلاب لمعلا

 كلذكو  ةلخلا لع دمتم اثم ليلد لع ًاعقاو ايعم تقاولا ناك قالطالا وأ مومعأ

 . جرحا مفر ةدعاق نم ةدمتسم ةصخرلا نإف ةعزعلا كح هجوت نإ و ةصخرلاب لمعلا

 رحل عوجراف ىلكل انزمأ [هالكو.:ه 0 لصأىلإ ”ةمجار ةمزعلا نأ اك

 لصأ 05 ًادراو جرحلا عفر ل اننا نكل * دمتعم هلثمأم مم فوفو ةصخرلا

 لضأ مرخي ال هثإ ديغتلام هجوب ةعزعلا لصأبناج حب حجرت لكملا دورو فياكتلا

 «كلام بهدم ىف ربتعا دقو فيلكتلا لصأ هايق لكملا كلذب ن 0 عوجزلا

 هب حابم رطفلا نأ نظف درب ةعب رأ ن نم لقأ ناضمر ىف رفاس ن :| هيفف (7 | نه

 ةدئاز نأو لاحلاوا ملا0)
 ريغ نظ درحي هنال ىملع ريغ ليلدلا سفن ناك ناو ىوقب ضراعم ليلد عم ٠ فوقولا ىأ ١"(

 عرشلا نم ءىش ىلعىبم



 ١ هوجوأ ماالا قنكح وعلا ةبترم لوخد مدع نايب

 الق اقلك مانضرف ان ال لدطاب كلذ ا كسل كام هلا ك8 ىو تكتم

 ةسخلا ماكحالا ىلع دئاز الف هجو رخ حصي الف

 0 يك را ل ا ىئاثلاو )

 رش كج سيلتا لع لذي ىذلاو 4 رابعا اذ 0 1

 ين وأ رمال ةعاخلا مح فاكتلل مقوتي ثيح هجوتي امنا وفعلاو . وفعلاب
 0 00 نأ 0 ككل ”نوك مزاتسي

 ىف انمالاكو م ىويناد ال :ىوررحلا أ محو هامتا وفعلا ناف ًاضيأو م كتاف

 ياش و لاء ناب ديك فاو نع نر ا الا يا محل

 درب نا ردع يعل ا عاونأ و - مضولا باطخ نم : ا 31

 انها نا الا ا ا عضولا باطخ 0
 0 ناكف ايف

 أ رهو ةيلوصاالا ةلاسأا ىلإ اهنا ناك نإ تالا ادخن( ترا

 3 ان ةلأ اقدر ءأ تلا كح نع عئقولا ضب واخي نأ حصي لكل 2

 امتايئا حصي الف 00 0 1 الاي ليل ل يا ل

 ب دالعلاف 0 عر را ضراعملا نع ملاسلا 0 لإ

 تسيف ةلأسملا كات ىلإ ةعجار نكت لنإو * ل ل ا

 ةيلقتلا ةلداالاو ٠ هيف ليلدال وذعلا ةيترم تابثا لع ةلدالا نم مدقت امو + ةمويفع

 ىورخأو فعلا نآلو ايهنيب ملا ناكمأأل ةسخخلا ماكح ألا نع جورخلل ةيضتقم ريغ

 ليوان ناكبالا لاف ال مالسلا هيلع هنامز ىلا وفعال اس 0 ضو

 انيق ربل ناو سا كولا نقال ناكل دن ا
 زاوجلا اما ىضتقي كلذو ٠ جرحلاو هاركاللو نايسنلاو اعلا مح مفر ىلإ عجار

 كلذو باقعلا بيبستو مذلا رم ةفلاخلا ىلع بترتي ام 000 ع

 ةيترملا هذه ءاغلا ىلع اليلد نوكي نأ حصي الف عارنلا لح وه )١(



 قاقثالا» هيف ةذخاؤمال نايسنلاو أطلع دال

 ىلإ ىدؤي :هنألو . عامج الاب تباث وهو هءاصأ مفر ىلإ ىدؤيف حيجرتلا نكي

 ليلدلا ىف ءاضتقالا ءاقبب انلقأ انيلع ءاوسو . لطاب وهو نيضيقنلاب باطخلاا

 ىف امهئيب قرفال . مدعلا مح ىف هنإ انلق مأ تباثلا كح ىف هنإ و حوجرملا

 . ومعلا موزل

 نشن يف وهو عليا ليل ةتفاوم لعؤ! مقلم لا ليلد ةملاتح لع لملا اهنمو

 غولب نم دبال ذإ دعب هيلع رقت ل ةجحلا نأل حيحصريغوأ خوسنمرمألا

 قاطيال ام نياكت مزل الإ و هب ةذخاؤملا لصح ذئنيحو . هب هنلعو هيلا ليلدلا

 ديال . امهندب مجلا نكعي مو امههحازت دنع نيباطخلا نيب " ”حيجرتلا اهنمو
 ىف :ركمملا هنال ؛ مدقملا لصحي ىتح « رخؤملا ىلا ةبسنلاب وفعلا لوصح نم

 ًاعرش عوفرم وهو قاطي الام فياكت مزل الاو ؛ امهب فيلكتلا

 هتنظم دوجو عم هنع ناك انك اذ لن رق هلع عكس ام انو

  حصي, امم وهف ةقباسلا ةلدألا ىف ةلثمألا نم مدقت امو . هيف وفعلا ىلع ليلد وهف

 رعأ هللاو هب ليثمتلا

 6 لصف رو

 : هجواب هيلع كردتسي نأ وفعلا ةبترم منالوو#
 انزيم نركت نإ نإ نوتلكم # كبح نم نييلكملا لامفأ نأ( اهدحأ )

 ال نكت ل1 نيستلا لا ءامتقالا وهو قلكتلا تاطخ تح ةلخاذ

 ناو . بولطملا وهو ةسخخلا ماكحألا ىلع دئاز الف ةلخاد اهتلمجي تناك َن اف ةغاد

 باطخ 2 نع ا نفلكم لا ضعب نركَت نأ مز) اهتلمجمي ةلخاد نكت ل

 مكيذأب يطوخ نأكاعم اهداجيا نكمي مل امم نيثيش لمغب دحاو تقو ف بطوخ اذا ىأ )١(

 وفع اضيا حيجرتلا اذهف رخآآلا ىلع هدحأ باطخ ميدقت وه حجريف نيتفاتخم نيتلمجيب نينثا



 ١ قاشتالاب هيف ةانخلا عمال نا الار عسل
 ةمملل --

 او هنع ىفع ا وبف « ءىطخع وأ ؛ سان افا + لذاغ ورع رد ردد كف هاذي

 نكت نيالا ال م! وأ اهم ًارومأم لاعف آلا تالت انضرفأ انيلع

 قد مح الام مسق ١ تيمجر ده اي اريد الو يما و ال ا

 أ ا عرشلا

 ىعتلاو كولاالا ك1 ةنعلاولا طع كنب يلا دن 1

 كلذ .لثمو . لاحم لفاغلاو ئنانلاو 6 ءىطخلا ىف كالذؤ:ب لاثتمالا. لع ةردقلاو

 كلذ ةاننأو ضلال ردو مئانلا

 :«ناردلا هيفا هاب ادعو" لوحلا نلإ مجار وهو دابتجالا ىف أطلعا اهنمو

 يذلا ا لاقو( . (. ملتنذأ ل م كنع هللا انع)

 وه هزاوجي انقاذ * هيف فلتخم امم وأ هيلع قذتي امم ناكمارك الا اهنمو

 نأ كلذ ماع نإف'. الوا يلع كيبفاب ىقيلاو 315 نع الا مجار

 . هيف هيلع ج رحال لعف امل هلعفو كرب امل كرت

 صن تح تزد نك تلد صرصتلا ت نا فداحلا سا 07

 نوكت نأ نيب كلذ ىف قرف الو ؛ ةرفغملا لوصحو جا رخلا مفرو « حانجلا عفر ىلع

 تناك إ و لاكشإ الف ةحابم تناكنإ اهنأل ب ةبولطم وأ ةحابم ةصخرا
 دالف هاج ابلك اداةتبملا لك 0 وللا سم اا 7
 فيلكتلا ىف نيضيقنلا عاجا مزل الإو هنءاوفعم كرتلا وهو هضيقن نوكي نأ

 .ةمالا نع عوفرمو لج معن
 حجر اذإذ . عملا نكمي لو امهضراعت دنع نيليلدلا نيب حيجرتلا اهنمو

 مل كلذك نكي ملْنإ هنأأل . ونعلا 2 ىف حوج رملا ىضتقم ناكنيليلدلا دحأ

 كلذ ىف نلوقلا ىلع ىأ )١(



 لاؤسلا ةرثكل مالسلا هيلع ىنلا ةهارك ١

 رثك 1( انلق فاد لوب : لاق ؟ نأ نس: لاتق 000 ةفاذح نيهللا هللادمع

 انيضر « هللا لوسراي : لاقق ٠ هيتيكرىلع باطخللا نبرمع كرب ىنواس : ل اوقي نأ

 نب خلع هللا لوسر: تكتف : لاق اين دمحميو ؛ ًائيد مالسالابو ابر هلل

 تضرع دقل :ديب ىضن ىذلاو » الوأ لاقو ٠ ةيآآلا تلزنف ٠ كلذ رمع لاق
2 

 ارهاق وبلاك أ أ لف انأو طئاطأ اذه لئرع'ى اننا رانا ةنحلا طع

 7 بيضقلا ضرع (قولص) هلوق نآقاسملا | ذه نف رعاظو «#: رقلاو

 0 نإ ) : ىلاعتةلوقءاج كلذ لج ألو .217لاؤسلا ةبقاعاورب ىتح لاؤسلا ف

 ٠ هنع لاؤسلا نع ىهنام وهو ٍ هنع ىعيام"”ةلججا هذه نم ربظ دقو ( وس

 املف ٍءاضيأ "”هيضتقترضاحلا ماعلل هنوكن أ اك ةيآلا ىضتقم وه هلل جملا نوكف

 الضر نإ وست زانت حا ىلع لجلا شنب ئذلا ناك زازكتلا نع تكس

 1 ةرقبلا 'باحصأ ةطق' اذه لثمو « هنع نمي اممْؤبفأ « دارم رخآآلا لاتخالا

 اهوحيذ ىتح مهيلع ددش اؤاش ةرقب ىأ حيذنم نينكمتم اوناكو لاؤسلاب اودادش

 نسحي الام نيفاكملا لاعفأ 00 ْى حضاو هلك اذبف ) نعم اوداك امد )

 ةقرم نأ تبن دف ؛ هني اوفعم نوكي نا كلذ نم مزايو + كح نعو ةنغ لاؤتلا

 دا 0 0 ةتيامث وفعلا

 . هةملع يتم يكناما اهنم

 ةذخاؤملا مدع ىلع قفتم هنإف نايسنلاو أطخلا اهنف . هيف فلتخيام اهنمو
 ةحيضفلا ض رعتلاك مهةيسل و هنوهركي امم هريغو مرحب ملام م رحم لوزت اهنم ىقلا )01( '

 انه ىلا لاؤسلا رك مالسلا هيلع ىنلا ناك دقوهلوق نم ىهو (؟)فيلاكتلا ةدايزو

 هيلع قلطيامم دحاو درف ىف ققحتي قلطملا نال (؟)



 5 وتعلا ةيتاونم ماركا نواس دل نأ ك1

 ٠ صنلا مدع دنع نذالا ىف داهتجا عضوم هنإف ةب 5 16 : ذأ م

 ؛نويلومألا هطس اسي دايتسالا ف اطال ع راسا سا

 ( مظع ايم هسا ارز ا ناك دل لاعت هلوق هنمو

 مح 0 ؛ مح هيف لزم مل ايف لاؤسلا ةرثك هركب مالنسلاهيلع ىبنلا ناك دقو

 وشم كا ل 0 سملارادع ىلإ ةمسل) ع سا ا

 ءىث دع امرح نيماسملا ف نيماسملا ظعأن نامه: 2 لاق دقو  اهنلع

 كتكرت امانزر 2 : لاقو, («ةتلاس لح نم مهم اع مرخ مهيللع مرحي مل

 هع ككيرزام ء ميئايدنا, ع ييفالتخاو ٠ مطلاؤس ةرثكب لبق نم كلح اماف

 ىلاعت هلوق مالسلا هيلع أرقو « ممعطتساام هنم اوتأ» هب كترمأ انو ا

 7 ماع لكأ هللا وسر ا سو ف كا جح سانلا ىلع هللو )

 لكأ هللا لوسراي : لاق م « ضرعأف 1 ماع لك أ هّللال لوسراي : لاقم“ ب ضر

 تحد 0 اا 2 هللا 0 لاقق ؟ ماع

 0 متكرتام ىورذف « نر نك اهب اوموقت لولو ؛ اهب مقام

 0 ا 0 8 ال اونم نيذذلا امأأي) : تلزن اذه لثم ىفو مدقتام

 ءايدسشإلا تاج ىأ (اهغ هللاانع | ١ لات كا نذل 00 ع 1

 ماقو ) لاؤسلاة رك نعىحنو اهماعو لئاسملا مالسلاهيلع هرك دقو . ودع َاذِإ ىعف

 اماظعإ 1 اهلبق را ظ ةفاسلا دق « بضغلا هيجحو ىف فرعي وهو اموي

 نع قولأستال هللاوف + هنع لأسيلف ءىث نع لأسي نأ بحأ نمت : لاق مث

 نا 0 نس اديلاق ( ادع اقم لف ا متربخأ الإ ءىث

 ماض د كودي نأ كانو ا هشا كور راك أو كل 5 نيك

 وفعلا لح نه وهف اما نيذدلا نيدتب 3 لبق 0 هن كا ل قب ليلدلا طحم(١)

 3 كلا هةردصملا

 لا كله اهفولوق ماا(



 مم « اهنم 5 اهم قلعتي ملاذاو . الف كلذ نود امأو ؛ لعفلا ىلإ دا عم

 هب ةذخاؤمال ىأ ؛ هيف ماكتملا ونعلا ىنعم وهف ءهب قلعتت نأ هنأش نمم هنادجو

 درر ادن كر صرصللا لك ةبترملا مذغ لغ صنلا| نوراحام. "7 ( ماناول

 ءابشأ نع ىعنو «7اهوميضنالف ضلارذ صرف نإ » لق هنا: مللي ىنلا نع

 نعال 5 ةيرعر نابشأ نع اًنعواا و اهيدعي الخ اذواهس 'دعتو# 00 الف

 بايضا م اريخ اهرقن تدارام : سانع نبا لاقو ©” « ابنع اوئحبت الف نايسن

 نارقلا ىف اهلك عالي ضيق ىتح ةلأسم ةرشع ثالث نع الإ هولأسام ؛ هلِلَي دم

 نع كنولأسي ) « ( ىئاتيلا رع كنولأس.) «( ضيحملا ن ع كنولأسي (
 0 ناك اذه نأ ىد ؛ 0 امع الإ نولأسي اوناكام ام نع ارا نشل

 00 06 : 0 هللا ىضر سابع نبا نعو * مهيلع

 لوقت 1 لقوا. ودع لوقيف' “7 مرحي ل ءىثلا نع لأسا ناكو 01 ٠
 ديبعلاقو 0 0 بم 0 6 وعلا : لاقف ؟ ةمذلا لهأ لازما ف

 وبث مرح امو 4 لالح وبف هل م ع امار> در لج هللا 955 : ريبع نبا

 ردع رف هلع تيم انو ارح

 كنع هللا افع ) : ىلاعت هت هلوقك ةلخخا ىف 1 لع دام ثلاثلاو

 ىناثلا لصفلا ىف هين لا وفعلا بتا نه ن ٠.مثلاثلا عونلا 1 الدلا اذه )١(

 ىنطقرادلا هاور(٠١)

 هلآ نه ةفادس ني هللا دبع لاؤيسا لثم نم ةلاسملا 0 ىل ايس امل هدمق()

 هنع تكس لب ميرحت هيف دري ملو ةمرحلا ةهبش هيف ىأ (5)
 هزركّذل لحم الو هيف نحن امم سيلف ضتلاىفتقمب ةاكز .مهنم ذخؤت ال هنأءانعم ناك د 0

 عج هنا لاق..دقو هحو هركذل ناك كلذل ةاكزلا ذخؤت الف هنع تكساممه نأ هانعم ن

 ١ الوأ ةعيرشلا عورفب نوبطاخم رافكلا نا ةدعاق ل
 را عونلابو (ماع ”لكأ) كنويح يداك ىلا عونلا ن ضمعس صاخ ليلدلا اذه (1)

 عم فوقولا وهو لوالا عونلا ىلع لدي امج هيف ءىجن ملو لالدتسالا ماقم هب ىهتنا دقو

 هضراعم ىوق نإو ضراعملا ليادلا ىفتقم



 ا ا وعلا ةيثارم مارحلاو لالحلا سب

5 0 

 لخدي "7 دق ىناثلا اذه نأ الإ هلحأو نيدلا ف ضراعلا دّوألا ةماقإ ىناثلا
 دع الإ .نئلأدلا قر تحتم ملط ريصب ال هلنكتللو ءانيع ايذط مل اي ناخب ام هن
 . وهف حتي مل اذإ امأو . ىبرقلا ىذ ءاتيإو ناسحإلاو لدعلاك « ةافكهنرك

 م
 5 عضوملا اده لماتف «نانع ا لع 3 ١ هددم تايباهكللا |: ضر هو 4 بودذع

 هايصافت ىف اوفلتخا كاذلف ٠ ا نيفرطلا نم 2 "يكف كلاقلا و علا امأو

 لعأ هلل 1 و ءاهت :ملا ه 5 5 ذاب

 ةرمماعلا بأسا

 دحاو هنأب هيلع يحي الف وفعلا ةبترم مارحلاو لالحلا نيب "') عقي نأ حصي

 ايوا كلذ لع ليللا مو ””ةافلا ع ادكح درو نا 7

 نيةلكملالاعفأب قلعتتامتا ةسخلا ماكحالا 00 مدقتام د0

 دقو نا رثفلا ةماقان ىف اهرأ امل ىلا ةقلتجلا تاحانضلاكءارللا اريغ نورك دك كاد
 بودنأا ىف مدقت امم اهريغو حاكتل او لفاونلا رئاسو ناسحالاو لدعلاك ءرحلاب ابودذم وك

 ن1 لاغلا ى ايلك هيلا رظن اذا ةيافنك ايجاو نوي كا 5 كلا نكلو عرملا

 الا امم ايلط اضيأ ايئزج لدعلا ةماقاب بولطم وهف هسفن ريهالل ةبسنلاب لدعلاك ايئزج |تحت»
 نراك كقوةيودنم نوك دق ا نايعالا ىلع ةبودنم تاركا ضورفو هلوق نأ

 نوكب دق ةيافكلا ضارف نا: هضخامو # ةلجلا هذه: قدنلا ان رك امو هلصف ىف, قبس ؟ اهقارك
 اضيأ ضعبلا ىلع متحتي انقو لكلاب الا متحتب.الو ءزجلاب ابودن» نوكي دقو ءزجلاب اريخت
 اذاف بودنملا كان هيلع كاشي اعاةيلفكللا 0 ىدؤ» نأ ىفتقي هنأ اذه دعب قببو اردان

 لم اح ارخم ء زحلاب اذا كلذ ل اعافلا هيلع زغا فاح ال كفو : ميجا هيلع بقوع لكتا 2

 اديح عضو ولا ذه

 هبشو اهلعف ىف مثا الو اهب قاعتي بلط ال هنال لالحلاب هبش ةبترملا هذل ناك ال ( ؟)
 اه سيلو_مارحلاو لالحلا نيب عقب لان مذلاو موللا ناككا مكح هب قلعت ول اهلثم نال مارحلاب

 اذ بودنألو نجاولا م بلطي اعاده

 انك كسل 53 سداس ىع : مكح ان ا لقب مو ةسنلا 0 اللا اهملع حم ل (0)

 ند اظلايقل ركلاهللا 2011111
 ةروكذملا وفعلا ةمثاردم ا نمىناثلا عونلا ضف صوصخ لعازصاق :نيلذلا(9)

 ىلع اليلد نر حصير لوالا نضفلا ف قاسو قابلا لع لاني الاو قاتلا 22
 ا اهضراعت ك2 نيليلدلا نب حيجرتلا ان لوقي ثيح قاثلا عونلا نم قاباا ضعبلاا

 - 1١ د تاقفاؤللا



 ”١ ناببرضلا طبضنا ار لصف 4

 -:--_-!|1|1]0]0|] ]أ يورو طم

 كل ا|ده 4 جييددم مولعملاب :فيلكتلاوا الريع ال 18 راص ىحولاب [ اع اذ ا ف

 «”© م

 لع نيعع يللا وش 6 ةييلكيفلا لصأ نم مئأملا اهلا نا باوجلاف

 ها ها
 ادهف نامد ريغ نم ةينالقلا ةنقرلا ديد وعدو ! ةفر ىدع 308

. 

 0 ب وانسل
7 . - 
 ةيبيس

 » حيحصهب فيلكتلاف 7 فيلكتلا بح عراشلا دنع ندعتن , ذم امأ . عنتمملا وه

 ىئدحإ ىف دصف عراشلا سل ذإ ؛ ةراثكلا ىف لاصمللا نسب 6 ص 3

 ؛ ةلجا ىلع تالخلا دس عراشلا دوصقم امن ! انه كلذك-ة : قبأم نود لاخلا
 وهو :؛ اه دارملانوه اذه .«بلطلا مقو تذيعت اذاف.. بلظالف ”ةلخ نيعتي لاق
 هريغ ىف الو رادقم يف نييعتلا ىنن عم نتلكتلل نك

 « امدحأل ضدمتيإف غلا وألا نيف ةرطلا نم هبشإ ا ثلا# برضانهو

 «بشلازم هيفام ل اسألوا 3تانقوتا اا اد امةةيدلا هه داتملا+ لحم وه

 داق“ كك "2 ذاقتوالنعأ لا بدوا له ؛ هيف سانلا فلتخا نيبر مضل

 يعاد + يذلا "كي رسب ودخل "وكلا ارعلا ذاع الاب طقم
 لك و كلذإلو ؛ نييزتلاو نيسحتلا 7 "الا قاتلا - نيشتلاو يدلقتلاب
 هلق ديلاللفال4 نيتك تيبس نيفرطلا-نم دنا ثلاذلاو < نينلكسملا داهتجا ىلا

"7 

 لعأ هللاو نييبعتلا ىلع ةعفاو لكىف رظنلا ن

 ناف.؛ ةيافكلاو 27 نيعلا بلطب نالوألا نابرضلا طبضنا اعرو
 اصاحو . نيفلكملا نايعأ _ ٠رم نيعلك ىلعر دقم بلط هنأ لوالا لصاح 5 ع 5 . © ١ ٠

 قح ىف ةيحالابو سطاعلا تيمشتب وولث# 5 وكت دق اًأ - ةنسلا( ةدئ8) ( )١

 جابنملا ىف م5 دحاولا تينا لها



 ١ نيب رمذ ىلف«كاكتملا لع ةبجلاولا قودللا

 .دوصقملا ذإ ؛ دصتملا ذه ىفان_ ةّمذلا نارمعف « ةجاحلا مفد هوصقملا ناكاذإ

 تلازم محلا ناك اذأف . ضراعلا ةميق مرغال "ع ضراعلا اذه ةلازإ

 حيحص ريغ اثبع ناك« بوجولا ببسل ا

 تالخلا دس اهب دوصقملا ذإ « اههابشأو ةضورفملا ةاكلا ف مزال هنإلاقيال

 ظ ةمدلا نر نا اعو

 ةاكولاب دبل ىلا محاطا: ككلو رت اداه عقلا نا رش

 ! ةجاحلا نبيع ربظت ناوا ًاءاغتا يدؤت ا هلا نلا لد ني نع

 ةمدعلا وأ لئلا نيمضتق ادصق عرس الف ؛ ةبهوأ ةضواعع ةتباثلا قوقحلاكت راصف

 .كلذلو . اهلازإ نم دب الف ةنيعتم هيف ةجاحلا 0 هيف ننام ف. ب ايف

 لامن تولطملا يمتع ةعييقترا لامس عاب لي ريغ نك لير

 ةاكيلاو «توجوب طش ع را نحال عفترا واف ابيف هسفنا بولطم ريغ

 تذيع تالذاو تقلا اييلا رظبطم ريغ اهل ناك نإو اند نم ا

 مسقلا اذه عاونأ رئاس «حىري ؛ ةجاحال لاملا لذب ىف بيترتلا اذه ىلعو

 0 شر طا رق ال نات نا

 5 دا فيكما هرم فاكس علا ناو فاتن 1

 لصوأ « هفرعت ال ًارادقم قفنأ : دحأل ليق ولف . قاطيال اب فيملكت لوهجلاب

 كن م اا رمل نم حصنا وأ ظ يه ك ,ىردتال تاواص

 يبو دل اال ا يكتمل علا نكمل دإ ؛.قىطلأل اعاانيلكت ناكل

 هنا علا ةمذ'" نكس نم ةلااوا لع دوطت هيو ال وأ عقلا يرام ا(

 الو .اهيف ةدايز الو رادقملا:ةدودحم انيعتم الغ ةاكزلا وهو لواالا مسقلا نوكم ( )
 سكعلاب انهو. :امولعم”اهبحاص الو ةئيفتم_نيغ هض ةحاللا تنك ناو |ر رش ت11

 دودحم مولع» كانه هب فلكملاف ت , ا” الو مولعم ريغ همزلي ٠| رادقمو مولعه ةحاحلا بحاصو

 سكعلاب ىتاثلا مسقلاو مولعم ريغ هبيسب فلكملا



 00 كفاك 00 ةبجاولا قوق ووقت 57

 22222222222-62 2222222 هه

 دقو+ اسأر بلطلا نع عقتريف ر لآ ةئغطنا دقو . هنم ز 77117 جاتحا « هيلع

 الم راك ذاق 900 ناكياهت لقأب اذه بلطيف « ا رخآ ةيئط

 ةمذلا ىف بيترتلل رقتسي مل « نامز الاو لاوحألا فالتخابا فلتخحم هن فلكالا

 نا الإا اسولعم نوكي, الف . الوبجب هنوك ىنعم اذهو ةنيلآ" للطي || حواس رمأ
 « رضاحلا تقولا لاز اذاف . صنلا ىضتقمي ال «رظنلا بسحب رضاحلا تقولا

 ا لا هرم عب د1 6 لوالاج ال هزل ماش الكم ىاثلا ىف رام

 ةراقلا احلا مامرأ سر

 لك ىف هنال ؛ لقعي الام ىلإ جرخل 0 هتمذ ىف بترت ول هنأ قاثلاو

 اهدس مس تقو ىغم اذاف . اهدسب فالكم - جاتحلا ةجاح تاقوأ نم تقو

 ا ا مح ع عي ملا ةدالغب مدع رادقع

 ؛ لطاب ىلاثلاو . ال وأ اهدسب اضيأ فاكم هنإ لاقي نأ اماف « دشأ وأ هلاح

 نيت ليحمل لك /اهزيغح الل م. لوالا ةماطوقيلاب "* ىلوأ, .ىاثلا اد سيل ذإ
 ةمذلا ىف بترتي نأ دبالف . لاحم اذه . ةيقاب ةلخلاو فيلكتلا مفتريف « ةلخلا

 ىف هتمذ ىف بترتيب ذئنيحو . تقولا كلذ ةجاحلا هب دن ام 15 ًايناث

 ااكلا د لرش ريش اذهو . ةيضأملا نامزآلا ددعب ةريثك رق < دحاو قي

 الإ 1 بدع لك لطو . ةءانكتو أ اديطا قزكم ادع نأ (كلاعلاو)
 لقعي ال لطاب وهو « نيعم ريغ دحاو ةمذ ىف 'مإ بترتي نأ  دحأ هب مقي م
 طسقلا كلذ رادقمب لهجلل « كلذكم « اطسقم قلخلا ميمج ممذ ىف امإو
 ةئام مذ ىف بترتي نأ مرد هتميق امف مزايف « طسقم ريغ وأ . دحاو لكل
 (©9 . مدت اك لطاب وهو . مرد ناا ةئام لجر فلآ

 0| سا ا يل ناكل هتمذ ىف بترت ول ( مبارلاو )

 ؛ نامزلاو لالا فالتخا, فلتخي رمالاو ؛ ةمذلا ىف را رقتسالا ىنأتي فيكف ىأ |(1)
 0 ا ريغن' نيبو ؛ اسأر هب فلكملا طوقس نيب

 حضوأ ناكل لوالا ن 0 م سيل لاق ول (*)
 رشلا ىف لوقع» ريغ اذوه هلوق ىف (؟)



 ١ ها/ نيب رض لع فككملا ىلع ةبجاولا .قوقحملا

 كلذ, مادأ ىلإ ديضقلا» نخسر هن انيور ديعلاو ةيدجلا كاد لي دلل

 . "”ليلدب الإ هنع طقسي الو « هيلع قاب باطخناف هدؤي مل اذاف . نيعملا

 2 ا

 : ا هتمذ

 لورفلا د[ هواك نودش فداك د نال ا 4

 ع 1 . 0 - 03 9 .٠ َ

 اديب :ان5 هةر نا حصب ذلك ابيلإ ةتيسل معا دو هدمدلا ف اكق را ال

 هادا فمك تلون بلا ةلررخح ىف يدع ناد نا لا مدع ىلعع انالدتسا

 0 من وهو . عوفو ةولا ردعتع يك 0

 ؛ نيجاتحلا تاجاح مفدو هتدالعا# كو , ةةقلطألا "كتافتسلا اكلك

 علت نسنلاوت# نقوومملابب وم الاوا# تاهلطاو عقر دا فاقإ وأ قيقورللاب ؟ةإو

 1 تاناعكتتلا«ضوكرف ركش هناا رخو ركنلا 12

 عاملا اك مناقلا ل » : حراشلا لق اذاف

 « اهبسحي ةعقاو لك ىف ةجاحلا مفر بلط الذ ىنعف 4 هلاك فارق ف د

 كلاب هيلإ جاتحي ام رادقم نيبت ةحاح تنيعت اذاف . رادقم نييعت ريغ نم

 فاد وضل ل سو كل ل 2 ناعتاذاف...صلاب الاول

 اعل مام ع هيلع قاب بلطلاف ؛ عوجلا هنع عفري الع يلم نأف ء قالطالا

 فاكو ه ىذلاو . ءادتبا رمأ اهلجأ نم ىتلا ةجاحلل عفارو فاكوه ام كلذ نم

 12 3 كاذ "ىف, تالاجلاو هتاواسلا تاجا 7

 طرفا يل « ماع اهلا نع رادقم لإ جات>يف « عوجلا طرغم ريغ تقولا

 ندملل نئادلا مارباك )١(



 نوال لع انلكحل ٠ لع ةنجاولا قوقملا ١م

 ايو نيهلا اةزانك« ى ءاعط الاؤأ «ةودكلا راتنع كاذكو:: ًاطرفم الو ًارضقم
 مم « اهدارفأ ضعب نيبعت ىف دصق عراشا) سيل ىتلا تاقلطملا نم كلذ هبشأ
 جاخلا دعي الو « لضفأ ًايشام جحلا نأ اكو . اهنم ىلعألا ىف لضفلا لوصح
 5 ءاهتلق روب لطول ل اطقخا ةرتكو نس كا اطرفم كار

 دخ امنع رصق ىذلا وه رصقملا لب . ارصقم هل هاطخ لقب دجسملا راج ناكن م

 ة كللذ اتتلاسم ىف سيلو . هيلا هجوتملا ر هل لما :رع جرخو « هل

 وبف ةقايض انضرف نإو حصب لف هنع هلل 0 ع

 «راتخلا تقولا عيمج نع ريخأتلا 1 ع و ولا يتفلا شرا
 روح الا 1م لإ ةعراسملا نم ىلو يلا كرت ىلع ريصفتلا ظفل قلطأف 0 :

- 3 

 5 اللا يضل . هلت 1 هلا رخؤملا نأ

 ةاعارم 4 ةعاججلا 0 « ةالصلا مدقتل هبامحتسا لعلف كللام لئاسم اننا

- 

 ىف رتاذامو . هيلإ أ دق ءامالا 00 هرو ص تقف حمصلا ن ناد لوقلل

 3 .سعتبإ الف 1 ءاضقلا ىروغلاب لوقلا ىلع عامل 4 ناضمر ءاضق َق 130 ماعطأ

 قيفوتلا هللاب و . كلذب ضارتعا الف . لاؤسلا ىف رك ذام ايف

 ةضاشا كاجو

1١ 

 "للا قيرج نمي تناك ب نيب نم لع كاكملا : لع ةيجاولا .قوقحلا 32

 5 تاقفنلاو 04 نويدلاك نييمكالا: اق ةوفح نم 1 4 جحلاو 6 ءامصلاو 4 الملاك

 :_-كلذ هَ امو 4 5 حرام حالصإ 6 ةحيصتلاو

. 

 ةدودحم ريغ ىف ةح 0 2 او ني مزج

 جرخي ىتح « ًانيد هيلع ةبترتم « فآكملا ةمذل هلو ردنا ةدودحلا امأف

 ضئارفو ؛ تاوكزلا ريداقمو . تافلتملا مقو « تايرتشملا نامتأكو اهنع
 ًانيد هتمذ ىف بترنم اذه لثم. نأ ىف لاكشإ الق . كلذ ههشأ امو « تاواصلا



 كح راب 6١ه رابتعالاب بجاولا عم بودنماكموركسملا

 ريصقت ىلع هيف هبني ملو «زواجتي ال ًادح كلذ دحو « اهرخاوأو تاقوألا لئاوأ

 تار ورتضلا تاقوأ فه كازو كير ان كبل هينا لك رتل ا 5 عا

 12 ىلا نافاكل ا« ةداظ فزع در اكلاق فرو را لحل لا

 :ناطيشلا رق“ قيروف نطشلا نركت ئذلا تنفولا رعي دفنا كفو نادت

 ىف عاقب الا نع جرخ نم ةعراسملاو ةقباسملا فصو نع جرت نأ ىغبفي امنإف

 دنع اه اقناو#+ اب قروي اظ رقم 301 كاد اشر ترد تا

 هير وتلا تاجا "تادكر - املا

 كلذ نك « لويخ مار اهرحا فض ار ف 2 عجلات 2 ل

 ةييغم ةبقاعلا ناف ؛ ناكمإالا ةنمزأ لوأ ىف ةقباسملاو ةردابملا بلط ىلع ةمالع

 «طوقس عم لعفي مف « بولطملا كلذ ىدؤي هلثم ىف ايلا | شاع اذاف

 0 ىه ةردادملا نا ىفاشلإ همئأو ء اطرغم كيلو دع «راذعألا

 اهنإ وء مولعم ريغ درخأ ناف ؛ هرخاآو تقولا لوا نييراخ ىتحللا 0

 دوعت الف روكذملا انلصأ نم ةلأسملا .ذه تسيلف . نآلا ديلا ىف ام هنم مولعملا

 ضقنب هيلع
 كيت نكلل .؟.نيسملا تقول ىلإ رتب فلس هج مل ا

 <> ىلع تقولا نكي ملالإو . ًارصقم عسوملا تقولا لوأ نع رخؤملا دعي ال
 رايتخالا تلكشلا اف «ةقراذكتلا كام قالا! تيار اع كا فق

 رك | ينقل نوكدفءل تواحخ ؟ امد جذل ذاك ناو كايد
 دوحو 0 64 ناكففر ةرافك ىف ماعطالا ف كاد كود 0 ضع ن 0

 لذعلا وأ هرابلفلا ةراتكلو وحلا :كاككو أ تقي ةعرلا كونو فق لا ىلا

 اهسفنأو ءانمأ اهالعأ لضفأألا نأ مم ٍ؛ ءاش باقرلا ىأ ىف ريخم وه « اهريغ وأ
 ىلعألا ريغ راتخم دعي الو « هباب نع رييختلا كاذب جر الو . اهلهأ دنع

 ئراسبلا لا ةتئللا عشعا كلا اكانؤأ (نابك قنا ويكلف



 رابتعالاب بجاولا عم بودنملاكموركملا :١

 نأ ليل: طقم كرت نم" دعي ةدس ىه ىلا ةعاجلا ربتعي مو « ةقباسملا كح
 وأ ٍرفسل ناضمر ىف رطفأ نميف اضد أ هنع :ءاجتو: . ارمعقم ةقانيلا كرت نم. دس
 ىح همصي رف مياضملا روهش نم نابعش ريغ ىف حصوأ م. م دق مث « ضرم 0

 همصي ملف « نابعش ىف مدق وأ حص نك ًاطرف# لمن الا هلع اا
 : ىمخالا لاق . هدنع روفلا ىلع سيل ءاضقلا 5 3 ؛ ىنأثلا ناضمر لخد ىبح

 ةردقلا عم « نابعشف ىضق نإف : ىخارتلا ل لإ رتل رع نيل رتل ل
 ليلا مقا نابعش ل ابق تام نإ و . 2 وم روت الع مانا الف « نايعش لبق هيلع

 لبق تام ناف ؛ ىجخارتلا ىلع هنإ جحلا ُْف ةيماخا ل وح 3 ماعط الا هيلعو

 الا مالا ىستلل ماهم اكل عرب امنل اانيف : امك ناك ءادأل
 زو تابت الاب اطإاو ك7 ضئلاب امإ ءاعربش ةنرتماتاقوأ ىرتتمأف

 مانقت|مل داضم كلذو . اهضعنىف ات !لب « ًابتاعم ًاموام اهيف ةقياسملا نع رم هقنم

 كفر دا نع اننا رك ءركيدال تاءريلنا لا: ةشائملا لصأ نأ ناولطظ

 اياصنألا نكن + ةةباسم هل نيعملا هتقو ىف هعاقيإ نإ لاقي له نامزلا ع نم نيعم

 9 هل الماش 00 ءأ هل الد كل

 - ماللبلا هيلع ةلزقنوكيف.: ©!:قيلدلأ ىضتقملع ئراخلاوه لوألاو

 تقو هب ديرب )0( « اهتقو لوأل ةالصلا » : لاق لاتعألا لضفأ نع لكس

 اقلطم رامتخالا

 ىف ىلص  تاقوألا ىبارعألا .ٍلع ني  مالسلا هيلع هنأ هيلإ ريشيو

 )١( فرصلا دوفلا ةملءاع» لماعي مل هنأ ىأ . امته هلعللب ٠ فرصلا ىخارتلا الو «
 ملا ىغق ناف 9 هل لال رمال يب 0 قا اذلن املا نيب ةلآح لب

 خا ت 555 : قباسلا ثيدحلا ىف ا (9)

 امتاقوأف 5 جحلاو 03 موصلاو ؛ ةالصلا ىف 00 كالامل 0 ىلا لئءاسملا 7 اك (+)

 داهت>الاب ةلعف

 ةلأسلا لوأ مدقتلا ىأ (4)
 نم الا ىؤرب ال : ا رم عال نا فكمارتلاو تنغزتلا 3 1530

 ثيدحلا لهأ دنت ىوقلاب سيلو ؛ ىرمعلا رمح ني هللأ دبع ثب دح



 ١0 رابتعالاب بجاولا مم بودنملاكموركملا

 ”بتع هيف ناكولف . هيف مقاولا لمفلا كلذ ىفرمألا ةقفاوم - ًاعطق .. ىضتقي
 ىذلا تقولا كلذ ىف هعاقيإ ىف « عراشلا دصق ةفلاخل نوكي نأ مزال « ٌمذوأ
 فلخ انعم اققاوقا ايم ةيدفو ا هفنو ال تلا دف مقو

 ذو روكي نأ مز د[ كلادكا 3 ىلا (ىناثلاو)

 2 ةيعملا تفولا رق انك اننا +« نددملا قل ندير كاملا وتلا

 نك تن نايفانت» رييختلا عم ةشلاراو عرف اكن هئازجأ ق

 اذ ١ رار را ل هما نم ّ نزح هانضرف دقو ٠ هنع اقع

 ليلد ىلإ جات ريغ ىنعملا
 + اهنا ةهاشلاو تاريلا"ىلا "ةعزاتلا ةلظ ةفلاةعين هن لت اف

 ضعت الو برش نود اقوال * ضمنت رم الا كلذ 66+ ولعت دما ركل

 رضفملا# يب ةلازأ ( راك تقاكيذلا امل" قيقا قول 11 ند جحا

 .بعتلاو“ ؛ اةكعأ ناك نم<نأ ”كضاذلو »قزف لاو مشتمل فدو ك0

 ميل كال لاو اك فو ساعلا ما
 هنأ ةدنعاللا كح قيدصلا ركب ىأ نع ىورام اذه قيقحن ىلع لديو

 + "101 4 اود ةنلاان عر ؟طفرلا لوا ىنلا لوق ممم ال
 نع هومعو « نيئسحملل هناوضر لراف ؛ هوفع نم ا كلا هللا كاوضر ؟كا

 : نير دقملا

 .لجرلا نوكدت 2 رفاسملا ف لذ دف": اها اذه ع لدا فا

 لد ىف هدحو لكلا لضد -لآق  حبصلا ةالصب 0 مم مك هد

 - ىرت اك - مدقف « ةعامج ىف راقسالا لس ل

 ىطقرادلا هاورو . ( هللا ناوضر ةالصلا نم لوالا تقولا ) ظفلب ىذمرتلا هاور )١(

 (ابكانا وفع تقولا "حمار: دبا “ةجحر تقلا طسوو ء هللا قار تقرا لو[ ردا

 رافسالا دعب ةالصلا ءىدتس هنأ دارملا لب . رفسي قح مهب لوط هنا ىاوملا سيلا ,(7)

 ليلدلا م ذئنيحو



 رابتتعالاب بجاولا عم للك هو كلا ١0

1 

 هاك |[صق اح
 ”«». ال 3-3

 ٠ بجأولا عم بودنملاكناك6 عونمملا عم كاذك هتربتعا اذإ هوركملا

 ”0 را 1 ةلكو . ايلعأ فو اذوصتم نوكيام هن تاصجاولا ضعلو

 فيرمثلل ناذاالاو .« ةلبقْلا لامقتساو « ةروعلا رتسو « ثدحلا ةراهطك ء دوصقنلل
 هكح -ةليسو ناك ث يح نف .ةالصلا عم « مالسالا رئاعش راها 0
 م ؟0رح رجلاب هباوبنو لكك بجاولا عم بودنملا كح دوصقملا عم
 7-7 هلق 0 3 نكياب ل ضعإ كلذكو : -

 تادالمام د تاك 038 هل

 هوانا لانكا

 هتقو ىف هعاقي اف تاب ودنملا وأ تابجاولا نم ًادودحم ًاتقو عراشلا هل دحام
 نع هجارخإ ىف 0 اماون 0 ا و

 : ناي 2 0 اقيتطم.هتقو 9 انيلع ءاوس  هتقو

 .ىنعمريغل وأع عراشلا هدصق ىنعمل نوكي نأ امإ تقولا دح نأ (اهدحأ)

 نأ وه ىنعملا كلذو . ىنعمل نوكي نأ الإ قبي ملف . ىنعمريغل نوكي نأ لطابو
 وهو . تيقوتلا كلذ نم عراشلا دوص#م كلذف هيف عقو اذإف . هيف لعنلا عقوي

 ىوعد قوهتاذ ىف رظن لضفىلا جاتحم مضوألاف ؟ نيدلا عاضوأ ىلع سو 1 كك !راتلا

 باويلاو هكرت ما. نأ هله قبنتو دوضقملاب فة دك ان هض بوجولا كاي 4 00

 تابولطملاضعبل اعسوماتقو كانه نأوهو : عسوملا ىف 1 ب ىلع ةلأسلا ىب 0

 بتع الو ريصقت الو لب لوقي نأ انه ديريو .هيف مثال هنم ءزج ىأ ىف فلكل اهعقوأ و

 رخآ هعاقبا نوكي نأ هنم مزليبال. رخآ ءىش تقولا لوأ قنندلا ىف ة دين الاو م 3

 ١ُ باتعلل ابجوم اريصقت تقولا



 ١١ بجاوالًاقراخ نوكي بودنملا

 بنس برشلا .نآالوأ "© ذوصقملا# ششي 87150 الا

 منإو : اهب عرشلاذخاؤيف ةساقملا كلت هل 8ك كيا

 0 37 اك 5 سهن 15 مدآ ا د مدا ارم ارق و1516 اهدصت

 مرحلا جالي يالا ريغ هنم 2 م نإو اس لإ اطدلاقخا ِق ذأ داش ىصتفع ىازلا

 دراو ريغ هيلع ضارتعالاو . 2 د . ا رئاظنو

 ءاماجلا تناك

 اياك يعو مدقتملا نابتعإلا نمي ١0" رعأ ارابتعا هن راتعا اذا ردكم
 © الاوأ حاولا نسنح ند ناك ع هي رك دن و[ 041 مدع نإ د 20
 جحلاو ةقدصلاو مايصلا لفاونو « اهضئارف عم تاولصلا لفاونك هسنج نم ىذلاف
 بوثلاو دسجلا ىف ثيملا ةرابطك هسنج ريغ نم ىذلاو . اهضئارف عم كلذ ريغو

 «راطفالا ا ةالصلا عم 4 الد ريغو همز 1 2 ةلاوسلاو ىلصملاو

 اذإذ . كلذ هبشأ امو ؛ مايصلا عم « ىنعيال امع ناسللا فكو « روحسلا ريخأتو
 نوكي بوذتم ةعكادتي املك) 1٠ ا مسق 0
 هع 0 مدقتا ٠ نكلو 0 ىنعملا اذه لمتحيو . ءازجلاو 0-0

 هللأ 0

 انفو دصقي مل ناو ةزيعكا .دساتم ىلا رح هنأ ملعي لقاع وهو هلمعتسا دقف (1)
 ل هلعف ع نع ببست دق ىلا تال انا الا لتقلاو دلحلاب ةب وقعلاهيلع تددشامىارلاو اع دحاو د

 1 ف أيسو ٠ هّئيح ”هلاثقرا طخ الواو لعفلا نم هد دقي مل ناو ببستلا اذه فرعي ِ

 ذل 1 تنشللا كلذ دصق « تسلا عاقيا هلزنع تينملا عاقيا 1 تسلا نم ةنماثلا هلا

 هلعحبف ؛ لكلاب ابحاو نركب ءزملاب تودنلا'قأ ىف عسوتي نان ةيدعلا ءهدهاو كر 90

 ةلآسملا "نم لوألا: لططفلا"ف تيل رصققا ىلا لفاوتلا تتاورو ةدكولا ىلا
 كلذ نع بودنم ذشي اياق هنا لوق.و « ةناثإإ

 رود هيئات ديفاى هكر راثلا عارم“ هدحاو' "ةلجت ايكرتا نأ“ العمل ف لكل زاد 6(
 تسدلو اهكرت ىف ةها نكمل ىلا تايوادملا قف انه < ىؤمت اذ اذد. لهف ٠ نيدلا عاضوأ ْق

 حرج فيكف ٠ اهكرت ف١ :ةها رك 9 ناك اذانا؟ ةقباسلا ةدعاتلا الع نى ىلا 6



 هيا قطوتسللا ماكحألا ١6٠
 سس ل #ظثظثثث#سأ|“ثث|؟©؟[؟ث|!|آآ؟©* يي ليي سسسسسسسسسسسسسسصسصسص_ سس س_ سس يي سس سس سي بي سي بي يس اسم

 1 نع رلقلا عفر»: ايها تنطق . ةنحص لع قلتم نوقف انتين حصي

 دصقال الرع ميدل « قي قاس ةيلع ىفملاو « لتحمي ىنح ىصلا ر 00

 00 نيك لا مفر ىف ةلعلا ىو . مه

 ؛ ةعي رشلا ىف مقاو ريغ قاطب ' الام فيلكت نأ ىلع عامجإالا ( ثلاثلاو )

 كل ااا ورك هينا يبمالا ىف 070

 مص ىتم ليق ؛ هيف فيلكت الف حابملا: اأو ء بلطلا ىف اذه : ليق ن

 هانضرف دقو . ريحا دصق مزاتسي كلذو ٠ بلطلا قلعت ا ريا 00

 مل اعلا جا و

 كل وخر ننام لافلم الاب ةاك ترا ازيت ام ازعلا قلت اينعب نطنرتيف الو
 ع

 لو ةئاماكتتلاا تاامغن لق ذ انم الكو  مضولا باطخ ايي ةقلاانعا تح وأل

 أ دق هنا اذ( عنا كتم “1 ل 35 0 ال لاغل هلوقل ناعكدلا

 د نر نيك ولع وب عاج ةييويمو هدوم ا

 دصاقلاك ناك هسفن لعركتلا لخدأال اع اب / نونجلا و ىصلا ىلع

 نعوظقيتسي ىقحمانلا نعقثالث ن :عراقلاعفر) : امهادحإنيتياورب ا يعاد )0(
 املا 04 قلو تايقلاو راد ىبأ دما نع ( ربكي تح ىملا نعو أربي تح ىلتبلا
 ىنطقرادلاو دمحاو ىتانلاودواد ايما اورو رحح نبا لاق لبا ىلع 1 املا لاقو . ةشئاع

 اهقلعو رم خف هل ترجح ةيضق هفر 3 قع قرط نم ةعزخ ناو نابح نباو 7 احلاو

 هلقع ىلع بولغملا نونجما نع ةثالث نع ماقلا مفر) اههتيناثو # مهاجلا ىلع ى وانها  ىراخبلا

 نء كك احلاو دواد ىبأو دمحأ نع ( ملت© قح ىصلا نعو ظقيتسي ىتح متانلا نعو أرب تح
 ىوقي قرطهذهو لاق مث ةيراقشم ظافلاب ةديدع قرط نم رجح نا فلو دقو. رمجو ىلع

 .- باوصلابىلوأ فوقوملاو ءىث اهنمحصي ال لاقمأ ابجي رخم ىفىئاسنلا بنطأ دقواضعب اهضعب
 قح ىصلا نعوظةيتسي قح متانلا نع ةثالث نع ملقلا مهَز) ريسيتل سيتلا ىنوعماجلا ىلع ىوانم ها

 ىذمرتلاو دواد ىف ا اقمي ىح 0 نعو ماتحم



 ١6 لاق الاوت رفح نم | ماكحألا

 رع قي رفا داق كين اقل كلورتل لاف رلا واسس 2-1 ماكحألا

 : رومأ كلذ ىلع ليل دلاو . اهب قلعتن مل دصاقملا

 ف هيلع_ىضتم ا( جما وفر لي ظاملا اهلا 0

 ل مطقلا غلبم نع رصقتال هيلع ةلدالاو ؛ ةلجلا

 لعب لئلدلا,«ماقاملا ةنالاملا اع ًاعرشن هز دعم ةلاخ ةلمتفا ةسوسع اهات

 اذ دة تين فقل 2 دكاخلاو كلذ ريغ ى امأ  ةماخ عضولا باطخ باب ىف هرابتعا

 ةباثع عرشلا ىف اهدرحم ناكع دصاقملا اهب .نررتقت ىتح ةربتعم نكت ل

 م هر 5 00 ةلبلا ماكحألاو تا داس كا وامحعلا تكلف

 ,ابلثم ناكام كاذكف

 ماتلاو نونجلا نم ةرداصلا لاعفألا رابتعا مدع نم تبثام ( ىناثلاو )

 ءزئاج » : اهيف لاقي نأب عرشلا ىف امل كحال اهلآأو « هيلع ىعغملاو "ىبصلاو

 :نارقلا فو اببلا نم اهب رابتعا ال 560 كلذ عدا 2 ظ عونمت وأ

 : لاقو ( "6 تا كو هب ما 8 ”حانجأ 7-3 ا

 فور ءاعنلا زا ( كليف دقز لأ 6 (ان مخ و : نير نإ اننا و دال اقكاو)

 مل نإو «"' هيلع اوهركتسا امو نايستلاو دك مفر » : ثيردحلا

 ىعب ) خيشلا لإ ىزيرملا لاقو« نابوث نع عا اربطلا 3 رع ريغصلا عسماجلا َّق هاور( (١

 هحأمنب اهحرخ 0 ا زويشملاو اًرعشلا فراخ 000

 يزول ل نبا ثيدح نم كردتسملا ىف ماحلاو ىناربطلاو قطقرادلاو ناب َن

 ريبلا نديخاتلا نم ةالصلا طورشش باب ىف هيلع مالكلا ظفاحلا لاطأ دب دقو



 ند لح ”رانيغاب ا هك تح نيف ١

 (ة . هيلإ 1 عراشلا ن 5 دق اهنم دحاو لكو ٠ 1ك وأ ىجاحو 1

 رطو ءاضقو ؛ ل ليند رح وهف كلذ ن اع رخ

 ىنال فاكملا ظح قابلا ف رمألا راصحنا لعل يلدلا اه : لايق ناف

 لملو فلكل "لف لإ“ ال هللا قلع ىلإ نانا رنعتلاو رمالانأو + كلر يغ

 كتارومألا ضعإ ىف حصا ظملا ةيج نم ذخؤيال نأ هرقل دول تاحابملا ضعي

 طلبا ةيح نق دوت نأ:تايبنكاو

 . كاملا حاصمل اهب ءىج اهنإ عئارشلا نإ: ركل ةدفاقلا "نأ ارجل

 ا ا ل ل ل ا ويلا يخنلاو ؛« رمألاق

 : نيب رض ىلع ظملا 0 . ضار 12 نع ىنغ هللا

 ا وكي لف كيبلطلا ةي نم الفلا ةكلنر# نر لطلا تن لخا > امدحأ

 نم ال بلطلا ةيج نم هل ذخآ هدكل ؛ هظح هتوفيال كاذ عم وهو ؛ هظح ىف

 كح رم هدحلاب قود طل اذ ,م ًائيرت هنوك عم اذهو . هسفن ثعاب ثيح

 18 راض « هحولا كلذ نم 12« لطفق رطل خص دانا دنا الإ ءظحلا
 5 نش 5 وح

 ررقم اذهو . همساي ىمسو « ظحلا نع درجتلا ىف هلبق اع قحلف « بلطلل اعبات

 قيكوتلا'قابز -”تاتكتلا|اده نم هعضوم ىف

 0 لا كا لف ةولطلا عب - لخاد ”رعهش نائلاو

 نم 6 7 عملا دق وهف .٠ ضرغلاب هنع عوفرم باطلا ند 3 هرامتخاو هتدارأ

 د رجم هب دوصتملا « هيف نوذأملا لمعلا هذإ : حابملا ىف لاقي اذهلف . هظح ةيج

 ةصاخ ىويندلا ظحلا

 ا هظح اراض هأوق حصف لمفلا هسا 1(



 /١81 2 فاكملا ظ- هْيف ربتعا اذا ًاحابم هنوكي فدتي حابملا

 . مومذملا ىوملا عابتاب اهيبش نوكي داكيف ؛ هيف جرح الام مسق كك

 هدكل 8 ةلجلا ىلع كلا ىهنلا بلط ىف عراشلا دصقل داضملاك هذأ ىرت الأ

 روكٌذم وهامسح « ضرعلاب لعفلا بولطملا مداخال هتكراشمو « هماود مدعو « هتلقل

 مرخيال هنم ىثزجلا ذإ ؛ جرألا عوفرملا تحب لخدف ٠ هب لفحي مل « هعضوم ىف

 قري وه تيس نمر ومريم وف كلل فدي انك ل
 ىلكسلا مثلا ثالانه نمو ٠ وةمعامجالاو ٠ هسنج نم هريغ عم عمتجي ىتح

 ريغ نم ىوملا عابت اكن أ تبث اذاو . هلعف بولطال داضملا وعو « هنع ىهنملا

 يف اربح نوكي ال ناةيعرتلا اياوصلا كتصسا

 ةعارشال اضم هن او ىوهلا عابت | ةدعا قربت ايي رصت

 مالا ءاأسملا

 ؛امققأ نيككسملا .٠ افحشيفا تعا ءاذإ ماما وكت تطور عوكل د١

 م حابملا نأ كلذ ىلع ليلدلاو . رخآ مح هل ناكدصقلا ثاذ نع جرخ نإف

 عرشلا ةهج نم هيف دصقي ال ثيحب « كرتلاو لعفلا نيب هيف ريخام وه  مدقت

 لعفلا ىف ىرورض رمأ هيلع بّترتيال هجولا اذه نم اذإ وهف . ماجحإ الو مادقإ

 ىلإ جاري دف رحت ينس يل الل
 لدا كف جرحال م: لاك دل حابملا تالدكوو دف تا لجأ ٍظح لين

 0 ا ل

 هب رو»أ» ةيلكن اف رمأ ىلع تحن لخاد هناف ريخلا فالخم )١1(

 بيكرتلا حيحصت ىف رظني (؟)
 كتاشن املا ىونملاو هب روم ًالادصقع راشلان أ ديفي هناف« لل الا 0 ء ادع سنل (7)

 تترتب الهن ال كر 3 لعفب هدصقب ملف حابملا فالخم .٠ همالثلا ل رمذلا لظنح نم كلذ ىلع

 وهو . فرصلا هظحو ندا هاروهل اع انو فلك 1 ناشخا درج ناكف « كلذ نم ءىّث هيلع

 اذهو 2 5 حابملا ةهج نم ضرغلا ىلا تاس لرالا نأ هتاف . ةئيعب لواللا ليلدلا

 لتلذلا َع ةنل ذيأ نخا ارو ءصل وهف رولا نمل ةطساوب



 قالطألا ىلع هيف ريم ريغ هيف جرح الام ١

 ريرقت ىلإ عراشلا دصق هنم موبفم رييختلا ظفل نأ * ىناثلاو اع

 جرخلا مفرو ٠ ءدصق ىف ءاوس ىلع ام,ماو « كرتلا و لعفلا ىفرط ىف نذإالا
 جرحلا ف ىلإ عراشلا دصق هموهفف « حانجلا مفر ظنا 2

 ٠ هنع ًاتوكسم ل افلا كلذ ىف نذالا لبو ٠ فلكل نم مقو نإ لمفلا ىف
 ' انا شح أ فاك ؛ قاتلا دصتلاب نك« هل ادويمتم 1 0

 اهدحأ ىف هب حرصللاف ٠ هللا ءاش نإ هنايب ىتأيس اكع جرحلا مفر ىلإ ةهجار
 : مقا و رمأ ىف عراشلا ل | اذ لازلت كسلا هرخألا دع ث ركسم

 000 ذإ ؛ ةحابالا كح هنم ذخْوي الف . « هيف جرحال »
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 ةل دالا ىف

 6 قالطإالا لعديف ريع ريغ هيف جرح الام نأ ىلع لدي امم ثلاثلا هجولاوإ#

 عابتا ضحم نع ًاجراخ راص « لعفلا بواطنلا مداخلا وه ناك هيف ريما نأ

 الخاد هيف لخادلا راصف« ىناثلا دصقلاب عباتو ديقم هيف ىوهلا عابتا لب ؛ ىوهلا

 ارا الو. ءزجلا يح نم الإ هيف ريبختلا عقب مف « لكلاب باطلا تحن

 ا ٠ هجولا اذنه نم ىوملا عا نع جراشما تحت عقو + لكلا دلطم

 111 وللا ع قيلاكبلا ىف ابيلإ دصتلاو « تايلكلا عراشلا ءانتعا انفرع

 عابتاف ٠ هل دكؤم وه لب « هل ٌداضم وه الو « هاضتقم ىف حداقب سيل همرخمال

 الف ٠ ىلكلا ةهج نم عراشلا دوصقم عابتال ديك أت هيف « ريحا ىف ىوملا
 ىوه لا عابتا امتاو « ءادتبا عراشلا دصقل عابتا هنأل ؛ انه ىوملا عابتا فر رسض

 هل مداخ هيف

 اضيأ ابحاو نوكي دقو لوقي نآ قبسام ىلع ىراجلا )١(



 1 2 د 2 6 0 رباختلا تك 3 اذ قا لا

 ا وهام 1 ع ا هيف 0 1 « ةداعلا ى.هب 9 ع

 0-0 هب 0 مف كلذإ دل را

 ا حان جلاومن الا مف مفر ىف حب رصأ رم

 مسالا ىتن هيف ظفللا دصق نأ الإ ؛هب ليق نإ كرتلاو لعفلا ىف نذإالا همزلي
 مالا "تانك ىماوأ 1 احل كن متي الام باب نف نذإالا امأو . ةصاخ

 نوعا ول وه لد ىلا نع ىهنل اور( ال ما 00 نع ىهن وه له ء ءرلاب

 5 لأ همزلب دق ناك نإ و: رييختلا سمن ىف حب رص الا 0 مأ 02

 مرده ا 7 تا ا فلا دم ؛ لعفلا 7

 د 0 07 ا ا 1 2

 6ع هس حانجلا مف رناك ولف 0 ناع د طم هيلقو

 رييختلا لوك يلو ٠ بودنملا ةيلاح ضم 3 4 بجاولا 2 حضي م

 0 5 كرملا نود ة نا مم حصيال هذ اف يهب حرسصملا

2 

 هيف جرح الام وهو حابملل نيقالطالا نيده نم ىأ (1)
 لعفلا بحاول ميمو بردا تا نوك د14: قش مانع نذدلا ا 1 20 ا

 رهاظوه مك ةقيقح لا هةلر .ط نم تيرذو باوب لا هذه هيبش ىأ 0

 هيلع قلطي ال ناكناو ةثالشلا !| ةلدالا رع اذهونيةالطال انيب قرفلا اذه لع أ (:)

 الو 6 حانملا ع كو لك ثا ثدء.ح نم هلال لاق مسقلا اذه ىف جردب ىح جالا

 ريختلا ىدت27

 هيف امف اهجردأ كلذلو . همهفيا» اهيف نكلو « حانجلا ذر ظفل ةباآلا ىف سيل (0)
 20 عفر ظفلو رييختلا ظفل اعلا ل ١ 0 0 . بودنملا فاالخ هل 1 م حانجلا مفر

 0 ها ىلع لادلاظفللاهْضرغ ىل ل 0 ناظفالا هم ام ىلع كانه رصاق هالك نأ نمهو ٠ الخ

 جرحلا ةرابعل الو رييختلا ةرابعب ع نكس 1 عفر ىلع لادلا ظفللا 0

 ١ ؟ م تاقفاوملا



 دوجول كرتلاو لعفلا نيب رييختلا تح الخاد سيل 7 :١

 رييختلا ىضتقي ةحاب الارمألا ناكاذإ قالا“ مال كا

 ةالصلا تيضق اذإف ) (اوذاطصاف 'مَذلَح اذإو ) قامت ا 2
 سه

 0 2 0 ) ثلا 12 نم ا ٍضرألا ىف اورستتناَف

 ,ئك

 حضاو هوجو ىلع نر ا 7 هقالطإ نإف . كلذ 5 امو (. 1-0

 كلذ نع هجور د ليلدلا ماقام الإ ءوجولا كلت ىف ريمختلا ىف
 ئى

 م لع لام ةطيارسلا ف لعل ا زكلاب كرتلأ بواطملا لا امآو

 نع .ةحر 0 هلا نامل ايف سمه وه 11 ا هيف راجل

 نكر نمل منلا ضرعم ىف« ًافو بعل ايندلا ةيمستكي حيرصلا رييختلا ؟َح
 ةراجن دار اك[ ءاجو هيف ردك ريغ ويلا نأ 5 اهل اف  اهيبلا

 ساثلا نمو ) : ىلاعت لاقو « ءاسم قام وأ لبطلاوهو ( اهيلإ اوضقنا 0 1
 1 ةناحملا ضعب لوق _- رم مدن: امو 1 ٌثيدلكا وهل ىرتشي نم

 آل دا 01 017 لصف نع هللا لزاغ لذ اوام نيح هلأ 0

 نيبال ىتلا تارابعلا نم كلذ أ م 1 لطاب 0 كد :ثددخسأ قو

 ناكوأ «("”ةردقم 0 عرشلا ىف درو اذإف . بلاغلا ىف رييختلا مم

 0000 0 ردع (لاوح الا نإ وأ © تاقو آلا ضمإ ىف ةحسنلا ضم ابق

 ادهو هنع ىفعامم ىأ «ومع وبذ هنع كا امو » الهلا ثيدخلا ىنعم ىلع

 ىلوالا ةلأسملا رخاىف مدت )١(

 مو ( فوفذدلاب هيلع اوبرضاو حاكتلا اذه اونلعأ ) : درو مةصوصخم لاحم ىا (0)

 5 مآ ةيراصتالا ةيراجلا -اوز ترضح امل ةشئاعل مام و هيلع هللا ىلص هلاؤس ىف در و

 0 وبللا مهحعل راضنالا ناف ؟ وهل مكعم

 ديعلا موي دجسملا ىف ةشبحلا بعل ىف درو مك (©)



 نذر هيف جرحال حابملا

 رمأ رابتغا ريغ نم «هسفن ىف هيلأ رظنلا تيح نموه« مدقت ىذلا كلذ. نآل
 ”ترظن مدان ةريتع قج راككا سلا 1 ثيح نمرظنلا اذهو ٠ جراخ

 تت «ةيلاترظلا اذا و + ءزجلاب حا املا انه ىمس - عدلا ويف ه هضم قا دل

 فذتلا ذي نإ ىف دان ل يبدا ور ع ةحراساا يد

 لدي الق حوكراو نسف رشا لسا ل و ست
 حابملات اذ ىلع هب رصتتقلا رابتعالا اذهب ”مقاو لوتس علا ل

 2 ةأوسال راومو « دربلاو رحلا ةياقو وهام ةيج نم وهو . تلدكا وه بح

 تا 0 اذهب ضف ريع رستلا ادهف قمل بدسم طاف

 ءزجلاب ال لكلاب رظن وهف ؛ نيعملا تقولا اذهب الو

 ٌمهبارلا لاس

 نيقالطإالا دحأ ىف كلذو هيف جرحال 01 املا ف لق اذإ
 هوج ول ؛ كرثلاو نعتلا نييارييحتلا تحي 1- : 0000

 ىلا دصقلا ةعبرشلا نم'اميف كيل اهيا انفاق 3 انأ "انتحل

 : ةقرعتلا

 للا لا ل 0 رملي دا مسقلاف

 ء( كش نأ 22 0 3 0

 ةياردلا ده اى 3 حقش ثيح ان رام داك

 م ال م ا تش ثيح اهنم | 1

 ىمشملا نم 8 آو اذه نم اه 0 كراش روم ل هيلا رظنلاف الا . الثم ىنعي 6

 ع ةدئاز الضأو ةدعاق ررق ' ةلاسلا هذهف لام .٠ ورلا ف مدقتا م« لكلاب د كرتلا بولطملاب

 كلذو . ىل نول ىلكلا مكح ةرباغم م م قلعت 1 حاضي ا ةدارز ىه لل 3 اهلبق ةلأ ل َّق مدقتا 8

 نولطملا مدخمي مذ لاقيف 43 0 وه 0 1 | ومدخل ف 5 هم 0 وه طئاض ا

 ءانث.أ ىق,ايجامذأ !ةتكع قاكو «بعكللاب كرتلا بولطم لاقي هنع ىرنألا مدخي امور: لكلاب - 1
 لماتف_اهتقل ا



 حابملا ماسقأ ١ ؟

 لهو ٍبواطمل مداخ وه ثيحن 004 بيا 5 ىبس نيغ نم ناكم الا بس

 غارفلا ايمو ")اه داضي مداخل اف ع كرثلا بولطملا فالي .؟7١تاي“رورضلا

 مداخ ريغ مة عبارلا امأَو ا هيف ريخمللمداخلاو.اهيلاغتشالا نم

 011 901 ال1 للم راضف ؛ ءالتسلا دنع كيشلاك وأ اتعب ناك ء هم دعم ءىعل

 بواطمل مداخ ًاذإ وهف ؛ايند الو نيد ةحلصم ريغ ىف نامزلا مطقا امداخراص هنآل

 «هل مداخ هنال ب اننا هلثم تلاثلا مسسقلاو٠ لكلاب كارما تر ا ةكارقلا

 اضن كرتلا بواطمر اصف

 «ةصاخ ءاجلاب 0 اعإو 4 قالطاب حابب سيل حا حامم 1 35 0

 نوكي لاف  لثق ناف . كرئلا بولطنم و) « لغقلا بواطم امإ ويف لكلاب امأو

 الن باوجلا# نيفرطلا ىواستملا وه حابملا 0 مدقت امل اضقن ريرقتلا اذه

 ةايحلا ةماقإ وعش 5(

 ام قعو 3 حابملا لعق همدخ 3 كيرلا بولطملاف ىأ مداخ همث زد لعف ىا 07

 عاتدتسالاكرتك كلذو حاملا كرت هلوصح ىلع نيعيو هققحي ىأ اضيا ههدخي دق الوا انررق

 هيلا ان رشا م لعفلا ناجح هتمدخ ناس ىلع رصتقا

 لاغتشالا ن٠ غارف هلاثم وهلا تاكرع ىو 00 ىثزملا وهللاب لاغتشالا ناف(؟)

 تايرورضلا داضب ىذلا ى 4 كر وهلل مداخ 9 ىلا وهللاو تايرورسفلاب

 قلاش الف .. الثم ءانغلا عامسل حابملاىشملاك اير :-ح فوذحلا ءودحلا ناك اذإ اذه هضري*ىأ 4

 مداخ حابم ررووصت ن 4 أذهبو قدس م حابملا ريغ ةيقايلا 3 شق لإ ند كح -1 رهو د هنأ

 ىلك ريخل مداخ هنا ىفتقي ( هل مداخ . هنا هلثم ثلاثلا مسقلاو) : هدعب هلو نكل ؛ ريت
 ميارااو) : 500 نك (هنف ريحل امداخ نوكي نأ ثلاثلاو) : ةلأسملا لوأ ىف هلوق نوكيو

 راس ايلك مدخم الوأ « اقلطم ايلكمدخي ال حابم هنأ يأ ( كلذ ن ا ابل ةدكلا
 قيبب ام عتب ميقتسي ال ملا اذهب مسقتلا اذه نأ كيع ىفخي الو . كرتلا بولطم و هفلا

 درت ءاخأ 0 جا 3 دي ءرجلاب حابملا نأ ىهو اهتادأ ىف بهسأ نا أ نم

 ؟ ماكحالا نوه هل 9 ان سا اع حابملا مدخي نأ روصتي فيكف ٠ ايلك هيلا
 . همكح وه لكلاب, كرتلا بولطملا باب نم عبارلاو ثلاثلا نيمسقلا ناب ح رصيس هنأ ىلع

 لكلاب كرتلاب بولطم لاقي 4ع ىهملا هدخم ا .٠ لكلاب بولط. يراطلا مدخ مف لاقف

 لماتف 5 اهتقد أس ءانغا ق اهحامدا هنكم ناكو



 ١١ حابملا م
 -7ةةى

 نوكي نأ (:قاشلاو ) ةعردعتلا ننام ودق اندر رك لا

 (عبارلاو) . هيف رك أ 2 م0 كلاشلاو) كرتلا بولطم رمأل 06

 اذ نم ءىث هيف 6-2 نأ

 وهف ىناثلا امأو'. لكلاب لعفلا بولطملا « ءزجلاب حابملا وهف لوألا امأف

 0 ةيادلا نأ مع كلا كل ثلا حابملا

 ىناثلا مسقلا اذه ىلإ نامجارف عبارلاو ثلاثا

 01 ل ا ك0 نأ ها 1

 قدرتتلا ضلت ماودلا ةلرتك ءلرلا فرط ى ورك دك عادلا

 ف 0 ٠ حابملا ءانغلاو « ماجا دب رغل عامسو « نيتاسبلا

 هيف ماودلا نإف . تابيطلا نر ا انستا علا 0 0

 رز

 عبارلاو ثااثلادوجو ىتأتي الف ارهاظمسقتلااذهن وكي ال هررق ام ىلع هنأ فردت 00

 50 اعفلا فرط وا

 قاكلا مقلاف كردلا تتاح لع ليقع "ف نستفا "ناو ىناثلاو ل لو ل تلا نما

 ءانغلا 2 كر لاقي أ مهغلا اذه ىلع كلذ حيضوتو ٠ لوألا مسقلا ىف لعفلا بناحو

 وهالا نه ىلكلا وهو كرتلا بولطملل مداخ عابسلا سفنو بولطملا ماودلا كرتل مداخ ايئزح
 : هنَع ئهنملا لكلا كرتلل تاغ ورمل كو . رو رسلا دقاق نعل مداخ تابيطلاب ,عتتلاو

 كرتلا بولطملا فالخب لاقف لفلان النا هدم قالك 5 أ راقأ در
 ق'غارقلا وهو اهداخب ال امداح” نوككي هاف كرتلا تولطءااكا مح !ىذلا ردا 7
 اهم لاغتشالا

 كزكلا ناوكم ةظئاف اع لمعلا كراطم سومح 32 يا[ كرد نود كا
 دعب هلوق لاتحالا اذه حشر ايرو . تابيطلاب عاتمتسالا لاثك لمفلابو ءانغلا لاقل

 تولطملا اه "كلذ ناحل ردا
 ماودلا كرتل مداخ ح حابه هتاف ماخلا ديرغت عامسو نيتاسبلا ىف هزنتلا كرتك لاق ول (")

 نأ نم هّصرغ رهظلو 70 دعب هنأ مم ابراج ناكل « بولطملا وهو هزنتلا ىلع

 قذدلا ماض مك هل اعكحا | ىلع همالك ان اك نبا اذا كرتلا همدخم لءفلا همدخم م لعفلا بولطم

 هيلارراف ارك
 ةانحلا ةماقاءوه ايولطم اك مدح ه0 1



 ناقالطاب قلطي حابملا ىف ةئلاثثا ةلأسملا ١٠
22: 

 ؛ ةيئرجلاو كلا تي دحا ولا

  هريغل دعتت ل اذإ هلمعوأ هلع ىف لاعلا 7 دياتك ف. داجام اًزيتف

 تن 6
 آ
 نا ةيكرحلا قا 19

 ةفاتخا هريغ ىلإ ت دعن ناف .هريغ ىلع اهيف دزي لف « لاعلا ريغ ةلز كحيف

 نإف . هريغ ىلا دعتت لو هب تصتخا اذإ ةيئزج اهوكل الإ كلذ امو . اهكح
 .ىضتقم لع وأ « لعفلا كلذ ىلع ءابنالاو ءادتقالا ببس) ةياكت راص تدعن

 .ضرف ىلع كا ذتتط نك 1 ا غ ةميظع غامتالا حف قرافف لذقلا

 ا نإ : هيف هب ىمدقاف المع لكم نم لك هارخخ ىرجيؤ . هب ابصاصتخا

 ع < 4 فن 2-5 ى 04
 .. 000 50 4 . || .٠ .٠

 « هئيس وأ 42 هسح 5 نا د فدا قطعا تالووإ وا جل

 3 0-0 م

 .لوأ هنأل ءابنم "لفكر ل وأألا مدآ نبا لع ناك الإ ًاللظ لتقتال اش نا

 ل د ةريبك ملاعلا ةئيس تادع دقو . «"”لتقلا نس

 ىمو ٠ اهترثك ىلع مطقلا غلبت لصألا اذه:ىلع ةلد 0

 م ةيلكلاو ةيئرجلا بسحب ربتعت لامفألا نوكنم هيلع انال دام حضوت

 نواح

2 

 :كاثلا دأسما
 ع

 لولا سد ةمدش رس وه سمح نم اهدا 1 نيقالط اب قلطي حاملا
٠ -> 

 ها ل لع وبف « ةلحا ىلف معد بق مال < ل اا ثيج نمرخالا
 ب

 1 ءرتلاو

 اس

 ريحا قااك هظفلو ىئاسنلا و دعم هحرخا ىذلا رووشملا ثيدحلا ىلإ هراغلا (9)

 الو اهم لم نم رج ل هل بتك هدعب 0 لمعف ب14 3 مالسالا 7 نس نم )

 لمت نم رزو لث» هيلع نتك هدعب مج لمعف ةعاس ةّنس قم نكوبا ىث ثروجأ نم ن معطل

 )ع ىث ضار ف سفن 5 وأهم

 .لتقت سفن نم سيلو ) : ظفلب دوا اما.آلا ةسجلا نع رسبتلا ىف هاو تيدحلا()

 ةنماثلاةلّثملاففلؤملا هذروا اذكهو (... لتقت سفن نما٠): ىدهرتلا ظفاو:(خلا (لظ

 انو فلولا ذولا يار لو مل سنن لدن ال) ئنر اننيلا ظفلو بيتل اة ىف
 سفن مدقتو نأ ةدايزب انه



 واي ماكحألا ةحص ىلع ليلدلا

 اهدراوم ىف ةعيرشلا ًارقتسا نمل« مطقلا غابم ةغلاب ةعيرشلا رابتعا ىف ىم

 ءردصلا حارشناو « باقلا ةنين أط ىف ًاديزم بلط نإ نكلو ؛ اهرداصمو
 : لهن كاذ ىلع لديف

 امم« ناسن الا هيلع مواد ا حن رجتلا ىف هيلا ةرانشإالا تم دقت ام اهنم

 الر ةلجلا ىف ءاداعلا نيب هيلع نم . هيلع موادي ملول هب حرجيال
 نم هيلع موادي مل امو هيلع موادملا نيب ةقرفتلا ملل حصي مل « ًاريثأت ةموادملل نأ

 يشأ هيلع. موادملا,نأو « ةقرفتلا لعب لذف كلذ اوربتعا ميبكل ؛ لاعضالا

 ةيئرجلاو ةياكلا ىف هريرقت م دقتام ىنعم وهو . هيلع مّوادب, ل اذإ هنم ىرحأو

 0 ريتعا نم كلسملا اذهو

 هذه ىف ررقتو ؛ قافتاب حلاصملا رابتعا ىلع ةعيرشلا مضو عراشلا نأ اهنمو
 ىراجم ذإ ؛ تايئرجلا .كنرود « تاياكلا ىم ةربتعملا ملاصملا نأ لئاسملا

 دام .قعضأ رتايثرعلا: نانالوإوا ايش كح دات
 ؛دارط الا 9 لع تاكا رج ل كلذ الول لب ., كلذ حصامل راع
 داس ى نايسنلاو طلغلا عوقو عم « دحاولا 0 لوبقو ءاددانلا كلك

 ًاظذح « بلاغلا وهام ىلع ةيلكسلا ماكحألا تي رسل يلا ا
 حلا عنتمالو ا 5 1 تاي تربتعا ولو تاي

 1 مكح لب ٠ كلذك لد ىذا لا حرطالو « مولعم وح اجب ل

 الإ 15 انو نذل 0 مئاقولا ضعإ ىف دعب ررب نإو قدصلا ناذ
 لعفلا فالتخاةحص ىلع ليلد وهو . ةياكسلا م 9 و رع كل حارطا

 نرالاع ا: 0 هلا ةيفيلكتلا ملا كس ل ةيعضو ماكحا قفااذه ناكذاو )١(

 ماك>الا اهلخدت تاداعلا ىراجم نا لاقي نال ا ةيعضولا ماكحالا نم اهوبقو ةدابشلا:

 فالتخالا لعل در< ىلع لدم: امم'ا ةثالثلا ةلدالا هذه نمسا دل ةيفيلكتلاا

 (ى ات شلل كمال كلو تاقزطسم كلذ نما ىكلا ل د دحاولا لعفلا نيب
 ؟ ها طقف أهضعل قا ىوعدلا لص



 ةيئزجلاو ةيلكلا بسحب ماكحالا فالتخا ١

 لاوحألاو صاخشالا بسح فلتخي ىئرجلاو ىلكلا نإف لوألا امأ

 دوما لك ,لستق ىف كرتلا زاوج ىلإ انرظن اذإ انأ تالذ ليلدو ٠ نيفلكتملاو

 ءكرتلا ىلع مهاكس انلا ولامت انضرف ولف ؛ بطخلا فخ سانلا داحا ىلإ ةبسنلاب
 راصف * ًاعطق جرملا مفدل بلاط عرشلاو ٠ ةدع هوجو :ره ج جرحلا ميلخاَد

 لكلاب ابودنم اذ لعفلا نوكيف + دشأ نكي ملنإ ةهارك' عن هنع ين كرتلا

 ناي .اذإ ءاون وتسا الف ٠ «همركذ اني از تلاه اما دكه جاو لع

 ا | | كلان يلدا نأ املا ىف كتيحو ٠ ةليف قزجلاو لكلا

 0 كلذ قبس دق عل + هب كيهانو ٠ 0 ,ملعم مدعم ةيرك ناكذل

 دقتام مقاولاف امهنيبام دعابت اذإ امأو ؛ ىئثرجلاو ىلكلا نيبام براقت اذإ

 وكلاب سما ىف راج ظتلا اذه لثمو

 ىف ماكحألا فالتخا ناف ؛ دراو ريفف مرحلاو بجاولا ىف هركذام امأو

 ذه ىلع ءانب « مسي الف ىلازغلا هركذ امو . ضع ىف تقفتا ناو رهاظ دودملا

 رادو وهذ ٠ محار ضرافمل اهدجوت هلا دسلا_ ىنح لس نإ و ."ةيعاقلا

 م لامن
 دالي دقن ةديحلا ماكحألا ف كلا ةداكنلا» وصفت د رماخا

 ري رقتلا ءانثا 0 01 سا شاوابيشر هال يك 5 ليلدلا

 ىلكلا ناك اذا لئاتلل هله ىرطاو ىلكلا ني مكسحلا ىف قافتالا رظن ىأ(١١

 لممااوأ ىذؤلا لتعم كر قلدح اولا صخشلا نا لاقي ايي رق مومعلا فيعض لومشلا ليلق

 اذايلأرأ قابلا ىف لاقي اذكو . عابلا مك نع جرخ الل هتايح لوط ةاقانلا' وأ شارقلا

 ةماعلا ةدعاقلا ٠ نهوب امه ءىش ىف ماسن هنأ كيلع ىنخي الو 00 ناف مومعلا عسا

 لوأ انور ىلا ةياكلا

 لا ا دو تاره فالتخا ىهو (؟١)



 /١1 :ىئدجلاو ةياكلا بسحب اه ءاكحأ قلتخم لاعنالا

 الف نإ كلذكو ةاغوبكتلو "1 نكي: 1 اعاد نانشإالا يا

 جلت اباوع الاوبا ة 0 لمشلا لمسار دف اوراكل ع ماو نافل

 مع معنا قل نجلل اقحوأ انتين” نانا ع ا معلا

 ةرادكو "2 32 الو هبا حر ع اعاد كلذ لعاف 0 كا 3 ىهن تاذ

 امأو ةريثك كلذ 1 )< فرخلا ف ملا ا ارك الا ق لول

 : .ىواشتلا نع تسضو ةردنلا "نان ل هااقف مرحلاو تحاول

 + ةعاجلا دامك 905 لاو ذاوو داو: رك (عراشك زنا كل

 كراك ”كلدكأو بح دورا هقاقإ ىلا مل ةنافآ نق ش0

 | . كلذ هبشأ امو ب كرتلا ميدملا عم ةدحاو ةالض
 وو 1 محلاو كالي كاكاو يفلان 00 0ك

 دلولا ليسوا تالا لك وأ دكنملا نع قعتلاو تورم رمأالا كرو 0ك

 نيطالسلا 0 , ةةيحل كلا ويس لع كنا بضغلا يحي امهيرضو « ماللاو
 0 رمأ نم هيلإ نوجاتحيام دلولاو لهألا ملعت نع لساكتتلاو « ةملظلا

 م( وتس عا داحلا 3 ا تاما ىرخي اهم اود راج

 حدقتال امابماود ةلادعلا ىف دقي الف ٠ ةبلاغ اهريغ ىف تاتلفلا تناك

 ىوتسل دق ماكجألا نأ ىف ىوعدلا تءامتسا نعش اذإت ١ تان

 اةييوجلاو ةياكما قلك لاف تا

 لا عسالا لع نك رفا سا اع نار دا

 )١( :م نكي مل لوقي نأ مدقت ام ىلع ىراجلا 0
 أاهوركم شبل هرعت ا .مدقتا» نازو ىلع امد اعد اهكرت نوكيف كك لكلاب ةينجاو

 هو كسلا بودل 3 دّض نأ 5 هيح نم



 ةيكدلا) ةيلكلاجا ماكحا فلم لامنألا ١

 كلذلو ٠ هفصن ةقرتك كاطنلا ةقرس الو « هعب ر اقلك تاقعتلا فصن .ةقرس

 ةدودعمةقرسلا نأ عم  رئاغصلا باب نم «ةبحب فيفطتلاو « ةمقل ةقرس اودع

 ريغ نم : ةتغب ةريبكلا ىلع موجها روصتنا املق : ىلازغلا لاق دقو  رئابكلا نم

 مو« ةتفب اهدحو ةريبك تروصن' ولو - لاق -رئاغصلا ةبج نم قحاولو قباوس

 هرم اهيلع بظاو ةريغص نم قعر ابيلإ ونءلا ناك اعبر ءاهيلإ هدوعقفت

 5 لصف زق

 ل ا ار 3 ا قدم رظنلا نم هجو اذ

 9 عع نم ةيئرللاو

 هلا تيطاو يلع ةزلكعا نإ او انداكح أ قانتا نعد نأ عادلو

 3 ةياتلا تارا“ ةاقاسملاو 6"نطارقلاب_لمعلاو « تون لك :لتق عش حابملا 8

 ىوادتلاو « بلطلا هجوم كلذ نرخ فدح :خ-ىدتلا“ توف ةعارتسالاو

 مزليال « ًاناد تكرت وأ اياد تلمف اذإ ءايشالا هذه نإف ؛ حابه هّنإ لبق نإ
 ةقراذكو ؛ايوتعو' الو ءبشنأ الو 6 ةهارك الو ء لإ اهيكرت نم" الو ابهلمف نه

 «.بودنالا ىف [ءأو . مهلك هولف ول اكوبف 6 ارايتخا كاذ مهلكس انلا كرب ول

 تاني .الكوا ع0[ وانت »: مالسلا هيلع هلوقلو هيف بدنلاب ليقنإ 1

 نإف. «'"'لتقلا اونرحأت مالك اذإ » : هلوقل ؛ ةيذؤملا باودلا لتق ىف

 فلخت7 ال ةدزطم ةسلك“ ؛ ةدعاق 2001 يع :رعالاز ورجل اهب ملى عأ 67

 ةيلكلا مكح ىوتسي دق لالوقولا ةدعاقلا دارطا ىف عزاني نأ هل ىأ خلا ع. ءدملو هلوقو

 257 ماكحالا عاونأ نه عون لك ىفاهدجوو أاهر' 5 ذ ىبلا ةلث» أهلا لثه ىف كاذو . ةيئزجلاو

 ىلص يا ول لاق ةعقا ىخر ءادردلاىبأ نع دوادوب أ هجرخ أ ثيدح ضع (©)

 الو اووادتف ءاود ءاد لكل لعجو « ءادلاو ءاودلا 308 قلعت هللا نا ) مانمو ةملع هلل |

 4 ارياوواد
 ناش 0 9 زستلا قفا 6 هظفلو .٠ ل اا يق ديت دع ضعب عز

 ه ةحبذلا اونسحاف متحبذ اذاو . ةلتقلا اودسحاف متلتق اذاف ٠ لك لع نات الا نك

 ا ربآو هن رفش كدخأ دحبلو



 12 كا
 فافختسالل ًادصق ابكرت و'”كلذكو ؛ يرحتلا ىف ىلوأ تارم نأل كلذ لاق

 « رذع ريغ نم تارم ثالث اهكرت: نم نأ هقفلا ىف كلذ لع ىنبناو . نؤابتلاو

 : نوشجأملا نباو فقم نع :كليلحلا عا لاقو ++ نوي هلا" هتواقتت 3

 ءاهقفلا لوقي تاذكو+ "”نونحس هلق ٠ هتداهش زج ل رذع ريغل ًارارم اهكرت ذإ

 زكي لل اذإ هتداهش يف حدقي ال هنإ : كلذ هنم رثكي لو ًاهنإ بككرا نميف
 نم داع ف راصو ةقداهش ىف احمق ناكأ ةتعاوتك اذا ىداع ان 7
 + ةريلك اهريصت ةريغصلا لع قارص الا: نأ لع هاهي يك

 ءم دقتام هيف درطي دقف « ضرفلل فدارع سيل بجاولا نإ : انلق نإ امأو

 نم عنمي منام ال.” لكلاب ًاضرفناك ءزجلاب ًابجاوناك اذإ بجاولا "نإ :لاقيف
 ةقيرطلا ءفضع لغو. ةيشيللا يهتم ا الوم تادف تورم ط١

 امم عزجلا) لكلا دك بلح كر يي ريمعتلا بتتس

 بسحب اهبتارم فلتخم اهنأ تاعونمملا ىف لوقلا اذكعو . لصفلا لوأ هنايب مدقت

 ةلاح رف وأ نيام انو طحا ودهن را اوبل نا دع لو
 قف لع كسل اكل انف حلا فلتف 2لاوخ فت

 ىف ريثأت امل ةموادملا نإف ؛ اهيلع ةموادملا عم « رئاغصلا رئاسو . رذع ريغ

 تيديلذ ن1 ةفاساالا بي مظعيف كندا قيد فاس

 ل ىف افي لل نك سلسال روك( لعل وي
 6 ا لعلف ؟ انه هتداعا نعم هأو رظن 1(

 نوكيلب . اضرفهيكو ابجاو هيئزجوكيو « قبس اهفبودنملا ةلزنهسجاولالزتيف ىا(9)
 هوزكلل وهي ودنا ق:ةح رض ئااهتعرطلا رع نحل ولا جرخي ال هيلعو . يوؤشتملا نموا

 ريغ ةهلطا ,ماكحالاا] خرم !نخا لكس ١ كلل انهو انك اسبرع [١ اهفالتخاو « حابملاو
 ىنزجلا ىف ناك ام

 لصفلا | ذهى اهركذوتلا ةقيرطل اب نكل « هلبق مانمقالاو للعا ولا ارق صاست 1! ىأب (

 تاقلا نا نا اقل نا 507 هل نقيس اعل دكه وال نغلا:ةرنم يل كاد للا

 مارحلا ىف لاقي هلثمو . ةيئرملا ق البق هل نكي ل ةنمللا ه2 ال



 ضرفلاو بجاولا قيقحن ١

 رظنلاثيح نم بجاولا اوقلطأ انإ ءاسلعلا نوف ءزجلاو لكلا ًابجاو
 اكو لو بابا ٠ رم لكيلا كالذك ويف مدل ايعاو ناك اذا ءر ىلا

 ؟ ال مأ ةيكرجلاو ةلكلا بسحب هكح فلتخي لج

 ةنرغملا رهظلا هذه تناك اذإ هن اف رهاظ كلذف ''” زاوجلا يضل

 ااا هيلع كليف هر يككردم دول .. ايكيا مي تاك لا لعاضوف

 0017 وبل ةدليع كل وأ ريس ركنا كاراتلاف 2 هللاي رس نأ الإ اهيبسب

 ؛ هيلع موادو هنم كلذ رثك نم عم . ةرم كلذ لعف اذإ ادع لتاقلا كلذكو

 . اهريغ ىف'منم مظعأ ةموادملاب ةدسفملا نإف . كلذ هلشأ امو

 ىف مالسلا هيلع هلوقك ؛ كلذ ىضتقي ام ءاجن دقق جوقولا دلت
 ةداقلاب دمت ى» 9 هبل لع“ هللا ميط رعب محلا ةعجلا كل كاك كف ه » : ةعما كرات

 ع« وات وأ أ ابصكانختسا "بكرت نمد : ديلا ىءدحلا قي لاقوز فرشأك-

 امن اف ؛ ضرفلل اكرات ناكل . فخ مالو نواهتمريغ اراتخم 0 هنأ م

 [مأو هلوق ىف لمفلاب عوةولاوهو هلباقم ىتأيو .٠ اعرش هعوةو ناكءاو كلذ زاوج ىأ(1)
 عوقولا بسحب

 ىلع هللا عبط اهب انواهت عجج ثالمث كرت نهد. لا ىف نةيقعلا تاس اور 9
 نانح قباو ةعيرخ نباو هحأ» نباو نئسلا ب كينيا نع ريسدتلا ظفلب بيغرتلا ىف هاورو <« هبلق

 « نسح دانساب دمحأ نع ةياور ىفو ٠ راسم طع 1 2 الإ و ايعحي

 ىلع هللا عبط ةرورض ريغ نم تام ثالث ةلا ك كم 00 لاقو ك احلاو
 انها٠ اهنم سيلو ظافل؟ 0 تاياور كانهو . ( هبلق

 رتلا راركت ىلع بتر عراشلا نا ديفيل  اهيفا٠ ىلع  ةياورلا هذه ثيدحلا ركذ(؟)
 ةعرجح نا ىلع له ميابجتسالا هب اطعا وعقل < افافختساو انوابت كرتلا ىلع هبتراع
 كرتلا لاو  ناف كلذ ةمكح كيلع ىنخم الو. ةدحاولا ةرملا ةم رح ن نم ربكا رار كتلا

 دبال مقاولا ىف هنأ الا ؛ لايلاب رطخم ىملو فافذتسالاب هيف سفنلا رعشت مل ناو رذع ريغل
 راركتلا شمل ا خبشلا وه هنال دارتلا هنم رركتي ىذلا حشلان كفن قااؤو ركل نوكك ل 1

 قف امهيلع فقن مل ظافلالا هذه امهاف ناشي دحلا عحارب #* دعب همالك هل ءلا رعشب اك

 هبلق ىلع هللا عبط ا. 5 عج ثالث كر نهي ريسفتلا

 باقلا ىلغ عبطلا هيلع بتري ملو ىأ ضرفلل كرات 7 ا
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 لف
 رت الأخ كراش زيت ساي ل ا -_

 اذإ لاعقلا زضملا لخأ' قحتف“كلذلو + مال الا نئاعتل ارابظإ قاذالا "نأ

 ؟ هتدابهش لسبقت الف 6 حرج 17 ىلع مواد نم ةعاجلا :ةالص تالذكو . ا

 مالسلا + هيقيلع .لوسإلا ذعر ظفو ل ميدل تان لرابط الة دات

 مالسلا هيلع ناك اك م. قيب بلع قرح كترأ موف ةعاجلا كرتريتا مراد نا

 ماكتلاو . راغأ الإ و و كسمأ ًاناذأ ممم نإف .حبصن ىتح موق ىلع ريشبال

 عونلا ءاقبإو « لسنلا ريثكت نم « عراشلل دوصقم ود امم هيف ام ىنخيال

 ناك كذا هويقلا ءاضوأ فو و هما ل كرتلافب 1 كلذ هللخأ انوا ء قاس الا

 كوتلا فد رمح ان تهل ةينأت اذ تاتو ال ضع اى لل

 م لصف و
 شلاكر ب 06 ل ايما ع رسم اك ب

 ءايهالا :ده لتنو ن1 ىكل ا تلا عامسو . ةرماقم ريفإ درُلاو نر

 ىف تحدق اهملع مواد نإف . ةلادعلا ىف حدقت مل « ةموادم ريغ ىلع تعقو اذإ

 دبع نب دمم لاق . "7 ىلازغلا لصأ ىلعءانب منملا ىلع ليلد ١7 كلذو . هتلادع

 مل ةعاجلا نع هلّعشي ىتح هنم رثكي ناك نإ : جنرطشلاو درثلاب بعالا فكل

 « ةءورملا لهأ ةئيه نع هب جرخي ىذلا بعللا كلذكو « هتدابهش لبقث
 كلذ هبشأ امو ءرذع ريغل مهنلا نطاوملولملاو

 5 لصف ق-

 وكم, :ل وأ ىب الل فق نأ 6.1 لض رمال. فقدان هاقنإلامللانإ هلكت رئاراللا

 لهأ نع اهبتلاض' جارتسإو (:ةلادتلا ف. تاهوركملا لع ةوادلل حن اك
 اينذ فرتقا هنا ىلع ليلد ةدابشلا

 ضعب 1 ةموادملا 0 ىلوا اذه لب هريغعص هريصت 56 حايملا ىلع ةموادملا نأ وهو 629

 كاش



 لكلاب ابجاو اهف لوخدلا ن 3 اهبارومأملا تايرورضلا ماو

 0 ءانغلاو « ماها ديرغت عامسو « نيتاسبلا ىف 017. ةنئلاك كلاثلاو

 2 لعف اذاذ . ءزجلاب حابم اذه 1 اهريغ وأ ماجاب حابملا بعللاو

 لإ 00 ا زك ائاد لف نإ . هيف جرح الف « ام ةلاح ىف

 حابملا الذ لعف ىف فارساالا ىلإ و4 تاداقلا نساحم اا ىلإو 4 لقعلا 7

 .ةحابم تناكنإ و اهملع ةموادملا ٌةلادعلا ىف حدقتىتلا تاحابملاكم بارلاو

 « ةلادعلا لغأ 'تاكيه نع اجراخ اهحاص ا كا كعب الإ دعت الاع كى

 بنذل الإ كلذامو . كلذك ن 0 افلا ىرجم اهحاص ير

 ؛ ةريغص 0 دق حامملا ىلع ةموادملا نإ : ىلارغلا لاق دقو . اعرش هفرتقا

 م 8ع ال - ليف انه نمؤ ةزيخكا اعريضت ةريغصلا ىلع ةموادملا 611

 : :رارصألا

 5 + .٠ هيه 3

 8. ل 86 عشب اصق تودح

 ااا 0017 لكلاب اجاوب ناك ءرطلاب ابودتم لمتلا ناك اذإ
 مدعو 0 [نيدسلا (ةالغو "« ةغاجلا ةالتصو ءاعرتش وأ مماوملا دجانملا

 ' 2111 لقاوتلا اسوا ةةرمعلاو ( رجفلاو .« زتولاو ء ساكنلاو «عوطتلا

 نكمكو . ضارتفالا هوجو نم قب ال مكحلا مومع هرابتعا وا ول

 .لوالا ا لاقي ن

 ىف بودنملل اكرأت ناكل ايلكو اءاد ضصخحشلا كرت انضرها ولو : نيمستلا 1000

 برشلاو لك الا كلذ هيف نوكي اف كا ا

 هبنتف“ ايلكو ايئزج دحاأولأ مخشلا ىف مالكلا لمج ٠ هدعب ىذلاو مقلا اذه ىف )١(

 نم دمب ىنأي ام الا ةلثمأالا قابك ًاينيع اماو ةعاجلا ةماقاو ناذ الاك ايئافك اما (:9 )
 عراشلا دوصقم همم ةةحتامر رد ىنافكلا هن وحروف -اكنلا

 4 3 هِف - - 4 50207 ف



 ١72١ ماكحالا ةيقب اهبذاجتت ةيئرجلاو ةيلكلا بسحب ةحابالا ةيناثلا ةلأسملا

 217 تياؤؤالا نوطمبا كررت قانا كارلا ا نب زف نع

 الغنا نكت يملا عل نامل يار "ل دي

 ىلع اوعسوأف يلع هللا 5 »:ثيدحلا ىف هيلإ عرتلا ا
 قت رالاالا ا و كانو لك هدنع لع ةدمعلر ىو 3 بحي هللا نإوب ةنأ لع

 م هللا نإ 2-هل ا ا ا ملال

 هع طر يي 1 بحي لجرا نإ للا ل

 اموركم ناكل اذ كبل كر ذو ادكعف كلو

 « ءارشلاو « عيبلاو « تاجوزلا ءطوو « نير تاوزرل اك الا

 (اايارلا مرحب عيبلا هلا نكون ةلرمك ربنا تاب
0 

 ريثكو ( ماعن الا ةممه هلت 1 احا) (ةهئاعطو حبلا 5 0 دا

 ءامش 0 اع راتحا اذإ 1 « ءزجاب ةحامم ا ادا كلذ

 هكر وأ «نامز الا وأ لاوح الا ضن فرج را اك وا كن تاع 0

 نيرو كش كلذ هيك قدانلا ل اقر دفق 2ك مدا 1 56 ضعب

 دحاولا 7-2 وح ف نككلاب كادنه ع داب حام# هن تفاح اد نا عد هاضتقم )١(

 4 5 0 + افك هنلط نأ ىفتقي 0 !!اًعِسِح اناا 5 1 دعب هلوقو . هثيعب

 كود ءلو اهوركا“ نكي ل | 0 هلعشب مل اءلع ارداق ناك لو قابلا ن ا ضعي!

 ند ن7 5 م نا اذا راعى كو هل دبشيو . هيلع لوعملا وه

 سانلا ضعب اهكرت وا نارا
 هحرخأ نيخ الا عرطلاو « ةرارك ىأ نك ىراجبلا هاور تيدملا كو لإ

 مك املاو ئذمرتلا

 <« ؟ اريخ اذه نييلأ» ظفلي كلام هجرخأ 0
 هب لي هللا 1" 0 تدرو فو 2 ىدمرتلاو تدواك نو ماس هحرخ ا (:)

 م 0 نم « ةلقتسم ( لاجلا

 ايكرتأ هلأوق دارو رص عدلا نر ف قناع سا لا
 لثل ؟سحشلا*كرثا انضر وأ طي نتانلا كرا ايس رفا اراد كلوا نا
 ضامي ودك رك للا هنوك عم وهف خلا ناكل ايلكو امثاد برشلاو لك الا



 ةيقاببلا ماكحالااهمذاجتتةيئزاو ةيلكلا بسحب ةحابالا ةيناثلا ةلأسملا ٠

 هنإف « ةجوزلا عم بعللا فالخب . ىنج ةرمت الو ةدئاف هيف هلسيل « ثبعلاكو أ

 كباذكي « سرفلا بيدأت المو . لسنلا وهو ايرورضارمأ مدخي حابم
 ىنثتسا كازذلف ٠ 2'”دابجلا وهو 10 نامدخي انمهن اف « ماهسلاب 37
 ا ثيح. نم حاملا ل نيس ادع عيمجو ٠ لطابلا وهللا نم ةثالثلا هده

 ") هصوصخم كرتلا.الو لمفلا: تواطم ريغ

 ا” ياك لا ماكس الا ف تناع رجا لطأ ل ىف باول : هم
 ىو انه

 ريالا تلأسملا

 .*قاؤبلا ءاكح ألا. اببذاجَت ةيئرملاو ةيلكلا بسم ةحابالا نإ

 ال دو ككعنبلا يس ال كن 300 2

 ةعل رأ هدبف . كارما ) ةهاركلا هبح لع 55 "لكلاب هنع أئهمم 6 ءاجلاب 8

 مايك

 > سلملاو «تكرملاةءبرمشملاو «.لكمأملا نم "”تابيطلاب ءّتمتلاكل وألف

 هو ىلاوأ 4 تاداسعلا نساحن ىف بواطملا بودنأاو 4 كذا نم بحاو | قوس 7

 رف ىاست الو 2 تايوورضلا ن ماع نانا د تابلييكيلا نم انه هدع 60

 بترت اذا اهف لو'الاف ؛ لاح ىف ايليمكتو ء لاح ىف ايرورضهلعج ن ,م عنامال ذا نيماقملا نيب

 هيلا تعد “اذا امف ىناثلاو . كورلا 1 دا توفذو 1 دا جره رع

 نيولس 0 نع ىذالا ضعب فك هيلع فقوت ل : ايلعلا ىه ءتايبالا .ةلكل و را

 لدحلا نم 0 هلأملا لد نم نقع و . هئعباو لاو لاش ل هن ىه هذه (1)

 ديرت نأ دبال هنأو هحيقتتو قباسلا مالكلا ديبقت انه نم ذخأ دق ةقيقملا ىفو هلك ىضاملا
 ( هصوصخم ) ةزيد ولاةملكلا هذه

 ظفح ةرورض هتضتقا اذا م ) ابحاو نكي مل اذا تابيطلا هذهب عتعأا نأ ىأ )0
 نم وه امف الخاد ناك اذا 6 00 الو . ( جرحلا عفر ةنلاجا هيلا تعفد وأ ةاحلا

 "ضف "قف كفا ال6 داغتع لالخا هف ناك اذأ ”اما ايو“ 5 الو « تاداعلا نساحم

 احا نورك“ ةثالثلا هذه نم ادحاو ن 33 اذا تابيطلا هدبسب متقلا نا لاف ةلاوخا

 انكي قوقمل >لاجورك ناكل هب اولخاو“ نيج نسانلا كرت وله + لصلاب ابوسنم ءرجلاب
 اعربش هل ١ أ ودلم



 ١ كرتلا بواطم الو لعفلا بولطم سيل حابملا

 اتييبك لح انه مفر. "فاش مراتععا لاذ ورك "ل مجار
 ندعم نفر جا وعر تح ع ا ةزلا قودايلويع ةلا اهيف قيل

 ,ةريسعلا ةئذاشلاةلاوضلالا ىم الخ مدخن امدح نيكل لكلا

 لكلا مماخ وع ىذلا لالخلا كر هن ف ؟77الطلا < لل اهدا نورك لاا

 ةرماعلاو ةةسعلأالا_قلطلانةلاق الو طز رض وهو ءدوحولا ىف لسقلا

 .اهدعأل ميو طاع رايز سرا اك ا

 « ًاضتبم ناك هيلع ًاضقنو بواطملا كاذا ًامرخ رظنلا اذهب قالطلا ناك اذإف
 .ذللا دودح ةماقا | مدعو قاقشلاك طيف كرام الاب 6 هك رن كلوا ناش نكي لو

 لالحو: حابم « نامزلا اذه ىفو « صخشلا اذه ىف ايئرج ناك ثيح نم وهو

 اهيف لالا ناك الي نكلو «يءدقت دقوا» ايندلا مذ نم ءاج اهف لوقلا اذكهو

 ىلع  ىوقتلاو  «رفاكلا لبع  "”ني دلك ىرورضوه ام مِرْخَيف لوانتي دق

 لك نم غارفلاو بعللاو وبللا كاذكو . امومذم ةبجلا كلت نم ناك « ىصاعلا

 هنكلو ؛ حابم وهف ء روظ# هنع مزاي الو « روظحم ىف ركب لاذإ « لغش

 ع نشاعم حالصإ ىف لجرلا ىرب ال نأ نوهركي اوناكل ب * ءاماعلا هضري لو مومذم

 الو ةيويند ةدئاف هيلع بترتي ال امف نامز مطق هنأل ب داعم حالصإ يف الو

 ادع لإ ريقتا دإ ( جرم .ضرالا ىف 'شع الواز : نارقلا ىو ةيورشلا
 ثبع هنأ الطاب هنوكي ىنعي و «ةثالث الإ 'لطاب وْ لك » : ثيدحلا ىفو * ىنعمل

 ذا قف ابيلع مالكسلا قيس ىلإ ةنيواخلا دا ءغو مازلتسالا رن ادم 01(

 نيكشلا ل6
 قالطلاف . لسنلا ةماقأ وهايلك ايرورض مدخم ىذلالالحلاحاكتلا كرت مداخ قالطأة 0(

 لوقيس ماضيا ايجاحو ايلكالصأ ضقني ام مدخ
 اببس نوكش صخشلا .قحلتةنتقنوكي دق.هتكلوء هتاذ ىف لالح هءانتقاو لاملا ناف (*]

 «اهمدهو ىوقتلا مرخ ىف اببس نوكي دقو « رفاكلا ىف اذهوهيلع رارمتسالا وا رفكلا ىف

 ىصاعلا اسملل ةبسنلاب

 ه- ما تاققاولا



 ١7 اهنم لصف ) حابملا ىف ىلوالا ةلأسملا (

 ا اي ًاضيأ بعللاو « حابموبللا ءاونأ ن٠ ريثكو « "'”ةثالث الإ ”لطاب
 ىلع هيفرط دحأل عراشلا دصق ىاني ال حابملا نأ ىلع لدي هاك اذبهف . مذ
 العف بلطلا هب قلعتي. حابملا نأ ىلع 5 ما كلذو- . رخ ألا نود: ضوصحلا

 ؟” ةمدقتملا تاهجلا ريغ ىلع اكرتو

 0 اهدحأ :نيبجو نم تاوبأو
 ىواستملا وه. عراشلا دنع حابملا نأ تبث اذإ : لاقي تتنأ قام آلاف

 سيل هن أل امإ . ًاحاب» هنوك نع جراخوبف هيفرط دحأ حيجرتام لكف « نيفرطلا

 ريغ راص مث هلصأ ىف حابم هنأأل امإ و ؛ حابملا ظفل هيلع قلطأ نإو ةقيقححابمي

 رومألاو دضاقللاب حابم ريغ ريصي حابملا نأ عاج دقو * ج راخ 0 حابم

 ٠ ةجراخلا
 لطأأل ًامداخ..نوكي نأ اهدحأ : نابرض .حاتبملا نإ ل لي طنبلا“ امو

 كارذك نوكمال نأ نافل ايكو ام رق

 ؛ هلعف ايوصْمو [باواظمم نوكجف « هل م اخ وهام و ا نم ودع

 ؛ هسفن حابم « اهوحنو « ترشملاو « لكن نم هللا لحا امب ءدعلا زا كلذو

 ةييوازسام ويف ؛ ةايحلا ةماقإ وهو : رورض صال مداخ وهو . ءءء هتحابإ و

 ا يزل ١ ايفا > لكما العن اان عروب جو واتسمو :«ةزجنلا هذه قد

 5ك احلا هححصو ةممز + ن

 الفا حاملا شفنل محار كلذ لب قغب' .مازاتسآلا قيرطب ةبناالا ٠ ااا ىأ (0)
 ١ محب ةمدل“ لا ةيوجالا انه حلصن

 ىصوصخ برعلملاو سيلملا نم, ىترجلا اذهو ؛ ةثمعب كرف | ملا اذه رابتعاب هنأ ىعب (*)

 سمك و ايولط.» نوكي ةياك ةبج ىمو -ةابحلا ةماقا وهو ايرورض مدخم هنأ راشعابو . 3

 اننالك واو هوك ةيع نم اماز مالا سيلف هتيلك ةبج نه لب هتيصوصخ ةهج نهال .

 اولك لسرلا اهيأي ):ىلاعتهلوق ٍءىجِي انهنمو ..ةماعلا ةهجولا نم لب.« اج
 رماو“الا غيص 0 1100 هاوج اونمآ نءذلا اهيأي ) ( تابيطلا نم



 ١ 1/ كرتلا بواطماالو لعفلا بولطم سيل ابملا

 تمدح ىداز «" 0 اوابقاذ كيلع اهب تا ةقدص اهل 2 مالسلا

 1 ؟ كيلع تد ةقدصت؟ تقديس ا » : هيلع فوقوملا رمع نبا

 نأ نع ا 0 نأ ا هللا 1 مة: ثيدللا ىو ©« 2 ىضغت

 ىف رطيلاك تييحالا نع الويك تكلي الآ لن ىصخ لا كلاخو ©2205

 نأ الولع كن مطتسلا مل نمو ) : هلوق ىف ةفئاط هلق اك ميرحتلا 0 را

 ( تانمؤملا ككايتَق نم كنا اتكلم امه تانم وألا تانصحلا كن
 ىلع لدن نلت دبع لمثل حجار ناك اما ةحلا تقلمت اذإو اهرخآ 0:

 هكرت نم حجرأ هلعف 1 حابملا نأ
 مذ نم مدقت ام عيمخ « صوصمللا ىلع كرتلا ىلإ دصقلا ىضتقي ام امأو

 .قلعت : ىكتام ءاج دق ,ضوصخلا لعو ىدلخلا لع تايبشلا لإ ل11

 ثيدملا ىف ءاج هنإف 20 سلا قالطلاكب ةحاب الا هل تبث ام ضعب ىف ةهاركسلا
 0 2 كت مل كلذاو«"*”ق دالطلا هلا لا الخلا 2 ): حصي نإو 1

 قالطلا ) : هلوق لثم ءاج امنإو ؛ معنلاب م عتملا 0 ا
2012 

 ءاسنلا مَقْلَط اذإ 2 وو اف )( ناترم
 الا يي

 7 نعوق رافوأ فورعكب ندوكس هاف نهلجا ن غل اذا ص ١ )1 ع دعا .ل نهوقلطف

 ول لكي ماب يدا حابملا ف ضغبلا ةبج | 6-9000 فو رعب

 ناطوالا لن -ق هركاذ كلديو : (اينا) لفل طاتسماب مل-م نع ةاكشملا ىف هدا

 ( دجأو ةتسلا ب 1 .ىراخبلا الا ةعاجلا نعال نك
 6-5 نعو « اعوفر م سايع نبا نع ىتاربطلاو « رمج نبا نع ء قبيبلاو دمحأ هاور 00

 ريغصلا عم املا ىلع ىوانه ها حصأ هيلع هفقو : . 9 نا كاع ه وحش دوعسم

 ىعدبلا [* 4 . هيف 0 : ةدحاأو ةقلط ابةلطب ناب هلا ةهتمسر ىذلا وهو 2ع)

 هب 1 ىح حابب سيلف

 دوال هاور 02

 اححار حابملا لعجي ةحايملا ةصخرلاب بحلا قلعت نأ 6 اهو ةلمجت ىأ (ه)



 ١ اهنم لصف ) حابملا ىف ىلوألا ةلأسملا (

 هصوصخب كربلا ىف الو « هصوصخب لعفلا ىف

  دحاولا فرظلا ىف م دقتام ىلع دئازلاكشإ ١”نيفرطلا عومجم ىلع درب, نكل

 ىلع هلمف ىلإ عراشلا دصق ىضتقي ام تاحابملا ضعب ىف ءاج دق هنأ وهو

 لطوصللا لعدكرت

 : ىلاعت هلوقك تايدطلاب مدعلاب للا ( اهنم ) : - لوألا امأق

 يح 5209 لوقو( هالك شالا نفاع اراك نال اع

 00 ا ايدل 0 تامل قب اوك

 دف يش رمالا لكاق كاحدايشأ لإ... (اللس _اولعاو .تاينللا - ,-زم

 53 1 تلم شرأألا ىةطوصتلل ملا نإف ًاضيأو . لامعتسالا
 الا طيش بكل ءاجا معنتلا ىلإ دصقلا اهنم مهف « قلع تر مو اعنا

 ارت اوف تاع تت رح نم مل لاش 21 ااننم)

0 
 0 ةهض

 عدس : 0 9

7 

 ةئيزا مرح ن م لق ) 37 ل مهالض عاونأ نم كلذ ذن تحن

 ااا 3 ارتم[ يدلل نع لكك قدرا نم تابيطلاو هدابعل جر ١ ىتلا هللا

 . مثإ الو اهيف ةعابتال ( ةمايقلا موي ةصلاخ ) مهلج ال تقلخ ىأ ( اين دل

 نم اياده معنلا انيس نأ (انمو) - ايكرت نود اهلاعتسا ىلإ دصتلا ىفب رهاظ اذهف

 ىف قئال ريغ اذه ! ؟ ىرسلا ةدده لوبق مدع دبعلاب قيل لغو ؛ دمعلل هلل

 10 لبقت نأ ىببملا دصق لب ؛ عرشلا ىراحم ىف الو «تاداعلا نساحم

 *مدحو . اهيلع هل ركشيل مث « "لبقيلف . هيلع هب منأ ام دبعلا ىلإ هللا ةيدهو

 اا ةيع نوما اذه ىف رعلات ةةالصلا ضق لأسم ىف نع هيمأو ربع نبا

 .ابولطم سيل كرغلا ن 0 ناك قب ,الا لاكشالاف . حابملا ىف كرتلاول انفلا ءأ وحس ىأ ()

 ؟ اضيأأ كرتلا بلطو ؛ لعفلا لط دقو فيك: لاقي. بولطم ريغ امهنه لكن وك ىلمف انه امأ

 ؟ هافرط ىوتبي حابملا 5 ١ لاقي اذه مم لبذ



 ١ كرتلا تول هلو لالا طواطل يقال اولا

 ناك نييعتلا ىلع خراخلا ىف ةدوجوم ريغ 0 كراك اذ[ هنأ هلام

 0 لف وه ع ا افيو ا

 مولان الصأ حابملا 0 كطتيف “تاع تدلل“ تارا

 فاكملا لامفأ هتاف سل 7
 ؛ ةيقابلا ماكحأألا عيمج ىف كلذ لثم بجول « لق م ناكول هذأ ثلاثلاو

 0 ل رح + ءارخلا كت مارشال

 ربتعي هنأل ؛ لطاب وهف « هنع لقت امسح نيتبملا رابتعاب كلذ مزتلا نإف

 ةقكايلا_ لرحلات مازاتسالا ةبج ربتعيلف ؛ حابملا ىّقن كلذلف « مازاتسالا ةبج

 13 ت1 و ناف . لوقعملاو عامجإالا فالخ وهو . اهيفئيف

 ىرتيختلا ةيس ناشعا هلزل كحلاواك  رفالا يس رش 2

 الوقع ةبخ م 0 قرف ال ذإ م حايملا

 هموت اهو كاينإ يدر ا ناك ء حا 00 لق نإذ

 الا دا 00 نم تالذف | 0 ا يكول : هيلإ

 رخألا اك الا كاذكف مس 0 5 الف . مولعم هيف فالحلاو

 اواو 2 ا كلو مارملا ريصيف

 عرشلا ىف ربتعم دوصقم هل ل م 0 نيتهج نه

 هكرت ىف الو « هكرت نود حابملا لعف ىف هل دصقال عراشلا نأ لصاحلا

 "نك رت 2 كت 0 نا ييايل 05 5 ف2 نر ند

 ىلإ ةبسنلاب كرتلاو لعفلا راصف . هيلإ ةيدنلاب عراشلا دصق كلذف « كرت

 ًادصق عراشلل نأ ال ءعراشلا دصق ويف لمف اما ةانكلا لانك 5

 .ةلوقعملا :ىااخ ,امج»لوقلا| نم ىقلخم . ىدتان ىتتاالو ميرال كلالا ض0
 سمالا وأ ىهنلا ةهج لب مازلتسالا ةه> اهيف ربتعي الكاب كلذو



 ١ اهنم لصف )حابملا ىف ىلوألا ةلأسملا (

 ١7 دقت ام ريثك هيلغ لديف  لعنلا بواطم ريغ حابملا نك امو

 00000 ا لدكما دقو » ءاينم اع هيت ىف هتيج .نم نيفرطلا الك نآل

 بحاو حابم كف 4 بجاو مارا كرنو ؛ مارح كرتحابم لك, ٠ نأ « بواطم

 0 ل ةنافتم ريظن لئاثلا اذه كل ٠ هتع ”نويلوص لا هررق امرخآ لإ

 872-55 دنعو ٠ نيفرطلا ىوتسم  مزلتسي اع رظنلا مطق عم  حابملا
 هوجول ""”حيبحصلا وه ى مانللا هل

 الف ؛ ةتبلأ "اني لاعف ألا نم لمف قالا امو لطول
 لطاب اذهو ٠ الصأ ةحاب ب نيفلكملا نع ةرداصلا لامفأألا نم لعف فصوب

 < ةحاب الاب لاعف الأ ىلع ” كح لزن ل - بهذملا اذه لبق  ةمألا ناف . قافتاب

 مدع ىلع ليف ماراا: كون .تمزل دنس | نإو « ماكحألا اراك بلع 0

 حابملا ةّيهام نع جراخ رمأ هن أل ؛ مزاتسيت امل اهرابتعا
 كلذو . ةعبرشلا نع اسر ةحاب الا تءفترال « لاق اك ناكو ل هذا ىلاثلاو

 هريغ نانو هيهذم ىلع رطاب

 )١( هلوق رابتعاب ثلاثلا هفف ىرجيو. ىناثلا ال؛ ل ليلدلا.هيف ىرجم ) ولا-٠هقول.

 هيف ىرجم الو . هيلعقفت» ريغكرتلا ىف هنأال (قافتاب حيحص ريغ) هلوق رابتعابال ء ( هسفنىف
 هيف مالك ىلا انه جاتحا هن'ال اهدحأ هلوقب انه هداعأ دقو . سداسلا هيف ىرجيو. س.ءاخلا

 هلوقحصف .عباسلا ليلدلا نءريخ الا قشلاهيفىرجيو. كانه هلحم سيل ىمكلا ىلع دريلاو :
 كلذ قيبطن' ىف رظنلاب كيلعو . مدقت امم ريثك هيلع ل
 نأ:ىرب ؛ اذه مهقفا.. ناو .هن*ال ايظفل فلخلا نوكي كلذ دنعو : ا
 لعىرجي ام هيلع ىرجي هناف م هدنع هفالغ ؛ ًاماد مرحم كرت هيف نأال مح بجاولل «ءازلتسا

 ؛ ادبأ حاب» جراخلا ىف لمف دحوب الق ؛ هبأر لع اه لصحم ال احابههتيمت نوكتو . ةعيرذلا

 هجولا هيلع بنريسو. لواالاهحولا ىف دراا ىفيم وهو ؛ :؛بجاو وهف احأ# ىمسنإ ٠١ مقوامبم هنال

 هرينك كلذب وه لوقي الو . اثبع ةيعرشلا ماكح الا نيب مسقلا اذه عضو نوكب نأ وهوىناثلا

 نيم« لمف ىأ ىفىأ قف



 نق كرتلا بولطم الو لعفلا بواطم سيل حابملا

 اذإف . ةأدألا نء مدقت امل «كلذ نع جراخ هسفن ىف حايملاف . ةعيرشلا نم

 ىلإ رظنلاب ء زاجلا ةيج لق ؟ لالحلا كرت لع دعلا طخ نادملا نحن كلا

 تقام تلد وبل وأ + تاّريحْلا قت ”تيردواع

 ٠ اهدجو اذإ ةلجج تابيطلا كرتي ل« لَ رشبلا دهزأ تأ ىناثلاو
 دهإلا ماقم ىف مهققحت عم « نييباتلاو ةباحصلا نم هدعب نم كلذكو

 ناك ناف . دصق ريغب وأ دصتب نو تاحالا 17 نأ كلاثلاو

 5 نع الص“ «6 حابم » : هش لاَ ال ةلفغ وه لب ؛ هب رابتعا الف دصق ريغب

 رخو دصقلا ن 1 اماق ة ع دصَع ةكرت ناك نإو .« دهز » :هيف لاق

 | 5 ٠ ثنأككن مالا كاذف « جراخرمأل وأ ؛ عاز ل0 لح رم ءاجلبم هتوك
 22 ع ل -_/

 ل * ه ل كرتلا ء دهز ال هلثم ىلإ حاسم ا هيث كو
0 

5 

00 05 
 َ) 1 ا 1-5

 حب

 ةبج نم ال ء بولطملا كلذ ةبج نم ةليضف وهف . بولطملا كلذ ىلإ ةليسو اذإ

 مل ع لو. ءكرتلإ درج
4 

 ةبغرلا فارصنا نع ةرابع 00 8 -ماكحإ لادا ندعم دولا اذه ىلعو

 ةةصاخر و هلا نمايك اب فقالا در + هلعجي ]إف « ٠ هع روج وجا لا ءىشلا نع

 ا ناكل 8“ وعاش ا ؛ هنم ريخ وهام ىلإ ارد دعب لب

 ع رع 1 وت

 الإ و . هنم بحا وه ءىش ىلإ لودعلاب الإ روصش 1 6 داب بوح ٠ع ةيعر
 ع . ها اسكر 32 . هد . آم .

2 0 3 

 ةهلس طا لع لَدف ٠ ده | ماسقأ رك ذ م « ٠ لا# بح الا ريغل هلا ءارتق

 مالك" لمت نمو .*: علا ,ىلع ايم ةاره» كعب نان ماقام قافتت ال دعا
 ع

 رادملا اذه ىلع راد وهف نبيربتعملا



 حابملا ىف ىلو ألا ةلأسملا دف

 الو ككاو ! كو «قوابطلا اطرح ' 3م“ لاونلاو انج نوكمال  َن

 لواتتت انه كاتكف . نيبجاو كلذ تب ةلفاتلا الو دجسملا لوخد ريصي

 ًاماذ حابملا ف فارس ل ب اء فارسالا كرم طورشم دانلا

 اقلطم حابسملل

 ودمي الق ءمدج# نمع تابتابملا ضعب كرت ىف تاياكللا.تلمأت اذإو

 لعأ هللاو م 0 كلذ دتعو . هوحولا هنيه

 ء ايندلا ىف دعزلا ةليضف نم تبئام « ةضراعما رومألا نم كلائلاو

 ىلع هكرات مذو « ًاعرش هبحاص حدم ىلع 1 اع رح رم لا

 لعجو ؛ تيب قدا تكلا ١ امح و: ضايع نب 1 05 ىلا

 لاقو 6« دهإلا هحاتم» لعجو ؛ تيب يف هلك ريخعا لعجو . ايندلا تح هحاتفم

 « ىقارع الو « ىندم الو « فوك هيف فلاخي مل ىذلا ءىشلا » : قوصلا ىناتكلا

 :ىريشقلا لاق « قلخلل ةحيصنلاو « سفنلا ةواخسو « ايندلا ىف دهزلا «ىماش الو

 باتكلا نم ةلدألاو . ةدوحم ريغ اهنإ دحأ لوقيال ءايشألا هذه نأ ىنعي

 لالملا ىف وهامنإ ةقيتح دهزلاو رصحنت داكت ال اذه ىلع ةنسلاو
١ 

 ها
 -ا

 ىلا
 ١

 ا نسل ؛ ناع الا لها ىف- مع ءمالسالا رمأ "نم مرال هيف دجتلف

 اوراص مف اًوراجي | اعا إو ؛ طقف هيلع نبرصتقم نينمؤملا صاوخ هيف ىرحس

 تبث اذإو ؛ نيفرط وذف هوركملا امأف . حابملا ىف دهزلا وهو « صاومللا نم هب

 | لاخمو . هيف ةدئاف ال وهو ةاراحلا هده هيف اوراجت ن 1



 57 كرتلا بولطم الو لعفلا بولطم سيل حابملا

 ب ةجاتي نيعفل ناك ذإ بردت اف تاهو كيدتلاو لك هلك قلم رف

 مث « ءاذغلا ىلإ ةجاحلا نامز ىلإ لوانتلا عديف « هكاوفلا ضعب لك أك حابم

 « ةحيحص ضارغأ اهلك ذهو . ةعاطلا ىلع نوعلاو « ةينبلا ةماقال ادصق لكأب

 انتلأسم ى ةحداق ريغو « فلسلا نع ةلوقنم

 وا« رك فا لع نم# ةداع ىف كلا اع را

 دلو لي لق ماا حابمي ذاتسي هدجم الف ء ةرخآلاب قأعتي امم لمع
 نع ةلفغلا هبشي هجولا اذه ىلع كرتلاف « اليلق نكن إ و اذهو . الاب هيلإ قلي

 . هب لغتشا اهب ةعاط ىف وه لب ؛ ةعاطب 6 لوانت نع ةلهالاو . كورتملا

 انسن قبن لو « هتمستف طع لات 0 هشلاع نع اده لكم ل اقن دقو

 6-0-5 ةايطواواب تان اي نود اًههمن اكرر لع فرك اح

 محمل" حانملا :كرتااذإ كلذكو ”ةيفوعا ادع رم قه و © تلك 0

 هنع لوفنملا كح ىف وه « ''هل سفنلا مايق

 . موهذم فارس االاو . افارسإ حابملا نم هلوانتيام ضعب ىري دق هن.أ اهنمو

 ًاعجار هلمتوملا ؟قوكذ ؟راقدلا "اذ ةقزح ليل

 هلاح ىلإ ةبسنلاب تاحابملا ضعب ناسن الا ىريف . نيفرطلا نيب داهتجالا ىلإ

 انارنسإ كلاذ” سليل قة ءازتت نم حظي( تالذل ةكرتبف فار نك اذ

  هسفن هيقق هيف دحأ لكف . نظ اك نوكي الو . حابدل كرات هنأ هقح ىف

 تلاد لع لفملاو ةددعو "اوس ألا ىلإ "ةيسنلاب الاى فأل نأ لكلا
 بولطم حابملا تالذب ريصي الو . حابملا لوانت طورشش نم طرش وهو . بولطم

 ما ا يس لمفلا بولطم الو « كرتلا

 ناك ناو 1+ دَدلَت الو اهيلع لكك ال هلق نال لاك ضعب لوانت كرتك )١(

 كلذ فالخ ىلع ريغلا

 نقع هل يطخ 2



 حابملا 3 ىلوألا ةلآسملا ٠ ١

 ؛ هركيام ىلإ ماذأ اذإ حابماب نولعفي نيالا دع تكنو

 م ؛ ةليسو وه ثيح نم كرتيف « عونمم ىلإ ةليسو حابملا نوكيي دق كلذكو

 قول, ايف اخ الو + لاللإنا نم ةرحس 5 را نيب و نيب عدأل ىلإ . ]ىف
 اس

 0 !ةينح هب قع عدن 7 + نيقنملا ةرق لجرلا لبي ال » :ثددملا

 « ةينالقلا قيرطلا ىلع هتجاحلار رم اذإ هنأ لعب نم ةباثع اذهو «' يكيسا

 هوحت 0 ىنإ رظن
 الكشإ هيف ليمن اذإ « حابم هذأ هريغل ربظررام سانلا ضعب كرتي دق هذأ اهنمو

 . فالخ الب ةلجلا ىلع كرتلا بولطم مضوم اذهو . هلح هل صاختي ملو « ةهبشو

 0 أم لك اة و 34 ىانلا 1 هب 0 الام عدن انك »:هلوقك

 عون. وأ هوركم ىلإ مهب ىضني نأ اوشخ ام اوكرت اعإو ٍ؛ هب

 هب نوعلل امإ « هلوأنت ىف ةدن رحت! هنأل ابا كرت ق هنأ اهني

 ىوانال 2 هند اييلاَح هامع 0 د 2 0 و ( فام عاط

 كلاب دان هماخ +: نم نان غلاه ةلملاط ىف ث يح انما هسنضت

 اع
 ى

2 1 

2 
 ل

 هلوانتل 0 لب « احابم هنوكل احابم 0 ن6

 نهال نذرالا ةبج نم هل هذخأ نوكي وأ « ةدابع ىلع انوع وأ « ةدامع دصق
 ىتح هكرتي نأ كلذ نمو .ىناثلا فالخي ركّملا نم عون لّوالا نأل  ظاا ةبج

 بيهرتلاو سيغرتلا ىف هاورو (ىوقتلا ةقيقح دبملا غلبي ال) : طظفلب ىذعرتلا ءاور (1)
 نا نعو ؛ نسح لاقو ٠ ىذدهرتلا نع ( نيتتملا ن٠ نوكب نأ دبعلا غلب ال ) ظفلب

 دانسالا حيحص ل 100 7 الاوهام

 هل م نأ روءألا هذه دحأال الا هلمع نوكب ال امئاد اذه نأ ىف هلبق ام ر ,اغي (0)
 يك او ىتح لمفلا كرتف. نذالا ةهج نه هل مخ لأ ةدابع ىلع ام نوع وأ“ ةدابع

 قداح نءءذخأ ةين درحب نأو ٠ نامح الا ضعب . ىف كرتلا ىلا وعدب وعدي دل لملو . روم الا

 قفتي دقهناف لوألا امأ . له ال أدق لكوبف.تقو لام بب ريغ طرشل جات لل 1

 بحاص ن٠ قرأ ىناثلا نأ كش الو ٠ ةدابع ىف ا نول هن سمع 12 را

 لوالا لاحل



 13 ءارتلا بواطم الو لمفلا بواطم يل حابملا

 ا دفان تلم دعما و كلو

 تلذذ ءندكزت لع تناوقلا ًايلط ءًاضشمتس اركرت ملأ, تينباذإ 17 تلاشلإو
 ريغ كلذؤ  ةئيراخ رومأل لب ؛ ةددقتملا ةلدألا ءاطقق حام“ ةنأ ةبج نمال
 :_كريلا بواطم ني نك حداق

 500 نود لئاحو « تادابع نم عنام وه ثيح 0 هكر نم راهن

 + قواطم ره اما كا لصوتلا باب ن نم ع'ةيلع باتي اهب نايت الا كفل كوع
 ف عسوتلا 4 0 ىذلا ميلا لاملا“ اهسايزاكتع هللا ضر شلاح تناك
 عسوتلا اهكرت نكي ملو . شيعلا هب موقي ام لقأ ىلع رطغنو « هب قدصتتف حابملا

 . عازتلا لحن وه اذهو . ايولط» كرلا ناك ثيح نم

 ا لا مأ نبال ضل رو رب دك تاكل ل
 هب دؤي امل حابملا كرتيف ؛ ةديجلا لاصان! نم هيلع وهام ىلإ ةبسنلاب « هسفنل
 ءماشلا ىلإ ةراسقا ل نا هرلدع | ياللا نا ا اجار

 0 ٠م سحأ هنأ ريخأ ؛ هتحن جلمهف هكر الق . ا

 ىنلا اهسبل نيح ؛ ملعلا تاذ ةصيخخلا ثيددح ىف ءاج امو . هرامح ىلإ عجرو
 موصعملا وهو ,"0هنتفي داكف ةالصلا ىف اهاع ىلإ رظن هنأ ممربخأف « لَ

 لك قحاللا حاصلا لمعلا رابتعاب اللا نيفصولا ا يل ةلضافملا َّق اوذلتخما غ3(

 رقفلا ناب ليلا 6و ىذلا ضارتعالل لحم الف . موني للا رد الو رظنلا لحم وهو ٠ امهنم
 فلا دسو ٠ حاصلا لمعلا ردو ىلع لضافتلا اع و ةلّصافملا نازنو ق ناعضوبيال 0

 ىعملا ادهيقاديج تح بناكم 2 حيجرتلاو ل

 نأ.الا“ :/ دصاتملا ف 00 لاح الايس رلرألا كيران 0 هيمو ارانب 600
 ااه ردم اللد :الا ده ؤمالر قو «كاوحأ ,تاءاكح اهموك درع لوالا ىف ىغور هنا لاك
 (دصاقملا نم كلذ ريغلا هكرت :ناكمال ) هلوق نوكيو . عزرشلا دغاؤق ىلع اهضرع نم دب الف
 قبس اميف دصقلا“ لحم سل انه اهلصفأ٠ ىهو_

 ةناآوز ف اقفتلاا بأ ؟ هتعني داكمنأ لمار ا لق "نمللو تان يملا كارز هللا كاد
 نأ كفاح افا *::ىرخأ ةناؤو 3 صراحطلا يكسو ا

 ) ىناتفت



 حابملا ف كوالا تنأسملا ١

 ناك و ىدوادلا كاذكو 3 داهجلا باتك ىف بلبح نبا ةلكتأم ىإ رظناو

 وأو . حابم وه ثيح نم حابملا اوكرت مهنأ هلوصحو . ءافشلا هيف ؛ لاومألا

 هولعف أمل ةعاط ريغ حابملا كرت ناك

 : هجوأ نم كلذ نع باولو

 رظن ريغ نم اهد رجع جاجتحالاف 0 لا تا” هموم 500 ا ادخل

 احلم ديك هيجل م كالذ نمهوئرت امل 2 28 نوكي نا مزايرال ذإ؛ب ىدجنإل ابيف

 00 ل1 كا واش ن1 نكات ايسو رنصاتملا نه كلذ ربل كرت نكمل
 ٍجاجتحالا ىف ةديفم ريغ اهد رجع لاوحألا

 بحي مالسلا هيلع ناك دقف . ضيقنلا ىف اهلثع ةضراعم اهنأ ىناثلاو

 فتاك « هبجعت تناكو عارذلاب صتخيو محللا لك أبو « لسعلاو ءاولحلا

 اطلاع كا نملا تطل «رملاو نفصرلا هل 0 4 311 هل 0

 8 ناقدملا ءافلغلاو « نيعباتلاو ةباحتتصلا نع كلذ نم ريثك ءاج دقق ءاضيأو

 كرتلا بولطم ناك ول هنأ مطقلاو . بولطم ريغ ناك ٌمدنعكرنلا نأ قش 0

 ؛ ةجردو ةلزغم لينو « ربو ةلفان لكل مهتردابم هيلإ اوردابل « ًاعرش مدنع
 ”دحا كراش الو « مهءردابم تاريخلا لفاون ىلإ قلخلا نم دحا ردابي ملذإ
 4 م - 8 : ا ع 2-1
 لد معي 2: موتكراشم هلامو رطب ىئ 4 كعب وأ هدهع برش نم 5 نمؤملا داس

 انواطم ناكولو . الصأ تاحابمال نيكرات اونوكي لف « تاذ عمو . مريس علاط نم
 5 أ

 لدف . اولعفي ل مهنك ؛ ءانثتسا  زنغ نم اقلطم ءاضتقع اولمعلو « اعطق ءوماعل

 < تاحابملا نماكيذ ةلرتي نآويلطعن دارا دقلب .. :بواطم ريغ متتعمت.أ لع كلذ

 رقفلا» نيب: ةليضافملا باب, ىف رظناو:. ةريفك ةلجلا هذه .ةلداو ..كلذ نع: اوهنف



 11 كرتلا بولطم الو لوقلا تولع سبل عدلا

 عل رخيتف)“ ) : هلوقو« ( (نوراكتت مكنت هاوق ىلإ ...هنم ١ ارك اهترحبلا ل

 ملا ها الا نا م يه كا نا دلع تاويل قام

 مث « عافتنالاو لوانتلا ىلإ دصقلاب رعشي' كلذو . معنلاب نانةمالا ىلع اهيف | 2

 ىألو  هتكرت مل. : هينع نذل ًادصق هل كرتلاف« اذكع ناكاذإ دوليإلم كلا

 ىف لصاح لاؤسلاف +.كل 0 م ل

 هناء نإ هيل دل مداخل حابملا فريرقت كاذل 3 قس فيراملا

 ملابملا واتت" نأ تاو ىف تارطلاو) نحت انك 12

 ىف ريصقتلا ىلع بساحي امنإو ؛ قالطإب هيلع ًابساحم هبحاص نوكي نأ حصي ال
 لع لالا هيل قار 4 كك نا اد ك2

 هللا كفل كسل هل قول لمو كاذوفف هسفن قسما ارب ٠ك ةللكتيلا

 (ةمايقلا موي ةصلاخ_ هلوق ىلإ. .# هللا د ةيزمرح "رت اشكد و

 ت00 فارغ هتيم 0 وأ نما افانزا للاقو :«ازيف هلال نأ

 هيف ىذلا باساا ال « ضْررملا هنأ مالسلا هيلع ىبنلا هرسفو | ًاريسإ | ًاباسج

 هيلارو يالا د نق ل ةحابملا معنلا 56 ا ادق كد

 ىضاا يل ا را فلا ل نلف لاس مجرب

 لع تيب 5 ضال كرا كسلا ارد ا

 ثديها را

 فلسلا هيلع ناك امل "فلاخم مدقتام نأ ا« ةضراعملا رومأالا نمقانلاو )+

 تع ا ءااعلاو « نيعباتلاو ةباحصلا نم اصلا

 6 كتردتلاو « معطملا ف ةقرلا كرك ارتاوت مرد رم كالذو : اريثك

 6 قاتل و هر داوم ةناطللا نام اذ ىف مه ةرعأو ه دكمملاو 26

 .مهنع هللا ىضر. ممريغو « رامعو « بلاط ىلأ نب ىلعو « حارا نب ةديبع وبأو



 حاملا ىف ىلو الا ةلأسملا ١

 هلو . الثم اذك لك أ وه حابملا نإف . حابملا سنن نع.جراخ رمأ ىلإ

 لكلا راص تيعور اذاف . اهتاعارم نم دبال « قخاولو « طورشو « تام دقم

 حابملاف « ةلجلا لغو : حابم ريغ لوانتلاو ب؟تلا ناك عار5 مل 'نإو ء احابم
 5 1 « قحاوأو « عناومو  ظو رشو © ناك هلا لامفألا نم 5

 6 هنعال و عسم هلردت ناك لمفلل 52 اذإ هنأ مف ٠ لعتلاك هاك اذه ىنكرتلاو

 هنع الوعسم ناك ك رتلا ىلإ ببسئاذإ كلذك

 فال ناكر ىلإ ” تلو « مناوملاو طورشلا ريثك ل عفلا نإ : لاقنالو
 م 5 7

 كرتلا ىلإ دصتلا درحم ىكي دقو ؛ ليلف هيفكالذ : ناف « كرتلا

 ولو ؛ اكرت وأ ًالعف ناك تام دقعب ًأشنت امن ! حابملا ةقيقح : لوقن انأأل
 قؤقحن' نم-« لغفلاب قلغتت اك كرتلاب قلعتت قوقحملا نافاضتأو ٠ هصقلا درجع

 كينفنل نإ »: هِي هلوق هيلع لدي ٠ اعيمج امهم وأ « نييمد آلا قوقح وأ « هلل

 قكناتو 41417 هتاس قب ىذ "لك ظعاف ٠ ًاقح كيلع كلعألو « اح كيلع

 ا يو كان اقع تايمر © ءامودلا أو ا

 . هولا. اذه نم امهنيب قرف ال صوصللا ىلع حابملا ىف  كرتلاو لعثلا

 رولا .ناكتاذإو . نبفلا قير قمتي اك كلارلاب قيزط قلمحي بان
 كرتلاو لمفلاف .حابملا قي رط ىلإ ًاعجار ناك نإ باسملا "نأ تبث « كلذك

 اوس ًاضياكرتلاو لعفلاف اعم اههيبإإ وأ حابملا سفنىلإ ًاعجار ناكن إو ؛ ءاوس

 نما هن. ال ع كنا مدع ىضتقيام هيفف « كرتلا ىضتقيام حابملا ف ناك نإ اضياو
- 

 ا

 اهتضو ضو الو ) : نلاغت هلوق' ىلإ .ئرت.الا هدابع ىلع هب هللا نكما ام ةلامحج
 ت00 : 5 ا ناك و ار هس 1 مس
 رحس ىدلاوهو) - هلوقو ؛ ) ناجرملاو ْؤ والا امهنم جر ل - هلوقى لإ... مان 1

 ىذه هرتلاو ىراخبلا هح رخآآ(9)
. 

 « اقح كيلع كبرل نا » : هلوق هلوأ ىف هصقش هنأ هتاغء هنعب ثيدحلا اذه وه(١)



 ١1 كرتلا بواطمالولمفلا بولطم سيل ابملا

 دقق « حابملا لمفدنع اهلك تامرحلا كرت هدأ ىرت الأ . "”ءارح كرت حابم لك

 الو . محصت انه ةيلكلا نأل ٍ"”ىلوأ ىناثلا اذهو . اهعيمج نع هب "سفنلا لغش

 نأ. ربظفب .:قالطاب هنع ”نيعتنتوأ مرح كاد تلسو ايم لكيلا نأ حصي

 . ةعاط حابملا كرت نأ ىلع اليلد ضهني, ال هب ضرتعا ام

 : هجوأ نم هبال « باسملا لوط ىف بيس هنإ هلوق امأو
 كراتلا .نوكي نأ مزن « هيلع بساحي ناك نإ حابملا لعاف نأ اهدحأ
 ءرتلاو قالا يسن ءاويم الوب ثلا كتل روك تيس ك1
 هيلا: ى داذاق . الاخ كاذو تقلا نضر ني رسال نسفانتب كاذ د

 بسال كراعلا نأب زوق تن باسر اس نا كا يمن
 يخف ظاسلا نط ناصيف رو كرالإ ورام لالخ تلا هنأ عم

 :نضيرفلابب الالب ةيتوكةهجب لم دب طيب راع مقاسللا» لوطر ا
 لوقلا نم ضف ادع

 تلطظر نأ هز« كرقلا اكلطل ان بن ناك ظل
 00 ا الوثسم تناكث يح نم  تاملطلا كرت
 مييلع عا 00 دق ( نيالا ناتو سل 3 نيل

 نم ًاعنام اذه نكي ملو « ةعيرشلا غيلبتو ةلاسرلا نع اول اسي نأ مالسلاو ةالصلا

 ضراعي تاعاطلا نإ + لاماخل  نينلكلا تاثأ تكرتكو ؟ كدا الا

 هك رت ”بلط ضراعن ؛ حابملا كلذك : لوقت . ان ال ...اهتبلط انك رن ”بلط

 ةدحاو ةباثع عراشلا دصق ىف ةكرتو هلمف نأ هش راجل

 مجأر هن كاق ةبق ء لالا "كراش ا ل ا

 مر 9؟ حابملا لعشب مارحلل كرات يع نوكش تعاد كار حابملا لمف 0 دق سيلأ )١(

 ليلذلا 0 فال ياك هناال ضوامملا ليلا ل قيقا نضراعلا اذه نأ أ 0



 حابملا ىف ىلوالا ةلأسملا ا

 ايندلا مف ٠ بابلا اذه نم ءاجام لكك لذكو ٠ ًاعوفرم ىورو « ٠ سأبلا

 قلت هلا! انوأؤ ٠ تيلاكتلا يطمن ىلإ“ ةمرزد ريطت" اين لجتأل اوه انإ

 (,7لاملك ب حابم ريغ هب ريصيام  هنئارق وأ « هقحاول وأ « هقب اوس ىف  حابملاب

 «اهلقر ى.دشا قل رون) كلو السن الر اذإ ؟؟7ليخلاو ع ةقاكو طول اذإ

 كلذ هبشأ امو
 وه ىلب ؛قالطإب لضفأ هكرت سيلف ةليسو هنوك ىلإ انرظن اذإ انأ (ىئاثلاو)

 فواظم ةبلبا: كات نم نوكيف + هنع. ئعنم لإ ةعبرذ نوكي مسق : لنلقأ هال

 قف .٠ قورخأ 11 اب نارك بروما لإ ةجرخا ورك رفقو عاشر
 زوقتجلا نأ بهذ » : هيفو ا لجرلل حلاصلا لاملا معن » : ثيدحلا

 هيتؤي هللا لضف كلذ لاق نأ ىلإ - مبقمل هيعنلاو العلا ت هيا 1

 ع هتوبشل ًايضاق 0 22 ءاجي بفن زعاون أ“ ماقيل

 ا ل وو اورو كادوا كارما نق ةبنتتكم_ هنأل

 ىلإ ةعبرذ نوكيال مسك هئلإ اهب لّسولام كح الن ”اكمهب وا إ!| لئاسو

 هك « هريغ 1 ةعيرذ ضرف اذإف ةلجلا لعو + قلطملا حابملا وهف « ءىش
 هلك كلا نفل . 0

 ةليسو هذوكل « قالط الا 200 27 ليق اذإ هنأ (ثلالاو)

 لال( قالط اب ةعاط هانف له. : لاقبق - هلثدج ضراعم وبف,؛ هنع ىعنب ام ىلإ

 قحاوللاب ل ساخلا" هلبق امم معأ )١1(
 انوكي نأ حصيو « نراقلا ةلثهأ ن.ه ايمنأ رهاظلاو ٠ دحاو عون نم نالاثملا (5)و (؟)

 قحاوللا ن

 2 هلا هنع 0 ظ ىوانملل قث زئاقحلا يو 0

 7 هاور 05



 نار كرتلا بولطم الو لمت بدال نيل نبل

 : ضد فو ( اهتقيزو اين اقل تامل اس وراك عزا ةناةلوقو هلق

 ناكر نم يناعر تحد : كايندلا يلع ح ع ناي عبلع فاجاراب انعارتال 2,

 كلذو«"'' سا وأ عبح لقيام عيب رلا ' كيني _ اير نإ اق .نهيفو ا توادالا"و

 0 و حابملا كرت بلط ىف فاكو هو + ةنسلاو باكلايت امغ 00

 ضرعتلا نم هيفام ( اهنمو ) . حابم وه .ثيح نم ةرخآلابقلعتي ال. ىويند
 نعو .كنادعأ امازون كانيح انام نأ ةلح دقي «ءرضتالا ف كامل! نك

 كلما ع لقاعلاو * هلوانتب ءاوثل ىأ نيح («! نايم ف اولزعا >: مهضعب

 نم ةنجلا ىلإ فقوملا نم فارصنالا ةعربألا نأو « باذعلا نم عون باسملا

 « ةعاط وهف « ًاعرش ل ضفأ هكرت اذاف ٠ كلذ نع داص حابملاو ٠ دصاقملا مظعأ

 ةعاط حابملا كرتف

 دا هل ا

 حابم وه 0 ا ؛ةلآسملا لصأ ىنمالكلا نأ (اهدحأ)

 ناك اذإ هن ف : ا ىلإ د ود ناك اذإ مف 00 و ؛ نيفقرطلا ىواستم

 : 5 0 ًاعونمم راص عونمم ىلإ : د

 ل عدن انك8 : ناق نما لق 55 ده لعو

 فالتخا ضعب هظفل ىفو 0 ذلاو نذشلا نع ريستلا ىف هلوطب ث دلل نيلي

 اع اع
 سشلا ىف قييبلاوران دلا ىلا ننا هاور : ءايحالا 30 هج رحم ف قارعلا لا

 رانلا ابمارحو ظفاي عطقنم دان كساب كلا ىف 0 ع لع انوقوم هقيرط نم

 ةحللا ىلع رودي ام ثييخلا نم نيا ا [فمطا "در ا اعوذرم ل 0

 -ىاييقلا عببدلا نب رم كى يك نر ةىلع نانا دمع ندلا 00 تن دلطام ه نتاتلا

 سايعنبيأ نع سودرفغلا كلسم قو . عطقم هداسو قهيبلاو اين ذلا| ىنا نبا ا ما ظفلب

 .ةجرتلا ظفلي هعفر

 «باذع ايهارحو رك 4 ؟ايندلاب عنصت ام مدآ نب ااي 3: كيذلللا زومار َُ هاورو

 سابع نبا 06 مايدلاو ىنطق رادلا نع

 نع هيف أم هيلا ةعيرذ وه ام انعقوي نأ ا هتاذ ىف ه سأ, الام ىا (9)

 "1 م ١ ج تاقفاوملا



 حابملا ىف ىلوألا ةلأسملا ١١

 « لاقامىعكلا لاق امن اف اًضيأو . مزاتسيام ىلإ رظنلاب ال ب لعفلا تاذ ىلإ رظنلاب

 ال ْدِإ  هكرن ىلإ رظنلاب هفالخ ؛ مارح كرت مزاتسم هن أل « حابملا ل |مف ىلإ رظنااب

 ل ل ماد كف مودتي لاف الو ًانجلاو نوكيف تاو ليف كرت نقش

 قافتاب لطاب كالذو . قالطإب حابملا عفر ىلإ ىدؤي, كلذب لوقلا نأ

 :؟راعتالا :حصب نادل لامفألا نم ا فا علل 9 عباسلاو

 لانقلاب قلمج اين ءاكفمألا نأ ةيفاتلا اضيأو.. "ايم لعق 6 مانملا كرتف
. 

 ابيب

 ىلإ كرقلا "*ع وجر مزاتسي كلذو .هللاءاش نإ ىلأي امسح« 2"”دصاقملاب « كورتلاب وأ

 نأ راج < هارالا يقلي اسيطم انما كرات نوكي نأ زاج نإاف...لمفلاك رايبتخالا

 لابعد انعاش الدو ايام اة نوكم

 0 كادبخو يق ناف

 الاغتشإ هيف ”نأ ( اهنم ) ةريثك ٌراضم ىف ببس حابملا لعف نأ 4 اهدحأ
 م

 0 تك نع دشو تارتلعا فازت لشلا نمو ايندلا ىف محلا رهام

 ا لوا 4 تاحاقلل نع لابتشالا ١ ىف ببس: هنآ (ءاينمو ) ...تافاطلا

 ضعب ىلإ ربحي اهضعب و « رخلا ةوارضك ةوارض هل ايندلاب عتمتلا 0
 0 دق عرشلا نأ ( اهنمو ) . هللاب ذايعلاو . ةكلبملا : فايجام فيت نأ ل

 0-1 مط رمل : ىلاغت ةلوقك ء'ابنا دل مّيتعلاو ءايندلا 5

 اناعدهم وهو بولطع سيلف اذاو (1)

 ,مكملاف . تايجاحلاو تايرورضلا ظفح وهو م ماكح الا عي رشن ن ,م ةعبرشلا دصاقم ىأ (؟)

 هلعف ءىشلا نوكي فيك و ةحلصملا ن 4 مادا اجا نم لمفلا ىلا هجوتي ىعرشلا
 ا بتلطن قح ؟ ةحلصم هكرعو

 ماكح الا هيلع ىئدت هع رشلا دصاقم هن قامت نأ حص 69

 ضيا هل كرتلا دوصقمو ةحاصملا ظفحل عراشلل لففلا وتتم نعلا نؤكم ن 1 ىفتقي هن ل 2

 ام,: اعيطم فاكملادعبف كرتلاو لقا ىلا تو نك انرلم رك دم قلعت ىح ابظفحل



 56 كرتلا بولطم الو لعفلا بولطم سيل حابملا
 ا

 هلعفو هكرت نأ "'”انضرف دقو  هكرتب اعيطم حابملا كراث نكرم نطانلاو
 . امطق لطاب اذهو هلعف نم ةرخآلا ىف ةجرد مفرأ ناكل  ءاوس عراشلا دنع
 اذاف ايندلارومأ ىلع ةلزنم هرخ آلاف تاجردلا نأ '"!اهيلع قفتملا ةدعاقلا نإف
 ..ناياواستماعواشلإمولعن !ىف هيرتز ىلا منو تحاول نيرا رح
 9 ضرفلاوءتاعاطلا ىفامهيواست انضرف اذإ و . كراتلاو لعافلا تجرد ىواست مزليف
 مخ اطلع فيات مفرأ نوكي نأ مزايف ؛ لعافلا نود عيطم كراتلا ل
 . تا سال نا طي نأ الإ مهلا . ةعيرشلا هب تءاج امل فلاخمو

 / اذه ىف مالك الف'*”مطي ل نإو
 « عرشلا ماكحأ نم حابملا مفر مزال « ةعاط حابملا كرت ناكول هنأ سس داناو

 00” ىكلا اذه ىف فلاخي الو.عامج الاب لطاب وهو هسفن ىف هيلإ رظنلا ثيح نم

 وه امتإ انمالكو ء لمفلا تاذب ىلإ رظنلاب الى هزات ام ىلإ ظنلاب""”نان اهإ هنا

 مزاللا نالطب نابب ىفهرك ذيسو ليلدلا غوص ىف ضرفلا اذه ها دل ةحلخ 2(

 ١ خلا هكرتو حايملا لعفو : لوقيف

 باوثلا رومأ ناو اريثك ل يلقلا ىلع ىطعي ىلاعت هنا اولاق دقو ةدعاقلا هذه نبأ نم (؟)
 جبس مهتعبتاو اونمآ نيذلاو ) لوقي ىلاعت هللف نزولاب ال لضفلا درحع الا ريدقتلا ىف تس

 0 مفرا اههدحاو تاعاطلا ف نييواستم نانثانوكي نا عنام الف ( مهتيرذ مهب انقحلا ناعإب

 لامعالا نازوب ال لضفلا ضحمب لكلا ن الةلزعم مفرا المع لقالا نوكي دق لب ةلزنم ةرخآلا
 تاهب> نم فعضلا هطوح ىرت مل يلدلا اذهف

 نمم ةجرد مفرا نوكي نا مزال كرتلاب اعيطم حابملا كرات ناكول هلأ للدلا صحت(
 امف رظنلاب كيلعف . لطاب مدقملاوهو هيلا ىدا اف ةحردلا ىف نايواستم امهنال لطاب مزاللاو . هلعف
 ١ كلذ ىلا ةحالا هحو نع فرهتلاو ليلدلا ءانناا مدا 07

 ال اذ هو ىا كلذ ىلع رجؤي هنا ىعدي مث حابملا كرتد اهتقاشمو اهيلع لجلاب ةضفقن ا (:)

 كل هل لوق.

 بولطم حابملا نوكي الف كرثلاب اعيطم نكي مل ناو. ىا هكرتب اعيطم الوا هلوق لباقم (0)
 ٍهيف مالكلل ىعاداال هنم غ ورذم ضرفلا اذه عمماوهو ىنعي . بانتجالا

 ةلاسملا هده قحاللا لصفلا ىف ةيلع درلاو هلل دو هيهذم قاب (5)

 طقف ارابطتسا هلع هل اس ملا كا



 مل دقف للا لطم ان اب نا ناقراتإ اقودتملاو تجاولا نإ :لاقبال

 كارتلا بلطل ضراعم اله: اف . كلذك حابملا سيلو . كرتلا بلطل ضراعملا

 رييختلا وهو « كرتلا بلطل ضرامُم هيف « حابملا كلذك : لوقن ان“ أل . هيف
 هيف رييختلا نيبو « ًائيع كرتلا بلط نيب عجلا ليحتسيف . كرتلا ىف

 نأ 'زاج واف « اعرش « حابملا ىف كرتلاو لعفلا ءاوتسا ررقت اذإ هنأ ثلاثلاو
 آ0 ا عا ال اج اذ نوكأ يأ راويه رتل ايلعم حابملا كرات نوكي

 000 0-10 الو قافت اب حيحص ريغ اذهو . هبلإ ةسنلاب سب ومسه

 5 « هرذش ءافولا همزلب ال حابملا كم رذان تأ ىلع نيماسملا عامجإ عبارلاو

 هللا 37 نأردلا نم » : "”ثيدملاىفو . هلعف رذنكهناوء حبابملاكلذ كرتي

 هنأ لل دك ا مزال ةعاطءابملا كرثن كسوف «؟0هتلصيلذ

 رم لظتسي الواماق ءوصينأ ١أ ردن 00 نأ 2ثيدلا ىفو.ةعاطب نفل

 متي ن نأ م لا هليم رم“ كامل | م4 7 .هموص مي ل لظتس نآو«سلجي نأ ع

 رك ةيصعم بملك رذن *” لعف .ةيصعم هلل ناك ام كرتن و «.ةعاطدّتن ناك ام

 ضقانتلا ىلا دؤ“ هنأ 0 0(

 اونجا دقو ثيدحلا ىف ا ةعاطلا ف نوكي امنا رذتلا نأ هلصحمو ليلدلا مام وه (؟)
 مل هب ءافولا ثيدحلاب بلطي اهف الخادو ةعاط 'هكرت ناكولف وغل هرذن حابملا كرت رذان نأ ىلع
 3 ءافولا موزا مدع ىلع اوعمجم

 الشم لا ةعملا نع ريشتلا قلخخلا هصعب الق هللأ ىدعي ةاردن نمو هماع (ع)

 ل ١ : ' أح ناو "و اننلاو ىدفرالاو دؤاذ ىاذ ئراقتلاو دحأ َنَع ثيدحلا زومار 00

 كلامو ىراخبلانءهجرخا . ملكتي الو اضيأ هيفف رذنلا ب اب ىف ريستلا مجاز (4)

 دوادىبأ 0

 نكلو.لاقاملاقف لالظتسالاو سولجلا وهو حابملا كر ” ىلع كلام م ءالك فل قملا لمح (0)
 نا) :لوقي ثيح ؛مارح وهو سفنلل بيذعت هسفن لمفلا نأ ديغي ام هلثم 7 ثدحلا ىف

 حابملا كرت ةطساوبال ةرشابم ةيصعلا لعفل رذن وهف ( ىغل هسفن اذه: بيذعت نع هللأ



 6١ه لوألا لاش ماكحألا با

 - همح صق هل ١ ىلعو 530 ان ديس ىلع 1 لصو

 رخآآلاو « فيلكستلا باطخ ىلإ عجرب ايد 00

 قلعت أم ىلع م اك 1 : ةلا ف لق روحت كا عضو ١ باطخ ىف ىلإ عجرب

 : هله ىف لئاسملا ناك

 ىو للا تأ

 .بانتجالا بولطمالو« لعفلا بولط» نوكي ال « حابم وه ثيح نم حابملا 1

 : رومازلاف تانتحالااكولطع ىبل ك0 0

 حدم ريغ نم «كرتلاو لعفلا نيب هيف ريل وه « عراشلا دنع حابملا نأ اهدا

 مل «رييختلاو اعرش ءاوتسالا قةحم اذإف . كرتلا ىلع الو لفلا ىلعال « مذ الو

 ةعاطلا نانا كرالإ سلس اح منن املس رنا ل ا
 ةعاط الف « بلط الو « بلطلا عم الإ نوكتال

 ريغ امردللا دحاو لك نأ ىلا تودنملاو- بحاول واسم كاملا هاما

 منكرا ايطم وي ار ا 1 2
 رات نركب نأ يكتسي لدلك كابو كيرا لال ل

 اعرش اعيطم حابملا



 و

 2 يور ع ورجيم ريس وو حد يح
1 
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 | عسا .2زج مس عا 2+ سا مح: كر ربل رع ل حك حل حك حج

 ىف أ | مسقُ |

 2 كس + اج مس | حم جنح ع | م 2 ج سا | ج م عمم 2 + عما عسا جب تنور حجج جم نه مهم سس اج دعس | مس + انج مس | . را ا ا ف تكف ع ع م ىلع ع حر



 ةرشع ةثلاثلا ةمدقملا “١١+

 دعل هباوح وج نتن

 مازتلا نأ ىف لاكش ال نأ 15 نست ىف ديدش عرولا نأ نأ ءالك الو

 م هللا نأل « لعفلاب كلذ عاقيإ ةبج نم تسيل هتدش نأ الإ ؛ ديدش ىوقتلا

 :رع اهدصو سفنلا تافولأم مطق ةهج ن :م لب « جرح نم نيدلا ىف انيلع لعجي

 صاخلاا عرولا اذه نيب قرملا اندجو ةلأملا طانماتلمأت اذإ و . ةصاخ اهاوه

 كل ل عرقا ف لعرب ولا عاونأ رئاس نإ . ندب عر 1 عاونأ ن رم هرييغو
 لبق « عوف ول ولا ىف بعص فالخلعا نم جو رأنا عروو» سلا ةدلاعا ىف [دكتع

 هنأو « جرملاو ةّدشلاب لئاسلا دوصقم قطف ذقف . ىشنلا ةئلاخم ىف رظنلا

 .هنيبو ىنيب مالكلا فقو انهو . هب تبتك ام . ها . هيلإ ترش ام سل
 0 سا علال ككاحأ ان نأ فرك هارد زقبلا اذنك ل مأت نمو

 نأ حصي الف . هعوقو ىف جرحلا موزال ؛ ةماقتسالا ىرجي عقاولا ىف ىرجي الو

 نزلا اني طل درع ةلثم الاو . هيلع ىنيي الصأ 0 هبلإ دنتسا
 ا ١

 « تاهءاشتملا زييغو 2 عرولا لئاسم نم ريثك ىبش هيلغو . ادج ديفم وهف

 هققحن 000 يي بلا ءانثأ قو . ريتعت ال امو 0 ه>و نم ريتعإ أمو

 هللا ءاش نا

 - يح

 دوم لاذسلا لضم ىلا دإةملافهٌؤارحاو. دلقملا ىف الدهتجلا ىف ىرجم اما هن "ل )١(

 جرحلا هيلع مزلي الف دلقملا ىلع لاوقالا ضراعت ال دهتجما ىلع ةلدالا ضرامت 05

 هنكلو أهتم ادشنإو حجري نا لاوقالا هيلع تضراعت اذا دلقملا ىلع نأ هل ا معن

 لمعي هناي فرع ند لوقب ذخاي ناك هابتشا اهعم ىقس ال ةدحضاو اروما حيجرتلا ىف رتعا

 الشم هملعب



 + ةوديلع دمتم ال ( ةيلتعلا ةعاوتلاو | « 6

 * لاوعالا ضرامت دبع ال 20 عروتي نإ دهتلاو .ه

 .بلطب اعرم صاللا جورولا اذه بحاص صن دقف اا هيف. نك فق 0

 . نيقلتحلا ءاماعلا !لضفا هنا عامجالا ىلإ فالإلا نم هجورخ

 ءنينلتلا نم ىمقا لبلد ىدلا سا ل ها ل

 هفرعبال اذه ناك ا راق 5 3582 كهذا الو : فسسا 7

 ءاقثا لع لاكش الا تكلمنا و. كلذك ىلا سلو طلاق

 .فاللاو .ةفييرتلا راسم بك فدو رقد دسملا فراكاو 4 دا ناك

 أمو « ءاألا داو ءاملاا رؤ٠ ةعتملا ف ناجل ليلقدب تسال ىلا

 ” كلذ هبشأ

 را اا ىقضإ نيالا ا ىواس ف ًاضيأو

 الو « نيب راقتم 0 نبي هاستم ضعي دنع نا 9 نيليلد ٠ 2 . ندبمجلا

 نم هبنتجي امف هيلإ | مجرب ”' طباض 0 لد الف ضعل دنع كندكر ان كل

 هل جلا ىلإ كلذ ىف عوجرلا هنكمي الو ؛ هبنتجيال ا فالخلا

 ىف هدحو هرظن عابتاو . هداهتجاو هرظن ىلإ مجار « همدع وأ بانتجالا نم

 اذه ناكَنإ اميسال ؛ فالللا نع جرخي نأ ريغ نم « هدحو هل ديلقت كلذ

 مجار اذإ اف رمألا انكعو .لئهيتس لي ظل ل ا ا

 بيتس خو "0 رد ان عبتا نإ ةريح يف ىناعلا لازب الف . رخآلا دهنولا

 لو + لئاسلا لع لكشأ ىذلا وه اذهو . هيله نيدلا اذه داش سو ٠7

0 : 1 

 افالخ هب دتعي ىذلا وه ليلقلا

 لا كفه خلا مهتادأ .كرورااع له 2 الو هلوق ىلع هدورو مهوتي اه اذه مفاد 2«

 هل١ كلذتى عوجرلا ىتأتباال هنا انه لاقف. براتتلاوىواستلا ف1 21 نا عجرب



 ةرشع ةئلاثلا ةمدقملا ب

 «ةيقيرفإ ىلإ و « برغملا ىلإ اهمف تبتك ىتحو هلكشتسأنامز ذنم تلز الو
 "نأ. اف ةقازااولا :تالاكتش الا: ةاج نم ناكلب ر فلا عي اني تاون كاي اذ
 لئاجم ريكا اه سلفا, هبا دبع ًاقالتخا اهسف 50006 ل

 ع

 عرولا راص دف يطأ . ةعبرشلا مضوأ "ردد وهو . تاباشتملا نم ةعب رشلا

 نم يأ الو « ةلماعم الو « ةدابع للاغلا وال ذل واخ ال ذإ ؛ جرحلا دش نم

 نا ا ورا رثرقلا هوا طا جابللل قال واع تيتا نوما

 ًافالتخا هيف فاتحلا «هباشتملا نم هيف فاتحلا نأب دارملا نأب مهضعب باجأف

 ل11 دكه ا هنن لئاشبا زك ١١ سفلو 2ةبراقتم اوأ ةيوابتم هلاوقأ لئالد

 اال ليتل لماتلا داوم لضخ ةيماالمأت نمله ايلقأ»: كللتنا كفوضوملا

 « ظف ب لع رزان 0 ل اوف لقال 37 ا

 3 اد اهنا« 0ريال 0-0 ا عم دقو ةهنع

 ده: لا ىف ىرجي امنإ هن أل ؛ نب ريغ باوللا نم متررقام "نأب هيلإ دك

 ا فا اع علا لئاس«ءاصحالجاتحت ىوعدىهو هرثكأ ٠ ءيثلا دوج (1)
 قب رطب مهفالخ ل دابتحالا ىفمه ٠ 1 «ندبتج نيب اهرثك | ىف فالخ لوصح ىلع

 ةزععإاك ايف نا دايتحالا تانك قزك سو لوقي مك هب ادتعم فالخلا قوكك هذ 1 دوس

 طرش ةاعارم ىف هلك اذهدعب عرولانإ ىلع ٠ افالخ هب دتعم ريغ تافالخلا ن 7 اريثك لعجن نانا

 37 رخآ هبوجو ريك ءىث باجنإ 9 للا هك رب ري ةىش مث رح 5 رخآشب لكي ! ورا

 لاك | كثف اذكهو ريك“ و ءىث م.دقت بلط نيب 1 حايمو 4 هنس ناب و بودممو حابم نيب تافالخلا

 و ا دصقبا“ ا 1 كالو ةمرع هلظاترتال ىقا اذه
 جاتحما» كلذ؟ جرحلا عاونا دشأ نم كلذ ىف ع رولازا اذهدعب ىقب لهف اذاو . فالحلا

 رظن ةقد ىلا

 ةيفاض لوصف ىف مكحملاو هباشتملا ىف هنا ىف اس )2

 «ةهري ره ىب أن عرلس و سنأ ىعدمحأو ىذدهمهر لآ, ماسههاور ت ف اوهشلاب رانلا تفحو هنا يل

 لدب تبجح نيخيشللاةياور ىفو . اضيا ىزاشبلا'ءاورو قزيزملا لاق: دومسم نبا نع دخاو
 نيمضوملاىف تقع



 ١ 31 هيلع دمتعت 6 ةيلقعلادعاولا وا 2 ةيعرشإا|لوص ا تح

 بجأو هنع جو رتب سلا يرتب هدأ امارو نخيط ع اع

 سانلا عيمج ىلع كل 0 نكبر 6 دفا اةعلف عرقا داذ

 ' ”كالذريغو « مهن ايرذو « مهجاوزأو « مهارق و « مترايدو « مهعايض نع جورألا

 2 8 نركب هد اذج ل اذ: ةالضلا لذي مهلا مل عقب ام

 اذا لغاشلا و هارتنلا ناك اق ذاهب اونا لالاب لهم نا رتك تبقا[

 ناكاذتإ انس الورع كدلق الا يرتا نسلا ها طع د ل ا

 داحاي لغشلا نع ساناا رثك أ واخي الو : ًاليبس مهئاغإ ىلإ دجال لايع هل
 اذه ةالصلا ىف لغشلا مل ببس امع جورخلا ءالؤه ىلع بجيفأ . ءايشألا هذه

 رطاومللا ةدهاجم بلط « ةدابعلا ىف داهتجالاو هقملا ىلع ىراجلا امنإ و . مهذي الام

 نإ «هريغوألام نم هلخشيي نأ هنأش امع جورمعا ىلإ هد ةقو ميما ةلغاعلا

 رلشمت ىلإ ىدؤي ًاريثأت هادقف هيف رؤي ال امم ناكك« اعرش هنع جورخلا هنكمأ

 فيك : لغشلا اهنف مقاولا ةالصلا 9 2 ا 2 مظعأ وأ هنم ر هلأ

 ريغ عضوم هلو # اهطوقس وأ « اهبابحتسا وأ « ةداعالا بوجو نم اهحاص لاح

 ةلاكا تاج كا

 نأأل . حيمص وهو . هيف ملستلا ىضتقي اب ىلإ بتك « كلذ هيلإ لصو املف
 فالتخال « ةفاقتسا ىلع مقاولا ىفراخ ريغ هاك كلذ نع جورملا قالطإب لوقلا

 هاا حصي الف . سانلا لاوخأ

 قرد 0 1 ريثك نلف ؛ فالللا نع جورشلاب عرّول ةلأسم ةيناثلاو
 تاياشإلا فراوح داو ع سم سس هنع جورلا نو دعب

 . اهيف قلتخلا لكانلا

 )١( فءلجحجت هب عيجلا فدكتو . دارفئالل جرحلا ىدمم# اذهو ١> قاطي .

 راج وهف خلا تايجاحلاو تايرورضلا ىلع ةلقذامملا | نم عجرم هلا هدصقبامل فلاخم اضياؤهو
 ل ريغ ىلع 34



 ةرمشع ةثلاثلا ةمدقملا 0

 نغ دصن اهمأن يخأ هللا ناف:ًاضن أو« ..كيلغ حانج الف تلمف ناف » : لاقي

 دعب وهو ..:هللاىف نيب احن انيبءاضغبلاو ةوادعلا 3 و : ةالصلا 0 ذ

 (تاملاصلا اولرعواونماو اوقتاام اذإ ) ::هلوقل“'” ىاثملاك ع رحتلا رارتتسا

 وأ جرحلا نم هنأل ؛ تبرش اذإ « اهعرحن دمإ ىوقتلا لك ع اتيإ نكعالف
 قاطيالام فياكت

 ناسحتسالاب لوقلاف لص ًالاوهو ةلأسملا فةدمعلاوبف لامع الا ىف لوخدلا امأو

 ىلإ وأجرلا ىلإ همومع ىلع هلدح لوقلا ىدأ اذإ لص الا نال  ةلسرملا طاضملاو

 ' لل زاك دا ططااخلو ةناثلسا لغ راح ريغ ويف ءالتغ وأ ًاعرش نكع الام

 سلال نارثلا ثتالعت ىف ملكت نم 323 اع لص لا دع ٠ قالطألا

 ديقت ىتح  ةروكذملا ةفلاخلا نم اهقالطإ وأ اهمومع ىلع اهدراوم لمح ىف مزلي امل

 «صخ رت مو كلا ١ . حصتف رار. تسالاو دارط الل ةيضتقلا دويقلاب

 ال امو ةصخرلا هلخدتام نيب قرافناو « اهف كاملا وع ذإ

 ًاريثك لب ؛ طلغلا نمأي مل ةيعرشلا دعاوقلاريرقت ىف هظحالب ل نمو

 سلا نئارأللاو ه«تابباقعلل نيستملا لوضأ ف لمألا اذه مزح دج ام

 داهتجالا لئاسم ىفكلذ ىرتعي دق هنأ اك مقتسملا طارصلا نع ةااضلا قرفلا ف

 . نيمدقتملا خويشلاو خي تعم ا ةمب الا دنع اف فلتخلا

 رصعلا خ ويش ضعب عم امهب ةركاذملا تعقو نيتلأسع كل لثمأسو
 ننام ]ينفك لصف ىف « بزغملا خويش ضعب ىل )|. كبك هنا اهادخإ

 نم لغاش هلغش اذإو : هيف لاقف ( هب ل ا بلاط ىلع

 ميك« ايلأ نيسخىواسي ناكَولو « هنع جورخلاب « هنم هس غرف «هتالض ىف ةظاح
 هنأ اَمأ : تلق نأب هيلا تدتكو 2006 ل نوقتملا هلعف

 همالك ةديقيا# كاكلا تح نما ىأ(1)
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 8 ٠ !ةهيلع هيتس » ةيلقعلادعاوقلاوأ 6 ةيعرشلا لوصألا عم يقتسياللصأ ّ

 2 ةيآلا لبق راعأم 00 ةدئاف هيف محتل تادلاولا
 اواو“ ادم قماللا + لغ دمرت ك لزم نسم نا

 مولع ةغيط...هقيف زل ( اونآ و. !وةأام اذ اوُمط ايف حاد تان اسلا
 « طرشلا كلذب هلاعتسا ىف حانجلال هنأو « موعطم لك لوخد اهرداظب ىضتقت

 لايهإ عم « ب ولسأالا ىنرعفلا '"”ناي ريدم هامل انه كلو طا
 : لاقرؤلا مرحام للاعتهّللا نالو را مرح دعب ةيب الا تلزن هلجأل ىذلا بيسلا
 ىعنلاو نذإلا عمتجاف ؛ ,يرحتلل ًاضقناذه ناكف (اونم ١ نيزذلا ىلع سيل )
 لانعما تكشسلا نع الف « 0

 نمر مدقتا ىلإ ةدكاع اهذأ ةيدالا ف لوأت نم باطاعأ نب رمح اح 52
 لاآ,نأحصي الذإ ."”هللا مّرحام تبنتجا ”تيقتا اذإ : هل_اقو ؛ خا ىف مرحتلا

 مث !ًدج هيف ديدشتلا ىضتقي اع ىبنلا دّكؤيو « اذك بتتجا ه : فلكملا

 دوج لاخلا غلا لع هلأ هتباطنيبنلا دلك لع صاح راس الانا
 قةحتاف يالا هذهنودب سأنللةفو رعأاةداعلا رجع رابخا < 23 0 ةدئاز ةدئافديف

 هريغو تاقفنلا ريرق:ىفهيلا عج ري ايعرشاركح ةداعلاهب ترجم ري رخل ءاشنإن وكي نا مزلب ةدئانلا

 « هلوسرودهللا ربخ فام ىضتقي امل ليثمتلا ددصب هناف «هرك ذاملدب لاعلى مالكلا قبب هنا ذا

 هذه نمدح ا واذه ىف سيلو 3 داتعملا نعدئازج رحهيف اع وأ 4 قاطيالاع فيلكت هيلع مزليال وا

 ربخ ىف مزاي هنأ ةئالثلا را ىلع داز ولف ةدندح ةدئافدغي لهنا وهو ا ءىث لب « ةثالثلا

 | رهاظ ناكل لاثما 56 هيلعع رف 2 ةفو رعه نكست ل ةديدج ةدئاق ديفي نأ هلوسرو هللأ

 اهيفان رهاظلا اذهواصن رام رحت يقتقت ع دوما سل د ةكاخلا ١ ع نحت ا نال

 ىدنلا عامجاومج رحتلا ضقت مرايالثل رهاظلام ومعلا ىف 5 لوحَد م الا قالا مظتنيالف

 لز امل اولاق ممنا وهو لوزتلافببسلا لايدها نع الضف  قاطيال اع نك نو كد

 ىعب © خلا اا نذلا لع سيل » تلزف رجا ذوب رشاوناف دقوأني اخف امك 2

 أهيف نوكب نأ ةيالاب لك قكيو . مدقملا 1 مولعدو رهاظلابصنلا ةضراعم

 «ببسلا لايها م«هلوقب هيلا راشأ 5 ىرخأ بابسأ كانهناك نإ و بولسالا ىف مهفلا نايرج مدع
 هل صنلا صيصخت و رهاظلا ىلعصنلا ميدقت ىف هيلا انرشا اكو« ربخا هللا نافذ اضياودعب هلوقبو

 هوحولا نمض اذه ناكاملو .٠ اهتمرح رب رقلا بولسال | ة>ص ىضتقت' ىلإ را ه4هئمو ئا(ع) ١

 اهوخد مدعو ابع رحن ررقتل اناسحا الان وكت ل فرقا نأ اهيلع رمت بينا حصير ىلا

 لمأتف رمت لاق كلذلو لوقيف مز ملو انه نمو لاق رهاظلا اذه ىف



 ةرشع ةئلاثلا ةمدقملا ١00

 ل 1 م 1 ١ 1 6 : ١ 7 "7 و 51 ,

 ليدس عوفو : هريخ رهةسإ 1 رابخإ هنا ىلع 3 نأ ) دايبس نينم وللا

 هق صنام اع الا عذملان كن نإ نا نكمل 1 هلالذإ و هرمسأب ًاباريثكا ءمؤلا اع فاكلا
 س- اك ءاك و ا بل كو

 هل ك0 )01( - 1

 اوف هلثمو لعن بة هيلعف ىعرشلا هارب رتودو . هيلعدرطب طب وءقاولا
- 

 مه م6 0 سس سل 8

 8 لع لج ن 0 نه دلو سم تال اواو )< لام

 ناشي رابخإ هلا لغ لح نإ و «ةدئاغلا تلصحو رمتسا ىعرش حرر قت

 ىلع ةيرآلا ءاقب زوجي هنا عضوملا اذه ىلع قيلعتلا ىف ءالضفلا ضعب بتك )١(

 ناعالا هضتقي, اب نيلماعلا نيملسملا ةغامح نينمؤملا نم دارملا نوكيو ءربخلا ىنعم

 ىلعنوبلغيال نيملسملا نآبدههيراتلانا لاقو .تابثلاو داحتالاودادعتسالا نم خسارلا
 كلذكاومادام مثرما

 كلذ نم نوطعي مهنا امم : مست ال دق اروما ىضنقي اذه نكلو
 ةكم ىف مه لصح ام ملعت تناو هتايح يف هباحصساو هيلع هللا ىلص ىلا هطعب ملام
 اهنمو « كيفب امل ىلا مهترجمو مهنم ريثكلا لالذاو بلاط ىبابعش يف مث دارفناو

 ةرات هف يفداك اووف رهن او مالسالا 8 قزناكو 5 ةسيلصلابورحلا تن نأ

 مهتلود شاكناو سدقملا تدب ىلع ءاليتسالاو ممدالب .خأب مهلع ةراتو نيملسملل
 لدن ال ( 3 مهفلختسل تاحلاصلا أولمعو ؟نم اونما ئرذلا هللا دعو )ةباو

 ةيلع هطعا دق -هريخالا »هي الاهذهىف امو :-هي الا هذه هلمحت داري ىذلا ىنعملا ىلع

 فوخلا ليدبتو تينلا يكمن قآل دعب نؤيليلاو هتافو دعبو هتاح ىف هباحتاو ع

 رت ناو هللا السيقدا ريىذلاىنعملا رابتعابىلو الاه. آلا نم داري ام لك همزاي ال 35
 درجالا اهبف سيلف-هروكذملاةب ألا فالخم .تاحلاصلا لمعب نامالا تدق دعولا -هبانأ

 تاخحلاصلا لمعب -هدنقم اهناف نارقلا ىف دعولا تايا فالخ ىلع رفكلل لباقملا ناميالا

 ىف لسا نوؤش رفاكلا ىلوتي ال هنأ <ج قيبطت ىففاك نامبالا درج نا ىنخيالو

 هيلع هي آلا ليزنت ىغني ىذلا وه نوكيف اهريغو دوقعلا



 هم ةرشغ ةقلاثلا ةققمملا

 0 5 د رك مهن دن 6 مريس" 6 مهمالكو «نيمدقتملا ب 6 كلزإف

 ةورعلا ود ىذلا« ةعب رشلا ملع 520 4 نك نأ 1 0 قا طايح

 قيفوتلا ىلاعت هلا حل را

 ةرتع ةلاكنا تضارقلا

 واخ قرشا قو هنأ امإ واخي الف لمعلا ىف 107 هج اع 1 0

 كلذف ىرج نإف . د أ 0 00 معا يع رباتم و حادا
 . الق الإ 0 انمذإلا

 ل ىف لامعألا عقتلا - ضرفلاب داري" امإ بولطملا معلا ن 0
 0 لامعا دل ةّيباقلاعألا تناك« ىلك ريغ نم هقفوىلع
  هيلإ ةبسنلاب معلا. يي نم هقفو ىلع داتعملا ىف ترج اذإف
 كتزادنا كنان“ وخل ؛« ديياف كلذو ؛ هفلختل 6 0 هيلإ ةمسنلاب نكي ل الا و
 الوج معلا
 دل ذ نّيتدق هنأ هلؤصأ ليصاتعف نَح ىذلا ةعيزشلا م

 ةيبقعلا ل لوص يلا قف د هلوسر ربخو « لات ىف فاختلا عانتما

 ٍجراخ جرح هيفاعب فيلكستلا عانتما هب ا ؛ قاطي الا فياكستلا عانتما
 1 راب ملف ىراجلا هذه ىلع هناي رح 2 تل رت داتعملا نع

 ابيلإ دنتسي ةدعاق الو « هيلع دمتعي لصأ, سيلف « ةداعلا ىف اهبسحب ماقتسا الو
 «لامعألا 0 00 لاوقألا مهف افاد 1

 لع 0 ةاكلل للا رس ىاوبل) تلاع لوقا 2 نارفأالا مهف امأف

 لاوقأ نع طظلا عطقب 4: اذ ق وقل نأ را 1 5 لاوقالا ىل اع فوطعم 2001(

 تاكل 01 ! 1 هريغو يد نين هيف مهفلا فاتخ هتقذل ا ىرخ 1

 قحاللاو قب اسلا || هتفلاخ مدعو هعيج قاس اا نيب قيفوتلاىذتقي هتحص ىلع همهف نأىلاهيف رظني هناف



 ةرشع ةيئاثلا ةمدقملا 5

 الإ ماع سيل 3: لاق هنأ دوعس٠ نبا نعو .قالط الا تح هف نحنام جردنيو

 الو : ماع نم بصخأ ماعالو « ماع نم رطمأ 'ماع لوقأال . هنف رش ءدعب ىذلا

 نوسيي موق ثدحي من « ؟تئادلعو كرايخ باهذ نكلو 1 ا

 00 هلوقف 8 قدر باسو مشي م ءالسالا مدييف؛مهمأرب ومالا

 من نوفق ا لاهج سان قبيف « مههعب ءالعلا ضبق عم هعزيني

 لاب ابيرغ أدب مالس الا نإ 2:مالسلا هيلعلاقو «'”نولضي و نولضيف

 ا ائابقلا نمعا ننلا : لاق#ءابرفلا نم : ليق . ءايرعلل ىوطف ءأدباك
 فأن :دعو 5 '""سانلاداسف دنعنوحلصي نيذلا :ل اش لوسراب هاب رذلا نمو: ليق»

 نعو «ةورع ةورعخلتع اهنإ وءاهبسانلا قلعتي ىرع مالسإ الل نإ 2 :ىنالوللا سيردإ

 3 00 11 طا كاك 111 هد ةدملا بهنت >>. ميصعل
 0 روم ىللاف لان م.د .الا(حتقلاو هللا رمت ءاجا ذإ ):ىلاعت هلوق

 مقا انك نوردتا9:لآق 0 ا ا اج اوفأ هللا نيد نم

 : هللادمع لاقف . ةبادلا نك بوثلا+ خص صقني 3 مناولاق « ؟مالس,الا

 لاقف ءرمعىكب ( يد "كري ): عت هلوق لوو «هنمشللذ»

 اننيد نم ةدايز ىف ا ! هللا لوسزاب ::لاق 6 ؟ككدات » . مالسلاو هيلع

 رابخ الاو 7 «تقدص» :مالسلا هيلع لاقف.صقن الإ طق ءىث لكي فلك اذإامأف

 اذإ وهف . علا كلذ مظعأو .ايندلاو نيدلا صقن ىلع لدت ىهو . ةريثك انه
 ءاشالب صقنف

 ةنسلاو باتكلاب ماصتعالا باتكىف ىراخبلا هاور )١(
 ملس» هاور (؟)

 ماصتعالا شماه نم ها  هنس نب رباح نع ةنابالا ف رصن وباو ىتاربطلا هاور (*)

 دئاوزلا مج ىف كلذ رك ذ .سانلا دسف اذا نودلصي نيذلا ظفلب ىتاريطلا هاورو

 (748 ص  ؟ ج )ىسولالا نم ها ةرتنع نع هبيش ىنا نبا هحرخا (4)



 هبا رملاب اقدم نك نارعملا ىف دب الو ماعم َّآ ع ديالا

 وهو .:نيماوبللابق وديمو». منكما سكنا للا
 نيطرش) هباب فروقات 0

 تاحالطصا ةفرعمو ء بولطملا علا كلذد صام مهفنم هل لف ا (دار

 ةبقايشلم نهلو الا قر طلاب مرصخ تلاد كسلا تلا منيا

 « لاجرلارودصفف علا ناك » ْ 1 لوقىنعم وهو هيلا عجار وه امموأ « ءاماعلا

 ديقتإل اهدنحف يضكلاو نيكل هحتاقمو ؛ بتكللا ىلإ لقتنا مث

 داتعم دهاشم وهو . ءاماعلا حدو نود ؛ ًائيش اهنم بلاطلا

 ما علا لهأ نم نيمدقتملا ب 500 حت نأ ( نانلا طرد ةلاو )

 رماد 0 : ربت اوةبرجتلا كلذ لصأو . ني رخأتملا نم مهريغنم هبدعقأ

 . مدقتملا هغلبام ام رلع ىف خوسرلا نم غلبيال رخأ اتلاف ب ناك لع ىأ ف دهان

 حالصإ ىف  نيمدقتملا لامعأف . ىرظنوأ ىلع لع لك لها كلذ .: ت2

 قةحتف . دعقأ قيةحتلا ف مهمواعو ؛ نيرخأتملا لامعأ فالخرلع  مهنيدو متايند

 ؛ مييعباتك اوسيل نوعباتلاو ب نيعباتلا ققحتك سيل ةعيرشلا مولب ةباحصلا

 ىف ىلا ميكو مقارتاو غمس ]الع نمو .ن الاىلإ دك

 ع نبذلا 3 « ىنرق نورعلا ريح 0 : دلل ققريطامأو ىنعملا اذه

 نغكورو ٠ كياكهلعياب تان نادل راح كك '”يبنواي نذل

 50 كم رم ةمحرو ةاومن كيد ل 7 7 هيي ىبلا

 قد ًائيشرشلا رئاكتو" قرط اةلق عمالإ ادرك و ل ّْ

 لالحتسا ف ىورو: ىنايأاء( 80١ صج ماتصتعالا بناتك ىف كفا ولا كاف 09

 مكتيدلو ا لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا 1 ىبأ نع ىرملا| ميهاربا هاورثيدح انزلا

 ند هتلزت 5 1و ها (زهلاو 1 هيف ل>تس” ضوضع كالد م ةيريحو كله 3 هةمحروةوبن

 ةحصلا

 جتاقفاوم ١ 0



 ةرظع ةلئانلا ةندتملا ا

 : ناقيرط كلذاف هلعأ نع نادل نم ديال هنأ تدل ”اذإو ( لصف)

 ةيلطلعل لالا. فلسا« هفننأو نبقي رطلا مفنأ نقو . ةياشملا (اهدحأ)

 5 م اايلاو ملا لوازم لك اهديشم لعتملاو للملا نيب ىلاعت هللا ابلعج

 اهاقلأ اذاذو ؛ اروبا ةبلق اع درو ابلتشيو «باتك ىف إعتملا اهؤرقي ةلأسم

 ىداعرمأب امإ لصحيمبفلا اذهو . ةرضح ابا علاه لصحو « ةتغب اهم للملا هيلإ

 رمأو .لصحي دقو « لاس عت لارطخيإ لاكشإ 0 لاوحأ نئارق.نم

 ىداي رقما هاظ ُلمملا ىدي نبب وشم دنع ا 5 1 ا وعل

 : ءاج ىذلا ثيدحلا هيلع هن دقق . 0 1 ادعو هللا قلبا ل حلك

 ةلظنح ثددحو « 4 ل هلل لوس تاما دنع مهسفنأ ازيا داما 90 2

 اوناك هسلح ىفو هدنع اوناك اذإ مه . لع هللا الدول اهون هه علا

 : م هللا لوسر لاقف « مهنع كالذ لاز هسلجم اوقراف اداف « اهوضرب هلاح ىلع

 لاقاقو 6 ")جحا ةكئالملا مدل أل ىدنع نوكأ "1 كاوا د

 دإ © ءاماعلا ةسلاجم دئاوف نم ىهو « ثالث ىف 5901 فاق »: باطاعا رع

 110 13 م رولا كلذ قب و ع مهيزح دل متطالام يسب أ ني لشلل متم

 .ريدفق:” ل 6 ىلع عفان قيرطلا اذبف . هب مهما دتقاو « هعم مهب داتو « مهماعم ةعباتمف

 ا دقو كلذ وه ركف اوناكو ؛ ل املقلا الإ ل  ةودسلا ن 'اكدقو

 نوجاتحالم“ « 5 ولف ريئتست تح نومه متو نوم 7 لاق# مصنف هل لينف"7كلام

 سانلا نصرت اه[ و .'ةناتكلا ةيهارك باطما نبرتع نع ىحو ةباتكلا ىلإ

 سشاردن الإ ةعي رشلا لع فيسو  نايسللا ثدحام دنع كلذفف

 ىدمرتل او سم هجرخأ(1)
 ل ريغتي هلعاف هب مهتفي ام ىنعي اوبتكت ال لوقيو ةةياتكلا هركب ناك (0)

 الاو ررض كلذب سانلل لصحف جحا رقتسي نأ لمآ راطقالا ىلا ”هباتكلا يهذتف

 اطوملا نود دف



 02م أ 00 نورك نأ رك ف 3 الو 6 عم نم مد ديال

 < مييلع لاكش الا ةدششلتةب ”كلاو نزحلا 0 دعي حتفلا ةروس تلزن ا

 لاكش الا اازف « نآرقلا لزت ىح مهن ا نيلي ويكلوا و مالا و ايتو

 سايشؤلاو

 كل ىبنلاعممهمريس ةباحصلا ىف نوعبأتلا مزيلاف 6 مهدععب نمل د 2-2

 ةدعاقلاه ذه ةحص نم كييتحو" 0 لكلا فرد اكان“ 5

 «كلذ لق هن زك ىف روتس ا ةودق هلو كاد سسانلاف مسا اع دجال كنأ

 ءيضولا ان قواقم وهو الإ نديشلل كنا لاو سر ا

 نع دذخألا مزالي مل هنأو « ىرهاظلا مزح نبا ىلع ا مقو هجولا اذهبو

 ةعاللك نوحسارلا ءابماملا ناك كلذ دصإ و ادا تان
 ظ مههابشأو ةعبرألا

 ءادتقا نم تملعاك « هيدأبب دأتلاو « '”هنع ذخأ نع ءادتقالا (ةثلاثلاو)

 اذهبو . نرقلكَى اذكهو « ةباحصلاب نيعباتلا ءادتقاو « لَ ىنلاب ةباحصلا

 ىدتبي نم عيججاف هلو فاسدا دب نس تبا 1 ع الا سل
 ءارتاملذ . ينعملا اذه ىف ةفلابملاب رهتشا اكلام نكلو ؛ اوناككلذك نيدلا ىف هب

 ك2 0 ليلد : ادتقالا كرتنأل اهسوؤر عدبلا 0 فصولا اذه

 .لوحب داهتجالا باتكح ىف ريرقت ىنعملا اذهلو . ىوم لا عابقا هلصأ ؛ كراتلا
 ل لا

 6 ىف باوخلاو كاوشلا ماكحا ند هل اعل م 0 فلكل 1 ديسو

 و اضيا ىراخبلا ةهياور نعو انه ةناور نال ا

 صعب 0 الار هنع 0 : ء ءادتقالا 3 ا لوألا ةرام هال نه ن هلا نر

 هذع ّق ند ا 0 هنزيع كل ا هفصو ند دخؤب دقو 3 :كامقلا

 لمعلا هيلع يلغي ليهةنخفحا نع انتم نودي نا كلعات نيد 0 الهنا ةرامألا
 ةإةنسم ها 0 فاد عوشس ىعانلا هيلع رهلظي ناو هداهتحاب هارياع



 ةرشع ةيناثلا ةمدقملا 1

 1 مهف* رادص هو يأ ىلعو« 6 ًانئاكع هنو در رام ىلع مهداّعاو « هامفأو

 ءاوتارام اللا قحلا هئا!وثقيثواوملع قح هلال / هندارأ أم ىزرغم أوي -

 كلذ امنإ و ٠ اهلك ىمح لوح 'صقنلا موحي الو « اهنوناق رسكنيال ىتلا ةكملاو

 ("”« ةيبي دما حلص ىف باطن |نب رمع ةصق لمأتو« ةرباثملا ة دشو « ةمزالملا ةرثكب

 « اننيد ىف ةّينإ دلا ىطعن ميقف : لاق  ىلب : لاق ؟ رانلا ىف مهالتقو ةنجلا قالت

 و هللا لوسر ىلإ ! باطاللا نبا اي : لاق + مهنيب و اننيب هللا ع 0 عجرلو

 لشم هل لاقف ركب ادأ ىنأف « أظيفتم « ربصي مو رع لل الا وح

 كا كلا لزق تاي اه اسأل عوج مو شلا لوسر هنإ : ركب وبأ لاقق ٠ كلذ

 نسل لاقت إلا“: لاق + لطاب ىلع مثو « قح لعاتسلا هللا ل ( يمر : لاخ كد

 1 ل لشرل لاق « هاي هارقأف رمع ىلإ لسرأف « حتفلاب قلم هللا لوسر ىلع

 مجرو هسفقن تباطف معن : لاق ؟ وه و

 نطاوم ىف مهملع ربصلاو « ءاماعلل دايقل هاو جاع مزالملا دئاوف ها. مانذبف

 فص ” مو افيدح نإ رع نايعلل ناهربلا حال ىتح « لاكشإلا

 مططتنأ 311 لد و أر دل هللا او ب ؟بأر ا ؟ سلا ابا

 لاكش الا ن.هيف مل ضرع امل كلذ لاقاءإو ا ددرل لعل ل لوسر 0 را

 دهاشلا نوكي نأ نيو هيلعو .هنم ظفل نع فرح وأ دئاز ( مهف) هلوق لعل )١(
 هلوقو فينح نب لوس لاق هيفو هلوق اهنم ىتلا تامدقملا رئاس ليلدب رمع ةصق يف
 مهناراوكرتو اوماس مهنكلو هلوقو لاكشألا نطاوم ىف مهلع رصلاو ءاماعلل داقنالا و

 ا لكلجعي .1زمالا تسب ردات هيهلب ذأ هلك ماق“| مظتني هبو لا

 ا خالل .ىفحرمص ةنك]و رتع ىلع

 دواد ىبأو :عراخسبلا نع ليسا يغ 5 رك د ليوط ثيدح نعد )0

 لالدنج ىباموي ىتيأر دقلكتيدول عبرا ومبهأ ن مانا اها ا ىر ,اخسلاهح رخا(ع)



 هرم رملاب اقدح قرا 0 ىف دب الو « ماعم نم ا دبال

 لوصأألا ضع ىلإ عوجرلا اهيف ىنخ وأ ء تلكشأف دحاولا لعلا ىف ةفلتخم

 وأ « كلذ ريغ لع رمألا سفن ىف ىعو:- هيلغ تيفخ تيح نم ماعلا اهلمعاف

 هوجو نم حجرألا ملاعلا ىلع بهذيف « انعذلا هءاعتون ةيفلالا نر رت

 ىدتقم امامإ هنوك ىف رضي الو « املاع هنوك ىفدقتو الف . كلذ هابشأو « حيجرتلا

 كلذ رادقع لاكلا ةبتر نع صقن « طورشلا ءافيتسا _٠رعرصق نإف « هب

 صقنام لك ملام ةيلاكلا ةبترلا قحتسي الف ؛ ناصقتنلا
 0 مدقتام عم قغتت تاهزلغو. ةنارامأ ملعلاب ققحتملا ملاعللو (لصف )

 تالا فور "اقل انفال

 هل الاخ ناكَن اف * هلعفل اًقباطم هلوق نوكي ىتح لع ا لمعلا ( اهادحإ )

 لع نيم ىتعملا اذهو 4 لع ىفهب ىدنف نأ الو يده دع ندا

 نانطلو داتالا تك 5

 ا لعلا كلذ ىف خويشلا دان زان ات

 نايت ناكر ا دكحو ٠ ؛كلدا نمد اييضنا[ندعقش نا د ملل هتمزالمو

 : للاصلا فلسلا
 هلاوقأب مذخأو« هِي هللا لوسرل مهنع هللا ىذر ةباحصلا ةمزالم كلذ لوأف

 ىدتبالاد قو ةئفقيو طابنتسالا ل عبق قمالاهبلغ لكسف رضاك ل لصا دل نعول 1
 نور ةيرفلا نوكميا دقو ءاطاشتقلالا ليو تفقنك هيلا اهجيتا ري اسأل عر

 ىف حوج رلابذخ ايف ميجرتلا وجوب نم, حجترالا ملاعلا: نع بعنذيو نيللصاب هينشلا
 فقوت دقف« اماما هنوك ىف رضنال اهلكو كيلع ىنال ةثالثلل ليثقلاو. فقي 5 عقأ ولا

 ةقلاسبلا تاس الا دال ريتك الوأ دنع, سر اص ار

 ىبف ىلوالا هو هيلع بترم اهضعبو ةيناثلا هو لعلاب ققحتلل بيس اهضحب كوالا ؟)

 رابتعالا يف تفلتخا ناو لك لوصح ثيح نم ةمدقتملا طورسشلا عم قفتت



 ةرشع ةيناثلا ةمدقملا 0

 ناكماالاف :ال مأ لدعم نود ملعلا لوصح ن كى. له. :, اوملتخلا/فق سانلا ناك
 لق هياط حاتم وعنف ملصملا نم دبال ن أ تاداعلا ىراجم ىف مقاول دل ل

 ٠ ةتاعالاو ةئإلا روي فالتخاك ع ليصافتلا .ضعت ىف اوتلتخا :نإو ءةلجلا

 «ةمصعلا طرتشيال ىذلا مظعألا داوسلا عم قاو  موصعملا نوطرتشي نيذلا مثو

 لهاجلا راقتفاب نو رثم  مهفكلذ عمو مالسلا ا ةبج نم

 « عوفولا ىف و كلذ ىلع سانلا قافتاو ٠ دعوا .٠ ناك الع« 0

 رودص ىف ناك لعلا ن ناد: 0 فاكمب ةداعلا َنَرَحَو

 لكلا اذِهو ««لدرلا ىديأب هحئاقم تراصو « بتكلا ىلإ لقتنا غل

 ىرم نيتبترملا نيتاه ءارو سيل ذإ ؛ لاج |. نم هليصحم قف 77 238 0

 ا ماعلا ضرقي ال هلا نإ » : حيحصلا ىف اذه لصأو ٠ ممدنع

 لاجرلاف كلذك ناك اذإف ! ثيدملا «'”ءاملعلا ضقب هضبقي نكلوسانلا نم

 كشالب هحنافم م

 «هسفن ىف حضاو اضيأ اذهو ٠ هب قت نمم الإ ذخؤي الف اذه ررقت اذاف
 قا ملع ىأب « ماعلا ىف مهطو رش ن 2ث. ذإ 4 ءالقتلا نم اهنلُع قنتم اضيأ وشو

 ةقوطقم نغ' رينعتلا لغ ًارداق « ملعلا كلذ هيلع ىنبفي امو هلوصأب 0
 ىلإ انرظن اذاذ ٠ هيف هيلع ةدراولا هنشلا مفد ىلع ًاكاق « هنع مزاياه ًاقراع « هيف

 اوفصتادق مانجو « ةيعرشلا مولعلا ىف اصلا فاسلا ةمثأ انضرعو « هوطرتشا ام

 ؛ لايكلا ىلع اهب

 اذإ لع لكع ورف نأل ٠ ةتبلأ أطاتا نع ةمالسلا 0 0

 دعا ل رول أاعرو + د تح , ١ ىلع اهضعب ىنيناو ترشتنا

 ”هئماثلا ”همدقملا ىفمدقت )١(

 لك نأ ؛لفإلا لح لطم زفم حرف قم يب عرف اهادحا:هثالث اروصرك ذ )١(



 ها ةرشع ةيناثلا ةمدقملاو  ةرشع ةيداحلا ةمدقملا

 كالد او. ءاقشألا اقع لاش ىف كلا بال لقتعلاف «ريدقت 5 لعو
 مدقتام ع :تاولخ

 ةرمدسع نر داجلا مص رقما

 ايفارصحنم اذ راص « لمع هيلع ىنبنيام وه اعرش ربتعملا ممل 0

 لنآ فيلا ل ملا وهف هعضتقا اف ء ةيعرشلا ةلدألا هيلع تلد

 ةيعرشلا ةلدألا رصح ىنوه امنإ نأشلا نأ ريغ . رهاظ اذهو . ةلجلا ىف هماعت
 هلك ل اك اى ٠ ىعرشلا ملا كرادم ترصحنا 2 ةررصمملا اذاف
 كا نإ 3 ع « ةيعرشلا

 ةرمد ع :.ئادلا مم رولا

 دك احا نيمو ركن !اةياغ ىلإ ةلصوملا علا قرط ” مقنأ نه

 ءهرعب و هملع م ) ائيش لعبا ال نانالا ىلخ كنا نات .ماهلاو لكلا ىلع هب

 :ننياوم | لع تاز نواهاعلم نابع كي م قرط ( ادعو

 وه ىلب 7 فيك الو نبأ نم : لع ريغ نم هيلع لخاد « ىرورض اهنم برض
 000 هماقتلاك « ةقلطا لتصا نيديضرد

 هناي لي لا ا . تاسوسحلا نم ابعد اهدنا كا

 هي الما مت ملعتلا ةطاسوب ابنم را تال

 ةفاطموا قياسا. .قاطقلاو ا كاويع الا تاك وع ل تافرصتلا
 لاحم اهليصح ىف لقعلل ىتلا ةيرظنلا مولعلاكو « تاسوسلا ىف ءايش لإ ءاسأ

 ثالوتتلا قد نم
 7 نإ و٠ اهيف ملعم نم دب الف ؛ رصبتو رظن ىلإ رقتفي امف كلذ نم اذ 5

0 5 5 ١ 



 ةرهافلا ةعدتملا 1

 07 كادرربب ع نر وتد الم لقملف ب كلذ ىلعتلد ةيعرش ةلدأ

 اك الا ناتو زابلا تاقن لوح ءوشلا قادرا هلل ىلع لقعلا هصصخ

 . هجوب لقنلا ىضتقم ىفتقم نع ل اعلا جرخي مف ؛ كلذ ادعام ميمج دارملا ل اب 27 لامع

 هلع حوا اق حصيإ مل كلذك ن ناك اذإو

 انك فتم ليسا ف وعسل 21 قاحلا نإف كلاقلإ مآ

 بضغلاب صيصختلا ىلإ انرظن اذإ و ٠ ”عئاس سايقلاب هب قوطنملاب هنع توكسملا

 طييصتل] نأ هداطمو : نشيرشتلا شم يبق نم لب . لقملا: 0 نم يلف ريسيلا

 باطأنا ىف قدوصفم ريغ هنأ لع ءاَي ترد يماستا ا نس وسم نيع ريسلا

 الانا طفلا لطفا نلو ع يملا لتس ىيرقت ىف نويل وألا لوشن اذكه

 قتال اع مقاجنال] ىضتق نيلغاتلا ءابأ ف/نولَضَو ء نالمف هيزوب ناضغ ينل

 ناشطعو ءاير جمل اوف ناك ء اضع ءلجملا ف ليصتسااع] ناي . ديم

 قا دنع قتخاام قلطم ىف لمكتسي هنا الع كلخ ءاشأو (امطع 5 هلا

 وهوى هاقلأ ىضقيال : اي ع ل اد كلا ا نع ىبم اعإ عر اكل

 نع 11 يرش ولتملا ره انهو رءسعفلا سر لطتما ول : يشغل سدغ

 كحال « ظفللا ىضتفع ىعنلا نع بضغلا.ريسل جو رخ راصو 4 5

 1 دلل وا زراف . شوكم لك بيسنلا شوشن لع ندقو « ىنلا

 لاحلا لعجو قئاقحلا بلقب لقعلا مداصتال اهنأ ىلع ةعيرسشلل ءارقتسالا لدو ()

 ٠ هرظنتحتو لقنلا نم صيصختلا يف هفرصت اذخا لقعلا نوكي كلذبو ابجاو وأ ازئاح
 لاك_هالل ميلست هناف ةمدقملا هذه نودب ةيعربلا ةلدالا ىلع لقعلا سايق در امأ



 4 ةيعردلا ماكحألا ىف لقفل مبان لقعلا

 عم هلاطيإ زاج اذإف . كنعد ىلع دحال لاطيإ اهالكف « هل زوالاك ل قنلا دح نود

 3 رخآلا دعب الف دحال الاطبإ اذه قل مالو ؛ ةدايزلا عم زاج صقنلا

 عملا نأ هو ؛ ءاضقلا اذه لفالخا تالطق'ةنعاق نيل قاب

 ىف ىنعملا كلذ مك حص « صنلا ركذ دنع مهغال اقباس ايلج ناك اذإ بسانملا

 ال » : مالسلا هيلع هلوقب كلذ اولثمو . هيلع ةدايزلاو « هل صيصختلاب « صنلا

 عم ءاضقلا »فب ل ديوشتلا 0 000 ثا ل الهذ ىضاقلا ىغَقِب

 اوفرصت مارت تنأف . بضغلا نم شاوشي الام عم اوزاجأو « ا

 راكت اف ةلجلابو . تلصأام فالخكلذو ؛ فقوت ريغنم لقنلا ف لقعلا ىضتقمي

 هتالا لوصأ ىف مولعملا راكسنإ « اذه لاثمأب لوقعلا تافرصت

 :نوتام عديم ناك سفإ ذل ريك امإ ناك مارح

 هتف ةوودلم انو“ اكس نامل تورطوا 100 و

 ةنثم ا ةطولاب لفل أ قالطإ تماما اف بوحل نذر اوال رد

 هع كلا قالإ نأ ىلع عرشلا انلد اذإ ان إف . سايقلا باتك ن هعضوم ىف

 ا "ورع هلا اتم ناو ركم ملغ ةضوقلا

 هيف دتهم وه لب 8 كلذب لقعل كالقتما# أو !طتابب يعل لع رشم علا
 هنْدَقَو تحل ك6 هتك ام راذقع ىرحن « ةيعرشأا |١ ةلدألاب

 ادا ؛ نأ يمشلاءا نما قصربم او وسلا كنار قنا واتا 5

 فرصتت اهنأاهصيصخت ىنمم سيلف « صصخت اهنأ ماس نإو ؛ صصخت ال ةلصفنملا
 باطلا “قف اذوتفتم راغ قاظلا نأ ةن اق نع لت" اها كب دوست فلا

 .سايقلا راكتا نم عسوأ هنال لوالا لاكشالا :لضأ باوج ذخأتل لمأت (1)
 هيعدناموهو اه مداخو ةلدالل عبات لقعلاف ىا ةحارص هنع باوجال ىدصت ىذلا



 ةرشا.لا ةمدقملا //

 .لطاب لاح اذهو ب لقعلاب ةعب رشلا لاطبإ زاجل كالذبك ناكول هنأ ثلاثلاو

 « ميلاوقأو « مهلاعفأ ىف ًادو دحب نيفلكمال دح اهنأ ةعيرشلاىنممزأ : كاذنايبو
 هلزاج « دحاو ”دح ىدعت لقمال زاج إف . هتنمضتام ةلمجوهو ؛ م,ماداقتعاو

 ىنعم وه دحاو دح ىدعتو ؛ هلثمل تبث ؟ىشلل تبئام نأل ؛ دودملا ميمج ىتدمت

 ااا داو لطب زاجب نإ وو يحسب نحل .اجيخ نمل يأ «ءالطإإ
 ءااحم روبظل « دحأ هب لوبال اذهو ءرباشلا

 : هجوأ نم لكشم اذه ليف ناف

 نمصوصنلار هاوظ عم نوذقاو مهن أل «ةيرهاظلا ىأروه ىأرلا اذه نأ لوألا
 ىذلاس ايقلا قن نمضتيو ؛ ةلمجلوقعملا رابتعامدع هلصاحو .ناصقتنالو ةدايز ريغ

 هءلع نولو الاقفتا

 وحن ىف نويلوصألا هرك ذ امنح صيصختلا لقعلل تبث دق هنأ ىناثلاو

 «(ءى 00 هيو وو دوت و كروع شاو
 ةفقرلا نالواد : ةدايزلا : 00 7-00 نم صقن وهو

 لالدتسالا اذه.بفي اذكه ”هداب رااهل صقنلا 525 فرصت 7 210
 صاخلا ىنعلا ف ناكرت قي اننا نعد هديدح ةدئاف هدعب ليلدال نوكي ىد المع

 نالو هلوق ىف واولا نوكت نا الا 1 دعي مل امو هلوق ىف هيلع لاكشالا ءانب بولطملا

 هلاطنأو عررمشلا دح ىدعت يه ىوعدلا لصأ نأ ىف رظنلا قبب من .خسنلا ىف ةدئاز

 7 الا لا وهفملا ناكف هيلعو ةدايزلاو صقنلا كلذ ىف ءاوس لقعلاب

 عوز! ل1 واني اناس نا ناتو هير نس ركع اضيأ ةياعنت موذلللا هنضتي

 عرمشلا هدح ام اصقن هنوكو لقعلا صيصخت ىلع ىنبيي مث صقن هنال لقعلا صيص

 ىف صقنلاو ةدايزلاب لاكشالا ىعار اك هررق ىذلا قيرطلا ىلع ةدايزلاب لاك-ثالا

 صقنلا فرط ىلا ىناثلا لاك_ثالا نع باوحلا ىف هتمع ه>و دقو .ثلاثلا لاكش الا

 صقنلاب ضارتعالا ىعار هنأ ىضتقي وهو هيلع ةزواجلا سايق حصي الف لاقم :هلطبأف
 ةدايزلا زجتلف لاقف ةمدقم هذخأ مث لاكشا اذهو ىنعي صقن وهو هلوق ىف ادم



 /ما/ خرشافلاةمدقملا

 حجبتي نميف تاذروصتيو . ثلاثلانم هادا لول مقل هالغلكو

 ةاقع لفشل اول ماقال راك زف او لاول ومو ل 1 لاطلا نتي 1

 لاق اهلجأن دوب ينئاصمو عقواذع ل دق. ةعورشملا ةيبرلادخ رع( اهراتمألا
 6ظ؟ وتوكل 6-5 نأ رد نومبنت يامل اع 0 هللا يضر لع

 اذه نم هعضوم ىف روك ذم وه امسح « نيعماسلا ضعب ىلع ةنتف كلذ ريصي دقو

 نأ نال صر نايلون ةنلاعلا رن دم نا لولا مقا ضرع اذإو ٠ بتاكنا

 الإ ةيطلاة ب نقلا ىف امل ةسيالل © لوألا نورعبلا تيتا لع ا
 هيبرب ملاعىلإ وه جاتحاو « اي رم نكي لالإ و ىناعملا هذهىلع ةظفاحلا

 ؛ بيديشكوأ ديفمرظن ةيفرام نأ باكا ادعت طل حمس انه نمو

 لاددجب ريغ امل وتعمواطوةنمءابع ورفو طب وص ع حالا ع 0

 عدوأ امهيلع بلقنين أ هيلع فيخ اذكهناكَنإ هن ف ؛ بهذملا بصعتلاو ديلقتلا

 باوضال قفوملا هللاو. «::تاذلاب  ةيكج تاك ناو لظرملاب

 ٌةرساعلا ٌةءدرقلا

 نوكيف لقنلامدقتينأ طرشىلعف « ةيعرشلا لئاملا ىلع لقعلاو لقنلا دضاعت اذإ

 ردقب الإ رظنلا لاحم ىف لقعلا حربسو الف « اعبات 7 ليلا ا
 هوما تاد لا ايلدلاو يلم

 «ةدئاف لقنلاهدحئذلا دحال ن نكي هل اذا ل لقعلل زاحول كانك

 كال ذو ديغم ريغ ديلا ناصر دست وا وسإذااذ الح هلا ضرغلا 3

 اا

 ةحش الو حبال لمل ا مالكلا لعىف نّيبةام ىلاثلاو

 فلخ اذه ٠ احبقمو انسح ناكل « عرشلا هدحامل ايدعتم هانضرفولو



 ةصاخلا ةعشقملا 1 . م

 ؛ءاوهألاو ضارغألا نم كلذ ىلإ فاضنيأم عم ؛ هلةقيقحال ” ]| ييحنو مثو هلصأ

 حجبتلاو «نوخس ارااهكردي لامكارد ابةعجعجلاو «دوهعااريغبالجتساببارغ الاك

 ءانشأو.. ٠ ضاوللا نموهتاوء ضاوللا الإ اهكرس البلا طمتاروهشملاهةهءارونأ

 « ناحتمالا دنع حاضتق الاب الإ هبحاص هنم روحيالو « بواطم هنم لصحنالا+ كلذ

 اهريغ نم كلذن :ايمأ ضرعت نمو ىنر ملا نباو ىلازغلا هئيب امسح

 رع هجارخإ نم « هللا باتك ىف ةينطابلا هلحتناام مسقلا اذه لاثمو

 اعإو ؛ رظنالو لقعب هلين ىلإ ليبسالو« رهاظلا اذه ءارو كا 07 ؛؟ هرهاط

 - مهيواعد نمدلمج ىف - م دانتساو . مام:الاكلذلاديلقت موصعملا مامإالا نم لانب

 « مقارلا عا ةرخأتملا ةئمزأللا ف قزكلا عسلا دقلو٠ موجنلا ٍلعو « فورحلا لع ىلإ

 الام ىلإ كلذ ل 1 ىتح« ةينطابلا هاعّمااملاثمأب ةعب رشلا لع ىواعدلا ترثكف
 لعأ هلحتني ام مسقلا اذه لمشيو . ثاذ ريغ نع الضف « لاح ىلع 10

 6 هيفا ةرعالو « هيلع ىنشإ لي هل نسي كاد لكو ' ل لاو ةطسفسلا

 هجوب هب ىلعت الف

 نلف ؤلدح و قانلا تم ذكي نأ لوألا: نقلا ضرع دقو ( لصف )

 اهريرقت ىلإ مجزيف « الثم ةيوح ةلأسم ىلع هبقق ىنبد هيقفلاكو ضعبب مولعلا ضعإ
 لك طللاو ل اهلا ةليقفلا هتلأتن# ”درإ ع ةةلَشُمَةَم للقمالا وخلا اهزرقي م لأسم
 كلذ لفي الف ؛ اهيلع ىنبيف وحنلا اعف اهنم غورفم اهنأ ىلع هج ىنأي نأ هنأشنم

 0 اهيفماكتينخأو
 « ةيددع ةلأسم ىلإ رقتفااذإك اذكو . هيلإ جاتحم ريغ الضف كاذب نايت الا راص

 هلعش أك اهف لوقلا ل طاسإ لفل نإف : .هءاعواهيلع عا 0 ا 78 ا ١

 راس طنكيشإ :ايسددعابا حلملا نم ادودعم المخ 2 تدل خف 00

 اضعب اهنضعل مدخلا مولعلا



 مق ؟ةلطلاناو كنار" هند هس علا نم ذخ 3 و

 نيماعلا ىف ه هيلع ءاذ هلا نه ديا رسل لة اكمل

 مولعلا نم ىف ًايامف 9 نواس لإ الا يقر كلنمأ هدف

 000 مفمطقيف « ىأرلا اهني ويعبر اب ظانلا ميال اال

 معلا زمالك يل «,داقتعا 0 مع ىف ادمتعم :ذخترام اهءارو سيلو

 ىاولا 0 . ةيعبش

 ساسعلاابأ نأ : حويشلا ضع ,هانث دحامبابلا اذهىف ةلثم الا في. رط.نمو

 ((نارحراجلا ناد دع ًنإ): ىلاعتهلوق نمز ا ذهىف نا !لس ! ايقف لكس ءانملا نبا

 لاقف « لومعملا ىف لماعلا رثؤيمل«لوقملا ف لوقلا رثؤيمل ال : باولا ىف لاقف #' ةيآلا

 لاقف ؟ نيعيبتلا نراتكلا لوقو نإ: لح نيب طار ا ياس ىلا

 مث كيدي نيياهكحنأ ديرت تن افءاهقنور نسحي ةرا ودب كتكجامن ا! !ذهابي :بيجال

 ةيرعتو © يرام يح تاولازادبف سهام ايها اكمإ و )تلد

 ملعلا بلص نم وهام نيب و هنيبا منيبق, لقعلا لع

 لصأ ىلإ مجري ملام « حلملا نم الو « بلصلا نم سيلام وهو ثلاثا مدقلاو

 نمهنوك حصامم « لاطب الاب هريغ ىلعوأ هلصأ لع ركينأ هنأش اع وع ىنظالو ىعطق

 ناك وأ ب تاداتعالاو لاهل فءابدإ عوجرملا دع اوقلاو « ةربتعملا مولعلا

 ا 26 ع ليم اذبف تراك لعن طاقلا تاتو يشار كاسب إ كا

 0 ا ءاضيأ درطمالو « 5 احالو « تبان ريغوبف ؛ لاطي رالابدلصأ لع

 اهبحص» سيل ذإ .؛ .سوقنلا اهحلمتستو « لوقعلا اهنستحتست ىتلا م حلملا نآل
 اذهفالخي . ةلجلا ىف هيلعوبم لصأ تاذاهنأال « مولعلا ىداعتامم ىقالو « رّنم

 كلذ. نم“ ئش هيفا نسيلاهن ف 00

 نيو كرب كاتو هبشلف هوبلطو هوتسحتساف موقب لام نإو |

 ةقيقحو لا هولا كلذ لمدهَيلإ اولاف ع كصأ لع اين ءا 2 االاودع ا د



 ةعناكلا لكما لا

 ا تلَص نم اذه ىلع نسيلف و ازرع للا نو فالح « ةدسفم ىف

 هتانسحتسمو هلاك 0

32 5 . 

 ؛ قيقح دحاو لصأ ىف ناتدعاقلا عمتجت نأ ريغ نم ءرخآلا ةدعاقب اهدحأ

 لك هيلع لهتس دحاو ملع ىف عرب نم : لق هنأ ىوحنلا ءارفلا نع ىحي اك

 نبا ناكو « كلذ هسلجم ىف ارضاح ناكو  ىضاقلا نسحلا نب دم هل لاقف . لع

 ! كلءاعريغ نم اهنع كلاسأ ةلأسم زفت «كلدع فتعرب دقتنأف:_ ءارثلا ةلاخ

 ول : ءارقلا لاق؟ مه قاع ءوهسل 0 الصوف اهس نميفلوقتام

 د ا كلكم: رم الا: دعربمتلاو الة لق ؟ تكو ل

 « ةالصا ربجوه وهسلل دوجسلاف ؛« ريضخصتلاربذصت ةلزمع هن ال ء هلدجتس الويسلا

 تلك ن لل ءاننلا نق[ تيان وماقلا لاق ردشن ال ريثصتلانأأك نيج الزيملاو

 بمجال ذإ و فعضلا نم ةالصلا ىف وهسلاو ريغصتلا نيب مما فام ىرت تنأف

 اده نم نع متعاورمأ اميءمح وأو . ال ال هت 0 ىقيفح ل اّضأ ىمل :ىملاىق

 فسوب 5 نار ديشرلا 5 ةرصخ ىبد هاقلا فسوب ىلا أممىاسكلاةلأك.؛ 0 بانلا

 ىنوكلا اده : قش هللاقف 1 هحزاعو هةيعادب 06 ديشرلا ىلع لخد

 تال ليت ءاسغأب ضتابلدن |[ فون انأإي < لاق: كيلع للغو كف رفتسادق

 مأ وحن لاقق * ةلأسىفكلله ! فسويابأاب لاقف 4 تسون ىفأ 0100 انقأف

 #اهتف فسوب ىلأ لعىلت : لاقم اجرب صخ ىت>ديشر ل|كحضف: هيو لب لاق# هيد

 0 ا اطيح تارت لاق لسور لوتتاف تنسو ادآاي_اق . منلاق

 لاق مث ديشرلا كحضف «نسوبابأاي تأطخأ _اق « تتلطتلخداذإ : لاق نأ

 بجي لف ن نإ لاق نإ و.« قالطلا مقدو املا نحودتف نأ لاقاذا : ناث# نافشلا ثا
 هه ب 4 3-9 -

 هذبف ؛ قاسكلا ىلا نأ عدي الاهدعب فسوي وأ ناكف لق « قالطلا مقب لو



 5 ماا هطيلاعأو كلمإ و هلم نع دك 00 هل اعلا نم ذخ
-_ 

 او ةمدعل الا 0 8و 1 لإ ىلإ داتقسالاب سداسلاو

 نوعي 6-5 ف فوصلا زعتال د لك

 00 11 نم ةقيقحلا قوهو ؛ اهاضتقع تل د الا ا

 4 يولطملا ضدرغلا ىف !! سوغتلا كي 0 2 ةلامإ | نم ةقيقرلا لا

 رم ألا ىإانرظن اًحإ ابوك ميطغو ءانأ ىف راجدأو « اندمد ظاعولا تحتل كلل

 الف 1 و« لوبقف ًايعرتش نكن اف . ىملاب داهتتسالا# هيج
 ءانب « حالصلاب مهملإ راشملا لامعأب ىناعملا تيبثت ىلع لالدتسالا عباسلاو

 وه امسح ؛ ةحح ل ل نظلا « 0 ىلع

 هب نظلا نّسحي نميف قالط ابكلذ ذخأ اذ اف ب داهتجالا باتك ىف روك ذم

 هنم رهظ نم ىلإ سانلا ليم لحال ع 1 نم - حداوق 0 أم دنع

 ءءء تايقلا 11 لعل. لقا طع 2 ل آو ع اضفو الط
 7-5-5 تك .٠ ) ١ هت رووا + اها 0

 ذخأملا اذه  ملس نإ  ذخؤي امن ف هريغت زاوجلو
 -- كف 011 )اك هب الولا اها 00 عشا 2 مالك نماثلاو

 هزيع نع اؤضرعأ يح مالوم ةمع قااداعوأ تق لأ كلطوأ مقا 0

 «هللا ىوس ام لكل حارطالا ناسلب اوملكتن أ. ىلإ فرطلا اذه مهب لاف « ةلمج
 نوماكي اعإ ميو ؛ روبجلا هقيطيال هنأش اذه ا ناشو ؛ هاضتقم نع اوب رعأو

 وح ىف _ريصب هن ال ؛ اقلط. ال ء هتبتر 8 امح ناكنإ

 | -.ي[ 1ع 3 - | . اي
 نميع ىالص اب ومد 1-0 0 4 قاضي < اقعد 0 ا

 ةماع هدرطم يه الو ابلاغ ىعطق ىلع نأ نيل ةيرلعت دسمل ا

 ىفعقوم قالطالاو دارطالا ىلع مب الكتل رطآلا هيف ىفتنا“امم وهو ()

 حلملا 0-10 مهمالكى ف 1 :قاط اكن الام فيلكت وا 02 لإ ”ةدنسشم



 ةعساتلا ةمدقملا /

 نم وأ « قيرط ىتئامنم هِي ىنلا نع ًادحاو ًاثيدح تجّرخ : لق ىنانكلا
 « ليلق ريغ حرفلا نم كلذ نم ىنلخادف : لاق ىوارلا كلش - قيررط ىتئام وح

 دب ل انأ اي : هل تلق <« مانملا ىنيعمنيىحيتأرف « كلدم تبجعأو

 ا لاق مث « ةعاس ىنع تكسف لآق ة. قب رط ىئام نم هيَ ىنلان ع او

 ؛ رابتعالا ىنحيحص وهو. لاقاماذه* «ر ماكل ا اد:تخي اذه لخدب 5

 الضف كلذ ىلع دئازلا راصف « هنم دوصقملا ىف ذ فاكء ريسإ قرط نم هجير خم نآل

 نإف ؛ ةراذن الو ةراشإ_ ىلإ مجربال ام ءايؤرلا نمنوجلال ءولعلا مبارلاو

 اع مءابنن تلت امو. تامانلاب ةيطلا لئلا: لع نول دتسو نمانلا نم ريتك

 ققعي ريشلا ىف زبتعم ريخت ايؤرلا وه ىتلا اهلضاف ءةحنمح تناكنإواهن اذ

 06 لقام ناذ ءاقنا ةروك ذملا ىنانكلا ايؤر ىف اك« "'”اهلثم
 ءثتسالا راصف ؛ ةظقيلاىف معلا لع هاتضرع ىتخ هنأ 8 ندب سكنوا نص

 لمح اذه لغو . انينأت ايؤَرا ترك ذ امنإ و ؛ مانملا نم ال ةظقيلا نم اذوخأم هب

 ايؤرلاب داهشتسالا نم ءاململا نع ءاح ام

 ىلع عرف اهيف فالتخالا ىلع ىنيني الف اهيف فلتخي ىلا لئاسملا سماخلاو

 ا 6 مقيو  هقفلا 2 ىف لبق اهيلع هنملا لئاسملاك6 حلملا 0066

 .ةلأسمو « رَدِصملا نملعقلا قاقتش ثا ةلأسكو ريثك اهنم ةيب رعلا ىفو ؛ مولعلا رئاس ىف

 ىلع اهيف ثحبلا تينا نإ و ؛ مسالا ظنل ىف لصألاةلأسمو « ءايشأ ةلأسمو « ؟مبالا
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 ٠ رع ةجراخ ىف . اهنف فالتخالل ةرمث ىنجي ةدئاف ال اهنك يله 25 طم لوص

 ى سلصا معلا

 ةقاو ماكحالا ىلع هلد الا نم عرمشلا ما تالالدتسالا ه قله لايم ىا )1

 الثم نينمؤملل ”هراشنب ابلعح

 لمع هيلع ىتبني الو درطملا ريغ ىلغلا بأب نم ادهف (* )



 ١ 2 د ن 0 ةطالاغاو كاناو 0 وا 1( ..هدلا لكل« ركل

 كا" هيلعااتل ليلك الور سل

 بلطي الو « اهلثم مزلي ال. تانك مازتلا ىلع راث ”الاو رادخالا لت ىلقلاو

 رم قامزاا ف ةقزالب وحس عاب تا جاوا ملا ثرداح الك ابمازتلا

 ثيحب هل ع دصقلا كالذ ىلع اهلا راشذ رمدستلا خقرتلعلا اهمزنلاف ء دصق

 هيلع ىنبني ال دصقلا كلذ نأ عم ؛ اهصوصخب اهنع ثحبيو اهجارختسا ىف بعت
 لمعلا ىف حدقي ال ديناسألا كلتءانثأ ىف هفلخت نأل ِء لمعلا اهبحص "نإو « لمع

 مهمإف ى» "حلل موفر نومحا:رلا اد: دا قيرانحلل داك« ثفاحأللا كالت ىعتقعي

 دعب هنم هعمس نإف ب هخيش ن» ذيهتلا هعمسي كاسل وأ نوك نأ هيعاقلرلا

 عيمج ىف در 1 5 لو ةاطعمعا ةذافتسالا كلذ عنع 1 هرغ ةنع ذخأ امن

 نم كلذ لق يلطف ء اكرصتسدنإ!الاتا نس سر ا

 هبلص نم ال ملعلا حل

 دصق ىلع ال « ةريثك قرط نم ثيدحلا جارختسا ىف *”قنأتلا ثلاثلاو

 ظ -_ تابج نمو 4 ا هل ا نأ لعلب م ةرتاوق تدط

 ذهب لاغتشالاف ب مريغ را اقخباسلا وأ ةتاحصلا قفاداخ الا لا م ناكنإو

 نا نب ةزمح نع ربلا دبع نب ٌرعوبأ جرخ ؛ ملا باص نإ 3 ءحلملا نم

 تأ رت نا ةيشد مرسلا يلف هللا نا قؤواوغ ليتاللا ذاختا نع ىهنااك 0

 راض كلذ ند كك آلا 0 الق ناثوالا ةدام عد جا برقل اهتدايع أ مْ ام ةحاإ

 (ىوطا عابتاو نظااقءرطب ةلعلل طانتسا اذهف . اهذاختانم عنام ال

 هللا مهمحري ةياور ىفو حيحص نسح لاقو ىذمرتلاو دواد وباو دمحا هاور ()
 هلئق لاثملا ىف ناتفتنلا ناتماخلا هيف و: نوكشف 0

 ةاورلا“هرئك ا اعحار كلذ مادام هنآل هيلع لا ءاسد ةدئاق هيف ىفشاام وهو 0

 نوكت#الا فرن ىف ”هوق ديقي ىحتاقبطلا عيمج ىلا ال ثيدحلا 0 مهتاقبط ضعل ىف

 هريغ ىلع ثيدحال حيحرت هياع ىبذي الو *هدئاف هيف



 هطيلاغأو كابو نم نم ريكتمنال : ةّمأ لمعلا نم دخ /,+

 32 « قلطمي سيل اق <ىلا قلطأ ثيح نم« الطابو أطخ هكح ناك لاوحأل

 5 0. هحو رح ىعم كلذو ٠ كح 'قوولا رظانلا و 5 صاح وش 5 ح هَ

 ذيل

 ا حداقف هيلع انفو 1 نع هيك وعكو ةفلاغلا ةيصاخلا فل امأو

 ©« سوفنلا تاحار درحم ريغ ةرضاح ةدئاف هب دقتسإ م لوقعلا ىق حص نإ هن ال

3 5 00 

 0 | طالا" ىف ىرخاف معصب ل نإ و ؛ هب ج رف ام راس عم ىوتساف
 .٠ 54 تت ا 32 .٠ . ئى - 35 لا

 . مث ى احن نمو نييئاطسفوسلا

 لااا وقلي وعملا اولا ده مَ فلختاو

 «تادبعتلا ف صوصحلااىلع هانعم لقعي ال امل ةجرختسملا كلا 4 اهدحأ لع

 نيديلا مفر نم ةكيهلا كلتب ةالصلاو « ةصوصخلا ءاضعألاب ءوضولا صاصتخاك

 00 ل واخ تعمل هول 0 وكرلاو مايقلاو
- 
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 ا ناحألاك لت ف ق * تاولصلا ت 2 نييعتث
 و ه-ا

 ىفو « ةمولعملا لامعألاب جحلا صاصتخاو «راهنلاو ليالا نايحأ نم اهأوسرام
 ندكلا قدئيتال غفل > ةاننعأ ىلإ «صوضغ دسم إو غ ةقؤرعملا نك اهآلا

 هنأ معزن اكح هيلإ ق ةرطسق سانلا ا 00 جب

 0 نط ىلع ىنبم اهعيمجو ؛ عاض ا قو الآ كل ٠ نم

 ا تاو || رومألل عامسلا دعا 1 لمع هيلع ادم ٠ « هبأب ىف
 ىوعد ىف ةعبرشلا ل 007 ثلاثلا مسقلا ندا 27 0
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 ءىثلا لوح موحلا وهو روطلا نم هتبح موحتال ى )00
 ارو ىنط ىلع ىنبم وبف كلد عمو ناتساخ هيف يفت ام با نم نوكيف 00

 ىلع اينبم ناك اب اصاخ سل ةصاخ هنع فلخت هنأ الا اقباس هلوق نا هنم دافتسي
 لماتف مستقلا اذه نم دعي نا حصير رثلا وأ ةصاخ هيف ىتتاو اينظ ناك ول هنأو ىعطق



 ب ةعساتلا ةمدقملا

 الو نامز نود, نامزر بحت الو ا يضم صوص سك و
 وهف اطرش ناكامو ب مفتربال ادبأ ببس وهف اببس تيثأ ام لب ب لاح نود لاح

 (اذكهو ودق ودعم واو اما كسار رضا او لك 2 ط

 ةءا ريغ لا! بنس كا ءاس شه د ا ا ميج

 كلدك ايماكح كيك

 نيتي ةزمعل ادينمدبو دمع هيلع ارت د علا نوك ةثلاثلاو

 بوصي وأ « لمعلا ديفي مف ةعيرشلا مولع ترصحأ كلذإف . هب قيلي امم هيلع

 الإ دع رقخلا ااا ادب سلا ين لو د ل دل

 .مولعلا عاونأ نم دعب ام راسا ذكهو . اهماعاموكح ابوك ىلإ هكا

 نين دقو هما ,م وبف ثالثلا صاوأنا هذع هل لصح علك دا

 0 و كالا ادع دانا ىف اهملع ناهربلاو اهانعم

 ك2 مام هيلص ىف نال ملا ملم ىف دودعملا وهو ىلاثثا مسقلاو

 رشد ا دمار 2 ىطظيلا لى ا

 را كك وهف ؛ ةدحاو ةصاخ ن هاا وا« ضاو للا تالت نم ةصاخ هنع

 الو الصب لدلخا هيف نوكم نايريخ نت« لورا رسلان تا

 مسقلا اذه قد نأ حص اذكه ناك اذإف ؛ هريغ ىنععي

 0 لج ىف اقم وسلا دار طالا وهو ىو الا ةيضاخخا تاك

 ؛رابتعالا بناج فعضيإو « حارطالا بناج ىوقي دارطالا مدع نأل ؛ رعلا

 هب رش و 6 رجلا كلذ هيلع عوضوملا دصقلاب قوثولا فعض لع لدي 50

 1 ىندي الو هب قثوب الف ؛ دصق ريغ نع ةعقاوأ !ةيقاعتإلا رون ل

 هن اف ؛ هدعع اوفو علام ا مف « تومثلا وهو ةيناثلا ةيصاخنا 0 2

 0 ىف ةيضقلا ىف مق هر فلاخ مث « ةيضق ىف مح اذإ



 هطيلاغأوكابأو 50 ١ ل ىلمعلا نم دخ //

 رمأ وهو ء دوجتولا نم ةسنتقم ةيلتعلا تل ف اضيأو . تايلقعلا تاملكلا

 قرفلا مفتراو « رايتعالا اذهب ةيعرششلا تاياكلا عد نى تاوتساف ء لتغ ال ء ئتضو

 . امهميب
 : ريغ نع زاتع نيب © ثالث صاوخك'” رسقلا اًدحل اذاف

 0000| وة يقلا للك الا ترج كلزاف و دارطاالاو موننلا اهادخإ

 «ضرشب لعالف ؛ ىمانتتال ةصاخنا اهناح !و« قالط الا ىل اع نيفاكملا

 ىعموهو :ًابيكرتؤ !ذازقِإ ةكاح هيلع ةعب رشلاو الإ « ىعدس 0 ل

 ؛مومع ىلا مجار وهف « امصوصخ اهللوقعم وأ اهصوصن ىف ضرف نإ و . ةماع انك
 هلام ىفءاصلاو'" ”ةاقاسملاوءضارقلاو « ةلقاعلا لع ةيدلا برضو « ايارعلاك

 ١ م .ابلك اموأ ةشنسح 3 1 1 ىلإ ةعجار امان . كلد 577

 هقفلا باوبأ ىف رابتعالاو . ةقيقحلا ىف ماع وهو الإ رهاظلا ف صاخ الف . ةماع

 كلذ نيب
 الو ءاختن 'ابلاك دعب اهيف.دجت:ال كلذلف ؛ لاوز زيغ نم توبثلا ةيناثلاو

 دال ,ايناكحأ نإ كحل امفرآلو ءابقالطال ديت الؤ أ« اهباونعلا ًاضيصخم

 هعورفو هلوصأ ١١(

  داسفو « هريغ لعف نع صختشلا هيلوُئسم مدعو . ررغلا نع ىهنلا مومعف (؟)
 ' الل هاهو رظاطظب قيمنا الثم ةردلألا وأ نثلا ىف ةلابخا لع ةلمتقملا تالماحملا

 «ةروكذملا تامومعلا ؟حل ارياغم اهمكح لءجت ةلوقعم للع عقاولا يف اه ناك مل نكلو
 اهيلع اوقلطأ ٠ رهاظلا ىف اهلمشي ناكام كح فالخ ىلع لوقعملا اهكح كك[ انقني

 اال الط كبنناب ايا هيك فارق ةققملا قيرغو. ةصاخ اهن] اولاقو. حاتم اهنأ
 ثالثلا هعيرسشلا دصاقم

 ضخم ىدبعت كح هنأ اولاق مهن مه” كلسلا | اده ىف هملغن هحو ر لغنأ (*)



 اال هةقشاتلا فك

 _:رم هللا هب ىدبب زون ملعلاو ةكحلا » : اضيأ لاقو « ١ بواقلا ىف هللا هلعجي

 راذ درعا اجلا فو :ةر حط ةداع 2

 : ةعلاح ريغ ن.ملعلاب لمعلا 0 ةرامعكااذو ( .دولأع ا راد ىل اةبان الاو 4 رؤرغلا

 « فرطانم داهتجالا باتك ىفو. هرك ذ عضوم اذهسيلف يقال ولا يصمت اماو
 0 0 لا 2
 قيقوأ | هللاب و 6 بتلس نإ هءجارق

 هنمو ء هبلص نه ال «ملعلا حلم ودام هنمو ؛ رملابلم سرد لا

 ماسنأ ةثالمث ءذهف .هحلم الو هبلص نم سيلام

 ىقتنته يلا و« بلطلا نادم هيلع ىدلاورء بسلا وص الاول نو مسقلا

 ةعب ريشلاور. نعطق لبصأ ىك امجار وأ ايعطق ناكرام كلدو ع نيس

 اهعوررفو اطوصأ ىف ةظوفحم تناكتانذلو . هجولا اذه لع هريدي

 مجرت اهنأل . ( نوظفاَخ هل انإو رك اذلا انلنن نح انإ ) : ىلاعت هللا لقاك

 ؛تايجاملاو «تايرورضلاىو:نب رادلا حالص نوكي اهب ىتلادصاقملا ظفح ىلإ

 ماق دقو . ةعبرشلا لوصأ ىهو . اهفرطأل ممتمو اهل لثكم وهامو ؛ تانيسحتلاو

 اهنأىف لاكشإ الف . اهيلإا ةدنتسمعورفلا رئاسو . اهرابتعا ىلع ىعطقلا ناهربلا

 نكردلا تاانع لا خسار « ا لع

 قى تايلتعلا_ قرات دق :تايعضولا) م ةيلقع ال ةيغيضو تسد

 ءارقتسالا نم دافتسم اهب ملعلا ذ.ا ب اههامج نم ةعيرشلا لعد + ىعطتلا ملا ةدافإ

 1 زعم تاذك او ةعرحم لخلاف بص يس مهد سلا اعلا

 1 اوخ هدهو 34 اهملع 0 ريغ 2 4 ةلدمتم 0 ةلكا 0 6 د ئ ةماع



 ا , -4

 اتلخ و اعصو سفنال راص اذإ لمعلا ىلع ًاثعابرلعلا نوكي امنإ 1/5

 نولمعب الن :يدلا مثءوسلا ءالعن 56 ىباثلال اكشالا ن نعباوجلانيبتب رك ذاع و

 امن او « لعلا ىف نيخسارلا نم ةقيقملا ىف اوسيلف كلذك اونوك ل اذ اوك نوملعب ام
5 - 3 « -00 - . | 7 

 . بوأقلا ِط ضغ ىوش مهماع بلغ نموا ترحل

 ْى رجي «هنم ريسيلاب ءازتجالا مدعو « هيف هقفتلاو « اعلا بلط ىلع ةرباثملا نأ ىلع

 باطن انك كلا لوق ىعموهو . هنأس مدقت مك« هيلا ء ءىجلب و هب لمعلا ىل 1

 ملعلا ”بلط نم. » لاقت ناك: لاق هنأ رمعم نعو « .ةرخآلا ىلا انجل ايندلل علا

 انيلط : تباث ىأ نببيبح نعو : « هللا ىلإ هريصب ى علا هيلع ىنأب هللا ريغإ

 انك » : لاق ىروثلا نعو . دب ةينلا تءاج مث ةين هيف انل سيلو رمألا 517

 تنك »: رج مال الكىف شل ع هوما ىلإ انرجلل ايئدلل معلا بلطن
5 

 ١ يف أ تدحوة تيلتن | املف# هتع ب تكيف «هلوح ممتج لجرلا ١ طرغا

 ااا 18 ان نا 1 عد ىلا لعال اك
0-3 

 ١ ع

 وهن ةنس ني را
 . ا

 6« نوز ئامهتلا ان :ءقعافهتلا ر رمغل ثددحلا اذه 5 ا: نو

 3-3 لاذ اق عودت ءاقمو هل 3 اودارأ يلا ”ءاوقأ لنظم »3 < ا لك

 ع ه٠. 5 - َ ١

 مدقت ام هحص ىلع لدي ام امض ١ ادهف « . هدنع امو هللا *؛ اودارأ ىبح

 و لوقلاو ؟ امو ءةترملا ةذج قيقحم ىفاند رظنلا ئىدصتتو ( لصف )

 ثددح ىف ”يشكناب هنع ردع ىذلا وهو « نطاب رمأ اهنا راصتخالا ىلع ثاذ

 مفردام لوا 0 كل ىفرب عدنعو 5 َ الا ىنعم ىلا محار 8 6 3 ةومسف ءيأ

5-8 2-0-6 ٍِ ِ 0 2 

 روا هنكلو ةباورلا هيك للا نشل 2:١ كلاح أاقو .

 نمم عفري ملع لوا هيف ءاح اليوط اثيدح ىذمرتلا نع ريسيتلا ىف ىور )١(
 1 ١

 ف ساس خيرك 9 |



 وه ا ةنفاقلا ةقدملا

 ©” جرهلارثكيو « علا ضبقي 1

 را ل 00 نارقلا وذا نامر تلح هك ىأي مث لاق نا

 : ىلع نعو..«لوقيام لثعكرشملا قفانملا اداجينامز تاذ دعب نم ىنأب مث « مهيقارب

 نوكسشو ا: اع را ْْ راع نم ملاعلا نإف « هب اولمعا ملعلا 0

 مهماع لاخي و 7 مه ةينالع 0 فلاح مهيقارت ْز زواجي ال معلا نوامحي

 هسيلكل لع تقغبلا لخآلا' نإ ا 0 قاض ا

 نعو.«لجو رع هللا ىلا كانت مللامع ا دعصتال كغاوأ . هعدب و هريغ ىلإ سلجي نا

 الو 27” ىوعري دق هن إف « ةاور هل اونوكت الو + ةاعر ملعلل اونوك» : دوعسم نبا

 ؛ ألاع هل ال» ٠ ءادردلا ىف | نعو « 0 رار دقو ع

 قفاو ىذلا ملاعلا» :نسحلا نعو . « . الماععب نوكت ىتح اليم ملعلاب 0

 لاقو .« هلاقف ايش مهم « ثيدح ةيوار كالدف هلمع هملع فلاخ نميو هلمع هءاع

 اذان دارس اراك ادد تا اذإف ؛ اوامع اودع اذا ءالعلا» : ٍىروثلا

 8 00 قومي ىدلا» ١ لاق سلتا ا ا 1 اذاف « | ا

 ماع مدع لاعت هللا وف فدع 07 للا مهةوغي نا ريدج علا

 . ملعب مكلذاسشاوف « اولمعت و متءلعف مملع كافكا متن انك

 ىنعم ريت اذهو. « لحرا الإ و« هباجأن إف « لمعلاب فت ملعلا»ىروثلا لاقو

 ظفح ىلع نيعتسن انك» : ىبعشلا لاقو . لمعلا ىلا ءىجلي ىذلا وه ملعلا نوك

 ع راح نيعبكو نع هل امو هيام ل
 ل

 0 كلا اذه ىف ”اتكلاو © "هللا هلا ةيشخ علا امنا < ثيددحلا ةرثك نع

 ملعلا سيل» : داوعتسم نا 0

 ةرلاره ا م الا ما قا ريظلا هَ ارخآ 0

 اهدعب ام كلذكو. ئعر. دق هناف ابلعل ()



 انو الز راع منال رام اذإ لشلا لع اًقهاي لعلا نوكمامتا ' 5

 فصولاكو أ « افصو هل ملعلارصيإ ملف « ةيترملاهذهلهأ ْنَم 77 !اثلاو

 هريغداقتعا 01010 ةماعلا دافتعا ىف طلغ ىلإ مجرب ادهو .ايلها نو 325

 ىو 1 نيت ار ميتا نم لضأ نمو : ىلاعت هلوقهيلع لذي . هيف

 0 ما  سانلا نم هعزعنيي اأن 4 ضيقت ال 1 نإ» : ثيدحلا

 : هلوقو « ' 0 ادي اا را ملعريغل اوتف فاول 0 املا ذخما

 ”ومألا نوسيقبنذلا مم[ لع ةنف اهدغ 6 ةقرف نيميسوثالئ لع ىمأ قرتغتسو

 نماوسيلف'« الع لها نظ ببسي ةفلاخلا ىف اوعقو ءالؤبف ! ا

 معلا ف مه ظفحال كاذ دنعو ؛ فصولاكم ط راصد ..ءالو « ملعلا ىف نيخس

 ار

 امسح » مدعلا 1 لخادلا وهف ةثالثلا ولا هده نع الخ نم اما

 ىلا نكد قورااتكو نيتك ةتلتسلا الك نم ىمملا اذع ىو. ةلحألا هتصن

 ؛ ارابدإ و الابقإنيدلا اذه نإ و ؛ ارابداو البق ءىش لكلنإ :» لاق هنأ هَل

 ءاهرس ١ دنع نم هدفتتلةليبقلا ن |ىتح « هب هللا ىنتمبام نيدلا اذه لابقإ نم نإو
 اراد ناعوت اميق ناقسافلا وأ قسافلا الا اهيف نوكيال ىتح ؛ اهرخآ لاقوأ

 اللا للا قود كيد 4 انا ربقو واق انام ا

 "1 ديلا نانا هوم
 نبا هّزك'ذ هنا : ذاهتحالا تانك نم ةئتسانلا ةلآسملا ف فلؤأا هنع لوقيس ()

 انه امع فالت>ا ضعب كانه هلغفل فو هضري مل دنسب ربلا دع

 اال د نابل يدنا دا ةعلا) كيدملا زومارباتك ىف ءركذ 0
 دجوب.ال ىتح اهرساب اهلك ةؤيقلا هقفي نا نيدلا اذه لابقا نم ناو ؛ رابداو لابقا
 ابك ةلسقلا وفجت نا نيدلا اذه رابدا نم ناو ؛ نالجرلا وا يناحلا لجرلا الا اهف

 نادجال نالملذ ناو هما نالجرلاوا هقفلا لجرلا الا ابف 0 اهرساب

 ةمامأ ىبا نع مبعن موباو نمل ١| :٠ نبا ءاور  اراصنا الو اناوعا كلذ ىل اع



 1/1 ةئفالا ةسدخملا

 مهعنمي امث وه الو « مهماعل نيموصعم ريغ علا لهأ نأ ىف رهاظ و هو : ةريثكا

 ١ 7, نايصعلا نم عام رمال نإ ل تح ين
 ةلدألاب « هفلاخي نا ملاعال ىبأي ملعلا ىف خوس راف لا ل

 فرصتي الاتياثلا تصولك نام ام نوال ف داملا رضا ا

 : ا ا ىلعف ل نإف . ادايتعا هقفو ىلع الإ همحاص

 ىلتف 6 ىلوأ هريغف ؛ىلبجلا عبطلا ىضتقم ةساعإ اك دقق داملا درحم لوالا

 لهأنم ا دو :٠ ىلاعت هلوقو ! ةي.آلا| اهم. اودَحَجو): ىلاعت هلوق لد كلذ

 دعإ نم 3 0 د ًادسح ًاراقك كيا ردعإ نم ١ لود و 0

 ل الإ مقيال كا 20 كلذ ا مه نبت 0

 رحدف قولا بعضو نوكي تسحب ناكل سرا را

 م 0 افورعم فرحا ىلا ان

 .ريضن , دقق ب رشلا اهنم وجت ال ىلا تالعغلا نع ةئشانتلا تاتلعلا قاثلاو

 ىلا ا 0 ةعامج دنع 8 0

 لاقو !ةيالا ترق نع نو 9 لاب رار نولي نيذلل هللا ىلع

 آل اور 0 ناجنلا را اذا وقتا ىندلا نإ ١) كح

 5 ارئاسلع 0 كلاما لصألا ةركرم اا اذهلثمو

 ؛ امحريغوأ ةلفغ وأ ركف ةبلغل « نذأالا عمسق الو « نيعلا رصبتال دنق ؛ ةيلبجلا

 لاقيال كلذ عمو « ""'باصي ىتح نذالاو نيعلا قدما كاس
 ف

 ى كاذك هيفا ناش ديلا سلا

 عصا 1 اهريغ 1 ةباد كا رع ١ هنال ةدهو ىف ةطقسب باصيف ّ 60

 كل ذكفهتعبط/ئضتقم ىغ نلعتارط ةلفغنم اذه ص ءايقنف دج نم انوض را
 ملاعلا تاتلف



 اناَخَو نصو سفنلا راصا اذإ لمعلا قجانعاب أعلا نوكيغإ 0

 هب“ لمعلا: ل 00 وه ربتعملا لعلا نأ

 : نيهجو نم رهاظ ريغ اده : ليف ناف

 ةفلاغلا نم هب اظوفحم هبحاص نوكي نأ امإ ملعلا ىف خوسرلا نأ اهدحأ

 هانعمو ؛ مهلبق نم عم ةبترملا هذه لهأ ىوتسا دق كلذك كي 1 ناف . الوأ

 هب اظوفحم ناكنإ و . هيلإ ءىجلم الو« هب لمعلا ف فاكر يغ هدرجع معلا نأ
 عيت ءانلان .كل ؛ هيف نيخسارلا نم ناك اذإ ملاعلا ىصمي ال نأ مزل ةفلاخلا نم

 ف نهال ىلعأ ىف و اذهل دهشل و . مالسلا مهملع ءايسن الا ادع ام ىصاعملا مهنم

 ةو ٠ (اَو حو انلط مينا اهمتةيانساو اهب اوُدَحَجو ): رافكلا ىف ىلاعت

 ا انف فال نوف رعبا ٠ كرر  ناتكلا' ماشا نيذلا )
: 

 ارا 2 مه دنبعو كنوكح 1 1 اقو .(ن روماعل مهو قحلان ري

 1 انزع ناو )ا لقوا, (9 كلك دق قت قولون 2 ولا كح اون

 كي ارا باو لاق قالخ نم ةرخآالا قف هلام هارتشا

 ولف . ملعلا عم تافلاخاو ل قلع اذه ىف امرئاسو ( نوملعب

 ظ مق ل كلذ نع !داص علا ناك
 هيلع ةلوق هيفام دشأ نمو .ريثك وه ا 27 00 ىناثلاو

 ا(" ءدلب هللا نير 1 لاع ةمايقلا موب اباذعا سايلا دشأ نإ >  مالسلا

 00 05 راو مسن ١ نوَسنَتو رييلاب سانلا نورمأت أ):نارقلا

 1 111 ( ىتملاو تالا يب نازل ) اه نوستكي :نيذلا نإ )::لقو

 0 نورتشيو باتكلا ا هتكب نيذلا نأ 2 ١

 هنف ةلخ الاو.ةفاسقلا موب واللا اهيس رعسل قم: لو اها نبذلا ةثالثلا ثددحو ! ةن آلا

 , 21 سانلا دشأ .ءرم نأ طفلا مدقت (#



 0/١ ) ةنماقلا ةيدشلا

 : ىلاعت لاقو . نوعرف هب مدعوت ىذل بيذعتلا الو فيوختلا كلذ ند مهعنع

 ىفاهلقمت رصحف . (نوملاعلا الإ دي سانال اهبغت لاثمالا كلتو)

 لزنأ امن ملم نع ا : لاقو . لاثمأللا برم نم عراشلا دصق وهو « نيملاعلا

 تينا د لملا ناعأ فصو مثار(: لس ا ىع ناك نك ا

 نولماعلا مه ءاملعلان أ ىلا ص الساس فا 0 (هللا دبتو نوف و.

 5 اذ نسل نر مرر رولا وف نم نامي .الاو  ناميالا لهأ ىف لاقو

 ةلفاز ته د ا ا 0-5 راي يا ع مهي وق تلِجَوهلل

 . نورمؤيامز واعفو مرمأام 0 نيذلا ةكئالملاب « ملعلا ىضتمع لمعلا ف

 طلاب ًاماق ماعلا زوار ةككدلملا نحل هد دش: ىلاعت لاق

 فلاختلا ذإ «.قفاوتلا ةرهاظ 2” هيلغ قفو لاهل ةدابشن ود

 :رم نوظوفحم مهنأل « ةحيحص اوهاعام قفو ىلع ةكئالملا ةداهشو ؛ لا

 م ملعلاب اطمح تح نا كاذك ١ اضيأرلعلا ولوأ و ؛ىصاعملا

 اولآسي ىتح  مهتلقأو كاذ مهنزحأ فيوخت اهيف 5 ةناعييلع كلت اذإ ا

 اهيل ا 0 ا فاعور رقبلا هيل لوزتك تلم

 ىلقلا اهنا .! ةيآلا ١( ملط ماع رعب 8 هانم ندا
 لدي ابميخو له ايس يس رعلا راثآ نم را

 بصنو 2 الا هماقا ىنعع اهنا نولوقي نورسفملاو .اهرهاظ ىلع 0 ىر>- 59

 قاف آلا ىف انتابآ مهيرنس) هيلع لديام ماقأ ىنعب دهشف . كلذ ىلع نوكلا ىف لئالدلا
 ( قحلا هنأ مط نيبتسا ىتح مهسفنأ ىفو

 ءاهرك وأ اعوط هاضتقم ىلع ىرجلا ىلا مل اًءحلم اماع مهماع ناك ال هنال ()

 نوكي اللف .ةيرسعبلا ةقالعلا قو هنا ءاضتقم ىلع سيلام مهنم لصحي دق مهن انقر
 ؛ىلوالا ةيآلا ىفاك هيلع مهباسح نمديالو؛ ةيناثلا هب آلا ىف مهلا بضع نم قمل مط

 مومع هليزيام أومهف نأ كَ قلقلا مل لصح
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 + مفاصوأ تناك اع 2 نيا ل رصل 1 نيح 5 د لصاخلا اعلا

 راقتفالا نم دب الف . نيثعابلا ىوقأ ةيلاغلا ةثعانلا ةوهشلاو ىوطلا نم ةتباثلا

 دود ادرج لع هيف رصتقب الف مهتح ىف مسن هناريغ : جراخ نم تئاوزمأ نإ

 اهوغلب ىتلا ثق رملا ةملاطمو )م تاداعلا ياني أر و. مث 5 )ً تار ؛عتلاو

 :ةبرجتتلا نم اهيلع:ناهزبلا عوقب اضيأ ةمترملا هنعو . نيت انبي قل اع

 مولعلا ىف ةهابنلا ىوذ ىلا لوكوم رظن لضف ىلا جاتحيف« اهلبق امم ىنخأ اهنإ الإ
 : ةكو ايلا تافاصنالا ىف ذخألاو ءةيعرشلا

 روغألا ةباثعو ةتباثلا فاصوألا نمافصو ملا مهل راصنينلا ةثلاثلا ةبترملاو

 نإذ « اهلوص> قدرط ىلإ رظني الو « اهبراقت وأ « لوألا تالوقعملا ىف ةيهيدبلا

 لب 4 قا مهل نيبت اذإ مك ءاوهأو ملعلا دياحال ءال ع وهف « هيلا جاتحي الل كلذ

 ةيقلخن.ا مهفاصوأو « ةير شيلا مهيعاود ىلا , ميعوو هنلإ نومجرب

 . ال مجرتملا 7 ةنكرملا هذهو

 *ان |[ تن ا وه نما 1 : للاعت هلوقك ء ريثك ةعبرشلا نم ايت ليلدلاو
 يا ا

 لارنبلا م(! هد يكول خلا ذة زان نواس

 لن هللا ) : ىلاعت لاقو . هريغ لجأ نب 0 ملعلا لجأ نم لعلا ىل
 قى 2م فا د 1 مرت ىثه 8 9

 ( ار 1 قنلا ةولخ هند رفع ىف انماوب اشتم 0 1

 1 اهاملا هدابع ( نم هلل 0 اغا هول ءايلتلا ع مهب نوشخم نبذلاو

 عمادلا نم 000 ٍلوسرلا ىلإ ل اخ ام اوس اذإ و): ىلاعن لاقو

 001 11 ا سلا نك قول ةيلا ( كول نم اوفرَع ا

 اوهرع نيح « ناع الو دايقنالا ىلإ اورداب « ةمترملا هذه ىبعم وهو « هيف خوسزلا

 5 ؛ ةذوعشلا الو رحسلاب سيل « ىقح مالسلا هيلع ,ىسوم هل ءاحام نأ مههلع نم



 ءماكأ رقما

 ىلع هلهأ هلوسرو هللا حدم ىذلا ىنعأ  اعرش ربتعملا ملعلا وه ىذلا ملعلا

 انيك ماوععم ايراج هّبحاص خال ىذلا لمعلا ىلع عابلا ملعلا وه - قالطإالا
 ييسر امرك وأ ا هس او كل سكان سي

 : بتارم ثالث ىلع هليصحو هبلط ىف ملعلا لهأ نأ 2” ةلجلا هذه

 ةيترى هبلطىفم امنإ و « دعب هلكىع اولصحباملو هل نوبلاطلا ىلو ألا ةبترملا

 تاعاوو قياكشلا ؛ للا ىضتقمبفا هب لمعلا ىف اىخد "اذإ الوان كالا

 تكي الفا كقيلكتلا لقت كف قيدصتلا هتشرادقم ل علو! يدتلاو كلا

 وأ « دح وأ « صاصق وأ « رجز نم «هلوقم جراخ رخآآ رمأ نود « لجلابانهه ملعلا

 ؛ كلذ ىلع ناهرب ةماقإ ىلإ انبه جايتحا الو . ىرلا اذه ىرجام وأ «ريزعت

 هقلدتم (]يعصأل اناهرل ةيترللا دعما تطعن ولا 5 ةاراطلا ب

 هجوب ضيقنلا

 ىيلقتلا ةرضيقا نعاءادترا «ةنيعارب لع هنن نردتاولا ةياشلا ل1

 اهيادصلا ع ةعلااهق ديطب عدلا «؟ةثلا هاش ةاطعأ سخ هيف اظل

 مرسلا ىلا لما ىلا اليوم د يات ا ل

 :ةيئستكمملا'ءايشالاك وع اعإ واو نانالا_ كناغلا كضرا و 0

 ريصت ىتح ؛ اهبالجتسا ىف دمةعلهيلعو « لقعلا اهيلع ؟حتر ىلا 4 1 مولعلاو

 ةدئاز ىرخأ ةفخ مهيلع فخ لمعلا ىف اولخد اذإ ءال وهف . هتاعدوم ةلمج نم

 ممل ىنأي ءآل ؤه ذإ . امهنيب ةبسنال لب « ىلوالا ةبترملا ف قيدصتلا درج ىلع

 ةئلاتخ لع لمعلا « ىلا ؟بيدكتسلا ةلخاطيمو , اودكش انآ قاناطلا ا

 ةمايقلا موي. رانلا مهب رعستت هللا قلخ لوأ هثالثلا كئلوأ 0)



 للملا لإ ةليسوهنركتلا ملا لضاعإ - رب

 نارثلا فو“ ,اذكو 0816 لا ا ايلا نكت نا: ةلتلا نموا

 كالذكف . ( نر 7 ىف قدص ناسا ىل لمحو ) :مالسلا هملع مهاربإ نع

 ! ثااذ هامشأو رس "الا ىف لي زا باوثلا نم هيف 1 هبلط اذأ

 أ« ءا هر ةماعت 5ك 6-0 ريغ ءادّنا هيلا دصقلو هل مداخ ريغ ناك نإو

 لاب وأ «دابعلا بولق هب ليمتسي وأ « ءالعلا هب ىهابي وأ « ءاهفسلا هب ىرامل
 ىف ّدهز بلط امم ءىش هل حال اذإ اذه لثم نإف . كلذ هبشأ ام وأ« متايند نم

 فارتعالا نمننأو « هيف أدتباامءاكحإ هيلعبعصو « مدقتلاف بغرو « ملعتلا

 ملع ريف ىتفأف لكس نم راصف « هلهجب ساقو « هلقع 5 احب ىضرف « ريصقتلاب

 اوعابتل ملعلا وملعتال» : ثيدملا ىفو . هلضفب كلذ نم هللا انذاغأ . لضأو لصف

 رانلاف كاد لعف نم 2 سلاجلا هب اوزاتحتل الو ءاهقسلا هب اوراعل الو «ءالعلا 4

 اضرغهب بيصيلالإ هملعتي ال هّللاهجو هن 1 امث (اعملعتل نم » : لاقو .«“' 7 رانلا

 هيلع لكس 0 ضع) ىثو « 5 باقل موبي ةنجا 217 دجي مل ءايندلا نع

 "ويلا لج نادي فلا لص لج اوغ د + لاق ةيعلعا ةريعلا .رغ مالبلا

 0 ل هنزل نأ نا هللا نارقلا ىفو

 ةريثك ىنعملا ىف ةلدألاو

 ا . 1 راح 4 ا نبا 5 0

 مسفو ىراخبلا طرشمل اع بحس لاقو 0 رامح نياوهحام

 هردره 0 ملا ل 0



 ”4/ ةعباسلا ةمدقللا

 نيل عرش لع لكنأ لصاحلاف . مالسإالا لهأ قافتابع رفكلا ىلع ءاقبلا عم مه
 لمعلا وهو هيلا هب ا ةبح نم الإ بولطع

 ىللصأ دصق هل نكلو ؛ لهاج الإ ةلخا , ىف معلا لضف را
 . ملأت دصقو

. _ 

 نم روبجلا هرك ذي ىذلا وهف مهاتلا امأو ب هرك ذ مدةتام ىلصألا دصتلاف

 ناك نإ وءءىلدلهاجلا نأ وءكلذك هلصأ ىف نكي ملنإ و« افي رمش هبحاص نوك

 عقلللا 1ع ضام هكحو ءراشإ الاو راعس كيف سما ارق ار ا
 ةئرو ءاملعلا نال ء ىنللا ماقم مط ما ذ.« نيفاكملا ميج ىلع بجاو هميظعت نأو
 ل ا 0 لامج زعلان ا الا

 ةليفرا اراطاو 2 ةيسفلا 2 لن ف 0 عفهلام ءام كل

 ىلإ عاطقنالاو ةدابعلا نم دوصقم ريغ ها ملعلا نم دوصقم ريغ هلككلذف

 .هلانيهمحاص ناك نإ و ء لاع هلا

 ءاليتسالا نم عون وه ذإ « ةذل اهي زاوت ملا ءايشألاب ملعلا ىف نإف اضيأو

 ايلا تايمر سرتلا ىلع تلج يالا ا مولعملا ىلع

 بلطي دق . ماعلا ءا رقتسالاو ةماتلا ةب رجتلاهناهرب « صاخ بلطم وهو بوأقلا

 رظنالو « لاجماهيف لوقعال ىتلا مولعلا امس الو « هتثداحمي ذزاتلاو « هب هكفتلل ملعلا

 : 0 ىلإ ٍرْط ا مولعملا ىر لورا طامنتسالو 6 عستم اهفا 9 0 ف

 الد لمالا دصقلا امداخ 0 أ امإ عياوتلا هذهنمعب 0
 ضرعم يف ىلاعت لاق دقو . حي ءادتبا هيلا ا ناكنإذ

 ق8: انف اير هوانج وز ثمر ابل يلع اهشر ”نولوتت نادل
 ىلمجا يللا «لايغلا كتليسلا نضيب نعءاجو :( امانإ ا لا 8

 8 ىف ىلإ ةرسلا 0 هسفن ىف عقو نيحب تفس ال رمح ناقو  نيفتللا عا
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 ليلدب «لمعلا ىلإهب لسوتلا ثيحنم لب « اقلطم هلضف تبني مل : لوقت انأل
 لاوقأو«رامخ الاوت اد آلا تضقانتو« ةلدآلا تضراعت الإ و . اعنا هك ذءدقت

 ىفرك ذ امل حراش افن ارك ذ امو . اهنيب ملا نم دب الف .رايخألا فلسلا

 ,« قيدصتلا وهو « بولقلا لايعأ نم لمع هن اف نامي الا امأو . ءاملعلاو علا لضف

 نص "نإ و« ضعبلا ىلإ ةليسو اهضعب نوكي دق لامعألاو . علا نع ءىشان وهو
 الو « هللا 1 ىلعأو « ةليسو هن اف لي انآ اندفأ 1 نوكت نأ

 ظ نامع.الا وهو « هاضتقع ق دصل ىتح هبحاصل ةليضف هب حصن

 لا ير دم اده : ليف ناف

 و ه>جو) موق ىف لاق هلل نإفو بيذكتلا ممإعلا لصحي دق .ليد ليق

 نوف نايا هزوف رطب اتكلا حان 1 نيذلا) : لاقو( مو 1 هت رتاج اي

 . 0 كاف و صو 1 خو 2 2 ع ع

 هني ) : ل لاقو 0 0 855 | نودشكيلا مهتم اقير 0 نو م

 مهسقتا اوراخ“ نإ . "معاي نوف ر اك 4 و رعت باتكلا م هانت

0 

 ا ا 0 ىلص ىنلاب ةفرعملا ممل تيئأف ا زء ال مف

 رفكلل رياغم لهجلا نأ اك« علا ريغ ناعالا نأ مضوي امم كلذو . نودمؤيال

 هعل رشلا عورن رم لعلاك« ةلمخلا ىلع هب لمعلا 03 ن نإو ةليضف اعلا ن وكن دق معن

 للا اند مزاطا قايق# اهنأناغ صرف 1110 ىف ةئراطلا ضراوعلاو

 1 نم كن ناو غلابم غلاب و « هيلع باثم !لا بحاصو « نسح

 ليس د 39 ةلمسو 7-5 كلذ هجر مو«هلحم دوجودنع عافتنالا ةدظم

 .رذعلاهٌوا دا هنكمي لو ءاجوأ دعب ةالصلا تقوتأي ١ نإ و ةليضفةالصلا د

 اذإ ٌكِلذكَف ةراهطلا ب مث هل حصل مل ىلصيال ن ان للهم ص فولو
 ام زر

 دوهملاو ىراصنلا نم 0 انععسو اندجو دق: . هماع 1 1 لمءيال نا

 اعفان كلذ 0 مم ( هعورفو ةلوص *ىه نق تيما ع و 5 كلاس سد نوف ىلا
 -_ ان - -_ 2 - 7 ىف

١ 5 
 لع لع

. 

| 
1 



 لك : هل لاقف ءادردلا ابأ لآسي لجر ناكو «"'” اولمعت ىتح هللا كرجأي نلف اوملعت

 لاقو ؟ ؛ كيلعمللا هجحب دايدرأب عننا ال لي نع لاتمام

 ل 6 عدب مل هلل ناف « « مهلاوقأ اوعدو ما سانلا و بتعاون

 ادكياو رك انسخ الوات اذاف « ةادكحارإ هدا اليلد هيلع لعج

 سانلا نإ »: دوعسم نبا لاقو« نيع ةحبو يفار صفت تلو

 فلاخ نموه هظح باصأ ىذلا كلذف هلوق هلعف قفاو نف « مهاكل وقلا اونسحأ

 رع هللا هب قتيل ثيدحلا بلطي امنإ» : ىروثلا لاقو « هسفن شاوي اعرف هلوق هلعف

 ريو 4 ءايضألا راك ناك اذا مولعلا نم هزيغ لع لضم تلازلت © نحو

 امتِإ « لوقلا مهيجعي امو سانلا تكردأ» : ا نع ةغلب هنأ كالام

 01 نقف كلذ لك“ 0 قل 0 اذه ىلع لد ألاو . «لمعلا مهمجعبر

 وه اهنإبو ؛ ىعرشلا رظنلا ثيحنمهسعنل ادوصقمس يل « لئاسولا نم ةلئيسو ملعلا
 وهام ةبج نم ملعلل تباث وه امنإف للعلا لضف ىف دروام لكك . لمعلا ىلا ةليسو

 هب معلا

 لوا قوف ءافاعلا رانا نإ( لف هل ا ا معلا نإ : لاّالف

 اذا وأ ءابسم الايمن العلا ةسيرس نإ راحوا را

 يود ا ركك تيم دعاس س1 را 200 كرنك 6

 ءانضبأ هاسفتل. .دوطتماوب ف هون لن ةليسزأ ناك ]او اه
 وهف كلَ 0 6 ودق ىلإ ةلمسوو 6 تاداسعلا ة هدعص ُّى طرش هن اذ ناع الك

 هسفنأ دوصقم

 بطخلاو ىد 32 نبال اهادحا ٠ لكافا اللا ضعبفف هذه نافلاحت ناتياور هيف )١( ا

 0 3 هيلامأ ىف رس دال ةيناثلاو ؛ءادردلا ى 1 نع فيعض ل

00 

 0 9 ١ َجَ تاقفاوملا



 ةعلاسلا ةمدقملا "6

 ًالاع ةمايقلا موي اباذع:سانلا دشأ "نم. نإ »: لقو «2'*رانلا ىف قلأ ىتح هبجو

 0 عفني ال ملع نم ذيعتسي ناك م السلا هيلع ةلأ ىو رو «27) ةيلين هللا هسا

 نم اباذع هنم ًدشأو . لهجلا ىلعهب ذع ملعلا هنع هللا بجح نم »: ءاكملا تلاقو

 نب ذاعملاقو«. هب لمعي ملف املغ هيلا هللا ىدهأ نموو هنعربدأف للعلا هيلع لبقأ

 ىورو . اوامعت ىتح هنلعب هللا ؟ رجأي نلف « اوملعت نأ متكشام اوملعا : لبج

 ءاهفسلانإ و . ةياعرلا مهتمه ءاملعلا نإ » : ةدايز هيفو لَم ىنلا ىلل ًاعوفرم اضيأ

 نب نمحرلادبع نعو . كلام نب سنا نع اضيا افوقوم ىورو . « ةباورلا مهم

 نييادت انك تارلاق ؛ 2ك! هللا لوسر باجصأ نم ةرشغ ىنثدج : لاق ممم

 1 ا اا لاف خلهّلا/نوتنز انيلغ خرخ دا« ءانق دحسم ىف معلا
 ا 0 ء« ١ . ١

 هللا قاخ لوأ ةثالثلا هاو م ابااي هيفو ظفللا ىف فالتخاب ريسدلا ىف هاورو

 ةماقلا موي وانلا هيب رعست

 بعش ىف ىقيسلاو ل ماكلا ىف ىئدنعع نباو. رغصالا ىف ىناريطلا هاور )١(

 ىف ىقارعلا لاقو . هريغو ىذمرتلا هفعض ىوانلا لاق. اباذع سانلا دشأ ظفلب نامالا

 فيعض ةانساب ةريره ىأ نع . ءانحالا ثيداحالةمرخت

 نمو عبشتال سفن نمو عشخال بلق نمو عفنيال ملع نم كب ذوعا ىنا مبللا
 وهو ىئاسنلاو ىذمرتلاو سم نع بيهرتلاو بيغرلا ىف هاور_اه باجتسيال ةوعد

 ليوطثيدح نم هعطق



 و ظ لمعلا لاي هك ملعلا لضف امنا

 ايندلا ىفمهفرعي ناكنم ضعب مهملع فرشيف « ءوسلا ءاماعب رودت ءاح رأ ميجف

 نمالاي, رم كا : اولق ؟ كتم ممتن انك. اهإو لع نرسم لوقيف
 امناو هللا هب قتيل 2 انام : ىروتلا نايعس كقو < هع لإ م؟فلاختو

 انو ل لاق هنأ رك دنع ىنلا نعو « هب هللا ق ل ل

 هماع نعو اهمف رك ذو لا ىتح ةمايقلا موي ردبعلا امددق
 تل ناك ىللاَقإ نر ا ىأ نعو«؟ هيف لمع اذام

 احالة سار وا ءرثا دنا فاتك ه1 0 لوقأف 7 تلهج مأ

 ذا تدر له ةرحلا لاو كسا له هال احا

 00 0 بلق نمو « عفن , ال لع نم هلل

 موب اكل مو ف أ مانيلا ةثالثلا ىف ةريره ىلأ ثيددحو 6« عمسم

 همعنر هف رعف هب ىف ناكل أرقو هملعو ملعلا ملعت لجرو » : هيف لاق ةمايقلا

 كة ملعلا كيف تماعت . لاق 7 اهمف تلمعام : لاقق اهفّرعف

 ىلع بحتسف هب رمأأ مث . ليق دقق . ءىراق نالف لاقيل نكلو ؛ تبذك : لآف

 تدل نع نسل كا دعا عمل تي ل ا

 . ءاملعلا دعب ءوسلا ظذل رك ذي لو (ءاحرا) لدب ( ةيحرا ) هيف لاق هنا الا مريره ىلا

 ثيدحلا اذه ىنعي ةجرت ىراذبلا يفو

 .نآيب ىحةماقلا ويديع امدفلو رار طلب ىدمر كان
 (يف لمعاذامو : اهيفو ءاهفعذدقو سمح نع اهادحا ناتياور ىذمرتلا فو ٠ عبرا نع
 حيحص ثيردح ةيئاثلا نع لاقو .لعف اهف هملع نعو فرد الاد : ع

 قتيلا هاورو  ىذمرتلا نعئيدخلا قاس نادعب_بيهرتلاو ككيعرتلا ف ناو

 .ىلإ عبرا نع لاي ىتحةمايقلا موي دبع امدق لازتام لبح نب ذاعم ثيدح نم هريغو

 هيف لمع اذام هماع نعو لاق نا



 ةعفاسلا ةودقملا 0

 (صلاخكا يدل هَل هلأ ني كلا هل اصل أ هنفاف ق 55 تاستكلا كيلا

 دوصقملا نأ ىلع لاد اهلك« صحت داكت ال ىلا تايكلا. نم كت هيشأ انو 9

 هناحمس 6« هدحو قح دوبعملا ىلإ اوهجوتيل ديحوتلا ةلدأب اوتوأ انإو : هلل ديعتلا

 * فلكس [و هللا الا 4 هنأ معاق ) : ىلاعت لاق كلذلو . هل كمرش ال
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 نمت ال ا هل .[01نآبو هللا ملعب لعل اه ًااوماإف )+ لق (ةلابتأل
0 

0 5 

 1 نيصاخم هوع داق سا ةلاالا ىحلا وه ) : لاقو (!7 نومي 3 زي ! يعأب

 باطب د ديحوتلا 525 اهمف صن ىلا عضاوملا 21 لما نب دلا

 دال رج اذكه !ديننوتلا ةلحآ لاس“. امل ةللدتم لمج وأ ءاةدخو هلل ستلا

 دوصقملا وه هلل دبعتلا نأ ىف حضاووهو ٍءاذك الإ « ةريك د لإ : اهف نارقلا

 ىصخم ال . ىنعملا اَدَه ىف تايآلاو . لعلا نم

 ملعلاف الإ و . لمعلا وه ملعلا حور نأ ىلع ةلادلا ةلد الا نم ءاجام ثلاثلاو

 ( ءاملعلا هدابع نم هللا ىثخم امم | ) : ىلاعت هللا لاقدتف .هب مفتنم ريغو ةيراع

 0000 لعوذل ىنعي : ةداتق لق ( هانملع ال. ملع وذل هنو ) :لقو

 ا م ةرخدآلا ردح افاق و ادجاسليالا ان تناك وه نمأ): ىلاعت
_- 3 

 :ىلاعن لاقو . هب لا ( نوم , ال١ يذلاو نومي نيرفلا ىو ا له كَ لاق

 ا موعم غو ع 75 0 ع ع دك كام ب 3

 0 مذاو 1 لو سلناو ريبلاب ةماعلا هرم ف ١

 : لاق« ؛ نوواغلاو ع 0111 هل لوق ىف ىلع ن ب دم رفعج ىل أن ع

1 )13 
 نا 2 م ره ىلأ نعو ٠ . هريغ ىلإ ة رداع كسلا ادعلاو قاااوغصو موق

 هزيلا عجار رخآ ظفلب ةماسأ نع لئاو ىلا نع ملسمو ىراخبلا ىفو (1)

 ءايرلا باب ىفريسبنلا نم ىفنلا



 6 لمعلا ىلا ةايسو هنوكل ملعلا لضف امنا

 عرشلا ىف سيلف'”الع ديفيال ع لكّنأ : لبق ةلأسملا ىف مدقت ام اهدحأ

 « اهربش اهتتتس ناكل" ةيعا تشب ىررسأ ةياغ هلل ناك لو 2 هيا حملا لع طا

 كاذوم نيعباعلاو ةناخطلا ا نيك1" نووأإلا دبع كن ع نيش دكا
 كلذك هنع مزاي اف . دوجوم ريغ

 مهملع ءايبن ألا ةثعب نم دوصقملا 6 اهنإ عرشلا نأ ىناثلاو

 "كاي يلا( مكبر اوتنا اقفل اكن ار لا هلوقك « مالسل

 (للالإ اوان ريرخ 0 نال نم : 0 مدنا كك 520--
 را نو سس علا د 2 م ةياتكأ تابك آلا

 ىَدع يفسر ا معهما كالذ) (ديم اي 0 5 3-3 1 نا

 تاما لجو ضر الاو تاواكسلا,َىَلَخ ىزلا هلا ددحلا |(
 4 ه-

 دايس نا ل نولد٠ي 1 0-1 يل

 ًاديدش ًاسأاب رذتيل ) ( لوس لا اوعيطأو هللا اوعيطأ و ) : لاقو . كلذ ىلع مهمذف
 نيرامسرأ امو) ( تاحلا ملا نوبي نيافلا تريلا 1 0 سس ل سل كك ناد 2

 الرع نإ ) (نودجبعاف انأ الإ هلال هنأ هَل سوي الإ لوسر نم كالبقا

 نطلاو ,ءانمكلاو ةسدنطاك ةيلمعلا ةقساقلا اه ةقرصلا ةيرظنلا قيال
 مولع انننال ةعدتت نأ "سفر "الو ؟ ليلك ىف "تلا تلف اهورعو ل الا
 دلجولا حاصللاو لا تابجاحلاو ثايرورضلا ىف عرمشلا دصاقم ظفح اهلع فقوت

 ءارذلو هايندنوٌؤش يفدعلا فرصت وهديعتلا 0 م ديعتلا ىلا ةليسو ىهو ؛ ابلمشتا

 ىضتقم ىلعال .هالوم هل مسرام ىضتقم ىلع كلذ ىف. ىرجب ثيحب ميطلصم ميال

 لول ا 6 ,هاوه.

 ؛مهدنع هيلا ةحاطا مدعل نولوالا هنع ثحبي [ ىعرش ملغ نم مكف ؛ عوام (0)

 نيءباتلاو ةياحصلا دبع ىف هلئاسم يما ىف ثحبلا ا مو لوصالا ملع انيلا انرقاو



 ةعلاسلا ةمدقملا ٠

 ةيعرشلا بلاطملا نألو ؛ ريلعتلا مضو فالخب وهو« دوصقملا غولب لبق هل ةراحو
 عضو واف . اينقو مهفلا ىف ناك. ام اهب قئئاللاف'”« ةينقو  رمالاةماع ىف  ىه امنإ
 اضيأو . حيحص ريغ وهو بلاطملا هذهلاضقانم ناكل ىقو ريغ ليلدلا ىف رظنلا

 بلطم لكى ىواستلا ىلع ةب راج ىه الو « دحاو نف ىلعتسسيل تاك اردالا ناف

 تعضو واف . هب دتعي اههف توافت ال اهناف « اهراق امو تايرورضلا ىف الإ

 « اماعال اصاخ فياكتلا ناكلو « سلط |:اذهه رذعتل "7 كلذ ريغ ىلع ةلدألا

 .ةعب رشلا نع فتنم اهالكو « جرح هيفام وأ « قاطيالام فياكت ىلإ ىدأ وأ

 ىنعملا اذهريررقت دصاقملا باتك ىف ىنأيسو

 7 اسلاةمرقلا

 هللهب دبعتلا ىلإ ةليسو وه ثيح نوكي امنإ هل عراشلا بلطف ىعرش لع: لك
 ؟ ةقلارأر مكاو 20 ىتاتطأ ةبج زاتعا'هيف نيل نافاو ىرخأ هج نماأل ع لاعت

 ١

 : رومأ كلذ ىلع ليلدلاو . لوألا دصقلاب ال « ىناثلا
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 هيضتقي ىذلا ىخارتلا نودب اهب باطخلل ىلاتلا تقولا يف اهليصحت بولطم ىأ )١(
 ةيلامحالا ضوقنلاو تاضراعملاو تاضقانملا ماظنو ىقطنلا لالدتسالا ةقيرط ىف ريسلا

 ةرثك عم هلا حاترتام ىلع ابيف سفنلا رقتست الو ةليوطلا نامزالا قرغتست دق ىلا

 اهريغو ةيمويلا ةيعرستلا بلاطملا
 1 1 تايرورشلا لن ناكام رغ ىآ(9)



 وقيل ٠ ةحدب « روبخلا كرادم نع ايبب دعرلاو ء لد نار د لاننا لك سلا

 نارقلا هنن ىدلاوعوقعب نشلا فهيلط دف ئذلا وهف تالاخك ناك اذاف .. هتوقو هللا
 600 كرار 320 هل ف ل

 نق)“.: كلاب لوقو(« ئلض ل نو ير رار سك لسا

 مهجن هنا اع نيرا م اهأشنأ ىذا اهنيك
 8 ع

7 - 2 6 6 0 7 .6 

 نم لفي ذو كاك أ نم لع د 3 7 فقرر م

 (ءاسملا هللا الإ ةيل آامهيف ناكل : وعم

 اذهو( ”نوةلاطا 0 مأ 11 رمل يأ 3 رق ا 7 : قاع هلوقو

 : فاككملا رو د + قيدصتلا ى ليلدلا .كإ جيتا

 نون تا لا 0 ةعيرشلا ثب ىف اصلا فلسلا رهوحنلاا ذه ىلعو

 0 اودصق ممنأ م ع )م ةيفياكتلا ماكحألا تانثإ لع مهالدتسا ىرظن

 11” تاوع ملكا كلذ 0 نم نيكل « نيباطلا كوع نإ

 ناك اذإ « هبيترت ىف مقو فيك نولابي الو « هنهاوع ىلع مالكلاب نومري اوناكلب

 ف .تيمدترالا ملت ىلإ "نجار نك نإ ٠ اذه . سمتلملا لبس « دخالا بيد

 نم الا ثيح نا )م دوصمملا ل اصنإ د أون كح نم 8 ليصحتلا

 مهمدقت

 ف'نآ لا [ةكرم ريخوا هكر تايساسف ضار ف للا
 ا )م ىعرمشب قيرطلا 06 سبلف 4 لقعلل فقوتلا صعب يواطملا ىلإ اماصنإ

 لقعال ةفلتم كلذنافو اصلا فلسلاءالكىف الو « ةذسلا ىف الو « نارقلا ىف هدجت

 قليلا تاسايقك )01(

 ءايتقالا اودصق مهنا ثدح نميال ةيقالا لعب ىلع نودي نأ قفتي دق ىأ )م

 مه قفتاق دوصقملا لا لوصولا أودصق م 22---“ لب ةلدآلا ب كا ٍِق هفسالفلاب

 دانك آلا ( مارح نحو 5 ا كملخنلا ىف ةلكاشملا

 17 َْق هلا 1 ف لقان



 ةسداسلا ةمدقملا ةراب

 1 نإ و 560 نكي مل ةيهاملا هذه 2177 2 صاخلا | ىناذلا نإف ؛ ةيبلس

 هصخي أم ريغب نطل كلذ فرع نإف ؛ لوهج وهف سحلا رهاظ ريغ ناكف ملعب

 1 الإ عوير يول هالو نوكانملا صاطعاسعب الاوت« كير مب ننيلف
 ىف اذه . تايهاملا فيررعتب ىف. ال كلذو ؛ ىرخأ قيررط نمةرهاظ وأ « ةسوسحم

 هني رعت ىلع ملعلا اذه باحصأ ردقي م ذإ ؛ ؛ مزاوالاب فرعي اع إف ن ضرعلا امأو ٠ رهوذا

 ىلع ناهربلا موقيال تايتاذلا نم اهريغوأ رهاوجلا ىف ؟يذاه ًاضيأو « كلذ رين

 ناك ول : لوقي نأ داحلل سيلو ٠ كاذب بلاطينأ عزانمللو ٍ؛ اهاوس فاذ سيل نأ

 ! ادي لا لود ٠ رهاظ ريغ تافصلان :مريفك د[ دل عددجل رخال ف صوم

 اذإ ةقيقحللا فرعت امنإ : لوقن انأل ٠ هنود ةيهاملا تفرعام دوا .ناذ ا

 ىف كشلا لصح « فرعي مل ىناذ مث نوكي نأ زاج اذإف ؛ اهتايتاذ ميمج فرع

 ةيهاملا ةفرعم

 لشمو ٠ اهم نايتالا رذعتي دودملا باب رأ هطرشام ىلع دودملا نأ رهظف

 وهو : ررقت ىنعملا اذ هو ٠ اهف اهم ناعتسي ىتلا ةيعرشلا مولعلا نم لعجيال اذه

 اهنقرعم ىلع ناسنالارّوستف « اهم راب الإ ةقيقلا ىلع اهفرعيال ءايشالا تايهام نأ

 روصتلاى هلك اذه ٠ ةيامع ىف ىبر
 ايف قيلذلا ةتامتم ناك امويجلاب هت قيلت خذلاف ”قيدنفتلا امآو

 ل فكللا ا لا اق وأ ءاقع قربم

 الصف هلعج داري ىتلا ةيهاملا ريغ ىف هدوجوب يلع نا الصف هلمج داري ىذلا (
 سياف ةصخقأل هيفتهانق رخ نافع الوب ناك اهرغاىف معي ل ناو ءاصاخ نكي ل اه

 عوضوم وه ىذلا ن صاخاك هلا مالكا لقتنا هب دا ىعثب هانف رعناو ء هل اذيرعت

 ا ا لصفلا نوك قع وجرلانم دب الف. للتيف ؛ مالكلا

 ةردثكلا تايهاملا فيرعت نم باط» ام ىفي الف. لوصحلا ردان كلذو.جلا



 هآب/ 7 ةعدب ءر وها كراذم نع امين دعيلاو : هلد لاوس رالف ردنا

 ةفاقلأ نيسفت و1 دج لكل نضانعلا هيون ل 00 ل لا

 نيب دقو . اهنم مهفلا ىف رهظأ تناكث يح نم ةغل اهتافدارع ثيدحلاو نآرقلا

 يرومألا رئاس كلذكو هروهجلابق يليام ىلع هلوقو هلعفب جحلاوةالصلا مالسلا هيلع
 نايبلا نها ين. اقلب افا ةبمأ ا ةمالان الواط يق رع نير لاول ام دعنا ا

 :تازوصتلا ادا, يتبل |واح وز تمدضاتملا بانك ىف أ اذه نيت دقو . تالا

 كرم اهماقم ماق امو ةفدارتملا ظافل الاب تابي رقت ىه امنإ عرشلا ىف ةلمعتسملا

 ةسرقلا تانايسلا

 .نع هجرخأ روهمجلا هتبسانم مدعف « روبجلاب قيلي الام وهو ىتاثلا امأو

 0 نكاق كيلع لعج امو « مارملا ةبعص هكلاسم نأل «هل عرشلا رابتعا

 ةيهام » :وخو هنم ضلخأا قلق لع هلا ليخاف ف كللملا نيه تا ادا جرح

 .؛ « ىلقع قطنو ةباهن وذ طيسب رهوج » : لاقي 1 داع دانا نع ةدرحم

 لاقي وأ 4162 تامل, قطانلا تاريخا وعد رم ليش ناسا سا

 + كلذلا سنن ىعيبطلا هناكم# ”ىرُك « طيسإ ) مسجه أب نايس ؟ بكوكلام

 ارع ,لثساوأ ع6 هيلع لمتنم نسخ ع لطسولا ص كرما كس

 رهاظلا حطسلل ساما « ىواحلا مرا نم نطابلا حطسلا وه » : لاقيف « ناكملا

 ابيلا اضوي الو ترعلا اهفرعتال تلا مالا تلد سا انف مسجلا نم

 اذهىلإ دصقي مل عراشلا 5 مولعمو . ىتاعملا كلت بلط ىف ا مطق دعب الإ

 " هاف تفلكا

 .هباحصأ لفرتعا دقو ««ءايشألا تايهام ةفزتنم كلط نعر وش ذه ناد
 ترعب ذل نا مك « رذعتم#دنع هلأ مهضعب لقن دق لب « هتب وعصل

 .دومأت تشرع هاوطلو ( ةلويخ لوصف اش رهاوطلا دا 2 000 7

 ىدمرتلاو وم هاور )١(



 ةسداسلا ةمدقأملا ف

 5 يمت لطا خام اين نضرق لع  ةفسلتلاو ء ةجيت ةليسسا دلع لي ىألا

 اير 31[ ءاعتب باظلما قيلم ال ءسدتملا ةديعب + كالبلملا ةَزطتو ءاذخأملا

 ةيدنا فراشكتنا ءةيم الا ضخ قنيئشانلابرملل .ديحوت لكالدو هللا تايآ

 ةلأسملا لوأ ىف .مدقت اهب اهمذ ىلع هبنم « ةعيرشلا لهأ ةنسلأ ىلع

 عرشلا ىف بولط» ريغ لم هيلع ىنبني الام نأ باوصلاف اذه تبث اذإف

 « ريسفتلاو «وحنلا ملعو « ةغلل ظافل اك ب ولطملاهيلع فقوتي ام مث ناكن اف

 انآ و « طرش امإ ولم نولظملا هيلع ققوتءام نأ. لاكشإ الف. كلذ هانشأو

 : وهو هيلإ تافتلالا نم دبال رخآ ىنعم انه نكل . هعضوم ىف نيبت امسح « القع

 ٌم-داسلا ٌصرفملا

 قيلد ىبرقت قيرط هل نوكي دق بواطملا ةفرغم هيلع فقوتيام نأ كلذو

 . يف )2١ ضف نإ و «رووجلا قيال قي رط هل نوكير دقو «روبجلا
 هنإ : "ليقف كاملا عم بلط اذإ ام ع ةيلعهبنملا بولطملا وهف لوألا امأف

 'ل < ليش « ناسألا :زيموأ ؛ةرفآ ف فرصتدلا ىلخ نم قلخ

 ا كلا ددنوأ : ضتنتلاوع : ليقف ؛« قولا ىمموأ ؛ هسنحب نم تنأ ىذلا

 اذه عم باطلا مف لصحيف . كلذ وحنو ؛ ليللب هدهاشن ىذلا اذه : ليقف
 لائفمالا نكع قخ :ىي.رقتلا مبنلا

 ا ربكلا» : مالسلا هيلع ل 5 امك« ةعب رشلا ىف. نايسلا مقو اده لعو

 تاعونصميف رظنلاب قلعتيام هنموو زيزعلا باتكلا ىلا هتفاضا نمعنام دجوي الف هجوب
 ةريصبلاو مهفلا ةدايزو نامالا ةيوقتو راتعالاو ربدتلل هللا
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 ضرفن او لاق اذإف ءايشالا قئاقل لوصولا رذعتي هناو اقيقحم هنوك ىف عزانيس (؟)



 ه) ل عر را مومدم ةيلمع د ةر 3 اهلسيل ىلأ؟ ”: رظنلا تضل ملا قل اندشالا

 4 نق ٠ ٠ىش نم رشي لع هللا رن ام اولق نإ )+ .هلوقب:ةبجوع
 اغار هطول 21 ورشا, لصور ناقل( فاتك 111
 هلوقو ( لع نم را ءا )الشاه طلرتلا نكرا ليتك قار كلوا

 وه ام 50 "17 .««لْمزلا ىا ةطخي ىف نآك » + مالشلا هيلع

 تا 0 مدقت امل دوصقم هنأ علق 0 بش

 تاويل كفو ار ”, لو ) ام فلوق: ةعورأو عبارلا لاؤسلا نع

 رابتعالا هوجو“ نم هيف :لختوال :( قش "نم. هللا: ”قلخا "امو ضرأألاو
 ىبنلا يبيفثعب نيذلا نييم الاب قيلي الو «"”اهب"بزعلل ادبعال/ ىلا ةقسلقلا هيلع

 دواد وبأ و يسمو دحأ هأور٠ كادفهطخ قفأو نش طخ ءادنالا نه ناك ع0(

 كلا 1 نا د وأب 0 :| اذه ناكل كلك 6 0 هب واعم نع ىئاسنلاو

 ( بغلا كراع عا لصف ِ همدقملا يف نودل> نا هحرش 0 نانس نا

 هده 0 عطقلا ىلع لدي امي هيف نا ننكلا ١ هذه ىف روطسلا عيمجو 0 68

 برعلا ااا قيلت ال تانك يش امناو ىعب . هيلع ودنا امه اهنم دوصقم تان الإ

 اهدوهعمو

 «عماس ها برع هنآ ولو ىنع اوغلب» عجمان دحل انرظن اذا ©9)]

 ديتلا ىف نرد ةفئاط صرف 4( ل ناو كك ل نا علا عم
 انرظن اذا كلك مكرم ري هربعو لوالا مهدبع ىف مهلك برعلا لب اه لوالا

 هدب 0 00 ةتاراشأو را همولعيو 0 ل 2 رظنلا د

 .فاؤملا
 ؟ ةنمعم ٌتِضنال 4 نم تدث ام نيبو كلذ ند هنلا وعدبأام ناد ىد ةود كنك

 عيرمشتلا دصاقم ّق لبخ دب الو ةغللا هيلع كعااشت < لكف 3 لادتعالا ٍِق ريخكاو

 هعبرمشلا كاع 2 لخديو ةغالا 352 وش الام اك فاؤملا اهديرب ىلا ةماعلا لماع.



 ةسشالغاةبدقملا نم

 اذه نش ٠ ار أ نان الا | ىلع الف .؛ الضف دا زال نم درف :لكتو

 فقوت ولف الإو ؛ فلكتلا نم اينألا ىتاف رع ثحبلا دع لعأ تاو ةحرا

 هيلع بولظملا نم لبا« كلكتلا نم: ناك امل هتهج نم ىيكرتلا ىنعملا مهف هيلع

 ىف فوختلا ىنعم نع ربنملا لع سانلا لأس كلذلو . ( هترايا اورد ) : هلوقل

 ىف فوختلا نأب ىذه لجرلا هباجأف ( فردت ىلع مدخأيب أ ) : ىلاعت هلوق
 هلق ةنهالع هيقناو 1 ضنشلا ندنل

 ل ةعينلا 0 7 -1 1 6 كمات اهم لحرلا ا

 هيف ل نق 0 ناوددب 0 ننانلا اهنأي رع لاق

 ام اسلاو رع تالطرملاو ) : مم رص ىابلا لفات لاورملان أك الد
 2 - -هوع

 وه امب ًاعيبض رمع بدأ. « هيلع لمع ءانب ريغ. نم ةماعلا ىلع شوشي. امم ( احبس
 انا يك ميكر كايبلا ىلإ 3 ملف | ):هلوق ريسفت ًاذاف . روهشم

 ليبق نمكلذ نو خئاس ريغ# لمععهتحب سيل ىذلا ةئيملا لعبا هب الا (اهانئرَو

 حورشم ىنعملا اذهو .: اهدوبعم ىلعو اهناسلب لزن اهنإ نارقلاو « برعلا هفرعت الام

 هلل لوم دصاكقملا باتك ىف

 الو « لمع ةدئاف ىدؤيال ةعبرشلا ىلا ىزعي لع لك ىف لوقلا كاذكو

 ةمح لع -اجتحالااهريغوةيعينطلا مولعلا لهأ فلك_:دقق.؛ برعلا هفرعت امته
 ى د

3 

 لهأ لدتسا اك علم ىنلانع ثيداحأو « نارقلا نم تاي اب مهمولع ىف ذخألا

 00 ةسشا | 2000 : لاص هلت دنا

 : هلوقب ىتوجنلا ل يدعتلا ل هأو . ةيآآلا ( اه ردسي

 ةيئزج ةبلاسلا ةيلكلا ضيقن نأىف قطنملا لهأو ( ناسي ” تاو رار
- 

 2: ىو ا 5 م دود

 دش ةب د وات لاسف ؟أم ٍءامسلا ن +نم
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 1 عرش مومدم ةيلمع ةرك : اطل سيل ىلا ةبرظنلا ثحامملاب ا مالا

 اق لع نم دبال هنأ (الاع لهجيوأ دسافلا كلذ لع هلاطبإ و دساف

 لع لعب م ملا اغرب نأ كلذ ىلع ناهربلاو . كلذي لئكتم عزرشلاو

 ءارحتسلا (لسب ىنا را هيب لسا ل لا ل

 ملظع رحسب اوءاجو مجوبهرتساو سانلا ندعأ اورحس ال كلذإو ؛ ةزجعملا وهو

 محو « هب نوللعلا في م عافني مهب املاع ناكولو ٍ؛ كلذ نم ىسوم فاخ

 امتع اعز الق ع ( لعألا تاكإ ضال) كا

 .نيكبتلا ذهب ''”فيررعت اذهو( ىأ تيح رحاسلا حلي الو
 مهاوعد ىف نولطبم ما كلذ فرعي ناك ىذلاو  هياف رع 00

 لاطب الا لصح اذإف . بابلا اذه نم ةلآسم لكىف كلا اذكهو . ةلجلا ىلع

 كلذ نع جراخ رم أب وأ « هلل كو دب ىلع ةقراخب واو « لصح هجو ىأب« درلاو

 كت ةقردت كلل اذإ نيعتي ملف . دارملا وهف « ىوقتلا ناقرف نع ءىئئان ملعلا

 عرشلا نم مولعلا

 باطما نم دارملا مهف هيلع فقوتيي امف بولطم ريسفتلا ٍلعنأ كلاثلا نعو

 0 1 ل ل ا ا ا

 عكا زفإ ياماوعو 1 ألا قلم اموت 01
 ثيح نم موهنم وه دإ هي آلا ىف ىكرتلا ىحملا ساما 0-6

 انانصأ هب جرخأف ءام ءامسلا نم لزنأ هنأ ناسنالا ماعط نأش ىف ىلاعت هللا ربخأ

 ءنوهتلاو ءاجنسلاو يب نشا ا

 ليصفتلا قبف . ةل ا ىلع ماعن الل ىعرم وه امث ةطساوب هماعط نموه امبو « لخنلاو

 6 حافي ال هحاصو روس اذه 3 ئى“ هو كف رعت 1ك اوعاص اعأ هلوق ىا )0(

 الذب مالا س اد. اع ى هوه ن م هف رعم مدخو سل



 ةسماخلا ةمدقملا كد

 امو اعاتيَرَو اهانينَب فيك عبق زف هامسلا ىلإ اور غش مكه : لاعت

 نمحتساف اهني زتو اهئانب ةيفيك هل نيبأ انأف : ىدوبلا لق (# جوف“ "مالا

 و : ىلاعت هلوق ناف اضيأو . 000 عم اذه . هئم ملاعلا كلذ

 0 رشا للشر اهلاو تاوااكنلا توكحتم ىف اوراس

 ل لوقعم نم دوجولا ىف رهظ رع لك لمش

 كيلا 2 اهقاتشأو

 5 لالالا لك تاوراالاد ذ رظنلا وه امنإ ةفسلفلا ةقيقح نأ ةفسالفلا معزيو

 هذهف . تاقولخلاو لئالدلا ىف ذ رظنلا بلط 'مولعمو « اهعناص ىلع لكك كد

 مومعلاو قالط الا ىلع مع لك ىف ناسحتساالا مومع ىلع لدت هوجو

 نم مدقت اع« ديقم هقالطإ و« ا : لوألا نع باوجلاف

 نيباتاو ةباحصلا نم حاصلا فلسلا نأ اهدحأ : نارمأ هحضو: ىذلاو . ةلدألا
 ملعلا ىنعمي |عأ اوناك مهن :أ عم لمع اهنحن سيل ىتلا ءايشالا هذه ىف اوضوخي ل

 1 ا نكمل ( نو ةبكافو) وح ىف كلذ رمع دع دق ل اب ؛ بولطملا

 كلذ اولعني لو . هيلع ' 0 مل هنأ عم « هيف نحي امف رهاظ اًعيِبَص ةشدأتو . هنع

 ا لقنل 1 نش ىف ضن ) لككو هللا لوسر نأ الإ

 ةعب رشلا هده نأ دصافملا باتك ىف ِتبئام ىناثلاو . همدع ىل اع لدف « لقش
 ا .
 الو دل 0 نح » : مالسلا هيلع لاق دقو . ةيفأ أ ةم ال « ةيمأ

 ةطوسم ةلأسملاو تكللد رئاظن ىلا « اًدكشهو اذكهو اذكهر مصل 6 تس



 هه. ارش مومثم ةيلبع ةرعااط نيل ىلا ةيرراتلا اكحلسملا لافتا

 روشي و « ميقتسملا طارصلا نع جورخاو ةنتفلا اف مهيلع لخدت « ةيفيلكت ةرك 1

 اوقرفت ىتح « بصعتلاو ربادتلاو مطاقتلا ىلا ىدؤملا عازنلاو فالخلا مهنيب

 اذيبنالإ قرتتلا لعأ نكرر. هدنلا يعل ارعر كلذ ارمادا
 « ىنعي الام ىلإ اوجرخو « ىنعيام ىلع !علا نم راصتتقالا 1 ل للا

 كيرطا 2 عر الا ضارعإ د ىلعةنتف كلذف

 ليصل رد ىف ناكر يعشن واذح علا نم هلثم عابتا نأ ىلع ةلدألا حضوأ نم

 نيذلا ةيل ا نم هملع ا 0 لك ىف رظنلا عبتت 0

 مهعابتاف . ةئسلا فلاخ اع يقلعتي الا كلذك اونوكي و هين للا

 مدع هوجوو . ةداجلا رع كاع 1 00 سك اذُدَه ةلحن ىف

 ريتك ناك

 بلطلا ءاجدقو « قالطإالا ىلع بولطمو 4 ةلبا ىلع بوبحم معلا : ليق ناف
 ام مولعلا ةلتج نمو ؛ لع 100 ظظتنتق « قالطإالاو مومعلا غيص ىلع هيف

 ناسي دا 0 صضيصختف م لمع هي قلعت الامو هلع هن نك

 ا ةيافك ضرف : لع لك لعت نإ لا مد محن رخألان اود

 0 0 لمعلا نع ضرغلا ةديعبلا مولعلا نم اهريغو تامسلطلاو

 « ةبولطملا مولعلا ةلمج نم ريسفتتلا لعف :اضو تلي هل

 ىدوبمي رم ءاماعلا ضعب نأ : 0 دو يع هيلع يايا دل

 لاا لع 21غ ار و ا احسب

 هلوق لا ل ردو 7 ماقد 00 هل

 سائلا هب ىقش املاط هناف 5 هيلع هللا ىلص هيو ةاجن ىف مهفالتخاك كلذو 0)



 ةسماخلا ةمدقملا 0

 اهيلع ىنبنبال نازقلا نم ءاينشأ نع سانلا هلاؤس ىف''”ميبض عم باطخلا نب رع

 نا تلاط أ نب لع ءاوكلا نبا لأس دقو . هلزمع بيوأتو « قيلكت <

 لأستالو اهقفتإ اسإ كليو : اعدل لاقفال(ًرق و تال احلا اور ذ تاير رانا

 : لاف ؟ رمقلا ىف ىذلا داوسلا تدأرفأ : ءاوكلا نبا هل لاقف « هباجأ مث ؛ ًاتذعت
 دقو . لوط ثيدحلا ىفو ؛ ءايشأ نع هلأس مث« هباجأ مث ؛ ءايمع نع لأس ىمعأ

 مدقتن مع هّديهارك ىكحو « لمدتحمسيلامف ءالكلاهركي سنأ نب''” كلام ناك

 ؛ ةددعتم هجوأ نم هيف ناسجتسالا مدع نايبو
 | 4 الا فلكملا هق وط ىذلا فيلكتلا رمأ نم ىس اع لثش هنأ ابنم
 هن أف ةرخألا ىفامأ ؛ ةرخآلا ىف و الو ايندلا ىف 00 ا لع شح د

 هديزبال كلذ نب لعام ةيلعون ًناف ايندلا ىف امأو ؛ هنع ىه وأ هبرمأ امع لأسب |أس

 20 ىنت الف لاحلا ىف هنع ةلصاحلا ةذللا األ هضم الو هقزر ثيل

 01 اةنيادلا ]ل التاق نأ وهارد نإ و ..اقوصخت ةئلن ةيئلط سو اياك

 ناسن الاه دعي ةدئافو ةذل نم كو ب كلذب امل ع عرشلاةداهش ا 1--

 و اسافر 006 ءدضلا ىلع الإ عرشلا» اكحاآىفتسلو كلذك

 ةرك ىنجن. ال امف نامزلا مطق اذإف . لجاع ضرغ اهب قلعتي ىلا ى صاعملاو «قسفلا

 قنبلجالاع لش لح دنقلا يامل ايطعت مم ؛ نيرادلا ىف

 ةرخ آلاو ايندلا ىف دبعلا لاوحأ هب حلصتام ن نايبب ءاج دق عرشل آد اع

 ' ل5 قلعت لعن ني دق 20 جرخ اف 1 أ ىلع
 اهب قلعتنال ىتلا موأعلاب نيلغتشملا ةماع ناف : ةدداعلا ةنرجتلا ىف دهاشم وهو

 ةمجعملا نيغلاو ةلمبملا داصلاب غيبص هنأ داهتحالا بانك نم ةعساتلا ةلأسملاف )١(
 1 ذا ل رارقلا مول نم ءانشآ نع لاؤتلا ردك" ناك ا 1هب' درشو هبرض هنا لاق

 لمع اج
 «4 ج)داهتحالا ب انكن م ثتلاثلا ف رطلا نم ”هعباسلا ةلاسملا قاطوسم كلذ ىناي 50



 68 عرش مومنم ةيلمع ةرم اشيل ىلا هي رتل تاع 111

 0 م تلال اهي يوكل ناار تلذو» ماع كدا ال

 6 ىف عوقولا نمواهنم رد اهترارزامأ اووبظ لع دن نك كاب

 هيلع متخت مث ؛ كلذب هربخأ « اهدنع هللا ىلا عوجرلاو « اه ارامأ نم ىه ىتلا

 دإ 30 مهميد مهكعيل ماتأ لير رح نإ رم هعب رعد ايفا كلذ مالسلا

 0 ملا بجي ال امم هنأ ةعاسلا نع 0

 نإ» ع 0 ا 0 ل 3 اذ هنشتملف د 0

 3 مخل ه١ فاق يي 0

 نع 0 لاق مث +“ " بألا اف ةيك اقلا هذها لاقو ( اأو ةبك افَو ) باطلا

 نمر حولا لق سا كتوناْسَو ) : عركلا ناركلا نم

 ال امم اذه نأو اوباجي مل مهنأ ديفي رهاظلا بسحب اذهو « ةيآآلا ( نر رْمأ

 لوسراي+ اولاقف ةلماولم قلل ىتلا باصا نأ ىوررو «بيكتلا ىلا جاتحي

 ( يب اشتم اءانك جيدحلا يح ل نا لاس ا ل
 ديقي امف الإ لاؤسلا ىغبني ال هنأو « اولأس امف مهلع درلا ىف صنلاكو هو ءةي.آلا

 ؛ نآرقلا نودو ثيدحلا قوف اثيدح انثدح اولاقف ةلم اولم مث , هلل دبعتلا ىف

 ربخ لمأتو.. ديبع ىلأل نارقلا لئاضف ىف ثيدحلا رظنا .. فسوي ةروس تلزنف

 معلاب 0 وهو اهماع هم ثءعال وه ناك اذاو ظ 0 هلع هللا ىبص هماعل الاو 2 ١(

 لو هربذف هتنايرلا فراعملاو

 ليللا عطقك نق ةعاسلا ىدب نيب نوكي» المخ ىدمرتلا ثيردح هيلع هيلدإ 50

 «ايندلا نم ضرعب مهنيد ماوقأ عيدي لاق نا ىلا - خلا ملغم
 دواد ىباو نيحشلا نع نيسللا ف هحرخأ 6

 ةيملعلا ةدئافلا هذه هيلع ىنيل الوهحاتيشانهنا ىلا الوأ مهرظن تفل هنا ىا (4)



 ةفانكإ ةقادقملا ١

 مهل اوس 0 يكلبق 00 كهامتاف تكرت امىنور ذف» هتاياور ضءب ىفو

 1 2 012 ديالا "يقلي نأ رهل | وس امئاو . ثيدحلا « مهءايبنأ

 مالسلاه يلع ىبم انه نمو . هيف ةدئافال لاؤسلا راصف « لمع نع اوت ل اوتكس

 -ر 959 لم 0 هلأس دقو . ديننال اع لاؤسلا ةنظم هيل 7 لاؤلا 5 06 ٠ ليق نع 7

 هربخأف 27 ( لئاسلا نم ” ]عاب اهنع لوكسملا ام ) : لاقف.ةعاسلا نع لد ربج
| 

 جحلا ض رف لا ا د مم كو ىنرعلا
 000 لكسفا دق] لويس راب ماك لك فا لجر لاق حلا ضرف ان هنأ لصالاو ةرم

 نم كلها امئا متمطتسا املو تبجول معن تلق ول كنك رئام ى قورذ لاق مث . اثالث طاق

 ىه ةهصقلا هذهو سباح نب عرقالا وه انه لئاسلاو لا مهاؤس ةرثك مكلبق ناك
 ٠ ماقلا ةيسانلا

 ةقارس لاق جحلايف مسو هياع هللا ىلص ىنلا 5 ٍةفص ىنف رخآلا ثيدحلا امأ

 ها ديئالل ىه لب لاقق دباللمأ انماعل هذه انتعتم تيارا كلام 1

 وهو قالطالا ةب آلا رهاط نال هتحاح مولعلا نم ذخأ ام دعب لأس دقف ( ١(

 0 نول اذهل لع لزخ ةيلاو - "رنملا قف ةرشألا كيل“ نع نأ
 ه«هركي باوجيو | نكي مل فيلكت ةدايزب ةءاسالا ةنظم ةريثكلا ةلئسالا ىلع ةباحالا

 نال نوهركيام انه اهبس صوصخ يف سيل ناك ناو فيلكا ريغىف ولو لئاسلا
 طقف ةرم بجاو جحلا نأ وهو رم'سأ هيف امب باوجلا

 ىراخبلا هاور  لاؤسلا ةرثكو لاملا ةءاضاو لاقو لبق كل هرك هللا نا (؟)

 ثيدح نم هحيحص ىف نابح نباو ىلعي وباو ةريغملا نع دواد وباو ملسمو هل دلل
 ةهوحعاب ةريره ىلا

 ادعام ةسمخلا نع ريستلا يف هاورو ىراخبلا هاور ليوط ثيدح نم ءزج () ش

 انه ىذلا ءزحلا ىلع نوتفتم عيخحاو لوطاظفلب ىراخبلا



 :/ اعرشش مومذم ةيلمع ةرك اه سلا ىلا رظنلا تيجانا لاجتمالا

 .تاويمللا نايثإ اب لصتلا ف ل لاول اراده نأ بار هدم نا

 00 يقل روكا | هذ علا ال ىوقتلا وه امإ ربلاو « اهروبظ نم

 كرافت ناي عدلا ع راو 00 ' الو فيلكتلا ظ

 ىكي ذاع قعر ال اع: لازم اذه ىع لاؤيلا نإ ىا( اها و درت تنامف)
 لاق ةعاسلا نع مالسلاو ةالصلا هيلع لكس امل كلذإو  اهنم دبال هنأ اهملع ل

 ١ 00 انما را :حاضارعإ)؟ 009: تس ل

 مال سال سا يار نال هنن نيل سيعود

 0 لا ل را ىلا ب نإ الا ع

 ل ل ١ لا كدر ماد مالسلا هيلع هنأ

 ىفو . تلزنق . ةفاذح كوب : لاق ؟ ىلأ نم هللا لوسراي لاق لجر ماقق .ىتابنأ

 تافنض :نعر ليئاريما ب لاوس ف سا ع| لقد و ا
 نيلطاللا هد او سي كلا 00 ان ةرشارحكن را
 ْف مالكلا قرع ىلا لاا ذه لعو  ةدئافت ديف هكا لذ نأ ناس ادع

 ا|نهااحلا 0 لاس نميف تلح الانا سور نم دعا 0

 01 ا و تا دب الل) :مالسلا هيلعلاتق ؟ دب الل مأ انماعل

 ءاحالا ثيداحال هحنرت يف ىتارعلا ظفاحلا هنعلاقو ملسمو ىراخبلا هاور )١(

 ه وح تدوعسم نااو ىموم ىنا ثُثدندح ندهو سنا ثيردح ند هياع قفتم

 ا "انا ةبا 0 ناخيشلا هاو (؟)

 مسق ىف باوخلاو لاؤسلا م ةناثلا ةالاد قوتسم ثحللا اذه 6 3

 لا رخآ ةاينطلا

 0 هم مهفبإ 6 را 0 نيتصق َْق ني هدادح نم هقفلم ةملا هذه ) (



 ةسماخلاا ةمدقملا 15

 ءصاخلا ةءر ملا

 هناسحتسا ىلع لدي مل مف ضوخ اهيف ضومل'اف لمع اهيلع ىنبنيال ةلأسم لك

 (1١”بولطم وهث يح نم حراوجلا لمعو بلقلا لمع لمعلاب ىنعأو ؛ ىعرش ليلد
 طرق

 ديفي ال اع ضرعي عراشلا انيأر ان اف : ةعيرشلا ءارقتساكلذ ىلع ليلدلاو

 ا لاو هز نع تناوب ) : عزكملا نآزتلا ىفت 005: انطكمذلع
 ل ا لسملادل كليك اع تازجلا مقوف ( جَحلاو , ساّدلل__تيقاوم

 *ءىلتع مار ,مشلا لوأ ىفودبي ملا :لالحلا :نع لاؤسلا نم لئاسلا

 56 1 ربل نا ) لاق مث + ىل !هالا هتلاح ىلا دوعن م اردب ريصن قح

 اذه قاتل اهلك ب هلأ نأ لوأت نم ليل يف اير ا

 كيلا: نأ ىضتقت هذه هتدعاقف هتحنف هل 0 ايولطم سبل حاملا (1)

 ءاغرشاتستسم نوكيال حابم قالفلا لمعلا نأ ةفزغمو حاملا ؛طابتتسا هيلع ىتيني ئذلا

 ءافخ هيف هيثيحلاب هديقتف. رهاظ ربغ وهو
 ةدايزو ناميالا ةوق ىلا ىدؤملا هللا تاعونصم ىف رظنلا باب نم اذه سبلأ (؟)

 تاومسلاىف رظنلا نيفاكملا نم ةبلاطلا تاي . الل الاثتما هنأش لج قل 0 اصلا

 ا لع هبا زف هيلعو . يد كيا ا لئامنلا ته لاحمد قبلا هنأ

 هركفهجوت هلاحم قيلالا ىأر هنأ الا ةيلق ةيلمع ةدئاف هيف ناكل للطي اب ملسو هيلع

 دقو وه اهمهفبال ىلا ةقيرطلا سفن نابب لدب «لالطلا ريس ةقيرط تارمثك نم ةرمث ىلا

 لئاسلا لاح لودعلاف . ”هومللا بصنم بسانيال هلكمو .برعلا مرسل ىلع ابمبف رمسعفا

 ىلا ىدؤي دق لاؤسلل قباطملا باوجلا ناك ناو ةوسلا بصنم قئاللا وه اك هلاثماو

 لماتف ةسلق ةيلمعةدئاف



 68ه ةيراعهتنلا لوصأ ىف اهعضوف ةيبقق عورف اهيلع ىنبنيال ةلاسم لك

 لع فر رحم لص لع ءانو داقتعالا ىف اوتلتحا هر و ي نقلا سس ف فدا

 امريغوأ مرحتلاو بول له : وهو « اضيأريرقت هلدقْلا لوصأ ىفو « مالكلا

 رك تيلكك هلاك و + عراشلا ةءاطخ ىلإ وأ 0 ايعالا تاع راع

 هما اع 6 لمع 0 قيس هنا « رهاظ وهو « ىزارل || رخعلا دنع''”عورفلاب

 . هقعلا ىف 3 هل ةرع ال ام اهوجرف ىلا ثلا نم كلد

 داقتعالا كلذ كح هيلع ىنبني داقتعالا ىلإ هيف فالكل عجريام ن :إ :لاقال

 ةلادعلاب ”كحلاو « لاملاو مدلا ل 00 ا بوجو نم

 انأل . عورفلا لع نموهو ؛ كلذ دايشأو ههنودام للا كلا اس١

 سيلووهقفلا كوصأ نم نكيلف ظ هلئاسم عيمج ُْف مالكلا لع فرراحا دعب: وذ

 مدقتام دوصقملا امهتإو . كلذك

 ةروك ذملا اهنيعبىه دودرلاو نيف دلال لذدتمالا ىف فاك دحاوكرتو عيمجأ

 مدبر ام اذه اضن فدا 0  ةيلمع ةدئاف نم سيلف نذاو . ريخْملا ٍبجاولا ىف

 حضاو يهد فدا
 نولئاقلاةلزّتحملاف . نيلقعلا حيقتلاو نيسحتلاةدعاقىهو . لاعفالا هباوص لعل )١(

 سمالا لقعلا حقو لوهجت هنال ىمقتسم ريغ مهم دحاوب صالا نا نولوش ا

 هيف لقعال لخدالو عرمشلا باطخي يرحتلاو بوجولا نا نولوقي نو ا كب
 ميم دكا د رمالا ع 1 الف هبهنو عال لع الا لاعفالا ىف حبقالو ندعو

 اذهف.ةنيعملا ءايشالا 6 هنأت نييعت ةبج هل 31 اع ؛ ةرافكلا لاصخك ةنيعم اع

 نيدحتلا هدقاف نع رح

 ىف... هقالطو هقتعذيفنتن م ةريثك ةيلمعدئاوف هل رك ذ دقف ىونساالا عجار (؟)

 لوقي ىزارلاو , ىزارلا رخفلا دنع هلوقب همالك ديق هنا معن ؛ةيفالخ عورف ةرشع وحن
 هدنع هل سيلف هيلعو ؛ةرخ الأ ىف مهيلع باذعلا فيعضت الا فيلكستلا ىف ةدئافال

 هدسقت ليلدب اهلع فلؤملا عالطاوعورفلا هذه روبط دعب نكل  هيبقف هلمع ةدئاف

 اذه هت ارم نافكلا فيكم ةلاش" فدح قلوملل تلا ناك ياس 7



 ةعبارلا ةمدقملا 3

 كارتشملا ىلعو ء زاجلاو ةقيقحلا ىلع مالكلاو « فرحلاو لمفلاو مسالا ميساقتو
 كلذ همسو « قتشملاو « فدا ركملاو

3 

 0 ىلع هقفلا لوصأ ىف ةيب رعلا ايلا نع لك هنأ ريغ

07 

 ١ نآرقلا نأ ىنعمي ال« ةيب رع ةئسلاو ىبرع نارقلا نأ ىهو : لوص الا ىف
 لمتشب

 « ةغللاو وحنلا لع ن ٠.م اذه ن 2 تتش ألوأ لَضآلا ئةم ل اظافلا

 قيقحتلا اذه ققح !ذإ ثيحبي ىبرع هبيلاسأو هيناعمو هظافلأ ىف هنأ ىنععب لب
 اييناعمري رقت ىف برعلا مالك كلسم هب لالدتسالاو هئم. طابنتسالا ىف هب تالس

 نارقلا ةادأ انوا ٠ سانلا نم كك رف ؛ ةصاخ انامطاخم عاونأ ىف و ابع زانمو

 كلذ ىو « عضو ١) قيرط نم مهني أم يس ل  اينقر اًمعلا هيطعيأم بسحب

 55 00 دب ةلازرم هدهو . عراشلا دوصقم _هرع جورخو رييك د اسف

 هلل دجلاو دصاقملا

 اهيف فالحل نم لصحيالدن أالإ «هقف اهيلعىنبنيهقفلا لوصأ ىفةلأسم لكو(لصف)

 2 ةلاطلإ ا تعانين تحل مضوفهقالاعورف نم عرفىففالخ

 ةقفاومةقرف لكن اف "”ريلا مرح اوء'"”ريخلا بجاولا ىنةلزتعملا ممفالخلاك ٍءاضيإ

 دصاقملا ىف ىناثلا عونلا نم ىلوالا ةلأسملا يف (1)

 تانيعملا هذه دحأ يف جراخلايف ققحتي مهم دحاو بجاولا اولاق روهجلاف ()
 نوهت لا ناجل نيف مامإلا لك: تا يابا لب رتل لاو. اني ريخ

 1 ب الرع نبق يع

 9-5 لوسالا ع ىف هتلدأب لاغتشالا حمي

 نأ هيلع نأ هانعم نوكيو هنيعبال دحاو مرحم نا زوجم نولوالا لاق (؟)

 مرح لا لب زوجيال ةلزتمملا لاقو . لعفلا ىف اهنيب عمجت الف الدبو اعمح هاش اهيأ كرتي



 ع” ةيراع هقفلالوصأ ىف اهعضوف ةيبقف عورف اهيلع ىنبفي ال ةلأسم لك

 1 ا ل ل ل
 يلف © تازذك ليلو« هلئاشسب ماببلع كو سلا نى ايي للا

 ىلا اضن لطأ لك نأ. «زاللاءاسقاو  هلوصأ نم دعي هنسلا هيلا تع ام 17
 هل لصأب سيلف هقف هيلع ع هقعلا

 نورخأتملااهيلع كت ىتلا لئاسملا نم ريثك هقفلا لوصأ نع جرخب أذه ىلعو

 1 مأ 000 له" ةحابرالا ةلأسو "ا راءادتباةلأسك ءايئا عر

 ال ةلاسمو« ال مأ عرشب اددعتم مُِلَو ىبنلا ناكل ه ةلاسمو « مودعملا رمآ ةلاسمو

 هنق كثحيبلا 3 اهنم سيلام اهنم دعب 0 ا ها لعفب الا

 ءالفو رجلا زعم ركع را م ينك كرنك كالا ها 0

 هلئاسم نم لب هلئاسم لقي لضرغلا اذهو .هطافسا رغ ا (

 كلذ وحنو« زاحم الو ة هقرقح ال لامعتسالا لبق عوضولا ةلأسم ١ ملا فضا(

 ىف هطباضب اهيف رظنت نأ كيلعف .ايرق ىأت لئاسم سمن حاملا ىلع ملكت (*)

 كل نيبو :الوأ انلكت ةحاانالا نوك. ف كحبلا نييبقافلا فرست يدنا 0
 لوصالا نم ةبمحا هتحابم دعو لوصالا نع راح ده نع ل للا

 هقفلا نو ْق اطاخدا حصين ال اعلا نك ا نم اعون فاكلا لق مف 1

 ماكح الا ىدابم ند ا هل لثمو 34 هّقف اهلع ىددإ ا ا 0 طاش لعحو

 يق هيلع ىشإ م وهو 0 عوت اذهو كلما عضولا ءادّتا هلا هبوغللا ىدانملا صعنو.

 ثحبلا ىفوتسا دقو رخآ مع ثحابم نم لب لوص“الا لئاسم نم سيل هنكلو
 مثرهلوق نأ رعت نايبلا اذهبو . ةغللاو وحبا دانك كدر مانا ل

 تو ) ةخسنلا ىلا لعلو ء ام ةلص ىلع ةفوطعم ةيمسا ةلمح ( هماع يف هيف ثحبلا

 ىرتام ىلا تقر ما م ةيلعف ةلج ( 3 ثحبلا:

 0 هكر اع ال لوصالا َّق تردد ةغللاو وحنلا ثحامم نأ فورعملاف كعلو

 قى اوعسوم الأ ىخدل ناكمعأ . اسرق افقوت املع فقوي ىنلا هتامدقم نم لب هلثاسم

 ا رخآ ملع ىف ةققحم اهن“ال معلا اذه نم لئاسم اتاك اها

 . فاؤالا دارم



 ةعبارلا ةمدقملا فن
 مدس ل سسضنل

 ريغ 14 لئاسم كلذكو 5 1ع الا لع عامج الاب لالدتسالاوا ةب داع روماب

 «لالدتسالا نمبيترفلا اذه بسحب ةيعطق ىهو « ةينظ اهنا اههف ضرتع عامجإلا
 ىلاعت هللأ ءاش نا حضاو وشو

 ٌرعياررلا طر شملا

 11 او لال لل دل قفل لوضأ ىف ةيوسرف لاسم عا

 اوال 4 راع ةقفلا لوصف ابمضوف ء تلد ىف انوع نوكت ال وأ « ةمعرش

 ًاققحمو «هل ًاديفم هنوكل الإهقثلا ىلإ هتفاضإب صتخي مل إعلا اذه نأ كلذ حضوب

 نأ انطلع نانالو هلالمأب نلف تلخ دن مل اذ هيف دابجألل
 نأ ىلا كلذ ىدأ الإ و ؛ هقفلا لوصأ ةلمج نم ىهتف عرف هيلع ىنبنا ام لك

 فيرصتلاو « قاقتشالاو« ةغللاو « وحذلا امك : هققلا لوصأ نم مولعلا رئ اس نوكي

 ىتلا مواعلا نم كلذ ريغو « ثيدمحلاو « ةحاسملاو « ددعلاو « نايبلاو « ىناعملاو

 ةلالض ىلع ىتمأ عمتجتال ثيدح ىف ىونعملا رتاونلا ىلا مهتافتلا مدع نا ىأ (1)
 ايدارفا ارظن ةدراولا ثيداحالا يف مرظنو.عام-الا ةيجح ىلع ىلازغلا هب لدتسا ىذلا
 ؛ نوحنجيو عامجالا ةيجح ىلع اهب لالدتسالا نوك رب مهلعج ءاهنم ثيدح لكل

 ىلع ةداع لدت ىتلا ةلوقنملا وأ ةدهاشملا نئارقلاك ةيداع رومآب هلع لالدتسالا ىلا اما
 نم هيفام عم, هل فلاخلا ةئطختب عطقلاىلع عامحالاب هيلعلالدتسالا ىلا امأو :هرابتعا
 نكي مل نا ذخالا ىف هلوق نا ملعب نايبلا اذبيو ( بجاحلا نبا عجار )ةرداصملا هيش

 هان وهف ( ذخالا ىلا ) وا (ذخ"الاو) نع افرح
 مولعلاب طابنتسالاىلع ةناعتسالا ف لاحلا وهاك طئئاسولابال رشابم قيرطب ىأ (؟)

 نماهلعجم ىذلا رشامملا نوعلا اهيف هباتك ىف اهرك ذ ىتلا تامدقملا نأ ديري وهف ةت آلا
 دعب ثحاسملا نم هرك ذيسام لتم ةدعلا ثامدقملا فالخم لوصالإ



 3 1 ا 0 مطقلا ديفتال ةيعمسلا ةلدألا

 ا هك ألو « ةصاخةيت' تل ف هده ىلك ”معالا لصألا

 ةسلطملا ذذ هراوطا ب نبأ نم ةحلصملا "ىلكر بتعا نإ و عرشلاف « صخالاب

 ءارقتسالا ىف مظتنا اذإ ىلكلا لصالا نأ باوجلاف 7 اهيف .عزانتملا ةيئزجلا

 هعضوت عفا لأي الق ينك هنرك هنأ ةدارخالا قر 00

 ءاضتقا ةوق ىف هن الف دارف الاىف مومعلا ىرحم ىرجي هنوك امأو هللا ءاش نبإ

 ةلدأ نم طبنتسا امنا اه ال طفلا | كلانه نمو ءدا ارف الا 5

 ىف اماع نوكيف « هقلعتىف ىلكو ف « نيفاكملا عيمج ىلع نيمقاولا ىهنلاو رم الا
 . عيمجلا 0 رطل

 وأ عراشنا دصقل هةضارت سس نك سل ا

 نال عراشلا دصقل ةققاوملا رابتعا نم دبال : لوقت انأل . 0 ع

 روكذم وه امسح كلذك عراشلا ابعضو ثيح نع لاص» تربتعا امنإ ملاصملا

 تايكلاادع ن0

 يبعذ نأ ىلإ هلبق امو لصألا اذه ىلإ تافتلالا مدع ىدأ دقو ( لصف )

 داخآ ىف دي مل ذإ ؛ ىعطقال ىنظ ةجح عاججالا نوك نأ ىلإ نييلوصألا ضع

 _'رمو ةمأألا نم هلبق نم ةفلاخم ىلا كلذ ها دأف مطقلا هديفيام اهدرفناب ةلدألا

 دل ىف ةيظفللا ة ةزد الاب نالوا كر ل ا موق ا لامو ؛ هدعب
 لا

 هحلصملاب ل ادل صيصخت قاذلا نأ امهنيب قرفلا 3 صاخ عرق ع كلما

 صاخ ليلد هيفدري ملام ىلع هحلصملاب ليلد ءاشنا لوالاو

 ثلاثلا ءزيلاكوأ ()

 قاتلا زل ةلوأ كصاقلا ناك نك ةمانلا هاا 00



 ةثلاثلا ةمدقملا

 السلا ناس لق ايمطق ناك اذإ ىلكلا:لضالاو .6 ىلك ل ص أ هل ديش دج نيعم

 د دق هنأ 17 معو تنمملا لبعألا ةوق بسن هيلع فري دقو « نيعملا

 « حيجرتلاباب ىف ةضراعتملاة م عملا . لوصالا رئاس - ائاسملا ضعب ىف يم

 هانعفا نآل اك لصألاب اذه. لع ىننقي كلاما ىأر. لع ناسحتسالا لصأ كلذكو

 . هعضوم ىف ر وكذم وه اك «سايقلا ىلع لسرملا لالدتسالا "”«دقت ىلا «') مجرب

 نأالو حيحصريغ صخالاعرفلا ىلعمعأالا لص ألا, ل الدتسالا "”:ليقناف

 «اعرش بولطم و هنم عرفلا اذه ؟ح دخ وب ثيحن ؛ هتافرصتو عرمشلا دصاقم مئالب

 هنف هجاردال طئاسو ىلإ احاتحم ناك نأو

 هنأو« عبارلا ءزحلا ىف هل كلذ ريغ رو ناد الاخ ا ضعب ىلع هانب(1)

 نسحتس ”هفينحوبأو ”هحاصملابهصيصختن سحتسبك لاف: سايقلا ىلعو رهاظلا ىلع مدقب
 كلامل انه هسسن اذإفع دحااولا ري هصصخت

 اهصرخ ةّيرعلا عيبك 5 كلذو « لك ليلد ةلباقم يف ةيئزج ةحلصمب ذخالا ىأ () ٠
 ع 2 الا « ماعلا ليلدلاب عونملا ررغلا هيفو سباب بطر عبب وهف ارم

 ماعلا ليلدلا درطا ولف ؛ةدسفم وهو اسأر ةيرعلا عنم ىلا ىدال عنمولو.ىرعملاو ىر عملا

 ةرشاعلا ةلأسملا يف حاضيأب هحرش 0 الاس 1 ف ادملا دع ىلا ىدال هق

 ىلع حبأ ىوادتلا ىف تاروعلاىلع عالطالا هنمو. عبارلا ءزجلا نمدابتجالا باتك نم

 دصاقم عم قفتيال اررضو ةدسفم بجوب اذهىف ماعلا عابتا نأال ماعلا ليلدلا فالخ

 هتدا ولف. اهاصقأ ىلا اهتال امىعاربو ةلدالاءزاول ىلارظنيناسحتسالاف .هلثمىف ةعب رمشلا
 .تيشثتس اواهنع ماعلا ليلدلا زجح عراشلا اهدصق تلا هحلصملا سكعرلا تايئزحلا ضعيف

 ,صْس ' ناو وهو .هباوبا رثك | ىف ادج ريك اذه نم عرمعلا ىو : عرمشلادصاقلل انا

 نم هانعم ذوخامو هتافرصت مئالي هنا الا ةصاخ ةنيعم ةلداب ناسحتسالا لصأ ىلع

 ماكحالا طابنتسا هيلع ىنبي ايكو ًابعرش الصأ نوكيف. ةليصفتلا ةلدالا دراوم
 امهنمالكن ال ناسحتسالاو ةلسرملإ ّحلاصملا نم لك ىلع هحت ضارتعالا اذه (؛)



 مي ابعامتجاب لباهداحتاب مطقلا ديفتال ةيعمسلا ةلدالا

 عظام انك وه ايل اطر كابل يك وش كر كك ل

 ةئونرقن ةالضلا ١ كفاك اكو كيرتشلاب ةنوارعل توا نناك ار يل

 ىلع مايقلاو ةاساوملاو ةاكرلا تبجوو «رطضملا قمر هوا ناملاب

 ؛ كلذل كواملاو ةاضقلاو ماكملا ا حالصإ لير

 دس توا ن :.م فئاخ1عا لع بجوو © سمنلا لتف م ار نم كا دانجألا تدثرو

 اذه فاضنام رئاس نإ « رب زمكلا مو 5 ةتمملا نم 0 لرد هقمر

 :ةنيار كلادغا رقى ةلدأإلا رتاج (ذكعو " ردقلا درع و ةدلقلا كر 8م

 ةلدألا داحا ىلإ ةدنتسم عورفلا 5 نم لوض تا

 كوع اللا فراك ع ىلقلا عملا ىانتيسالا نم يلع لع تع م هال

 «صوصخلا لعاهداحا .اينرمال 4 قالطإب ةلد الإ ا|تايضتقم ءا 3 2 0 ةدوخال اما

 0 لصا 0 وعو 6 رك ىعم ةمدقملا هد لع ىئمشو ك لصف##

 4 هكدا نم ماعم در عرشلا كت ةرصتل امد "لم ناكو ؛ نعم صن هل كيسا ١

 ومجعي راض دق لصألا كلذ ناك اذإ « هيلإ عجريو « هيلع ىنبب حيمص وهف
 نود اهدارئناب كلا عطقلا لع لدت نأ مزليال ةلدألا نال . هب اعوطقم هتلدأ

 برض اذه تحن لخديو . رذعتلاكك لذ نآل ؛ مدقت ام اهيلإ اهريغ ماضنا

 لصأ عرفلل دهشي مل نإ وهن افع ىعفاشلاوكلامددمتعا ىذلا ”2١ لسرملا لالدتسالا

 عاما 1 ضن نم 5 0 اه دهشي مل ىتلا هو ء ةلسرملا حاصملا ىأ )0(

 لبق نمصن هيلع لدي هناف« هتباتكو فخحصملا عمجك كلذو « ءاغلالاب الو رايتعالابال

 لج يدل حاسم هنأ نم اوددحم تسر الورع كور ناسف داك ا

 ؛ اهريغو هي ا | مولعلا نيودتو نيواودلا بيترت هلثمو كلذ ىف عرشلا دصاقم تحن

 ىعطق ىلع لاعأ هل دبع هتكشلو ضاخ ليدل ديدي ذاماوجلا يود 00



 ةثلاثلا ةمدقملا ا

 نأ الإ « ةتبلأ ىعرش حب "طق انل ل اسحب | 0 اذه ”ذخأم تايئرجلاو
 ىف ماظنتالا اذه نم دب الف ب عرشلا ءا رونم رظنيامن لقعلاو""” «" لقعلا كرشن

 ةيلوطألا | ةلدالا قيقحن

 ” دال تطحو ةسرشلا نإ لع للملا راس لن:ةمالا "تعا دقق

 اهءاعو . لقعلاو 3 لاملاو 2 لسنلاو 4 سفنلاو 3 نيدلا 0 سا تايرورضلا

 لصأ انل دبش ةلو « ناعم ليلدب كلذ انل تمي لَو « ٌئرورضلاك ةمآلا دنع

 لهأ مجرينأو 5 2 00 بجوأ نيعم 8 ا يا تا بأدب ف

 "ا لكل اراب اليتمادشاو لكنال النا سيلو « هيلإ عامجإلا

 را لوك“ دخأو ”اطلاعلا ناك نإ ياظوأ وشما اة نسخ

 صضرف ىلع نظلا ةدافإ ىف : ةلد ال ميج أوتسال« انه ناعتوال 'كزنك ._رابخال ال1 ملح كليلل دفا !انياحا 0 1

 ليال الد لاوجنأو « نيلقانلا لاوحا فاللتخاب فلتخح نذاا ناكنإو ؛ دارفنالا

 ىلإ 3 هتلقو ثحبلا 20 .هفعضوكاردالا ةوقى نيرظانلالاوحأو« تالوقنملا

 كلذ ربغ

 ءاجو « هوجولع « ةالصلا اوميق |2: اهيف ءاجخ ةالصلا ىف نر ظن اذإ نحنف

 اهتماقإ واهلعف لع نيفاكملا رابجإ و ءامل نيكراتلا مذو « اهتماقإب نيفصتملا
 5 كالذ ريغمىل ا 7 37 86 كناع 1 0 نس لاتقو 4 مم ودح لعو أدوعقو امايق

 نوكي نأ لمتحيو . داو كلس ىف ةموظنم ةلدالا ىلا رظنلاو ءارقتسالاب ىا 1١(
 عطقلا لصحعيف هسفنب اهكردي هنا لوقنوةيعرعلا ماكحالا ىف لقعلاكحن نأ الا ىنملا
 0 ا ا ل م كو حو

 داو 97 ىو رار قايس ىلع درت لح 1
 عورفلا نم ”هيعرسشلا لئاسملا ثا ىف نارخا نالاثم (؟)



 ل اهعامجاب لب اهداح اب مطقلا ديفتال ةيعمسلا ةلدألا

 عامجإلا ةلالد ىلع اذه لثم بوجو ىلع ةلالدلا فسانلادمتعا ")نبه نمو

 ربخ وأ ةجح عامجإلا ار ا بغاوشلاه ذهل مطاقو ى اق هن

 0 ا اذهىلا عجار وهفةجح سايقلا رادار

 داو ان لإ سل لا ةنلدخ كس رمل نون دك 3 و

 ترتاكت اذإ و . هيلع لالدوفالا دوصتمللا رك ىذلا تحاور لا مظتنت ايمانا

 كلذكف ء مطقلل ةديفم اهعومجمي تراصف اضعباهضعب دّضع ةلدألا رظانلا ىلع

 نيمدتتملانأالإ ,لوصالا نام و“ :بايكلا اذه ىةلد الا دحام ف

 نر كلمعإ لصق ءةلع هيدناو كلا ادع ا 0 نيلرغا

 ثيداحألا و ”ابخدح لع تاي الاب لالدتسالا « كتتتسان ء« 0038

 ا اقل ا عامجالا ذخأم اهذخأي لذإ « اهدارن نا

 اذإ ىو . مطقلا اهنم دارملا الرمل هارت كمال لالدتسالا 50

 تايلكلا لع ةمبرخلا ةلداتذحلا ولو هلك شم ريع "لا 18

 تاغقانملاب دوور لبلد لك ةشفانم ىددحوف ةمرجلا ةلد لا اود نآ
 .انعشلا عطاقلا عاجالا 1 قرط ىلا ةيغاشملل لباقلا قيرطلا اذه َنَع نولدعب اهيلا ر انعملا

 عطقلا ديفيال ىف لف لع قدلد لك نذل اذا كلذ امو

 ىونعملا رتاوتلا هيش وهو (؟)
 هااركلو عروتمالا ىو وخلا ا ناك اذلف هيلا ان ريش 5 أ 69

 اهيذ هل تدرطا ةلاح ةقيرطلا هذه ىلع اهانب هناف (5)

 عاجالا نونا لئلذ ىف هلا راها رذلا نال اعطق هوكرت مهنا لقب و اعر لاق اما (ه)

 ىطاشلا لعج عايجالا ىف اذهل هتراشأو هناف ىلا زغلا 0 هللو . هيلا ةراش لا ء ىجن م ةحح

 أ ةناكك "ةضاخ هلع 0 «عسوتلا اذه هيف عسوتيو ةلايلجلا دئاوفلا هذه 05 دم

 هرخآ“ ىف وقيم
 ىح كر داح لاو تالا الا ابمض نودب ةدح ىلع ةياك ا 03(

 رتاوتلا هبعي ىذلا عومملا ل1
 بولطملا ىتعملا ىلع ةلدالا داحآ نم عاجالاكر يصي ىذلا عاتجالا ليبس ىأ (؟)



 ةثلاثلا ةمدقملا -

 تتح

 صيصختلاو « راضرالاو « ىداعلا وأ ىعرشلا لقنلاو « زاجملا مدعو « كارتشالا

 .ىلقعلا ضراعملااو ع ريخأتلاو ميدقتلاو « خسانلا مدعو « قلطملل ٍدييقتلاو + مومعلل

 ا اهدوجوب لاق نم 5 دقو ( رذعتم روم .الا هذع رامتعا مم مطقلا ةدافإو

 اف لا اديشن تقتل تنم وأ" ةدهاشم نئارق اهي تنرتفا اذإ كك ابشأ قو ؟ ةمنظ

 0 دا هع انفو

 اوله لع ترفاصت ةمنط ةلدأ ةلمح نم ةأرقتسملا انه ةربتمملا ةلحألا امتإو

 ها 1 دل ا عامجالل نإف « مطقلا هيف تدافأ ىح دحاو

 عوج ةلأملا ةلدأ ءارقتسا نم لصح اذاف . هنم عون: أذهو . مطقلا رتاوتلا دافا

 |علاك وه لب « ئونعملا "7 رئاوتلاب هيبش وهو « بواطملا ليلدلا وبف علا ديفي
"0 

 اههنع ةلوقنملا عئاقولاةرثك ن م دافتسملا « متاح دوجو « هنع هللا ىضر ىل اء ةعاجشب

 ؛ ةاكزلاو « ةالصلاك « سنا ا بوجو تبث قيررطلا اذه نمو

 اوميقأ» : ىلاعتهلوقب ةالصلا بوجو ىلعل ”لسملدتسا ١ لإ و ءامطق ءاهريغو

 نكل 0 ا هحوأ نم لوفد“ لالدتسالا ىف ناك !ةلاكنشا ام وأ < ةالصلا

 ةالصنا ضرف هب راصام ةبترتملا . ماكحألاو ةيجراخلاا ةلدألا نم كلذب فح

 نيدلا لصأ ىف و كلاش الا هيف كشب ال نذل 0 ودور

 بولطملا وه يةلدأالا رئاس ىف ةدرطم ل هب ماصتعالا ديفي الف ىأ )١(

 0 حلا قر ةعاردب نشل لع 0 كاذ نال ايونع» ارتاوت سياو (؟)

 01 لاننا دا 1 ةامم ريغ قيرطب هضعب و؛ ةالصلا بوحو

 ردقي مل نا هبنج ىلع ولو اهتءاقأ,ب فاكملا مازلاو 0 ىلع ديدشلا دعوتلاو : كراتلا
 ايونعم هلمجي ملو ىونمملاب اهيبش هادع كلذلو ' علا ابكت ن لاتفو « مايقلا ىلع

 ابيلا راشملا ةينظلا تامدقملا ىلع هففوتل اشظ 0 كم ناك ىأ )ع١



 6 ةئلاكلا ةمدنملا

 لوط الا 0 الف ءامأ واوا «اهور وأ مدا 1 ءااودنم اضرف

 ضعبب مولعلا ضع با نق ابف ايلجمأ نفا لوصأ ىف تح

 "” كدالا مرق

 ةلد“الا ىلع "”ةيكرملمعتست امئاف لعلا اذهىف "تل.عتسا اذا ةيلقعلا ةلدألا
 عةلالدلابةلقتسمالع كاذدبشأاموأ « اهطانمل ةّقحم وأ« اهقي رطىف ةنيعم وأ « ةيعمسلا
 لع ىف نيم اذهو . عراشب نيل لقملاو « ىعرش وما قدرط ايف رطلا 1

 دوحوو + ةيعرشلا ةلد الا لوالا ريصقلاب انمتعلاف كاك ناكل اذ و
 داحا ىف ىعأ ؟رودنلا ةياغ وأ « ”مودعم روهشملا لاعتسالا ىلع  اهيف مطقلا

 تناك ن إ و ؛ رهاظ مطقلا اهتدافإ مدعفداح الارابخأ نم تناكن إ اهنإف « ةلد الا
 ىلع فوقوملاو « ىنظ اهبلاغوأ اهعيمج تامدقم ىلع ةفوقوم مطقلا اهتداف إف ةرتاوتم

 مدعو « وحنلا ءارآو تاغالا لقن ىلع فقوتت اهنإف « اينظ نوكم نأ ديال ىلخلا

 ًايفنو ًانابشا اهب مكاو اهروصتىلا .ىلوصالا ةجاحل تامدقملاباب نم اهوركت اما 0
 نوكي نأ الا .اهديدحت ىف لاطأو وه اهركذ دقو الثه مرحتللىبنلاوبوجولل رمالا هلوقك
 تسيل ىلا ةفرصلا عورفلا نماذه ناف ءالثمًامارح وأ اًضرف لاعف الا نم اذك نوك هدارم
 ءىث ىف تاهدقملا نم

 اهلبق ةمدقملا ىلع دري ال مفدو نايك ةيفقملا هده ()

 .تامدقملا ىدحا نوكمدق لي ةضخ ةيلقعر ان هايم ملعلا اذهةلدأنوكتال ىأ(©)

 هتجيتن قيقحم ىلع ناعتسيو ًايعرش هلكل يلدلا ىتأي نأ, ةنيممزوكت دقو. الثم ةيعرش قابلاو
 ىأ اطانملا قيقحتل لب ءىلك لصأ تايثاالا "ل ةيداعلا وأ ةيلقعلا تا ةذقللا 0 يلقعليلدب
 عوضوم ىف جردنم 00 اذهان ىف ثحبلاب كلذو «ه 0 نم 0 ىلع لك 0

 فردا قا ةئادخ ا تاءانشل وأ بطلل عجري دق ثحبلا اذه نأ قابس .اهعكح تحال كالا

 ءايطا ل امالا يش 2 كلذ لع اح الإ هال .كلذ ريسغو تاعاردلاو تاراجتلا
 ميرو طانملا حييقنت ىفلاقي كلذ لثمو .اهتاذف لوصالا لئاسم قيقحت نمال «دهجلا هيقفلا
 لاقي نأ الإ وصال ال ةيفعلا ةفيظو نفاأب كابن ل عبارلا ع رمللاقاةلا نيس ”كل| طانملا

 حالطصالا كلذ ةقبرط 6 رخا هحو ىلع نكل# م نال لاسم ىف طانملا قيقحم عئامال



 ةيعطق هقولا ل مع ١ ةيناثلا ةمدقملا مَ

 اهيف'''ىرجاف . قالطإب لوصأالا نم تاينظلا حارط/ا ف فاك ذهو « الوصأ
 3 1 7 يي 1

 . لو الا دصقلاب ال « عبتلاب هيلع أعب رفت ىعطقلا ىلع ىنبف ىعطقب سيل ام

 ةيئاثلا هي

 "لإ نوكنال هيف ةدمتعملا ةلداالاو علا اذه ىف و ةلمعتسملا تالا

 ىفو .نيب اذهو .هب ةصتخلا بلاطملا ىف مطقلاد فت 1ةينظ تناكول 0 ةيعطق

 ؛ ةلاحتسالاو زاوملاو بوجولا : ةثالثلا لقعلا ماكحأ ىلا ةعجارلك «ةيلقع اما
 0010 لأ ىراشلا ل ذإ «اضنأ (فرطتلا كلذ قرضتت نمو « ةيداغاثأو

 1 1 راح الا م تانسلا الج اوف ةيتت# نإ 316 ليستنبم وأ اج وأ ةذاملا ق

 كارلا ىف ةرتاوتملا راشسالا نم وأ '« ةلالذلا ةيفطق نوكت٠نأ طرشإا ظفللا ف

 اذهىف" ةفرضتملا ماكحألاًَاذإف .ةعيرشلا ةراوم ىف ءارقتسالا نم دافتسملا وأ

 مدع وأ عوقولا نب نطو < ةلافاسالاو وا كلاو | تروح ولا: : ةمالتلا' واتت آلا لعل

 مدعوأ « كاذك هعوقوى ا عج افلا ٠ لا [ةدح ءىفلا نو امأكد عرار

 هنوك امأو . لو ألا ةثالثلا 0 مجارحيد دا سوو تلنك هغوقو

 لئاننم نمد نآَف »ع لوقعهو لوبقم 7-20 0 هتلعخ مم 0 و عوجر )1(

 اجو اناشا ةلدالا هوحو بعشتو رظنلل ل اع وهأد ابنهو . هيلع عمك ىعطق و وهأده د

 نم ًاريثك اهب ح رط ىلا ةمتاخلا هذهب هنا ىلع.لوصالا فيرعت ىف جاهنملالعىوتسالا مج
 قبام رادقم فرعيال راص حر ,طبام ع اذ دعو مالا لوما وك ذملا تا

 ةلدقملا هذه ةدئاق نم لاقي اذهو .ىنظ هنا هيف م آس امو ًايعطت

 1 ردو هلا اوال عاما يصار ٠ ءزال ()

 وه ا 1 دقملا ن مه نبل 1 نيل 1 ةحح - اذك نال 1 ذه دقو ةةضمنع

 ىه ىلا هتاعوضول هتايسا داري ىذلا ىناذلا ضرعلا وه ذا:تامدقملا كلت لص عرفتي ام

 تامدقلل كلت ةطساوي ةلدالا
 ايداع وا ايلقع عي المحتسم وأ )| زئئاح وأ ايحاو نوكأ نممعأ هنو قمم 0 (:؛)

 ىلقعلا ص رصح 2



 ا كوالا ملا

 ذإوا) د يوت قاككاغل زا يانا يزل نأ ع نراك

 لغامأو: د قلاعلا نأ تقلا جزم ده ادام لأ

 كلت لعافقوتم ناك اذإ ةينلظلا وأ ةيلطقلا ةلداالا لا نو حلا

 « اهيلع اهضرع دعب الإ اهم لالدتسالا نكع الف هقثلا لوصأ ىه ىلا ننناوقلا

 اجلا ماقم اهَدقأ كن أل ء اهنم ىوقأ لب اهلثم نوكت نأ مزلو « امم اهرابتخاو

 فيكف ؛ ننناوقلا كلت ىضتقم ىلع ردي مل اَدإ ةلدألا حرطنأ ثيحب « ةلد ألا لع

 ا ندناوق يطا حصب

 ء اهيف مطقلا بلطب ناهتسي ىتح « اهسفنأل ةدارم ريغ اهنوك ىف ةجح الو

 فنرا حلصي ذئنيحو « اهتبتْز ىف اهب ةقثلا نم دب الف « اهريغ ىلع ةكاح اهنإف

 ءاةلادملا كوايبو مدشنات عيبج هنم مزل ةينظ اهنوك حصول اضيأو . نيناوق لعجت

 لدعال تانونظملا نأ لع درط | حالطصالاف هاك لذ لس ولو ٍء حيمص ريغ كلذو

 ناك اذاف'ءايعطق ليصأ لك نوكي نأ. راي ادم دلوقت عمق ءالوأ لاف © ا

 نودب ةعيرشلا ىف ةصوصنملا تايلكلا ىف وه امتا عطقلا نأو« ىلاعملا ىبأ بهذم ريرقت هضرعت
 لئاسم ةيعطق نم هضرغ ىلع دوعت ةدئافانه هركذل نوكي ال ةطبنتسللا نين اوقلل ضرعت

 سو ابنيب اة هلوق كَ مووفملا وه م” ضصوعللا ىلع نزاوقلا سيق ناك اذاو . لوصالا

 ةحرحص ةلع هل نكد 1 سايق ويف اهيلع صن قلا كوكا

 جارختسال نيناوق تلعج اهنا لاقيدقو . اهيلع ضرعي اهف ضرعت ىلا تايعطقلا نمىأ (0)

 ةينظابم ةطبنتسملاءعورفلاو 5 تايعطقلا سفنل نين اوق تلو 3 تايئنظلاو تايعطقلا نم عورفلا

 اذه ىف ريض الو



 ةيمطق هقفلا لوصأ | 1

 ٍملصأ ىلع « لوص الا نم اهجارخا هب : سحب الفىذاقلا امأو ي مطقلا ىلا ىففيام

 لّقام اذه . هنع هانيكح ىذلا

 ناكنأ هنال هب 500 رك ناد ًالربدتت لك ع زال نأ بارحلات

 المع نيدلا ىف و الاصأ لمجتب ال انه لثمو ء فالخالا ”لاّمحا هيلا قرط ًاتونلظ»
 ا ا لكنا رلوصألا نيبو "”اهنيب قرفال ةياكلا نيناوقلاو « ءارقتسالاب

 هل ان او َرْك ذلااَنْلّرَن ذك ان١ ) :ىلاعت هلوق ىف نومضملا ظنحلا نألو . اهيلع
 ! ارد ارم ا ردو 00 وسما ةيلككلا 'ةلونمأ "تسميد ارملا امنا ( نوُلطْواَ

 0 را كارلا الو اننا ( تامر كل ث ين

 ا و 1 كلا كابير نم قرح ظحلا نع فاحت ل كلذ نك
 ىفتالاّحالا قّرطتو « نونظلا تواغتل « عوقولا هدي يرو « زاوجلاب عطقت ان ل

 مل ع 5 و 3

 داح الا رامبخا ىف اطإنا دحو دتف ؛ اعطق ابيف اطأنا عوقوو « ةيئزجلا صوصنلا

 ' قأني ال اذهف نيناوقلا كلت ىه لوصالا نا لاق ناو ىضاقلا نا ىأ؛ ىذاقلا نع ىأ )ع

 نك يالا دز ا: ءاونم ءلوصالا ن دال ًانظ ناكام لك نال م ابننا لوقي هنأ

 لسة نموا ةعطنت قيقا نأ دبال دعاوقلا كلت اهب ِديرأ وأخلا ةيبلاو بت اتكلا نم ةلدالا

 نه ضرغلا نأ مولمهو . ىذاقلا مالك نءال ىرزاملا مالك نءخلا تاينظلا كلت نال هلوة نأ
 ىأن ع هقفلا ل نا هل مثل ىرزاملا ةهيش درو م ماقملا ةيفصت ىردزاملاو ىذاقلا ءالك ب لد

 تانكلا وا قعيلاو نا ه ةلدالا وا ءدعاوقلاىه تناك ءاوس ةيعطق اهاتح. ىف ردقت
١ 

 ةص ومنك ةع رشا

 ةطقاس ءافلا نوكتتف هلبق١ ىلع اعيرفت لعجي نأ الا ىوعد درحم (4)
 اضيأ ةفرصلا ةطبنتسملا ىف ممعت كيكلو مام ()

 ةظوفحم ةعيرشلا تناك اذلو : ةعساتلا ةءدقملا ىف لوقب ذإ اذه فلاخم ام هل 36

 تاشاكانهو اهتاذب عورغلا لغفح ىف عع هدارد نأب ه.هالك نين هلا نكميو .اهعورفواهوصأ

 ىهف رخآ ضعب اهباصأ ضعب اهأطخأ ناف خسارمهفب هيلا هجو: نم ةيفاكتلا اهتلدا عت اهظفح



 يب لؤألا ةيدنلا

 ىف داصأ للجن هقلا) كلوطأ ىف ملمأ دالاس رس لا

 هقفلا  لوطأ ةيسف نال اقخ تارك م قاطني تاك يلو سل ا
 .توتسا دنق ةبترملا ىفتتوافت نإ و « نيدلا كوخ ةبسنكر د ل ا
 "تا , رورضلا نمنيدلا انو ف لا ا كف 0 ةرجدعم تاكا

 14 عي ١ هن الد « نظلاب ة كعب لا اكوا تاق كلا نيف : مهصعإ اذ دقو

 كولا . يشطلا كي ايوضافلا د 1ث كلذلو « « عورعلا قر نلاب دل 2 ل

 .(دو 55 ,حيجرلاو 4 اهتضراعمو 4 قلعلا 0 قف( كوقلاك « ل العلا ليصافت

 ىلعتب سيل هناف 42 |اسر الاو ةاوّزلا دادعأكرابخأ ل 0 ليصافتو 4 اهريغ

 لع هللا ليصافتلا ند لووص الا 3 هلاخدا ند ىل 200 نيا رد دعو

 . ىعطقلا ليلدلا هيلع لدايف "9 تملا ةلخاد اهب عوطتلا ليدل

 كوع إلا 3 , نرملا اذه تعور 0 هحوال هنأ قىدنعو : ةعراراملا لاق

 هثلات نال ؛ .لعلا لوصأ ىه لوصالا نا ىف ىضاقلا ةيرط 00007
 نيعم ريغ 0 لضاسل 00 الذل تعفو فانك سان ل
 ا نم نحو : م 8 مومعلاك ١ دهق ىف 2 صحت ع

2 
 0 ةلد الا ىه هد 3 مح ا لا 0 1 للاعللا

0 

 1 0 يا نيد ق اتيالا هنارلا ىو انفع لا ا
 كلالدتسال ا ماةهىفوهو هب رد#ناكو . طقف هد اذ فارق ||ضعب ةملد 0 ريكعملا اغا« اهنم هيلع

 ليلدلا اذه لكم نك الأ اهتامدقمو كا 0 0 ةيعطق ىلع ماعلا

 أ ةيمطق عورفلا قاد اوعد لا قدؤب اذهأ ل26 راتعا نإ ىنح 0

 ىعطت هحو لع مودل أهيف مز ع كتل ع ا

 كايت وكنا تحت هتايئرد ةمحال :ءاعلاك ةلد 6 تا طل ةمسنلاب ةدععاقلازا ديري هلعل (54)

 ماعلا قابطناك اهنلعب قيطنت ىلإ تايلكشلا | نوكب نأ عنام الف اهتاالد ىف نظلا اهقحلي ةلدالا
 داخلنا © نطظلا اهقحلي ساشا ىلع



 ة هقدلا لوصا م

 يذلا علا الوب ًاضنأ ىطق كلذو' « ةميرشلا ةلدأ نم 1” ىلكسلاءارقتسالا
 . هقفلا لوَصَأ كلذو  ىعظق تايعطقلا نم فاؤملاو ءاغتم عومجملا الإ

 ”لبةيال نظلا ذا « ىلقع رمأ ىلا ةعجار نكت مل ةينظ تناكول اهنأ"”ىناثلاو

 راح ول ذا  ؟©9تايئنلاب قلعتي امنا نظلا نال « ىعرش ىلكى لا الو « تايلقعلا ىف

 ,؟93لوالا لكلا هدالعةسبرشلا لصأبه قامت زامل ةعيرشلا_تايلكب نظلا قلعت
 تايجاحلاو تايرورضلاانه 0 تايلككلا_' ىتعأو 1 27 ةداعز عج ريف .كالقو

 اه كشلا قلعت زاجل ةعبرشلا ل اي ٍناظلا قلعت زاجول 5008 تاينيسحتلاو

 2 هللا ٠ نوض ام نع 5 ايدل بشت 000 كشال هو

 . اهظفح نا لجو

 ر.هأ لك ىلع اوفقو الثم بوجولل رم "الانا ةدعاقل 100 ا ا
 راكم نكل ٠ 00 فوربملا كلا ءارتتسالا ىتعع ىح عراشلا ن

 ءرمالا عاونأ نمع ون لكن ء دارفالا ةضيفتسملا ةرثكلا كلذلىفكيو ءمزجلاىأ مطقلا أنه
 كنك لنه ا ا تايبرورضلا :ةثالثلا عرف تاب از هور ولا

 هن وكن عج رخال رم اوالا نمطبنتسملا هيلع علطي ملأ ند ؛عطقلا بجو ًادكعا رقتسا هدع ىف

 ةدعاقلاب للغزل, هيلع ترقي لف يلع انؤملط اينزل| يم اوالا عاونأ نما |ذرف

 ىلقعلا ىف هحاردأب انه عسو: هلعلف ىداءلا ةدايز ةيناثلا ةمدقملا ف قيس (؟)

 ةداعازوجي الام لوسمح ةينظ اهنوك ىلع بترتي هنالء هضدقن لاطبأب بولطملل ت تابثاا(60)

 "اا: انعم زاوساشاو ةاينق.كعلا لؤصح اًضاو ةعرشلا لصات نظلا قاتاومو

 ليلدلا حور وهف زاح ول ذإ هلوق ليلدب ةيعر هلا تايلكلال (:)

 ةعب رشلا لصاو خلا زاجل هلوق حضيف ىاكللا ءار مقتساال | دعب تءاح 1 هع الب ىأ (ه)

 .ناك ثيحو ؛ ىرخالا تايلكلاو نينناوقلا هنع تعرفت ىذلا ل اوالا لكلا لعاب ءوطقملا

 ذقنيح ع هلا مكحف ىلكلا ءارقتسالا قيرطب هيلع ميرفتلا ناكو هب اعوطق» لوالا لصالا
 ,كعلاو لصالل ايكح نوكي

 لدب نظ هيف لصحمي نأ ةداع ليحتسي هب عطقلاو لصاللا ىلع ليادلا ماي دعب هنال (1)

 هن أفا ليلدلاب عطقلا دعب ءىش ىف 0 وسل فطام لش ملو؛ عطقلا

 القع لاحم كلذ ضرف ن را

 لوصالالئاسمل عجر. اهنا انلق ىتلا ىأ (9)



 ب لوالا ةمدقملا

 -ه# باتكلا لئاسم ىف رظنلا لبق اهيلا جاتحلا .تامدقملا ديبمت تح
5 0 1 

 0 همدعهم ةرسع مرا ىمو 8

 ىلو للا م رشم لا

 ةيسار ايش | .كالذ لع ل لدلا وبي ةيناعالا يكلف رانا نا ا

 :يلطقاوبذ تادك ناك امو كن 5 نال

 ا نوال نايبو ؛ ""”مطقان ديفملا ءار هناا عال كالا د

 "1 ناو عطف قر "17 ةقاتع لوعا ل ف
 6 . ع 5-8

 كلارا مالو ار رص اكل, ةسلاو ”فتاتكلا | ىاةضو متلك ابيكا لع كر

 تام ند ؛ تاينلابل اامعالا امنا ء ج 6 ندلا ف ىيلع 00 فرخ زوزو واو 7

 هل هئسلاو ناكل اضيإ ١ لك ىدست هذه و » نول لخد ف هللأب كارل

 ىلا ةيكلاو كاتكتلا» نم طلسم نين الا ىلع ملا عازن الب ةيعطق ىفع ٠ ا

 نف ىه نيناوقلا هذهو « ابنه ةيعرشلا ماكح الا طاختخلا طيف هني رولا هدد امم نزو:

 ىضاقلاف « ةيعطقلاو ةينظلاب عازملا هيفام ابندو , قافتاب ىعطق وهام اهنش . 1 ا

 ناوإ تاضادحاعس ددصت تفلؤملاو ءىط وهامتلل د ا(“ ذه نم أ 3 هقفاو نمد

 لعذرلا ددذص ىف 6 07 ىلإ قرح ذا ةلدالابو نايا ا : .ةيعطق .لوص دار ل 0

 ل روك ل رع ]لع مع نم رطب اينظناك اه نا اريخأ ررق 3 0 ىلع هضارتعا ىف ا
35 

 ريغال اكن هركذ

 «تداكلا 5 ةعب رشأ !اتأ دك ىلء 4 هيل » 01 0 علل كوع ال12 1 ا 3 2 ا اذا انا 00

 1 اهناف ن ىمم هيف دارفالا م

 «ةعب رشأأ ن نا ه٠ ىلكءا رقتسا ىلع 8 و 7 اقع لع ىلعأ٠إ ة ةملمدةعب رش !|تايلك نآهلصاح(؟)

 ىعطق لروصالا لءاسم نم اهيلع ىف ؛ةيعطق تايلكلا هدبق « دلت ع1

 الصف ةيناثلا ةمديقملا قاف1 متلس اك ةثالثلا لدعلا ءاتحأ نإ 1





 4 وس

 1 كلو 5 تانودم 1 :

8 

 ا



 فاؤلا ةبطخ
 نم ملاعلاو « هتاطقس تّدع نم ديعسلاف « لاعلا نم مراكفأ ةحص قرطيو

 . هتاطلغ تاق

 نشايلوع كب نأ الهنا: هيف دلو اذان لماما نليانلا الغ وفل كليتت دعو
 قح « مانملاب رهسلاو ةحارلاب بعتلا لد.تساو « مايالاو ”ىلايللا فلاح نع نظلا

 ايديا فاشل ايلا وب أ الت عزهخ ةنيقيال لهووتب هرع ةجيتتاةللا ىتدعإ
 ؛ هيلغ بجو اهف نايبلا ةدبع نع جرخو « هيدي ىف ىتلا ةنام الا قوط هقوطو

 هللا ىلا هترجم تناك ن ف « ىونام ٠ىرما لكسلامئاوء تاينلاب لامعألا امو

 ةارالا للا وأ ايسر ايد مل طوخ اتناك روع هلوسرو اها ىلا:هكرجسمف هلو

 . هيلا رجاهام ىلا هترجيف اهحكتي
 ا انتل سهوو انه هام موت ىلع اتناعأو 6 ائهلع اع نيآماعلا خرا هللا انلءح

 غال غلاك لعبت |! ©. 0 موب أنل 7 0 انك المعو « هاضر ايضا ًامفان

 زاجتا ىف داو « دود ضرفلا نايب ىف عرش انأاهو ؛ريدج ةباجاالاب و «ريدق

 . مظحاا ىلحلا هللاب الا ةوق الو لوح الو ”ناعتسملا هللاو « دوعوملا كالذ
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 3 فلؤملا ةيطخ

 رملااثلل حو عقتكلللا شرس تن 85
 ثاّبقر ام ىلع لبق او « تلصو دق هللا لوحب تنأ اذاف كمزع مّدق مدقق

 فوقولاو « نابجلا مادق او كايإ و ء تملصح امي تزف دق هللا ءاش نإ !تفاايف هم

 حلو رافد 1 ١ ميمصتلا درجم ىلا دالخالاو « ناسحلا قرطلا عم

 نم اهي نكست اة تردي رماتيلعو ءرسوسلالا | الا ديانا

 سيلاَو, «؟قاصقلا :شلاو ةعيعضلا تاكسالا تلط لد1: كمال ا

 نفق وح "بلط لعجاو « راشد فاصن الاب اخت كا رايق قىومتلا

 هوقو الو ع لا رغ الا ضرار كو يتاقإل عتب ع ل انا

 تبدتشا اذا الاء نيريحنملا ةفقو الءني ريختملاةفقو'“فق و ضارعإالا قراوطكدصق

 « موصخلاا ل ناو ماجحاالا نيكيلعالف« نس ولطملا هجو 0 لو بلاطملا

 راعلااهنإ وم موصعملا خسارلا وهاهنودفقاولاو؛ موصخملا وهتاببتشملا ىجح ىنءقاولاف

 الو « ةيبصعلا عرشم د 6 ؛ ا ناتلا هتدروات: لعانملا محتقا نم ىلع « رانشلاو

 ىعر.كلذف « ةيصعلا سوفنلا ىوذ ةفنأ « ةيضقلا هجو حال اذا ناعذإالا نم فنأت

 ليبسلا ءاوس نع دودصو « لبو اهمرأر سلا

 عارتخالا هحو كنع يعو م راكتالا نضر اكل اذه ود
6 

 ةس لارا ا مويا عيهش هنار) "ناطلا رخو ءراككبالاو ١
 رفش نم كدسحو «هلكبي 6100 ماو[ اه ارإ

 0 لكلا نأ ةتفتلنا داق ( هعادتبا هب رعسلا ف عدبإ لكن هو , هعاوس

 تانك | هتررقر .ءاادللا دمحن هناف « رابتعا ريغ ىلع ةدئاغلا ةنظعي ا ايا

 ديد و ء راح ايلا هتاماعلا ملاعم ا رايخ هلت ا 597 رابخ لاو

 هاوحام لوبق بجوو « راكنالا بجي مل ليبسلا حضو اذاو « راظنلا راطا هن ك1

 6 ع للزلاو أطاحا نمنشنلا لع ارطيام اضاح 6 رارق الاو ا امة ١7

 كرب



 فلؤملا ةبطخ 32

 ديلقتلاو داهتجالا ماكحأ ىف ( سماخلا ) و ؛ نيفلكملا لاعفأ ىلع اهب كحي هجو
 لاؤسلاو حيجرتلاو ضراعتلا نم كلذب قلعتي امو اهنم دحاو لكب نيفصتملاو

 0 ا فارطاوو تايب لئاسم ماسقالاو ذه نمت: لك فو. باولو

 ؛ بواقلل هليص# اهببسإ برقيو « بولطملا ضرغلا اهيررقتي

 « ةيفينأا ةعبرشلا هذبب ةقلعتملا« ةيتللكتلاراربألا نم هيف عدو ام لجألو

 «بي رغ دنسل ءامسلاهذه نعتلقتن ام .(فيلكتلا رارسأب في رعتلا ناونعب) هتيم

 اا نانا ويغلا شبل امري تقال اول يلو مانو رالا ؛نطنلا هدم: بجسلا ضقت

 تنقوا + ةداقولل اان مو لحرلل ًامحم ةيبلعلا ل ا تلت  ةدطألا لا

 رم 2س 5 0-0 7 |

 « ةنع كتلأيف « هناا: تاثك كدم- ىو.« موسنلا ىف ةحرانلا كتأر : ىل لاق

 لاول كبت نوح لغاوقلا تانيافو: «هقينضقو باقكلا ا بيثرت ىف تعارش

 ةيهستلا هذه ىعم نع كلأسأ تنكف : لاق ( تاقفاوملا باتك ) هنأ ىنتربخف

 تلقف « ةفينح ىنأو مساقلا نبا ىبهذم نيب هب تقفو كنا ىنربختف « ةفيرظلا

 تارشبملا نم متذخأو « بيصم ةماضلا ايؤرلا نم مهسي ضرغلا متبصأ دقل : هل

 . ىلع ًامزاع < ىناعملا هذه فيلأت ىف تعرش ىناف « بيصنو ملاص هزجي ةيوبنلا
 ابيلع ”وبملا دعاوتلاو « ءاملعلا دنع ةربتعملا لوصألا اهناف « ىتابملا كلت سيسأت
 .بوكر نم انأ تبجي اك « قافتالا اذه ةبارغ نم خيشلا بجمف « ءامدقلا دنع

 - ىفولا قيدصلاو « ىنصلا لخلل اهيأ  نوكيل ؛ قافرلا هذه ةبحسو ةزافملا هذه

 ” ةيفرتلاو قافولا اطل ظيراشإل» 6 قيحرطلا ةلولس: ىف: كلا ايّرَع ياثكلا اذه

 روصت نم كل نعيام عيمج ىف كعجرمو « قيقحنو ققحت لكى كن دمع نوكيلال

 ١ 0و وسلا راك كرون(: السلا عل الغرام دق ذا + قيدصتو

 كَلْط و4 يملا ف: كيلع ب" هنآ ةرجإال ؟ ىوبنلا :ضرامتو لوقملا قالثخال
 5 3 م 52000 - : ها دما

 لس ةلباسلا سى رطلا نم كب ىسئكدو 4 رهسلا نبا ىلاو هع ىشلا مع 2 قر --



 اذا فلؤملا ةبطخ

 قت و ءزذاشلا نأ نؤيشملا وكب ادارما سس ل

 تالاسلاو م 'ببتملاو ناتملا قد قوي و قا دخإ الار ماقول ماوعلا بتارع

 عدايتجلالاو ف اوتلاو و ؟ءاك فلا و" والا ف ممريداقم ىلع « ذاتسالاو ذيماتلاو« ىبرملاو

 ضادما هيلث فور الفلاو لمع تريح .اهنوتما قه كلو كسلا
 ع لاذ تعالو لدعلا» كاف هل (ئدلا طسألا لع :ةلفمار ص لأ رو

 نم اوجرخيل « لازغتسالاو داعصتسالا نيب ميقتسم قي رط ىلع نيفلتخلاب اةخلارإو

 ع هلال بج اك دجلا هلف « لاحلاو ضقانتلا فرطو « لالحالاو ددشتلا ىنارختا

  ,ةلوطفإ قعلملاو ةئاعنإ لفعل, زغ علاق
 : اي عق هنم اع ناطر هللا .لقفوو دوا طيات اللا, لونك ل يللا

 ءهدهاوش نم قوسأو «الدجو ليصافت « هدراوش نم مهضأو هدب وأ نم ديقأ لأ ل
 « ةباكلا طيار اتسالا لع انيس اع ل ا كلا رداصم ىف

 هةيلقسلا اياضتل| نسا رطل «ةيلتنل اديص ايدو ء ويرد ا

 متع ةجبلاو يتاتكلا دصاتم براني قيلةسماو .ةعاطتسالا ك0

 اهدرت مجارت ىلا « دئاوفلا كلت عمجو « دئارفلا كلت ظن ىف ىلاعت هللا ترختسا

 جارت ىلإ تمضناف 4 انليدضموا اياقعت لع اوك, نوكسو ا اتليوصأ كا

 نك رمعتم ااتكواصف «اةيبنلاركينسلا اضل تا د ا

 : ماسقأ ةسخ

 ( ىناثلا ) و ؛ دوصقملا ديبمت ىف اهيلا جاتحلا ةيداعلا تامدقملا ىف ( لوألا )

 0 حلا و اهروصت ثيح نه اهب قلعتي امو ماكحألا ىف

 ى ةيعرشلا تناقل تلا يي مهنتك 071 مضولا باطخ

 ةيعرشلا ةلدألا رصح ىف ( عبارلا ) و ؛ ماكحأالا نم اهب قلعتي امو ةعيرشلا

 ىأ لغو اهينخيامك فو ليصقتلا لعو لمعلا لعرابيشدكلل» لإ تاس 117



 فلؤملا ةبطخ 1

 ناسحاب مهنيعباتلاو 4 نيدتبلا حو 4 نبدتقما 10 موراخ نيذلا نعو مهمع

 ” مث نبدلا موي ىلإ

 جئاتن 0 يلاطلا  ىلعلا 11 قات ع ثحابلا ا امأ (

 ' درملا رهاظ ىع لوح ماخلا « موبفلا دراوم لحأ ىلإ شطعتملا « مولملا
0-0 

 * 5 32 و هد ق .٠ 7 ف . 0. 83 5 . |

 دق هنأف  موسرلا كلت قتف ىف ةقوترم ىلاعم « موقرملا هنطاب كاردإ ىف اعمط

 هك.لم نم ىجشلا حراط: نآو ء هاوه كاوه قفاو نم ىلا ىغصن نا كل نأ

 0000 0 0 ارح و ةتكرام ذأ تدونتو « ذاجيم د كلميم
 ىف ىرسنو ©« ىرج ثيح نم قبرطلا اده ىف هعم ىرجتا « هاوكش كيلا

 0000 اا ال املا هلع قرب ةياقلاب ةزؤم اما كش
 -_ شلاق

 هقيرط ق ةراوط:ن ٠م دناكو « اميف ةمابم دوصقملا اذه بلط ىف م مطق دقلف

 نم فاعو « ايدل ا مح 2 ههوحو 0 ءلو ا>ديبقو انسح

 ملوأ « اطيلط بسلا بتاع يقل تئش ناف م احيبمو انام ةنلتحلا هتبكأر

 شيع الف « اي رج ةداصلا ضراوعلا ةبراحل وأ ؛ اي رط مالا 0
 اال ام قدا نأ ( نيحتلا ف ) رمألا ةلمتو ؛ ا رم توم الو ًاكيلع
 ادع ٍبلقو « ليلك ناقرفلا رون مدعل نعذ عم « ليلدلا ادقف قيرطلل

( 

 اسق ربغ 0 2010 اددس نلح لع كبف 6 ةملع تاتش
 يع 00 اتي - 2ك ان © ا

 « ميقتسم طار مص ىلإ ةانشي م قدا: ملا نبلاء ع را ابوانم
 ا

 َر

 كلت تاتمسم ”تاّددو( مولمر لاةللتا قئافحت روظو« موسججا كلت ح حاوراهل تش.دف

 0 اسما كك نع تل ةنايتتتاو وانا ابفانك ١ ق 20
 لضوف قالا ءاجو « نابجلا "بلقلا ”لقإ ةيضلا ١ راق قو مايو نا
 هدئاوفو « ناسملا حاحصلا هكداغأ نم دروأف ؛ نابف لطابلا قهزو هب.أبضأ

7 

 هرارسا صعب ل نع :جعبأم 3 ناهد لل ةرهاسلا هلأدب و6 ناهربلا ةبب رغلا



 5 فلؤملا ةيطخ

 نواب ايف :دانخلا "لع اةينتللا موتنا« هررذاقمو ةلاضفو هنلغ قو رض 00

 "نونا هوا لمه اع لآ 5

 5 ل دال 1 ا 6 هلوسر و فديع 01 را

 اسلب قطني « ةيفح اهب نيفلكملاب ةعرش و « يقينح ةلع « نيملاعاةمحر 'ثوعبملا

 كا 0 اهيصاخ قرا نأ تفرش د01

 ايناد كرتشم ءادنب مهوعدتو « ايبغو امهف ةفاكلا ىدبمآو ءايوقو افيعض ريذغلا

 ءيبأو اداقنم مها خب مهدوقتو « ايصعو اعيطم نيفلكملا ميمجب قفرتو « ايصقو
 ةرخآلاو ندلا فاما يو د ا رد هيي ىرسل

 اب ا 0 25 مل ناو هيبنج نيب ةءوبنلا 9 ءا يلع اناكم

 نرقفأ انوا ويقف نكن إما عال و يرم اق 0 ا

 ؛ ايثغ ناك ناواعذا

 لضانيو « اهيدلام نيلقثال ثب»و « اهيلإ واب, وعدي, مالسلا هيلع لزب 0

 ناسلب لوقي « نايبلا ىف ةياغلا غلاب « اهيبناج اهعطاوقب ىحي :« اهيلع اهنيهأربب

 دصاقم اوفرع نيذلا هباحصاو هلآ ىلعو هِي « 30 ل ا
 مانا ىف م ركفا تل انو + اهواصاؤ ست دار يسسأ) حرستا

 قيقح ىف دخل

 ىلإ: اوعراسو م اوقدسف,تاريلنإ ىلا 'اوقباتسو ء لامع الا_حالما علا اوعفشو

 ىف قرشاو « ناقرفلا سه مهرئاصب ق دنا ف ة ملط ن ني م تاخلاصلا

 مالسالا لهأ مهف « ناسللا د 0 زاقي الا رون مهيولق

 اوراصف « بابلا كلذ عرق نم . لوأ اوتاكسقو الانيكم ناس الاون

 6 لام الا ا ارطا كاد د ار 6 ايانعو ايدام
0 

6 
 ع

 ا

 د

 هللا ىذر 4 كلايل الا وأوا مهراون 8 ىدتمر اهوجحو 6 ِتنانللا 'تانإو ةصاخلا ةصاخ



 فلؤملا ةبطخ ٠"

 ءايبنالا ل ( وص كثعمن ىبح نيب دعم انيك مو ):هناحمس لاَبَف 4 هليل .

 مط اونيريل ؛ مجع وا برع نهم هموق ناسلب اك ىلا ى مد سلا ميملع

 رشسعم انصخو 4 0 دراوم ٠ ع مزح اودخاب 5 22ه نم قحلا قيرط

 ىذلا « هللا دمع نب دهم ) مههاتخإ كسم و م 3 8 نيشباسلا نيرخرالا

 ةرهاطلا ةبخنلاو «ةيمألا ةغلابلا ةكلاو «.ةادبملا ةجرلاو «ةادّمملا 0

 احارسو هنداب هللا ىلا امعادو 4 اريدنو [ريصعمو ادهاش ائملا 11 . ةنع”اطا
- 

 ىذلا « نيقيلاو كشلا نبي "قراغلا « نيملا ىلرعلا هب اتك هيلع 01

 ىناكلاهحاضي اوىفاشلا هنايب عضوو « هفلخ 3 نيب نم لطابلا هيتأب ال

 01 ءلكاكو هع الا 1 ذا « هفرعن هفرعو هئانث بيطب طا همك

 حضوف . همك و هلعفو هرارقاو هلوقب انيمم مالسلا هيلع راصف « هعصو لو هع

 نيغ الو باحس ريغ نم ًاسعث ىغلا نم دشرلا نيبتو « نينيع ىذا رابنلا
 00 ٠ تاو | كشنو 6 ةدافتسمهنم ةمعن دجحاو هتاحبس هدنمحنف

 اا .كلاخ « تيما ا كلملا هل كب رشال هدحو هللا الآ هلا 2 نأ دينو

 مل ”اسنلا لتلا هيصتق اطسب 3 اتا 0 فر لا سابو 3 نيءعمح |

 8 نا تَقَلَخاَمَو )ل نامضلا مح ىلع ا راح 6« لادم انتمالاو 1 لضفلاو

 * نوئممط : 0 ديرأ 0 فر 7 0 ا م نودي ديلا < سد دالاَو

 اساور و ةالصلاب كله, 13 و)ىلاعت

 00 ٠ 00 ا - ين ع2 00

 اوغرفتيل كلذ لك ( ىوقتل ةبقاملاَو كافر ر نحن از ركل اسنال ءاهيلع
 لاقو( د ْن 5 ةرقلا هذ قطو ره هلأ 1

 7 :اناا عج ىلع اهولمحت او «اضرع مهيلع ٠ 20 2 ىلا ةنامالا ءادال

 «ةياهنلا رطخ ةيادبلا ىف اوامأتو# ةياياالاوقافشالا ىلع اورصتقا مهيلاي و « اضرف
 و

 «لابجلاو ضر مرالاو تاوامسلل :لح 15 علي لهاش رط+ مل ظح ١ بكل
 هَ 1 ا

 ,:ةلملا 5 لد ءالمتم هلل رمأ ناكو « عم امولظ ناسنالا ني ل

 هتكحب زرمالا ىرجأ ن ٠ءمن امسك. (ةلاع الا انضر 0 هلق دهاش « ةنايتسملا



 كدا انو هنجصو هلا بيعو بيعه م كلا نظر

 هب راصبتسالاب انادهو « ةلابطلا تاماظ نه معلا رونب 3 ا

 حضوأو لع ىلعا بعدم ةعب رش نم انل بصنو« ةلالضلا ةيامع ىف عوقولا نع

 . هلانأو زليللا حنملاو ةليزجلا معنلا نمي نمام لضفَأ كلذ ناكو . ةلالد

 لصانشقا قالو ةع رصد. ءاوتسلا اع ست ل ل ا

 تاالحاع د » ءامعالا وده 12 ٌُنع أهفعضل « ارم ريغ ىلع نا

 مومسلا عضنف « ءاوسأألا رادم نتراقنملا نيب ىه ىتلا نشنلا نا يميل « ءاوهالا

 عي كر ارا : دانا لع ضباقلاكم داق رك ااط )6 ءاودلا عضاوم ءاودالا لع

 جتنةسلو 6م 0 0-5 ليلدلاب انلبح .م 0 ءذق 6م مهن مثول || رح 0
| 2 7 

 ةوحوا !| ىلع اب 0 يدعو 4 0 0 ةحصلا تلطناو# 3 ةءلا 0 هلا

 نسع 2 4 رابجالا صخخ ط1 د : مقتسملا ط 5 ىلع ىّدع 56 ا نظن 5

 هيلا تبحوو م دحاولا د ًّ 0 وحج لل 0 ةقيفح ل راو عرادقألا

 0 راز 0 قدص لااوح ل 01 0 حص ا هر سدلا لحأ عاطا

 < ميظعلا هقلطلب هر نرحل 6 تاما مح لاعفالا تاس

 3 د الامح هنود ن نه عطتسن مذا « ميم 00 لا انيلع ل م

 تالامرلا ثثعد لق ة 0 ومعلاو 4 الل ودقم ردغلا لعج ناب 4 0( 8 8



 00 نا : تيلي ,

 ٠ 1 0ك دم وو عود

 1 رن < 955 ايلا 04
 و



5 2 2 2 
 ا 00

 فيهو توي يم هنري سا

3 | - 

 ا د 1 1
5 52 1 2 



 عجأ رملا نايب

 اهلع 00 ىلا عج

 0 تاقفاوملا كثداحأ 0 رخن 86

 ةحسلا تكلا

 ىراخبلا ىلع رجح

 ىراخبلا ىلع ىنالطسقلا حرش

 مب 7جسإا اضملا اكرم

 نبا حرش
| 

 رهاب كيس ف

 رودي امث ثيبخللا نم بيطلا زييمت ٠ د

 ىديب زل ثيدلعا نم .ةسلالا: لع

 (ريسيتلا بحاص)
 ىنتفلا خيشلل تاعوضوملا 2 ا

 شعيداحالا ىف ىجقواقلا ةلاسر ”؟

 ١ ١ أ ماوللا ) ةعوضوملا ريغصلا 15-5 8 اع ىر ىلا بص رو 0 )

 ات ب 0 َّ_تث

  2-5-2تا د ثاصلا لآ 3 د ريخصلا مالا اح ءءانملا
 ١ تى - 155 . ىف أجر مهض تت 7 - 2

 ١ ىردنال ته رتلاو بتي رتلا ١ ريئثالا 2 الةنانلا

  516باوشلا ولعالم» ابحر دع مشل نم ون راط طءالأ 05 هو رمش د ,امخالا قع

 ١ ىلورزلا جحرمسسق هم :دللا بهاول 0 د ان هوم د. ج جد م ىف ريب 5 صيحلأتلا

 رجح نال ر كل

 عوجم 15 ءامالا دئاعز

 هنا !| ىاربطلا يبحاممو ءارملاو

 ءايحالا كدا ال قا ىلإ 3 م /7 ١

 . وحامل
 . ساعت مك د ١م

 نبدلا ء ايضد> اخ خيشلاش ءل ىلإو يشأ

 ةلطرحدملا ف وداعا ز زامغلا ؟ة
 ىعفاشلا مامالا كديكيسم ” ٠

 ىربطلا ريسفت ١# ريخ ثيدح

 ىسولالا ربسعت ١ ىوانلا قئداخلا

 ملأ نال نيعقوملا مداعا ١ ىوانالل قئاقحلا زولك 19



 ١ 86 حراشلا ةمدقم

 هرفئرج ذلا تقول نرش الا دا 00 عباط اهيلع لصح ىتلا ةخسنلا

 طظوقسو تاس 00 ممسق ءاقبىف اهترضحل رذعلا مايقل ةيفاك حيحصتلا

 نود ضرغ فلؤملل مني الو « املأ نود ىنعملا ميقتسيال تاكذا 7

 قحةيخلنلا هزه ىف ةركفلا لاصإ ودان الا ةداير ىعاود ماده لاكش ا

 تينلاطلا اتئاس اصلاخ ءانسمو هانم فا كاكا رصل هنااا

 «ةياهنلاباتكلا ةمدخ ىف تغلب ىلأ عدمب -نورظانلا ىرطأ ناو -تسلو

 نمل ةعس هيف لمعلا نادي « ةيادبلا ىف ةوطخ تلق _-نونظلا تنسح اذا -لب

 اعاوتاينلابلامعالا امنا « هتين تصلخ نأ 0 رش حصنلال ذب و « هتمه تذحش

 لا



 حراشلا ةمد“م 1 ١

 بالسلا ٌثيداعا ع

 يدل ا رو[ نأ بير قنا د راراتكل وللعا زتعسا نم ناك

 ىلا ثيدحلا بتكل اهبسني لو « اهيوار ىلا اهدنسي مل بلاغلا ىفو « ةيوبنلا
 «ماقملا ىف ليلدلا ضرغ ردقب هنم ركذي امنإ و « هماّب اثيدحىفوتسا[.لةلب ءابوح

 ىلا ريشي دقو ؛ مالكلا هيعدتسي امسح رخآ ماقم ىف هنم رخآ ًاءزج ركذب دقو

 نا نرف هةدصق للا لوضولاةلاذواذي بصق ءاعيشتم ؟قن نأ نوحةةراتغإ كنذللا

 ىلع فوقولا ىلا « همالكىف رظاذلا ةجاح ز الو ؛ هدح نع بانطالا ىف جرخب

 ل ا رع لا نوكتلا ءاطمتطو ةوق هما ةطتفرممو < هنا تشان
 نائئمطالاو « لالدتسالا ةميق ريدقت لع ضاعت ىباثلاو « ثيدأا قايس نم

 1 ولا مت يقل لا ديل افا ادع نكت" لاخلا 'انع نى ةقتقوأ

 يللا ني واود فاح انت ءاضتتشاو 2 قحنلا نف ىننملا لثملاو ةقشملا' لم اًهنفاَم

 نيثالثوةثالث كلذىانعجرم ناك تح « هعجارم ددعتز « يلا ةرثاك عم ءاحيفقلا

 خيشلا ذاتسالاءبعلاا ذه ظببأ انع لمح ناكد تلو ء« ثيداا بتك نم اياتك

 لوصالا هذه ةعجارم قاد الاوط ا رمتسا ىذلا“ ٌقزارلا دمع نمأ ده

 اهفالتخاو«تاياورلا ةرثك ىلع « هظفل ىلع روثعلاو « ثيدأا ج رذم ىلا لوصوال

 اظذللا بانا قو ؟ هحرخ ققلا تاتكلا ىلا فاد! غامأ راشنل «تارآشلاَف

 نع هللا هاند « هتازممو هظفل ةفرعمل؛ هتاحم ىلا عوجرلا لبسي ىتح ؛ ةجرذأ ىدلا

 2 ءازلا ريخ عال هتمدخ

 « ةيضأملا ةعيطلا ىف ةيقابلا ءاطخالاو تاغيرحتلا »

 ةيانعلاو«هعبطدنعباتكلا حيحصتب ءاماعلا رباك أ نم ناليلج ماق ناو هنإ
 - ١ . ١ 8 - 2 0 1 ١ | 1 . ٠

 ىئن في رحتلاو اطانأ نم دحواأم هركذ 2 4 هاصال هدر ىف مسولأ ردخب
٠ 



 عرابة ١

 نع ديقلا لع ترفاضت 3 4 ايعاد دس دةحسللا حالا اذ لل

 لئاقلا ةيصو 2 هلمدس

 عيطتسلء امانا ىوواحو | ”ةعافااتم للملا ١ اذا
 0 ع .٠ . م 3

 هيف رطنلا عرف ل تين رونا ل ل عبط هللا رسي اداف
 7 : را 1 0 5 ع

 عش كك وطلا رفشلا اده نقف" "كص رو“ هرحا 5 تدع قح هرم لوا هتحلاع

 2 5 2 32 7 53 ع : ٍِع

 ءربألا قيدصت ىهب ربخلا ىلداز دقو . هتيعواو هنئازخ تربسو « هتبدواو

 قير « هيف رظنلا ةداعاأل ىسعت هنعا كلف نقلا ةمغمو ىرسلا تد_>و

 رمل منال تل م 2 9 الررمملا بارز ار ه راو ةكشا٠ ةلادراوملا لآ عوج ]و ء راظنلا ا وا مام ناحل 4 اضدتسالا

 4 هتاراشإ د نم قح ع حاصفالاو 4 اعز ,كدصن ىلا اهميناعم نم قفمحتلاو 4 بح

 هزم احم ىنعد لمؤ م ز>وم ظل 0 ١ 6« ةنارامع ى نهدلا لع ىش ا حاضيألاو

 5 ع : 0 :
 01 ال مرا م ؛ هيلا امض د ةراخ دا ه0 ةياع معلا فقوث عرق :تلحو

 ل 6 4 7

 تالعح ل )م :تانينانعلل تالا نم مالاب اكيمتحضصت» 6 تاقيلعتلا 5ك 0

 الا )م كيوعرللا قم ب فويل لع تاطما 4 واطملا سا 5

 رييرا تيم:تلاو م ةيلع مهغلا ةفووتىللا ركانلا م هيلا نايلاةرورخ

 ةجاتمم هنااا ءاآ4 ةديرع كو فا ىف يعل :لاةاراه نمةقالطإو (هدويف نم ركفلا

 4 نايف ' صعإ ف هد 9 2 الا مدع ف 6 اده ناك « هدوصقأ

 لعاق> كل اذنك لعج 1 ا 7 5 نإ رد ْْئى ىف حجري ١ دل : هدقر لو 9 .تقوت :لاو

 ع 1

 فق نأ هئم :تلاطو.ءردنضاو دروا مف قحلل بلاطلاو « ررق مف 0 اة اتا ١
 7 95 ا

 ع 000-10 ْنَح ىهن 7 1 ل ندد را ةققوالو نب نيجي: ا ةعقو

 نالف للعلا 0 ف مدلل معل راك نودي ةدئاغلا- رطنال ىح م اواي ال
 ع

 ةريم هدهو 4 نايسنلاو اطلق نيد 05 نم ريثك عاضل 00 3 نالف 4مم 0
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 تلو ءاوفلأ امف اهثلإ لع لمعلاو ءاوفرعام ىلا اممضو« هدئاوف سابتقاو « هثحابم ىف

 اهبملع مهتناعإ و مهممم كي رحبو ءاهيلإ علا بالط

 ايب رع 1-5 ءاب وس ىشعيناك نإ 1 و « هللا همحر قحسأ ىنأ رق نأ ىناثلاو

 ةنعذا ماقملا اهيف صلخي ىتلا ثحابملا  .رم ريثك ىف كلذ دهاشي اك «ايقن

 قرتمتتال ةلماك ةحفصلا ع دق « الا وج املةو ؛ الايس انهذ ىرت كانهف « هاقو

 لإ ةجاسللا ١" رطاوم ىف هنأ الا", تانكرملا ضارغا الؤ.تادرفملا نم ىث

 ىإ ع : وح لاو « ةيلقعلا هوجولا ىلإ ءاكتخلاو-5 5 قاسم دراوع ندعوا

 ا لمتن اعر ءىراقلا ا اعلا قو رقما ثحاسملا

 لتقل ناعما لع ئتع هناك ءاقيلت ىفل ىلا اهم 2

 بتتكي وهف هيلع هقايس ىف لومي اضرغو « يدعي قساك كت ا

 لا ل ساو كاكا فكلما نتاربشلا تلك تست طا احتل

 وسحم 0 ةعسلا الو 4 نيف وصتم ا نم ةصاخلا قدرطو 8 نديملا عورفو

 اوانت ىف ةبوعصلا تدجو ةيحاناا هذه نف ؛ ليصافتلا هذهب باتكلا
 ةناعا نأ 3 همنامم نم ريك ناب 4 كين اعم ريسن َق جاتحاو )م كانكلا

 ا سا ب .

 هلوا هرخآ م رش هارت 4 صعب ص ةضعل علا تاتكلاف اده عمو 6ةيناعم

 ا ياام غب مط د تالف يو مولا بوس

 ليان هليل اطل / وني نع نيفلا ) تعزل ةلضو: ادععسام ان
 هنا مشل < 2 , 8(
 ىئاما فق وف 4 ةيصولا ودع كفل 4 نص كا 05 ءلاذ د دا كو باتحلا

5 

 ةبووعص مم طلخا زاغلا ناكف « ةبلطلا ضعب نم ىلور غم طخب ةخسن ةراعتس ||
7 0 5 , . 

٠- 



 2 حراشلا ةمدقم

 تاتلكلا لوارد مرع ىف سبسلا

 ىلع ةعيربشلا ىفءاضفز تاكد ؟يباتكلا كرت 0 ا

 نم هظح د و 4 ندكلا وهده كاوط 4 نال الا نع بتجح اذاماف 4 تمص راع

 بتكلا نكت مل وذ  قرشلا ءاماعنيبهرشن :« هريرقت ىلع فوكعلا أب« ةعاذألا

 تحرتاو يشل اه دلل ا

 6 صقن الو لضف ايمدعو ةررهسلا ند مزلي ايل هناف 4 صضوقنم اد هباوجو

 كيكف طا رطا 8 غلاك ايي.

 مماوجلا عمج باتك اذهف «دهاش٠ وهام ةيرظنلا هذه داسف ىلع اهيينت

 َْق سرد ىذدلا ديحولا لوصاالا تاك رح )م ةليوط انورق ّش ل م رش

 ماكحرالا ىلثم دوجو مم « ةيرصملا رايدلا 1 ىلا تهاعمو نب رذردا

 سس كيملاو ب رجشلاو ءينسللا نل 0 +96 ىدع ال

 عماوجلا عج هيلع لمتشا ىذلا مسقلا سفن ىف ةفلؤلا بتكلا]نماهريغو تر

 0 عافتتالاو لوادتلل اهضعب زربي ف لاهالا كانغ الع 20 7

 ءانعاج ف يسع 0 عماوجلا عنج ن 1 ف نانثإ فلسالم ب رة

 لمتسا ىلا تسلم اهدا ا ا مجرب امناو

 ةثدخ مة: كتم تحال هده نك لو الو. هنيلانودشو صا ط0

 رخ الا مسقلل # نأ دعي نماثلا نرقلا فتءاجسو 6 هيلاانرششأ كفلؤملا اهيلاقبسي. ا

 هولواتت وع ةعل جلا مولعإ ناعما 0 6 هقن رط ديبعلو ةدنيع احلا نم

 الواط ألا ع ا مبلطبام لكوه رمل رظن ىراصو؛ مه ءاعتلاو معتلاوخ سسلاو دخلا

 صعمش نور 1 نوداك الف 4 هوقودتي م ندلا دا ديما 07 يمه دنعدنأ د

 ركفلادابعا وهلوانت لإ كاتس مونم مس نم هرح ا اطتتإف 4 ةليسولا ه هدله ىف
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 نايحالا ضعب ىف ةراشإ الإ« لوصالا بتكح ىف ةنودملا 1 عملا اهعأو

 لضف ند تملا م كلذ عم وه مثءلصأ عب رفت وأ «ةدعاق ليصأت ىلإ اهم لقتنيل

 ىلا اذه تعينضأ اذإأ : هثحانت" نم ريثك"؟ ف لوقت هارت لب «:ةيلوصالا ثحابملا

 ١ درفت لإ لوشولا كمآ" لوضألا ىف رزقتام

 « تاقفاوملا ىف و هرك ذ امو « لوصالا ب ع ملاك 16 لوقلا ةلمحو

 مك ل مسقلا نأ الإ+# ةميرشلا ةلدآ رم ماكحالا طاستسال ةلسمك ريت

 هنوك ىف هتدئف رصحنت « هلئاسم ىف جاجاا لوطو « هبعشت ةرثك ل علوصالا

 "لإ ف دفان ةنانا ا ضارتعالا"هن 'نيلئتتملا لع اؤكزوأ املاطل' تح ؛' هَلْيَسو

 دهتإلا ريغل هتدئاف نا : امتاد لاقي ىذلا باوجلا ناكف « داهتجالا ةجرد غلبي نمل

 ىلا جاتحي باوجلا اذهب ملستلا نكلو ؛ ماكحألا تطبنتسا فيك فرعي نأ
 طابنتسالا ةليسو ءازجأ ضعب هب فرعي امنا هنأل « ريثك ءاضغإو حماست

 1 0 للا ضاق هف سن كر ولسملا قهولس تالا 7 تعالوا ةروغط ةككتتت

 كلع ضْرَمِتف ةجاسفلا ةعتنم كلاي نأتي ري نم لفك الإ ةلاخا ةنغا ىف 'هلثماََو

 ةدئافلا كلت ةلوؤض ىف الو « 0 ةرثعبم ةلواحم جيسنلا ةل١ ءازجأ ضعب

 نإ ورهف هماقكا نم ةميرالا ا.ه انجالا ىف“ ئظاتتلا *هزكذ قذلا مسقلا اهأ

 1 م نودبنملا طبثتشا فيك هب فرع: « ظابتتذالا ةليشسو نم ء دك

 « عي رشتلا سسأ ىلع فوقوو « ةعيرششلا ماظنب لعو « نيدلا ىف هتف هتاذ ىف هنأ الإ

 انآف' 6! طا تسالا لعا ةردقلاو' « ”دابتجالا ةفصب فاصنالا ىلإ هنم لصن ل نأ

 5 ىدهل هنإ و « ةعيرشلا اك ا عراشلا دصاقم ةفرعم ىلإ هنم لصت

 درطيو ةريأا هنع مفدي « نمؤملا بلق ىحاون ىف قرش رونل هنإ و « سوفنلا هيبإ

 ةيمالسالا ةعيرشلا داؤأام هللف « كرادملا نم غازام عمجيو ؛ رطاوانا نم هب ليام

 هنع هلل ىضر دام الا اوم



 6 حراشلا ةقدلت

 الامو.6 لوالا(نود قاقلا لع ابتم تفوح اهو افك لع هج نإ ل مهفو

 اعدم دحلو لغضرد
 كفاليلتا رثكم ايمو دع ل للا 9 لكى عجرت ةعبرشلانا تبئثأ مث

 لصالا اذه ىلع ىنب و ؛ماكحالا 7-1 عراشلا دصقمكاردإ ىف نيدهخلا نيب

 العاب نضووع تافاووو داحخلا داك مث ؛ةيلوصالا تاياكلا نم ةفئاط

 مالا هيف
 ذا و ىذلا تانقاوملا باتك لحاس نم ةرطق ىلإ ةراشإ هانرك ذ امفو

 هالي هتيم اكللو ةضاخنا يب هتعادإ و لسل|ن
 لهأ مهنأب نوحجبتي « ةربطملا ةعيرشلا دئاوم ىلع نيلفطتملا ءايعدالا كئلوأ

 اذه _:ره مهيندت ىتلا تافصلا نء مدرجيو « ةليسو لك نم مهولخ عم داهتجالل

 قرب توف 0 فا كلرتوا ع وما نكعو نئرعدلا د ل اا

 اينايغع يسرع ةفاوخلا ف هسا تظل

 دصاقمب ةطاحإ ريغ نم ىأرلا ىدابب هل ربظام ىلإ اهنم ريصي ىتح «اهتايلكب مدهب

 ةيضرملا ةلدالا حب را ايوتنو كة امد نط ا عراشلا

 نوكت ئتح ةلدالا لع ىوملا مكحيفءةضراعلا ةلزانلا ىف هضرغ لعزابظتسالا ذخأم

 هراقتفالا عوجرابيلا عوجر الوكةعب رشلا دصاقتب ةطاحإ ريغ نمءهضرغل امن ةلدالا
 طايع بالا لئاسبو ف ةزييض الور ايت رمادا تاي 1 الو

 ءادتهالا 0 ادا سوت ل كعاا ءار علا 0 انو

 دصاقم, لهجلا ىلإ هلكت اذ افاض .«زجعلاب فارتعالا مدعوهةةصتلا ا رطاو ءليلدلاب

 كلاهملا ماحتقا ىف ةرطاخن اهنإ و .داهنجالا ةجرد غولب مهوب رورغلاو«ةعيرشلا

 هللا انذاعأ

 اهحيبم هباتك ىف رك ذبل تاقفاوملا بحاص نإ لوقف عوضوملا ىلا دوعنو
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3 
 عم « نيمدقتملا فلسلاءارا نه دوزتلاو « نيةباسلا م الا مالك ىف رظابو « اهيناعمر -

 1 ش
5 6 3 

 343 اهرداصمو ةعب رمشنلا دراوم 5 كله فرشن 4 خماش دوط ةورد مسا دقو ارث

 كديعزؤ6 هر. د نع دعا وق ىنس و « سح نع فرصيميف 6 اهماعشإ) مدس ؛ ءاخلاسع طيح 2 9 َه 5 0 2 3 75 | َ ١
 ع 06 3 0

 ىلإ اثيدحو « تايا ىلا ةبا مذيف « ةعبرشلا نه ءارةتسالا ةلداب اهدشن تاياك

 ا ٠ ةيراننلا هوجولاو «ةنلتملا ةلذالاب اطادضاعءراثاىلإ .ارئآو هن تيدا

 نم عون وه ىذلا قيرطلا اذهب ًاعصأن قا-ا رهظيو « مولا كلاسم دسيو ؛ كشلا
 آةنحا نإ دعءوده ت«.لاق يح هتلدأو هثحامس ىف كالذ امزنام « ىونعملا رئاوتلا عاونأ

 . هب ا وه كاملا

 ميج ! كاسنإو تح رشلاةلذأ نيباهكلا هلم لان فه قانابأ دلو

 ننب اك « ةنسلا نايب نم هل دبال هنأو « ىلك_ماكحألل هفي رعت ناو « ةلدالا هذه
 «هيلا جاةيالامو « طابنتسالا ىفاهم هيلا جاتحي امو نارقلا ىلاةفاضملا مولملا ماسقأ

 ىدلات «هنمطابنتسالا حصي ىذلا ن :رطابلا ادق را رقلا نمنطابلاو رهاظلا ديدخو

 .ىندملاو «ةعي رمثلاتاياكميج 000 ىكملا نأ تبثأو: هنمطابنتسالا حصيال

 تاياكلا ىلعدربملخ ذلانأو ءىملا لعفدملا ليزنتنمدبال هن أو هل

 لالا دحال طب [ضلاد دحو «ةطويتضم باس ًالتايكرللا نمل يلق ىلعةروامت اوءاقلظ:

 « هنم ماكحألا سابتقا هيلع نب 5 حصي ىذلا زيزعلا تتاقكيلا يبف#ف 2

 نع ميرشتلا ماكحأ ىف جرخمتال اهنأو « باتكلا نم اهنلزنمو ةنسلا ةبتر نيب م

 30 ل ىلوصعت ب سرو 2-707

 ةهمش اولا هده ف عديل 3 لم علل تيثأو 6 نارق هلأ تال

 أم# 4 داونجالا عاون أ نيف 6 هحاوأو دابنجالا باب باتكلا ماع لعج دقو

 أهم فؤقون امو 4 مطقذرام عاونأو 6 ةعاسلا مأيق ىلا مطقنب ال أمد 4 أهمم مطقش
 ٠ --- 86-0 ٌ-ٌت 0-7

 ” دللي افرسل ةفوتش دينا نكي ىدت ةيمارعلا ةجللا قت بنينكرلا لع
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 ,ةفاكتنا ىدهتو ءا,وقو انيستا( ةيطعلا هاج 2217777

 « ايبغو مف

 مماع ىو اكس م 2 ولة ىللا تما.لا

 : دعاوقلا ليصأت دح دنع « نفلا اذهل ةراعلاو ديدجتلا ىف ةملا هب فقت مل

 ىف لاج لب . ةعيرشلا عضو ىف عراشلا دصاقمل ةنمضنملا ا(تايكسلا سم

 لاوغ ررد جارختساىلااهئارقتساب لصوتو « لاحم عسوأ !كياتكلا فاس

 باتك ةمئف ىف شوف لوصألا 2 قرع 000 لا مورب ة 3

 000 م معلا ادع 2 0 لؤضفو ةيسه ابهش ع ةدعاو ةرشع لدا

 ةسخللا ماكحالا مسق ىلا اهنم لقنذا مث « ًاساربن لوصأالا نم ربتعت ىتلا لئاسملا
 57 ةمرو كحدملا :ةيبلللا ليغ تجود ايم كسر ب

 ساو مازعلاو « طرشلار « ببسلاو « حابملا ف صاخدجوب نهرا

 00 نا فراكك عبر كلذ ىف عضو هنأ مانملا اذه ىف كيهانو

 . ميرشتلا ىف 51م كاد ةملكا رة مسق ىف هياع بقر دقو « سدا! دقو

 باتكلا ىرتل ىتح ماكحالا مسق ىف هررقام ىلع دعاوقلا تالت ءانقبا نيبي كانهو
2 ّ “ 

 ضعب حح هضع اذخأ

 ىناهلقاع» دشو « اهملاعم مر ىتلأ « لوصالا بابلو « ةكأا سئارع نإ م

 اهضراوع:« يل ا انك لاك اه دنشلاو 3 ثحاشم

 ء مونعلاو م ضو ضاناو ء فاونلاو «رماو الاراء 2ةلاو هبال 2
 « اهدايق 0 اهب هلع 0 تحلاتلا هدهك نايل ا

 رمىلع هَّسيلجو هريعت مجو ءهّسينَأ مركلا نارتلا هذاختاب ال'« عانق هل ىشكتو

 ةنسلا بتكب ةطاحألاو عال امال كلذ لعهتناعتساب و المعو ارظن « ماوعالاو مايالا
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 سايقلاو عامج الاب قلعتي ام مث « امهيحاون ضعب رم ةئسلاو باتكلاب
 ) دابتحالاو

 « عراشلا دصاقم ىلع اوملكتي ]ف ءالافغإ ىناثلا نكرلا اولفغأ مهنكلو

 عراشلا دصأقم يسحب. ةلعلا سقت دنع « سايقلا باب ىف تدرو ةراشا الا مبهللا
| 

 3 ع 3

 تايجاحو«تاي رو رمض:ماسقأ ةئالث 0 بسال « اهملا ءاضفالا بسحيو

 رالتلا» !١ ب سالاو © زيضفتلاو ةنانملاب ىلوأ ناك اَدَه نأ مم. 11 تانيستو

 لا نفع ملرمألا نا تاباجتوتلا زئاكملاا سيفك
2 

 ثحاسمم ىف 000 اما هودتت نص سماخلا ن هلأ ل نعلا فو دقو

 6 م سو 8 صيخلت نس 6 « كلذ 35 0 نم ددج امو : لوالا :رطجشلا

 . ةفاتذ بلاوق ىف هل عضوو

 دحأ نع ثحانلا علا رطث وه « ايظع امسق ًادقاف لوصألا لع قب اذكهو

 «ىرجملا نماثلا نرقلا ف: ئيظاشلا قحتسا بأ ىلاعتو هناحبتس هللا أيه ىتج « هيتكر

 ىارتملا غارفلا اذه ىف « ىف نيك || ةراعلا هذغ ءاشناو « صقنلا اذه كرادتا

 مث « عاونأ ةعب رأ ىلا دصاقملا هذه للخل « ليلجلا علا اذه ىحاونىف « فارطألا

 اطبلو ةيفيلكتلا.ىف فلكل دصاقم املا 59 أوم عون لكل صفي 3
 ع 3

 2ك 43 ادارصق ندعي راو ةهعسلؤو 6 ةلاسم ستسو - ؟ اعلا نم تاجلا اده

 اهنأو « ملاصملا ةاعارم ىلع ةيفبه ةعب مثلا تناك يك اهب ىجن « تاققاوملا

 ا هايم رع . دل امزدلا ءامي ضرف و 5 20 اد ديسقلا 57 ماع ماظن

 تت

 فتحا نوع اك ايلا تاسعا 2 راو 1 ريعنملا دئا وعل أ(ىر 5 انننف' نو عأ ره

 جرت دئاوعلا فالتخا دنع ىلب ء هسفن ىعرششلا باطما ىف افالتخا 3 دئاوعلا
0 

 2401 بفةعب نسل دلع نأو ءايملظ كر ع مس ىلا ةداع لك.



 هيعارب امف ديفم نايب دعب « ىعفاشلا نع هلت امف « ىلازغلا راشأ اذه ىلإو

 ايمدشو « 9 ةيلكحلا 0 لا ظحالمو : لق تح طاقشا 3 في

 مسالا ةاعارم ىلع « عدرلا ةدعاق مدقتف « لل تايئرمجا نغ

 ::فرتخا فرحراولا

 اهيا 02 0 0 نأ لع نايل 0

 ايدام امر رارسأ لع اييتاثو « برعلا ناسل لع

 50 نيس يم ل ين 00 لو الا 0 اه

 كتاضألا 57 0 ل هطبضت دعاوت ككل فااورك رمل

 ىلا فانش الا دعا ساوت رخل لو رس يس لورا 00 م

 بس « 1 ةئشلا ا 1 ةلا 3 1 رك كيمو ل كع تورل

 عراشلا اهاعار ىتلا دصاقملا اوفرعو « طلاصملا اوكردأف « رطاخلا ءافص عم « عمقولا

 ١ درع مهتار وام نم عادت اع 57 نم تكاد فرعي 1 عب رشتلا ف

 / ايف نومفوت اوك علا ةيع ربشلا كالا ف مك كك الإ ةراستم اق 4 ) أر

 6 دعاوق 0 هل 3 الف « نيعصوألا نيده را 1 55 مثدعب ءاد نم ام

 عراشلا دصاقم هل طيضت ىرخأو « اهناسل ىف برعلا لاعتسا قيرط هل طبضت

 نيب « ةمئألا نم ةلمج دعاوقلا هذه نيودتل بصتتا دقو « ماكحالل هعيرشت ىف

 ) هقولا 7 ١ اهوعمو ا لقم

 قعلا اذنه ديف اوهردأ قبو زعلاا معلا -قءقدالا وه كوالا ككل
 كلا [ ف نفاد دس ل ير 0 ةساتةيلا

 | - « هقولا ل 0 ام بلاغ وه 4 دعاو ةلا ٠ نم وم 3 اك 2 ةةوتلل

02 

 مالكلا ] ع تال نم اًكشو )م 0 كيلا روصشن قلعت 8 كاذ ىلإ
| 

 00 لوصألا بقاع ٌنمراتتعالاب- هون هول ف دا 7 0 2-0000 م نا



 2 جراشلا ةمدّكم 1

 ةيعرلا:نارثملا 238 ا لاملاو لسنلاو لقعلاو سفنلاو بدلا ) ةسخلا
 ىقةاجنلا تتاغلو « ةماقتسا ىلع ايندلا حاصم ار م اهالوا ىتلاو « ةلم لكى ف

 الوا ىتلا « تالماعملا عاون أك« تايجادلا نم ءىث ظفح امإو ؛ ةرخآلا
1 
 لا قل سانا عقول تاير و رضلا ىلع اه دورو نم ءىث ظفح امإو ؛ جرا

 0 ل ور تاوانلا ناتو ء قالخألا ءراكم ىلإ مجرت ىتلا « تانيسحتلا

 لا تاوأ رد ناب اوك الو. قت لغ نيني اع ةثالث || ع عاون ألا نه عون

 هلا قيحتو 6 ةاصملا هده ةباعر نم ه٠  اهريغو تايانجو تالماعمو تادامع

 . اهقءةحتل 0 ”لكحألا عضر 7 ل + ديداتلا

 باطلا 0 تاحرد ق توامتت :ثإلثالا تنقال هده دقاوأ موأعمو

 . اهدودح ىدعت نع ىهعنلاو « اهتماقال

 ال هديل ,ةعاوقو ةةمساو» ليضات لا جاتحي « رخاذ رحب اذهو

 اهعضوىفم دصقو «ءادتبا ةعيرسشلا عضول هدصق ةمج ن نم ) اهيف عراشلا دصاقم

 نأكل ل لوخد ىق هدصقو « اهاضتنع فيلكتلا اهعض و ىث هدصقو « ابم ماهف هلل

 م ا

 اهناهتساو 4 اهعب راقت 1 أو 4 .اهطسإ قئر و ةماعلا هيف ا

 هيف لد اللام لعو )م سس سنلا 2 كف 8 ند وه )م أبيف 5 لا در أوم ءارق 2 « ف
 ٠ ْم ل

 ل (منلؤ)/ 6 ةيعرشلا .ماكتالا طابشتسا را

 ين 22 نك رظنلا نود 3 3 لإ ةلد ذيلإ هده َق ة رظنلا نكي ال : دإ

 رهاظ 6 اضعب ارضع ١ نضراعو 5 تايئزإلا ةيالد سد تب راضتل الإ ِك ةعن ثلا

 امو أهعم نح د 27 رامسل كاع نارعم نانا 9 د م د . 0 ام هب فرعيل عراشلا ا 1

 0 .٠ .٠ .؟



 هللا لسر ىلع مالسلاو ةالصلاو « هلل دجلا

 ناةكاولات اا كيرا

 ةقحتلا تثار اولا دعو هةهو رخلا 4 6 وهرب كلا بككسلا 1

 كي 0 1 5 هلم 0 « هيلا اهانعم ىف م

 باتكلا ىلا عوجرلا ن٠  هسفنب ةعيرشلا هذه ماكحأ سابتقا ديرمل_دبال

 . سايبقلاو عامجالا نم ىعطق قيرطب اههنع عرفتام ىلإ وأ ةنسلاو

 ىف تاداع مل تناكك « برعلا ةغلب نيدراو ةنسلاو م انك

 ) 0 ميدو لد ها لا 42 ص زيمش اين ل

 ناك 6(تلذ نيخ نال ىرش لا ها 0 6 ضمد

 0 ناسمب لع ىلع نوكي نأ - نيلص الا 'نيذع نما 2 ١

 لي ملا هلا د ناكف « اب الك ئفابمابفأ هيلإ قاسنلا ا 000

 فو 4 50 ةماع دع كلذ 000 57 0 ااكرأ ن - رانك

 ع

 | ا 0

3 3 5 5 5 5 5 5 3 1000 | . 

 لاخدإ درخ « قفتا اميح ةعوضوم 0 تسيل ةموصعملا ةعن رشلا هده

 مه اص.«مايق ف ل راشلا دصاقم قيقحتل تعضو لب . نيدلا ةطلس تحن سانلا

: 0 . 2 : 
 تاب رورضلا نم ءىت ظفحاهإ : أمم محلك ىف ا : 6 ايندلاو نيدلا ف
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 ناتج

 هتف كلانا كون اروع
 د كس

 7 همس 6 مع

 أمملع ادمن هئارأ دقئو « هثر داحأ 2 6 هيهأرص فشكو هب وأعد ريرعتل
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