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 ظ
 ”هع|[ 2 0

 تطل

 تا 9
 مهيرسلا لوص
 ئيباشم جمل

 يس ا
 ( ليلج حرش هيلعو )

 الع ًادقن ةئاؤأا دقنو 3 هما جي رختو ؛هيمارم فدك و هبواعد ربرحتل

 هصوصلو عي رشنلا حور لبعو لقعلا رظنلا لع لمثتعل

 د
 طايمد ءاملع خيش را ذاتس الا ةليذفلا بحاص ةرضح

 ذازد هللا دبع خيشلا

 تف رسل رهزالاب صصختلا 0 0ك ردملا زارد هلأ كبك له ذاتس الا

 ل كي

2 39 / 35 

 هم لا ةحلا نش كو حراشلا ظوفحم ميطلا ىح
 د ا

 رضع ىلع دمخ عراش لوأب ىربكلا ةيراجتلا ةبتكملا نم باكا

 كك و 6

 ربع حس امرلاعبستتلا م«. ةحشنلا نع



  5١ةيانلا ةلاقملا ) فلكل هماقت ىاثلا مسقلا 2116

 .« ةركنم ةعدب !مآو للحلا حاكن مارحت ىف مهضعب ىرج وحنلا اذه ىلعو

 .صيخرتلاو فيفختلل ىذتقملا ىعملا مالسلا و ةالصلا هيلع هنامز ىف دحو ثيح نم

 عم كلذ عرشب مال هنأو هدو كرا ناك 5 ايلول نيلخلا كاكا كسول

 الو امل عورشمب سيل ليلحتلا نأ ىلع لد هيلا اهعوجر ىلع ةعافر ةأرما صرح

 سيل اموعدبلا نم وهامنب قرفلا هب حضو ربتعا اذا « حيجص 1-000

 عراشلا دصق ىلع ليلد ميرشنلا مدع عم ىفتقملا تملا دوجو نأ ىلع لدو « اهنم

 دصقل فلاخم هنأ رهظ دمازلا داز اذاف ؛ لبق ًادوجوم ناك ام ىلع ةدايزلا مدع ىلإ

 لطبف عراشلا

 *© ىناثلا ءزجلا مت ل



 0117 لا حام نمو ىعادلامايق عم نذالانععرشلا توكس ( ةعبارلا ةهملا )

 كاران مأا لعقلا 2 نع تكلا, ناو كلا ك١ دي

 نأى لع تك اس لكن ِم عاججإ - كرلا وأ لعفلل ىضتقملا ىنعملا دجو اذإ - انه

 0 كلذ ىف هحولا :دشر نبا لاق املا اذه ىف ةياعو هو .ناك اه ل

 رمأي ملذإ ؛ الفن الو اضرف ال - ركشلا دوحس ىنعي - نيدلا ىف عرش امم هري

 ةاضاراخلا ل ندم عجأ الو ؛ هلعف الو لسو هيلع هلا لبا ىتلا ل

 هللالاوسزنأ لع هلال دعساو نإ ا[ مولا هذه اتسأ نمل 3 ملا

 ؛حيحص « لقنلناكو أ كلذ نا نوماسملا الو كالذ لعفي ١ م هيلع هلل ىلَص

 دقو « نيدلا عئارش نم ةعيرش لقت كرت ىلع نيماسملا ىعاود رفوتت نأ حصي.ال ذا

 نم ةاكزلا طاقسا ىنأي هيلعو . لوصألا نم لصأ اذهو : لاق -- غيلبتلاب اورمأ

 ءار هلع هللا لم ىنلا لوق مومعب | 7 | بوجو عم ؛ : لوقبلاو ملل

 ا 0 ةس امفو . 7 كَكيلاو قرشا مف »

 نأ ىف ةماقلا ةنسلاك اهنم ةاكّرلا ! سو هيلع هللا 0 قرلا دحا له كرت 07

 ىنإسو هيلع هللا نم ىتلا نع ةؤسلا" له كرت لزن تردكن "ا

 .هيلع مالكلاو ىعفاشلا فالخ ىكح مث . هيف دوجسال نأىف ةعاقلا ةنسلاكر كّشلا

 امنا هيسوتال عةعنب انآ تيضرسلو راب طرت راو را

 قالطالا ىلع ةعدب

 هجام نباو دواد وبأو ىتاسنلا هجرخأ (1)

 هتقيرط ةفرعمباوجلاو لاؤسلا ىف هنع ركذ املقن نم فلؤملا دوصقم ىأ (؟)

 انهابليصأت ديري ىتلا ةماعلا ةدعاقلا هنم ذخأبا ىنعي « ةعدب اهنو) ىنعم ناب و هبجوتىف

 ع رشب ملو لسو هيلعهللا لص هنامز ىف ادوجوم اهل ىضتقملا ناكام ةعدبلا نأ ىف

 : دحلا اذه دنع فوقولا هدصق نأ لع ليلد توكسلا نأ ملعيف .ادئاز كح ال

 وه هينعي ىذلا لب «ةعدب ركشلا دوجس نأ نايبب ةيانعلا فاؤوملا ضرغ سيلو
 ثيداح“ الل  ةعدب اهنوك دييأتنم ؤربت هبش اذهن اكو . اهتيعدب نابي كلام ةقيرط
 وبسلا باب ىف قتنملاغجار . اركش سو هيلع هللا لص هدوجس ىف ةدراولا



 ( ةرشع ةيناثلا ةلآسملا ) فلكملا دعاقم ىناثلا سقلا 0

 ,« "7 ةلسرملا حاصلاك ىنعملا ىف امه لب ؛ دحاو لحم ىلع عورشللا عم ''” ادراوتي م

 ع ري ةفلاك ريغ اما نومعزيو « اهلها اعدل حاصل 2 ف اعإ عدبلاو

 *” عراشلا عرشب مف اذ ايلا او 2 وح رذلا مق دصقلا امأ . لامعألا عضول الو

 .« ةالصلاكرتك ل دام لك 37 كلا لوف ان لمت وا

 عراشلا نمت وكسملاو« 0 هنع 0 ها ع

 .ناك اذاف . هفالخو هدض نود 0 ًادصق عراشلل موف . الو « ةفلاخخ ىفتقيال

 ةيرطتلا لان امعر تلال

 دع ملامو ؛ اضيأ ا ا الكل 0 ةتفم هنف ايار اهو رملا حلاصملل

 ارك نا مالا امئاوأسر 0 :تاحابملا راك ويف انخألو اذه كف

 ةالامعإ 5 هاذلق هك هيف )م دحو ام أم : ملاصملا هو هود>و فقر

 ؟هذه حدموهذه مذ 1 ديكر 1 ا ل لا 0

 ا اع مد الو ل اع لد صن الو

 انك رك الا راكشال هج وب و ا ال 0

 .ليلدلا نع ةلسرهىبف ءابصوصخ لد وأ صن ايف عراشلا نم درب مل ىلا ىأ (0)

 .ةمعنلا لوصك , كرتللوا الثم لعفلل ىضتقملا دجو هنأ مالكلا ضرف نأال ()

 .لديامم ةيناثلا ةهلا) ىف اقباس هانملع امل . دصقلاةفلاخم الف.هدوجس ىف ركشلل ةقحتسملا

 ) عراضشأا دصق ىلع

 اضيأ ضرفلا لصأ وهو ىأ (4)
 .عراشلل مهفي ال توكسملا ناك نإو هن ال ءانه اهلا ةجاحال ةدايزلا هذه (ه)

 هنأ لسم لئاسملا هذه ىف عراشلا دصق او ل ا
 نإ ا كقلا ا دوج عاوضاوف< ى' ماعد جوي :تولظملا أ مثلا" كشك"( ةغدلا قفا

 ا ا تاع زال ل مكحلا هل عرشي مل ال هنكلو دوجوم ىضتقملا

 تادايعلا ريغ ىف ىرجبت امنإ ةلسرملا حلاصملا نأ كنع بزعيالو

 .فرع ىتلا ةحاصملا هيف عيمجا نأ ضرفلا نأال  ةكحلاو ةحاصملا ف ىأ (+)

 ,خاهتجالا نيب وأ ؟ فحصملا عمجو ركشلا دوجس نيب قرف ىأو .اهل عراشلا رابتعا

 ريخلا ىلع نوع امهالكو ؟ معلا نودتو تاولصلا ٌراندأ ءاعدلل



 5١ 0 ده نمو ىعادلا مايق عم نذالا نعع رشلا توكس(ةعبارلا ةههللا)'

 سانالناك دق ام اذه لثم ”١“ كءاج اذا ؟ اذه لثم لمف مهنم ًادحأ نأ تءمسفأ

 كنا نك ونغذل 4في تيل مهنع عمسي ال مهد لغم

 ادهف ؟دحس مهتم ًدحأ نأ" تبسي لف «عهفأ ناك دق" ىذلا . ا 0

 صرف ىلع توتحا دقو . ةيءاورلا اعد انه“ هعدف هفر د ا ا عاجإ

 . مدقت اه هع تاودلاو لاش

 نع عراشلا تكس ام لعف » اهنإ الثم عدبلا ىف لاقي نأ نرسل

 نداالا نَع عراشلا تك نلعفا» : لوقا و 5 ندا كر وأ « هلعخ

 دوحسك «لوالاف د7 كلاذ 0 جراخ ه0 <( لعفافب قكانام كرا 0 هيف

 ىف عام>الا ةئيهم ءاعدلاو « هلعف ىلع ليلد مث نكي مل ثيح « كلام دنع ركشلا

 (قاتلاوالز", تافرع نبع ىب ةفرغ موب رصعلا دعب ءاعدلل عامجالاو « تازشلا

 « ثلاثلاو» ةنيعم تالوك آم كرتب سفنلا ةدهاجو « مالكلا كرت عم مايصلاك

 . ةيقرلا دحاول راوظلا ىف نيعباتتم ساس اا

 نيب ةحببقةعدب هنوكف . لاح حصيالف « ىعرشلا صنلل فلا ثلاثلا اذهو

 هلعفنع عراشلا تكسامل كر ا ا

 انعو ؟ عيورشملا فلات اغ 3 وأ عراشلا ضل امهتفلاخ له نبا نا
 ا كح

 | لوا هن كاجو 0-5 ُ 0 لن . اذه ()

 ااا م) لصفوف ماصتعالا نمىناثلا.زجلا عجاأر.'ىنم هعمس مل رخآ ءىثشب ) هلوق

 ىنعملا ففالتخالا ضعب ىلإ ىدؤي ظفللا ىف افالتخا دحت ( خلا لالدتسالا نم رخآ

 نيعياتتم نرش باخيإ.ناف“. هنف نذأل ام كرو اهنح تكس امالعفل ةراشالا 00

 .عاراشلاه لعصن ا دض وه لي عراشلا هنعاطكسام نميز كراس
 اهتقب اس نع ةرابعلا هب تداز ام اذه ( كلذ نع جراخ رمأ وأ ) هلوقو



 +١ ةرشع ة ةينأ الا لأم ما ) فاككما نامت فانا مسا (

 «هنامز لزاون نم نكت ملو ؛ 56 هللا لص هللا لوسر. نمو ىف." ذ هرج امم

 ةرردملا هلوضأ لع هعورف ةيبراخ مسقلا اذهف . اهيضتقي بجوم اهب لمعلا ضرع الو

 ار لا تالا م فوربس اهفن صررشلا دمعلا +: لاكششإا و: اعز

 دنع كح هيف رع لاق هل ىضتقملا هبحومو هنع تكن نأ « ىاثلات 0

 0 8510 5 تركلا برخلا ادلهفا ة:نامزلا لاذ: ق ناك اه ىلع دئاز ةلزانلا لوزن

 بجوملا ىنعلا اذهناك امل هن ال ب "”صقتي الو هيف دازيال نأ عراشلا دصق نأ ىلع

 احرص كلذ ناك « هيلع ةلالد يلا عرشب مل مث ًادوجوم ىلمعلا مكسحلا عرشل

 مهف ذإ « عراشلا هدصق امل ةفلاختو « ةدئاز ةعدب كلانه ناك ام ىلع دئازلا نق

 هنم ناصقنلا الو هيلع ةدايزلا الهكلانه دح ام دنع فوقولا هدصق نم-

 0 ار يرو < كلاس هت ىقركتلا وجم اذه لاثنو

 0 1 كالا لوا ايف نا مفان نباو 2 عامس نم ةيبتعلا ىف :

 087 يعم ام اذه .نييلا ا لاعب الا: لاق. اوكش» لو رع : هلل" كحق هن رمآلا

 ةماعلا موي دحس - نورك ذي ايف - قيدصلا ركب ابأ نإ : هل ليق . سانلا رم هدسسام

 لا د نإ ىازانأو 4 كلذ تس ام لاق ؟ كلذ تعمسفا دن اركش

 هل عسا مل ءىب هادف لود ع لشلا ا ءرلل عمسل نأنا دال نم اذهو «نيرك ىلا

 01 1 تا لاف درب ككل دود راو كتابيا امل كييكر ا] | اهلا كتف فواح

 ؟هدعب نيماسملا ىلعو لسو هيلعهللا ىلذ هللا لوسر ْلع محتف دق : يد هب م ايلا

 صوصتلا نمىرقتسا كلم لعو هيلع صني ملام ىهو . ةثلاثلاةهجلا ىف ىأ 1

 ملكلا لخأ ىو تنآتو. .هل رابتعاو اي راج ناك ام نيفنل نيزقت وبف ىأ .(؟)

 مسقب ضصاخلا قاف مسقلا اذه ىف مالكلا قاس هكفل و ةئداحلا و عفاعلا ىاماع-

 ةعدد ريغو ةعدب هيف لاقي ىذلا وهو ةدابعلا“

 عراشلا دصقم هب فرد امم ةعبارلا ةهجلا وهو 0(



 -8 ٠8 عدبلا «حانه نمو ي عادلا م أءق عم - نع عرشلا توكس( ةعب أرنا ةبحلا)

 ةاضوتلاالإ اعرت 7” : م رردملا مدع 4 فق تلس لا نوخي كب هحوىلع )0 0 اد 5

 ا تا سر ا 4 3 م مركشاو لا لحا لصح اداف 6 هءاروام ع

 نأ نكمأ وأ مرخنبال نأ نكمأ اذإ امأو «ببستلا لضأ ىف 5 مرخنم رك

 لح وهف 6 هحو ندم نعيرسلا كا لا ل ا ند رحم نو ,ال

 رعأ 0 8 هيف

 عرش نع فول مدس عراشلا ل هد فرع م يللا ةيحاو ع

 نا كل نامبو . هل ىحتقملا ىنعملا مايق 6 لمعلا ةيعرش 0 ا 4 «ر بيسلا

 0 كحلا نع عراشلا توكس

 0 بحومالو « هيضتقتهل ةيعادال هن ل ل

 .ةدوحوم ن 12 ماع 6 2 هيلع ا ىلص 0 لو دع ل 5 لزاوتلاك

 1 ىلإ ةعب رشلا لهأ ج 0 ) كلذ دعل ا اعاو 6 اهدوحو 2 6 0 0

 ا عجار حلاصلا فاسلا هندحا"امو . (مانلك قارزتتام لع اتارعإ و 0

 كلذ همشأامو « عانصلا ' نام اع 8 5-5 مسقلا اذه 6 5 5 5 قره : 0 5 : 7 .

 ةيوصقملا رادلا ف ةذللقلا "ةجارتبا زبك هلا دراشأ ا

 .( لمعلا ةيع رش نع 0 هلوقو: عانصلا نيوض* 5 ةيداعلا لامعالا ف ىأ 0

 فحصملا ن 1 2 ةيدأب ءلأ لابعالا َْق 0

 حضاو ريغ اهلا لينك عانص سو هيلع هللا لص هنمز ىفنكي ملأ ١)

 ناك امريغ ع راشلا نم كح ذخأ دق نوكي نأ اماف ًادوجوه ناك اذإ بجوملا نأال

 رهظي الف.هلي دعت وأ أدوجوم 0 نا دا امإ 5 وف ُط لعو : "ل 7 ًّ لبق ايراج

 .ديعب وهو . كلذب قلعت امع مالسلا هيلع هنامز الخ ناك اذإ الإ هيف نحن امف هدع



 00 دال لاما ) كتكملا ماعم قالا مسقلا 518

 000 اانا الا دك 1 كمال ناك اذ < لاذ دقن ف4 فدلخلا لمتحو

 دقو . حصيالف « عراشلا دصقمل ًاقفاوم ببستلا كلذ نوكي الف « ديك تلا عراشلا

 مل ذإ ؛ فلاخم ريغ ا ا قفار ل هيلع دج نإ لا

 1 ًارمآببستلا ف دصق امإ و « هعضو عراشلا دصقام عفر ماتحما دصقي

 4 ببستلا مفر دصقي ام د عراشلا نأ كلذ ل عراشلا دوصقم هعم

 حابأو « وفعلا صاصقلا ىفو « ةلاقإلا عيملا فو « قالطلا حاكنلا ىف عرش كلذلف

 ناك ال « ""”عراشلا دصقل ةداضم رومألا هذهنأ ىأرلا 'يدابل رهظ نإو « لزعلا

 « ةصاخ رطولا ءاضق حاكنلاب دصق اذإام "7 هلثمو . ًائيع هل فلاخم ريغ اهنم لك

 (عراشلا دصقل ًافالخ سيلف . لسانتلا نم ىلصالا عراشلا دصقل ضرعتي مو

 : لسع ىصم 0 ربع ك6 54 مق:

022 
 لايتحالا وه « دب الب عراشلا دصقل فااخلا 0 اع 0 كال ب

 .نوكف ٠ 0 نا لا 0 اع 0-30 و 0

 احح ذئنيح
 .دصق لب عراشلا دصق دصقي مل هنوك عف . خلا دصق اذإ ام لثم اذهو ىأ (؟)

 احب ناكف ًانيع عراشلا دصق فلاخت ال دصق وهو ء رطولا .اضق وهورخآ ًارمأ

 . حاكتلاب ةأرملا لام ذخأ وأ ةراضحلا دصق نم ةقباسلا ةلثم الا نم انهام كلذكف

 هلثم اضيأ احح نوكف
 «دب الب عراشلا دصقل ”فلاخلا اذهنم سيلو ): اذكه ةرابعلا لصأ لعا (")

 ا اب هاوس دك اييذلا عولا اذه نم يللا ىأ ( جلا لاتحالا هو

 هل وص ودرجع هيف ببسل أم لوزي ثيحت رخآ ضرغ ىلإ هب لوصولل ةليح بيستلا هش

 اذهنمدعيال هناف . ةاكرلا نم رارفلل ةمطاكو لاج الاعوبب ىمدقت م«. هضرغ ىلإ

 ؛هعفر الو ىلصأالا دصقملا دك أت ىضتقي الاموهو ءانه مالكلا هيف ىذلا عونلا
 وهو ىنعي ( نكما اذا امأو) هلوقو .همارختاو هعفر ىلإ ىدؤي ةقيقحلا ىف اذه نأال

 انه كلاثلا مسقلا



 ا اضرآ تادابعلا ىف راك ذا راسا دع
 ملل

 الثم هدصو ,ىذلا نأ لس دق ناسي الا نأ تكللذو . دلال ل را

 : ةيلع تاك ىذلا ريملا كاذ ىلإ لضيل رشلا كرتنف ءرش لمح ىلا ل

 « ةعاطلا ىلع ةعاطلاب نوع اذهف . كلذك رخآ ريخ ىلإ هلصوي ريخلا لعف نوكيوأ

 : لاقو « (ِةاالَشلاَو ربل اونيعتْساَو ) : ىلاعت هللا لاق دقو . هيف لاكشإ الو
 مقوام امأو . اذه نم ظفحلا ةلأسمو ؛ ةيآلا 0 ربلا ىلع اونَواَتَو )

 نوكي نأ اذه برا امو عاطل هيلي ياي 1 ا مالكلا

 ! صلخ ريغ هيف لمعلا

 ةداعلا لأ ٠١ يمر عباوتلا نم ناك ام نأ ربتعا نمل *'"لصاحلاف

 دصاقملا نأو .الفال امو « غْئاسلا ىعبتلا دوصقملا وهف صالخالا ىف حداق ريغو

 : ماسقأ الث ىلع ةيلص الا دصاقملل ةعباتلا

 لوصحو« امقوبولاو6 اهطب رو ؛ ةءاضط الادماعلا ل ام«اهدحأ »

 عورشلاببسلاب هيلإ ببستلا ىلإ دصقلاف «عراشال دوصقم هنأ كش الف « اهيف ةبغرلا

 حصيف عراشا دا صقل قفاوم

 فلاخم اهملا دصقلا نأ اضيأ لاكشإ ذاق ءاتضاطاوز ىضتقالم وسل

 قالطإب ببستلا حصير الف « انيع عراشلا د

 كصاخملا عفر ىدتمال كك 80 الو ا ىضتقي, الام « ا 0

 تادايعلا ىف هتحص مدع 0 1 تادارعلا نود تاداعلا ىف حصيف 5 اني ةملصألا

 . بيستلا دعب ,قوتولاو ظرزرلا ,كومح زاوحلف (تاذالا ف هتحل 1

 ةيلص الا دصاقملا نأو) هلوقو .ةداعلاعباوتبقلعتي امف لصفلا لصاح اذه )١(

 امتداعو اهتدابع اهتمرب ةثلاثلا ةهجلا لصاح ( ةعبارلا ةهجلا : هلوق ىلا ماسقأ ةثالثىلع
 تاداعلاو تادابعلا نيب نيمسقلا ىف قرف الو ىأ (؟)

 لثم امأ . هققحام ىلع تادابعلاب تايناحورلا ملاع ىلع عالطالا بلطك ()

 ىف ظواظحلا باط نم مدقتام ىلع هلاحأ دق اذه نم هنوك عف مايصلاب ةوهشلا عطق

 عجاريلف . ةداعلاب



 بُئاجعو تايناحورلا نم انع بيغ ام ىلع عالطالا بلط نأ ( عبارلاو )

 راصمالاك «ةيئانلا تاسوسحللا نم انع بيغ ام ىلع عالطالا بلطك « تايبفلل

 70 فابصأ 5 نال ىرلا ابطا تح تايفلاو . ةيصاقلا داتا دعا

 ىسلدنألا علطي نا كمعتلا راوجب لاش نأ حصب,ال عف؟ ص ا تاعونصم

 عالطالا ىف لكم ى ءفيال كلذكف 4 نيصلادالب ىب 5 و5 عناب 3 رخو دان رطق ىلع

 تاقودكلا يف نع كلا لع

 0001 ضرار فوتح ويف اناس اذخ نوك ضرف ردنا ((سماخلاو.)

 700001 تاركا ىقاعإ و: ةدوضقمو ناس الان لوك ةةضرتعم مطاوقو

 001 للا | هلت نوي ناننألا نزاو اخاف نوولمعب تيكيرظتنل هدا

 .احو ديرما عيا طربضيف « حجرأ.ضراوعلا ةهح تناك اهبحاص ضرتعيرام ةدسفم نيب و

 مهدابع نوكت نأب اوضر 3 ؛ 0 نم قولا ايل نإ 0

 ضراوعلا دشأو ..مدقت ام باوثلا بلط ىف لاف مهضعب غلاب ىتح «رمأ اهلخادي

 اهعحو ىدهتشي م 53200 37 مايصلاو ةالصلا نم ةدا دعلاب .: 1 همست اويل هك بلط

 ناامأ تاينا>ورلاب مع 0-1 ملط هب قيلي الف « ماتلا صال ١ أ اما احورل تلاظ قاف ء.لوظحلا ل ل جالا

 8 ىلع علطي نأ 1 1 ل أنما او-د دحو ببال اذهو ة 5 هلوسرو هللا رم 39 نر

 ىف "يلا بئاجعلاو « ةيئانلا دالبلا ىريل رفاسملاكر اسف “ هسنج نم دحأ ع

 لم 3 امل دوصتةمو ٠ هنف هدايعإال لح درع انكر لد كك ا طرقا

 م0000 02 ردا نم[ لك الا ب ةكاعلا هل كيتحو ا اديماع "نكد اذه

 ىحاعملا كرت: لاعف ..:ظفحلا ,ءاود نع.فاسلا"”ضعب لئس دقف : لبق نإف

 مرت الإ اوابأل ريتا نأو « ةعاطلا لع نيمت ةعاطلا نأ دغاوقلا روهُتم نمو

 لح ءآ ريخلا لعيب 1 ناسالل هقدر اب |١ تا 01 000 د

 تلق نإو « ةدعاقلا هذه فالخ ىلع ناك 6 ال» تلق ناف 0 ريخلا ىلإ هب
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 لصا ام تفلاخ ع« مك د
| 



- 

 1 امرأ تاذاسلا ف ف

 داو 0 تاركا لقا ف زتالا فلس ل عالطالا ىف

 ىهتناو . بجعلا تل « بئاجعلاو هلا نم اهيف اراب عدوأ امو ؛ و

 ؛ةلومك 22يف راسنا انك لاك نا 7 ردا

 الفأ )ك0 + ىتنم هللا نلحاتو ضرألاو تاودنلا تركت قاورط
 رفأ) اه رخل لآ( تسفر تحد اعلا لا 5 لبالا لإ نور

 0 مامت ىلا ( جورف ل ل مهقوفءامسلا ىلإ اورظني

 « ةقراخمالا ةداع هيلع كحل + نكي ملومهنع بجح اهف رظنلاب ممرمأ,مل هنأ مولعمو

 هكناللااويف ك5 ىلا تايتكلا تلت اذاو ديلا رشا رد ها

 اهيلع عالطألا بلطتب ًارومأم الو « هيف رظنلا ىلع ليحأ امم اهدجت مل بيغلا ملاوعو

 هيف رظنلا بولطم ريغ كتالذ نا ىف ةيفاك ةقرفذلا هذهف . اهتتاقحو اماوذ ىلعو

 بلطي نأ غيني ل بواطم نكي مل اذإ و « ًاعرش
 لب رع كلطب ءامتعالا نإاف؛ ىسلف ضاخلا تفلطتلا اذه 2 نتا

 نيمدقتملا ءاكحلا نع لقن امنإ « سهلا ءارو ىلا ملاوعلا ىلع عالطالاو ؛

 مهنم نيطأتملا نم « ثحبلا نونف ىف نيقمعتملا ةفسالفلاو

 نم « ةيدمحلا ةعيرشلا اه تأت مل ةصاخ ةضاير ىنعملا اذه ٍبلطل نوررتي مدخم

 هكالذ ريغ كل 3 ناويحلا سس جر ام وأ ناوبحلا ود تاننلاب ئدعتلا طاوتقإ

 هلو تي حاصلا تفلعلا ف 0 دحو الو 6 ةعب رشلا ف لفتت م ىلا مهطورش نم

 ا نع لقني م كاذب لكعي امو 4 ةيناحورلا ملاوعلاو ديررحتلا 0 0 5 0

 لوح انأاض 1 ىلع 0 5 نولاطم ربع هنأ 0 ةحح كللذي د . مهم

 لاعت هللا

 كل 0 ) م 0 ) هك رفلاو . اوم ا ) 2 ١

 كح ا



 ( ةرشع ةيناثلا ةلأسملا ) فاكملا دصاقم يناثلا مسقلا 09085

 0011 ار دسم ةفرملا زارقم لع كلامفأو هتافصيبو هللاب ةفرعملا "نإ ::لاقي الو

 ةحرد ىف عاسناو « سفنلل ةيوقت اهف تاداعلا قراوخو « ةيناحورلا ملاوعلا اهلج

 ىلاعت هّللاب معا

 ا زب دعنا ا يلح و لمعلا لجبال اعرش ملا بلطي نا لا

 نإ اضيأو . لضف كلذ ىلع ةدايزلاف « ةيافكلا قوفو فاك ةدا ,شلا ماع ىف امو

 22 أ 00-5 مالسلا هيلع ميهاربا لاق اك ةلجلا لع دا

 : هوحو نم كلذ نع باوملا نافةب لإ (قاولا نع

 ريكتال ©"7 هيزعال ةريصبلا حتف بلطو « ءاعدلاب قراوملابلطنأ ( اهدحأ )

 ها را تالا لهده رينا كالانب علما و تادني خا نيفزطتلااه]أو عدن

 ةدابعلاو . ةيصعمب عادي ملام اعرش ةيو رخالاو ةيويندلا رومالا ىف حوتفم هباب

 00 الف ؛ هيدي نيب عوضخلاو « هل لمعلا صالخإ وهّنن هجوتلا ان دصقلا اعإ

 هل لمعلا صالخال 0 ىو لا ا ا ا ا

 بزي لاوح الا باب رأ نم ًاريثك نأ عم ؛ ةدابعلاب هيلا دصقلا غاس امل « ةدابعلا ىف

 دصقلا عم ءاعدلاب قراوحلا بلط 1 يق ل ا 5 مع

 و 1 سا اك

 رذعلا ضعب انل ناكل "7 هلك كلذولع هب لدتسن ام دحي ملوا هنأ (يناثلاو)

 بئاجعلانم ةداهشلا ملاعفو فيكف « بيغلا ملاع ىلا 5 ملاعنع ىلطختلا ىف

 اهنم غلبول , ةيقاب ىهو رهدلا ىفيام © سمتللا ةلهسلا « ذخأملا ةبيرقلا « بئارغلاو

 دصقي نأ ىف ريكنلاامنا هيف ريكنال ءاعدلاب كلذ بلط نأ ىنعي.ءاعدلاب ىأ )١(
 .تادابعلا نم ىرخأ ةدابعبال , ءاعدلاب كلذ بلط ميهاربا انديسو . ةدابعلاب اذه
 ةدانعلا: ابلطك ءاعدلاب قراولا ٍتلط ىبلخ

 . هيلا راشأ ام رخآ ىلا « ةلماشلا هتردقو « هبمزنتو « هللا تالاكىلع ىأ -(؟)

 نيباوطلا نيب قالا كر امانا



 1 ١1 ٠ 0 تاداسعلا ف قر 0-2 راغنلا اذهو
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 ةداع لعج هناب ديزيو « بيغلا 0 لع 0< ؟ مدقت اه جراخ

 اذه بحاص نال ؛ ةدايعلا نع عاطقنالا ىلا برقا وهو « كلذ ىلا ةليسو هللا

 ( فرح ىلع هللا يعي نم سانلا "نمو ) : ىلاعت هلوق تحت ام هوب لخاد دصقلا

 « دبعتلا نم هدصق وه راصو « هب حرف بلط ام ىلا لصو نإ اذه كلذك ةبالا

 اهعارو 6 هذال ير م نإو؛ ةدانغلا تقعضو: ةذوصقمهشقن قف 1

 نسينا رو ا طدرل ني للا كا هلا 0 ل لامعألا مئاتن 6

 ةكلل 6 68 ترو 508 نقرأ هلل 0 دع عمت قاتلا

 تغليف ء اهباب هل حتتفي لف « ةكحلا لانيل كلذا ضرعتف« "7 هناّيل ىلع هبلق نم

 ىرجب اذكهاو 4 00 ١ ل املك اذه » : لاقف « ءالضفلا ضعب ةصقلا

 هر د تا ا ا ال ٍِلعأ الو . اهوحنو ةروك ذملاىفاعملا رئاسفف مكحلا

 نا اا ام نف؛ د00 ام مح“ لب ا

 نار دسفتلا شكك قو ةئزا رف وصول  نلع يدخل ل ا م فيلكتلاب

 مث « طيخلاك اقيقر ودبي لالهلا لاب ام : لاقف سو هيلع تاكا ىنلا لاي

 0 م 0 0 6 نأ ىلا ومني

 انا 8-0 را حلاو ضان تقف لل اهلا

 2 لاؤدلا اذه: ئضتقمل الماش الاثم اهروهط نم. :تونبلا ناشإ لك الا

 هيلطتب رمؤو 1 ا م

 :لاقو ( اموي نيعبرأ هلل صاخأ نمز ظفلب بيهرتأاو بيغرتلا فرت 0١
 ىلا لوص الا نم ,ىث ىف هرأأ لو سابع نبأ نع كباتك ىف 0 07

 لماكلاك.افعضاا باتك ىف ركذ امنا ء ندحالو حي دانساىلع هل فقأ ملو « اهعمج

 تا دعل دقولا تاتك ىف ةتثاوز ىف ىزوورملا نسا ند ملا لور رك
 لوحكم ,نع هريغو.نابح نبا خيشلا وبأ هاور اذكر اسراء د 007
 هلل صلخ دبع نمام ) ظفلب تاعوضوملا ةرك ذت ىف هرك ذ دقو : لوقأ ها السرم

 فيعض : هنع لاقو ( هناسل ل هبلق نم ةمكحلا عيباني ترهظ الا احابص نيعبرأ

 عوضوم هنإ تاعوضوملا ةلاسر ىف ىناغاصلا لاقو



 ( ةرشع ةيناثلا ةلأسملا ) فلكملا دصاقم ىناثلا مسقلا 0

 حنمتسي هلل ةالص هذهف .ةيآلا هذه لجل ©” «ةالصلاب معرمأ هقزرو هللا لضف

 للا ادادعأ ا أمم

  تادع تلا[ كررظأ 1 هخيشو ىب رعلا نبا ىرج عيبملا اذه ىلعو

 مدعو هيف هطورش رفوتل 2 0 ناك اذإ هب ىدتقيلو « هتمامإ حصنو

 ةداسعلا كلتو « هب 0 اع لاق 0 (هدنع هب 1 اللف ماقملا كلذ موقب نم

 ل10 ل 6 قدام .ةداسلا ةيعورتم لضأ#لف مدهال ةرفاظلا

 للا كلذ تخلو قرختلاف تاع وع وأ ةمامالا وأ "قمانلا َدْنَع

 . ةدابعلاب قلخلا نم يظعتلاو هاما بلط ىفام هيف نآل

 كلدرع 1 ملا وأ ةيالولا ةحرد ليتل لقعلا ىلا 0 0 هيف 8-32 رو

 قل دا لا و ا "لا دف عرف

 0 كلا ا 6 نرد نواز + هللا ديعدنب الرع لاق نيح حبلا بيدَحو

 5 1 02 ك0 دا نأ ران ١ نادل ويوطاو كدكوادك“

 0 هلا 1 ىلع لزشي

 لع عالطالاو « لمعلاب سفنلا ديب 0 دصقب ديعتلا ط كا 5 1 :

 عالطالاو ؛ تاماركلا لينو « تاداعلا قراوخو ةكئالملا ةيؤرو 3 ملاع

 لثم دصقنإ:لوقينأ لئاقلف . كلذ هبشأامو « ةيناحورلا ملاوعلاو مولعلا بئارغ ىلع

 نوكينأو؛ ةيالولا ةجرد لين بلط ىلا مجار هلصاح نآل ؛ غئاسو ع
 عرشلاىف دوصقم بلطلا ىف حيحص اذهو . سانلا نمن يفطصملا نمو هللا صاوخ نم
 هنإ : لاقي دقو.قرفالو « اذه لبق ةلثم الا ىف مدقت ام زاوجلا ليلدو . هيلا قرتلا

 00 راع اا اذه عد 6

 هفلاقلل طرادلا طرف دقن تح كلبا عر ا ؤمأم نكي" لو ىأ * (؟)
 معئامال تا ةكعلا ر ءةطقبا وأ مظعي ا” اخ 5

 الفىلاثلا امأ : قباسلا وهو نيدصقلا أ 10 / ا ل ( هلوقو . هنم



 6١ اضرأ تادابعلا ف ىرع ة

 و صاخلا وأ م ةكفدلا يلا 0007 دعا لا يقتل

 ع رهاب 2 لطاالا دصقلا ١# 1 ال مسقلا اذه ناف « هالاو لاملا بلطك

 ةماعلا نم مدقنا 8 كا « مايح ىلاب ة ةوهسل | عطق تاطل ,تلاثل انلاو : كلذ فواح

 مدعل ىحتقملا 1 اثلا قو 8 ام كلا قدح غملب 206 طظوافحلا لأ هس قى ةعباتلا'
. 

 . انيع هسصحتشإ ا امو ع 6 0 اتلا كا الذ . نم ىدتش امو 0 5 كلا

 02 ىلا بهاو ! 39 بلطي, تيدح نم افا ! قلاش 1 رظن ام ا

 م 4 ميلا كيعأل لاح هللا نوم 4 وه وم ا
 2 باوُثلا كاز ا

٠. 3 - 
 000-

5 

 اًنعاب 0 ل 3 8 ا ةنملاب 0 نم 0 5 رخذلا

 كالذ هديب نم لإ .ود>رلا كطفل َن ل : 0 هيف 000 ك احب هتوح نم

 دبع هيحاصو ةراحالل اياط م مهضعب هدع انمم كلك ف .. هل نضع

 ١ 1 5 وم ديف

 اذهف « ىطعي وأ مظعي وأ دمحم نأ لجأال لماعلا رخآلا فرالا كلذ نمو

 دال مها هنا هلع لع لماع

 هدده لودح هرب كصق ْن كه

 ضرف نإو 7: 8 2 وهف هيف صالخإ ال

 صالخالا كرتل وقم وه لب « هلل صالخالل وقم دصتلا اذه سيلف ةحيتنلا

 هل لاس و « ءاطعلا هللا نم لاسيف « ءاطعلا ىلا ًارطتم نوكي نأ الإ هللا

 ضتقم لمع هناف « اذه ةحص ىف لاكش د الف « سانلا هاريل ال صالخالا 9

 ةالصلاب تح ا ناعت هللا لوق ا 3 وعمو 09 دبعتلا هل عرش 18

 كلانا راما اذإ ناكهنأ » سو هيلع هنن ىلص ىنلا نع ىور و ( اهياع ريطصاو

او لع باضتنالاو هن عوضا 6
 مك



 ممر الا ةلاتلاا )تكلا دفاتم ىلثلا ميسا 0-1

 نم اهلا ةحارتسالاو «ركنملاو ا ىهنلاك“ ةعبات دصاةم ال نإ مث

 رق تاعجو »: حيحصلا ىفو 52000 انحرأ»: دا قلك اكيلا --

 اللا تأ ننال د نلاعت كازلاق ؟ اهنن قزرلا تلظوا « © كولا 6

 00000 0 1 د1 ىلا( يكلق زرت نم .. انقرير كلل اال .اهيلعب وطلبت
 0 لا الا يللا ةداعو ةراعتسالا ةولانك يت اكلملا حاتاو ينبا

 ار 11 راحو لعل نوكوت 1 ةدلاذتا' ةيانلا ةدئافلا ىهو «رانلا نم ةاجنلاو

 00 الإ ثمنا لو 7 ( هش هد ف 5 00 « ٠ تيدملا

 00000 م مال ل ر كي نأ دع تلا ةلفان كي دفن نربللا نس لا

 . دوما ماقملا ليللا مايقب

 نصحتلا ىلعةناعتسالاو «نايرلا باب نمل وخدلاو .ناطيسلاٌت الاسم دس مايصلا ىف و

 نم : لاق مث  ةركو زتيلف د عاطتسا ن : م رب تبخل قف ؛ةيوتلاى

 هلو ءايصلا » : لاقو ءاجو هل هنا مولا هيلعف عطتسي مل

 "7 نايرلا باب نم ىع 5_مايصلا لهأن م ناك نمو»

 00000 ك1 ةماعلا صو ةيورخا تروق ايف كاذاسلا؟رئاس كالاذكو

 اذه دعب و « مدقت اكمل عوضملاو دايقتالا انهو. ةيامالا ةدئاقإل ةكبات الك قو

 كعامل 000 .اهاوسو اهدئاوفنم رك ذ ام عيمج ىلصأالا دصقلا عب

 011 كنا رت حس وو
 (, تو. صل جر مدقق (0)
 اس 3 68

 2خ 0 رب وا مسمنع بيهرتلاو بيغرتلا ىف هأور 0(

 0 عك جير عم )ه(

 ةتسلا هجرخأ ثيدح نم ءزج (1)
 ةسنا نع ريسيتلا ف ج رخأو . ىتاسنلا ظفللا اذهب هاور ثيدح نم ءزج (0)

 قلغأ اولخد اذاف .نومئاصلاالا هلخديال نايرلادل لاقي اباب ةنجلاف نإ) دواد ابأ الا

 ( دحا هنم لخدي الف

1 7 



 آ 0558 اضيأ تادايعلا ىف ىرج رخالا رظنلا اذهو ) 0 :

 ةراضملا عوقو نمالو « اهعوقو ةجوزلا ةراضم. دصق نم مزلي ال ذإ ؛ انيع ةفلاخلا

 كلذلاوز وأ «جوزلا ىلع م كلا وأ  حلصلا زاو+- ؛ بزال ةب رض قالطلا عوقو

 اًينيع هؤاضتقا نسلف ايضتقمأ لو آلا دضقلا نك نإو . لازال

 ؛اتالهماهاض تعم نالطب و اهعاتما كمال ةىقلا ةيلاشلا ءا دفا نأ تار لاف

 ٍك

 ف عورشم ريغ 1 روظن ام هلل دعتي نأ حصا اللف ءاعم تاداعلاو تاداسعلا ىف

 جوزعينأ هل حصبال فيزاكو# رمدلا ا

 حاكتكو « ةراضملا دصتب حاكنلاك انيع ةفلاخلا ىختقي الام | نول

 ريغ ناك ناو دصقلا ناف ؛ رظذلا نم نيهبحو انه نأف « ةححص» نم ذنع ليلحتلا

 نمو . عنم ةقناوملا مدع بناج هدنع حجرت نف . ةفلاا نيع هيف رهظب مل قفاوم

 اضل حاكن نا عنع / ةدلاكلا ن1 مدع بناج هدنع حجرت

 حاكسشلاف . عونمملاو مثالا ىلع هسقن ىف م حاكسنلاب نواعتلا باب نم هن ف

 قرد لكل راض انااانلا 6 ركع ةفرملاواءانألا كف رهو كلن 1 مكسحلاب رفق

 زاجأ هريتعي مل نمو ٠ عنم رادقللا اذه ربتعا نف

 لصف
 . اعم تاداعلاو تادابعلا ىف ةعبات دصاقم عراشال نأ ىلع ىنم ثحبلا اذهو

 : اهيف تين نقف تادايعلا ىفةاسأو :تلثمأ هته رمتنقو ءرهاظ يف تادشا 0

 « هيلا هجوتلا ,صالخاب « هناحبس هنن عوضملا اهتيعورشم لصأ الثم ةالصلاف

 لرت ل  ل مدق ىلع باعا

 كت لو ا 6 ا نر ةالصلا مقأو وز نك

 م17 ير عناب لصلا ناد: تينمل ىو( يك 0" 00

 نقولا هوز 0

 07 جراطوأالا ّ ( حي داشاب دم اناور ت5 نم ةلج 2(



 (ورشعا يناثلا ةلأشلا ) كقلكملا دصاَقَم قاتلا منقل ماا

 11| واد وملا دحاولا؟ىادجلوتلا اهيف ةلصأالا ةدكتملان اه.« اتتاذاتسلا:انكمو

 وأ 4 ةيحالا 2 تاحردلا 0 ديعتلا كضقف كلذ مو ) لاح 06 ىلع هيلا دصقلاب

 لو الا دوصقملل ةدك وم مباوتلا هذه نإف « كلذهبشأامو « ىللاعتهللا ءايلوأن م نوكيل

 عباتلاىل دصقلا ناك ادإ 1 فالح 6 ادا ا 7 هرف ماودلل هةيضتقمو 6 هيلع ةئعابو

 ناثل أ ا أاملا ل دصقشب 1 0 نع ل اود ىصتقي ال

 لا كلا نإف / نسنارملاو نيقفانملا ك1 4 مهم د ند 0 سال خاسوأ نع

 نك لسكمو كرتال وقم وه لب 4" ءاوذلا' ىلع ثعاب الو دك وع سيل رومألا هذه

 هيلع انلب نااف' هب واطم ذب ةضتي اندر الا هنخاص 0 ال كلذلو « لمفلا

 | ةيآلا ) قي لع 2 ا نَم ٍسانلا نسل 1 هل يو 5ث ني

 همم ناك نإو 4 مخلل لصف اذإ عراشلا كمل ذأ داضم ككل م 0 7

 حاكتلا ءاقبل دكْو ملا دصقملا ىلع حك انلا نإف ب دصق ريغ نم ”١ ةيعبتلاب الصاح

 دصقلا ىلع هلل ديعتملاو . ليلحتلاو ةعتملل حك انلا عم ىوتسيف قارفلا هل لصح دق

 كحل عم ىوتسيف « 6 "ا ا رم 0 مدلا ظفح هل لصحم ل

 وعدك ولا عباتلا دصاق 0 0 ا ب 301 هيشلاو نان

 عاطقتالاب رح يا عباتلا دصاقو « ماودلاب

 ىنتكي مأ ؟ انيع ةفلاخلا ىضت#ت ثيح نم ربتعت له ةداضملا هذه : لبق ناف

 انيع ةعطاقلا ىضتقي ةعتملا حاكذ نأ كالذ نايبو ؟ ةقفاوملا ىضتقت ال اهنوكب اهف

 وأ ةخوزأا ةراضأ دصاقلا حاكنو 1 هيلع عراشلا كيل هتفااذ ْن ا 6 رص الف

 كلذ 2 5 هلا ىضتقي ال م كد هيشا امو 5 عقويل وا ذك 0 ال

 يك دنكلاو , حاكدلا عرش عرا فلا 1 - ةعطاقملا نيعى يضتشإ ا

 را ةوراوأ عراشلا ضل 5 »اضم دشأ ةعتملا عد نام ةارسلا

 ةلصاوملا ماود خر >راشلا دصقم نأ ىلع ةلالد رهظأ ناك

 ةيعبتلاب لصحي دق ىأ 00



 اللةبا/ الفالامو.ةدوصةمةيلصالل ةدك ؤلاف : ةعباتلا حلاصلا ىف رظنلا(ةثلاثلا ةبجلا)

 ف عوقولا نم ظفحتلاو 6 هتوخإ وأ اهريغ نم وأ ا هدالوأ ىلعو هيلع اهمايق

 هللا نم معنلا ديزع ركشلا نم دايدزالاو « نيعلا رظنو جرفلا ةوهش نم روظحلا

 هزه 6 حاكنلا 0 نم عراشلل دوصقم ادع مدمخ : كالذ هيشأ أمو 4 ديعلا لع

 كالد ندم ءىرقتسا كلذفو روحا ليلدب عاف هنمو ) هيلا راكم وا هيلع صوصنم

 كل كا وه عباوتلا كضاقلا هذه نم هيلع صلام هذآ كلذو 1 صوصنملا

 محا رنلا :كاوتل بلحتسمو « هتمادإ و هيلطل عدتسمو ؛ كك وقمو ؛« ىلصأللا

 . لسانتلا ند ىلص الا نخل 2 4 لص ىذلا 43 فاطاعتلاو لصاوتلاو

 ؛ ًاضيأ عراشلل دوصقمكلذدن أش امم هيلع صني ملام لك نأ ىلع ١7" كلذب انلدتساف

 « بلاط ىبأ نب نع تع 00 ه0 مع لعق تمل

 أ حاكنلا نأك اللف "تلد هيشأ امو )2 تاتويبلا عفرأ ةلصاومو« تييذلا نفرشل ايلط

 نسح هل بيستلا دصق نأو « ناس دصاقلا هذه لثم

 « قالطإب عراشلا دصاقمل ةداضم روم الا هذه ضقاون نأ نيبقي كلذ دنعو '

 ايلحنل اهحكت اذاني ةقاوللو وكلا وجر ضاولا دع لا اما كا

 عراشلا اهلعح ىلا ةلصاوملا دصقل داضم هعنمع لئاقلا دنع هناف « انالث اهقلط نل

 « قالطلاب ةعطاقملا هنم دوصقملا ناك ذإ ؛ طرش ريغ نم ةايحلا عاطقنا نا ةمادخ

 ةظفاحم روهظ ىف دشأ وهو . ليبسلا اذه ىلع حاكت لكو ةعتملا حا 5 1

 كلذ هيف نكي مل امع ىهم ثيح (« ةلصاوملا ماود ىلع " ” عراشل

 رظنلا قبيو . ملستلاب ةميلسلا لوقعلا اهاقلتت ىتلا ةبسانملا دم 01(
 انه ةبسانملا فرعتو ) اهنف لاق ىتلا ةيناثلا ةهجلا نع ةلقتسم ةثلاث ةهج اذه دع ىف
 انلق م ةبسانملانم اذه ناكاذاف .ةبسانملا ابنم نأ مولعمو ( ةمولعملا ةلعلا كلاسمب

 ةثلاث ةهج اذه لعج ببس نايب ىلا جيتحا

 نيعت ىذلا ةعتملا حاكن نأ ىأ ( عراشلا دصق ةداضمف ) لصأالا لعل (؟)
 ىلا ةلضازؤملا :ةداضم ىيمريغ» ليلحتلا نم 16 دامؤرئاسنم دشأ ةضه تس

 نا معن .اهترافيال دقو« ةدم ىلع هيف الخدي مل ليلحتلا نال ؛ عراشلااهيلع ظفاح



 ( ةرشع ةيناثلا ةلأسملا ) فلكملا دصاقم ىلاثلا مسقلا يع

 قالطا الا ىل أ راد نارغا لع

 بلغ هنأو « تاداعلاوتادابعلا نيب ةقرفتلا عراشلا دصتم نم انماع دقف ًاضيأو

 ا ناكل فاضاخلا هيج تئادانلا تاب وت ا رتتلا يحاك اذاتشلا تاب

 ما را مفرو سا الا هازال كأم تنتلي ل كلذلو . ليلق نيبابلا ىف

 .تلصح. نإو ةينلا ثادحأالا عفر ىفو « قلطلا ءاملا طرتشا ىتح ةفاظنلا درجم

 0 مبتو 4 امهماقم م ريثكتلا ريغ ةماقإ نم عنتماو كلذ نود ةفاظنلا

 .نم كلذ ريغ ىلإ « تارافكلا ىف ددعلا درجم ىلع رصتقاو « ةاكزلا ىف مقلا جارخإ

 كأن َُق كبلَصَو : دانا 8 2 هيلع صوصخنملا نع ىلع راصتقالا ىدتقت ىلا ليال

 د 210 لاف قذلا» ناهيحمالاو ةلسرما كافل ةوعام 0 نافف ولا ةيادافلا

 . هيلع ليلدلاو اذه ىف مالكلا ا كلذ عبتيام ىلإ « معلا ر ا

 01 ظحرتلا» كليفو © ةناذانملا" فا كسل 5 كلف 0 اذإو

 ََ ترد اعلا فق

 1 1 لل هيل رباع كوم <تادابغلا تا[ ىاعلا“ قات نأ نك دقو

 هنم روظ دقو 2 ناداعلا باب ف تادسعتلاو تب ةيفنحلا 2 ةقي رط 2 هيلع قايلا

 . مدقتام ةدمعلا نكلو « ةيرهاظلا » ةقيرط ىهو « هيلع قابلا ىرحيف ءىث

 ةدعاقلا 0 ىلإ ةعحار باحصتسالاو عل ىننلا ةدعاقو

 . ةيلصادصاقم ةيدامعلاو ةيداعلا ماكح الا عرش ىف عراشلل نا د ةثلاثلاةهحل او ع

 ةعبأت دصاقمو

 اال د للبالا دمفلا قلع ايانعا عورشم هن ف ؟ حاكتلا فلادلاثف

 عاتمتسالا/ نمو ةياو را لاصملا ىلع نواعتلاو « جاودزالاو « نكسلا

 001101 او“ ءانلاا ف داش وم هللا ىلغاتا ىلإ نطتلاو « لذاحلاب

 تاداعلا قو ديلا تادابلا ىف لممالا ) ةرثع ةماثا أملا ف ()
 ( قاعللاا لا تافتلالا



 "88 فقوتلافإعت مل نإف « ةفورعللا اهكيلابع كمال رابعا ( ةيناثلا ةهجلا )

 ىحاطاخ اه ىدعتيال أ اعرش ةعوضوملا ماكحألا َّف ليصأللا نأ«قىاثلاو »

 ىلع ليلد ىدعتلا ىلع اليلد هبصن مدع نآل ؛ ىدعتلا.كلذا عراشلا دصق فرعي

 هكالسما عضوو « اليلد هيلع بصنل ايدعتم عقلا دنع ناك ول ذا ؛ ىدعتلا مدع

 كالي ال نال لع دي كيلا لحن اهم ريخ دقو « ةفورعم ةلعلا كلام

 عراشلل دوصقم ريغ 4 صوصنملا ريغل ىدعتلا نأ حصف « كلاسملا نم

 ةفقارتلا ىفتت © لو الاد نأ الاذ مضوملا ىف هجتم اهالكن اكلم ناذهف

 تاز "1 ناكمإ اذهنو طفي وب« داوم نيغي ضورفملا نعدنتلا نا مزح ريغ نم.

 نأ نكمي و « عراشلا دوصقم نوكينأ نكي ذآ « اصلخم دجب ىت> اثحاب رظانلا قبيف

 ىَقت هيلع ىبنيف « دارم ريغ هنأب ةيضقلا مزج ىغتقي « ىناثلاو » . هل ادوصة. نوكيأل

 ناك وا ذإ ؛ هلدوص#٠ زيغ هنأب انظ وأ اماع هب مكحو « فقون ريغ نم ىدعتلا

 ام ىبأ نإف . دوصةم ريغ هنأ ىلع لد كلذ دجي مالو . اليلدهيلع بصنل ادوصقم

 ليلدىلعدعب علطي 9 مكحلا قةضقلا 5 ديت هيلا دهتعملا فالخ حضوب

 هفاللخ ىلاهمْز> خسني

 1 ةلاوأو وعلا متت مدع نذل نا اتم نوعا بت لك

 الإ ,,ويردافر ء'اانكماكتأ اننا اديطيبا ]د اذا[ ملكل“ ءاوسوزطنلا نفاه يك

 ؟ 1 5 كيكف مالحو فقوتلا)

 ؟نقوثلا ضقت ناقل ود ند اسم نات رار نيا لا

 لق نيا" رع رك لا عرفتيف ؛ را ىلع اهيا حجرتي نيليلدل ١ امي

 ى دعاو ديتع وأ ندوه شع« ناضرادتبال لقوا ناللدلا تر
 ف ىننلا كالسمو « ةلاعلا ىف فقوتلا كالسم هدنع ىوقنيف « ننام ا نيتقو.-

 ناضرام ( 0 ةرمث اه نوكي الو « كح امييلع ١ اهلج نب دف محلا 6

 لمعلاو امم عافتنالا تأتي تكف ناطقسيف « حيجرت داي اللف ىواستلا عم.

 ؟ امهاضتقم



 ( ةرشع ةيناثلا ةلأسملا ) فلكملا دصاقم ىباثلا مسقلا 0 28

 ىبنلا هنمضت ىذلا كالو : دل هنمضن ىذلا هب ا دانا نَح ىهنلاك يرد

 | دتلا الإ قاتلا دحملا كميف امين لبق نإ ا لا ناف « ءىثلا نع

 ا جرم يتلا دأ رمال 0 اي لئاتلاادنع اهارخ ار ؟1ن131لا

 منال ا رمالا تالذكو ٠ دصقلا مدع ىف حضوأ رمألاف ١"ىفنلاب ليق نإ امأف

 1 والا هلل دف ع الا كنجاازلا متيالام در لاسم قيلرك لنملا ةنن ةلااوورمألا

 ٍديق كلذلو-. هنف نحب مف الخاد نييبلف هش عزانتم 0 دوصقم ىلع اذه ىف

 اعلا .ةلاودرماالا

 0 اد مار اذالو ولاو زم الا رلغ 0 د ةيناثلاو ب

 « تعبتا ةمواعم تناك ن اف : الوأ ةمواعم نوكت نأامإ ةلعلاو ؟ رخ الا اذه نع

 ةحاصمل حاكتلاك ؛ همدع وأ دصقلا نم ىبنلاو دلل مشار كيودشم

 فرعتو . راحدزالاةحاصلدودحلاو « هيلع دوةعملاب عافتتالا ةحاصل عيبلاو © لساتتلا

 عراشلا دوصقم نأ لع تنيعت اذاف « «ةذلا .لوصأ ىف ةمولعملا اهكلاسمب انه ةلعلا

 تف كاور هم دعاوأ عييستلا نموت وهم دعوا, لعفلا نما للطلا تالت هتحتقالام

 نادل ةلدكو اذنك دق هنأ عراشلا ىلع عطقلا نع فقوتلا نم دب الف ةدواعم ريغ

 :رظنلا نم نابحو انه فقوتلا

 لا نحلل مركحلا قاد ىيةيلع مرفت ست النا نإ ةدحأ )

 .ليبس ريغ ىلع لالضو « ليلد ريغنم كح ةلعلإ 0 عم ىدعتلا نال ؛ نيعملا

 دصق عراشلا نأ رعنال اة ل ب را مكحلا حصير الو

 000 1 5ريال نأ نكمأ كلَ ل ل اذأ اناا « الوأ دير لع كحل

 ليلدلا هدمل انه فقوتلا * عراشلا ةفلاخ ىلع امداد

 ىبنلا وه ءىثلاب رمالا سيلنولو قي« راتخاوهو: ىلا ردلاومامالا أر وه 500)
 هعلأت كي ضافلا تان لرد لقحه قلا ةانص نع

 هيلا دشري م« ةيفيلكتلا ماكحالا ىف هلبق امو . ةيعضولا ماكح الا ىف ىأ (؟)

 اضيأ دعب ىتأي امو « نيمسقلل هلي



 "#8 00 ىئادتبالا ىهملا وأ رمالا حيرص (ىلوألا ةهملا)

 كحن عم نكل بوجولا مدع ىلع وأ « قالطالا ىلع كا مازولا

 قاقمعتملا»» ئاروهو ! هي رطنلا قالا تنبات ةيعرتقللا ظالألا نر ا

 :وألا علا نم ع فرط ىف اذهو. صوصنلا لع هل نيمدقملا ى» سايقلا ف

 ْ ش) :
 ىعملا هيف لح ا هحو ىلع 4 عي نا هك اتعاب ل لاشي نأ ) ثلاثلاو (

 .ضقانت الوديف قالتخا ذا كَحاَو ماظن ىلع ةعل رسلاىرحتل 6 سكعلاب 0 كلاب

 فرتبدب ىلا ةعاشلا وداعش اتمنا 8 نيرو اقلط يك

 : تاهج نمفرعي هنإ قيفوتلا هّللبو - لوقنف . عراشلا دصقم

 هنأ مولعمرم الا ناف ؛ ىج رصتلا ىنادتبالا ىهنلاو رم الا درج اهادحإ ع

 .عراشلل دوصقم هب لا دو>و دنعلعفلا عيوقوف 0 لعفلا 1 ل ناك اعإ

 دوصقم هعوقو مدعف 6 هنع كلارا لعفلا ىننل ضتفم 1 مولعم ىهنلا قل

 انهف . هدوصقأ ف اا هب ١ روم 1 عاقإ 00 نأ 3 هدوصقأ فلا هع امي إم هل

 ١ ناو « ةلع ىلإ رظن ريغ نم ىهنلاو رم الا درح 9 لك 0 رهاظ هحو

 لرد هريع هب دق ئذلا 0 0 دتبالاب دبق انإو

 ايمن سيل عيبلا نع ىهنلا ناف « ( عيبلا اوُرَدَو هللا < ازهار

 « ىاثلا دمتلاب دريصتملا ىهتلا ني وهف © ىعبلاب رمالل دن طات رش 0001 0

 0 2 « 1 ىبزلاو ىبرلا نع ص 55 كرا دصقلاب هنع ا سن عيبلاف

 درجم نم عراشلا دصف مهف ىنف اذه هلاش امو هب لاغتشالا دع ىلا

 «(ةباوضخملا راذلا جف ةالصلاب د ةحرتلا ةلأثتلا ليصأ نط "وشما اا

 حرصت نسل ىذلا 'ىمصلاىبنلأ وأ رمال ماا رح رح ل إو و

 دا 3 نامل كا هب نرتقا انكر ون أم لا لع ب

 اان كفك لارا بريف ص ال
 فالخلا



 ( ةرشع ةيناثلا ةلأسلا ) فاكتلا دصاقم ىناثلا نقلا 0 27

 ايو ؛ ةتبنأ فورعم ريغ وأ مانا ىل أع اااتل 0 012 1

 .لصاحو 5 سايقلاو را مدى ءاحام هل وو 6 سايقلاب لوقلا 0 < نع َْق

 000 < ةقرهاظلا»“ صار هو اًنللكم زهاظلا 0 لجلا هجولا اذه

 ا نت اقنل ا! هعاقك نو هلا زانق هلعلو ٠ صوحنلاو رهاوظلا ىف عراشلا دصاقع [ 5 لا

 0 ل ا قالطإب 220000

 اولاق أ" هقالطا

 ا لودر »ا قاب رح أ الإ “اذه نم رخالا فرطلا ى ( قاثلاو )

 رخآ رمأ دوصقملا امنإ و « اهنم مهفي ام الو رهاوظلا هذه ىف سيل عراشلا دصقم نأ

 2١ لع كيم اهرهاظاىف ىف استي ةعي رشلاعيجج ىف اذه درطيو .هءارو

 مهو « ةعيرشلا لاطب ال دصاق لكى أر اذهو . عراشلا دصاقم ةفرعم هنم سمتلي

 صوصنلا ىف حدقلاب الإ كلذ مهنكمي مل موصعملا مامإلاب اولاق ا مهناف « ةينطابلا »

 رثكلا لل ىأرلا اذه ل امو . مهمتز ىلع هيلا رقتفي يكل ةيعرشلا رهاوظلاو

 رخآ مق ن0 رك ل لق لا تيل ال نأ لو لاو ٠ هللا دايكلاو

 عراشلا دوصقم نإ : لاقي نأ © ناش ةيرخلا » رهو ه1 الا ةنر اوم نك

 00000 ا مر دتلاو رعارلطلا راس الابحل#  لعاعل لا اقم للا تاقتلالا

 الا دعو ىرطتلاىحلا مدقو حرطا ىراطتلا ىلا صنلا فلاخ ناف 6 قالطالا

 ىلع ىرجأ ءاوس ءارهاظ ءانب اذه ىلع ىنبم سايقلاب لوقلا عنم ( سايقلاب لوقلا

 . فورعم ريغ اهرسف ضعبلا ىف تعقو نا اهنأ ىلع وأ اسأر حلاصملا ةاعارم مدع

 لوقي ام ةحص دك وب ىأ ( غلابيو ) هلوقف نيلوقلا الك ىلع سايقلا ىتأتيال هنأال
 مزاللا اذه مزيليو « سايقلاب لوقلا مدع هيلع مزلبف

 .نوكيلو « هيليام عم مالكلا قستيل ( ةيرظنلا ىناعملا ىلا ) لصأالا لعل (؟)

 نوكي الو . هدعب ام ققاويال هناف ةخسنلا هذه ىلع امأ .لو”الارظنلل الباقم اذه

 لو اللالباقم



 يعل رالادملا ع عراشلا دصاقم اهب فرعت ىلا تاهجلا نايب ىف ( لصف ل

 نم مهريغو ةيعفاشلا بتك كلذكو « برغملا دالب ىف دوجولا ةمودعلاك ةيفنحلا

 بلاطلا بسكي امبر دحاو بهذ لالدتسالا دايتعا نأ عمو « بهاذما لهأ

 كلذ ثرويف « هذخأم ىلع عالطا ريغ نم « هبهذم ريغ بهذل ًاراكنإو ًاروقت

 « نيدلا ىف مهمدقتو مهلضف ىلع سانلا عجأ نيرذلا ؛ ةعألا ىف داقتعالا ىف ةزازح

 تنكلو ا رانك ذه ربل نقوش يحرم مهفو عراشلا دصاقمب مهعالطضاو

 اهيق“ اقلاع ساقي ون: قيما غياب ىف التمار تأ نسا للا

 اهاوس امف رظنلا'

 لقت

 0 دقو . ًادج ةريثك لئاسم ىلع لمتشي مسقلا اذه

 نم ديبالا نكلوأ). اضرأ اعيارعت رحآ كاسم ةنم اسوء رك هال

 هللا لوح كيف در قتلا ماب فكرعتو « نايبلاب دصاقملا باتتك ىلع ركن ةعاخ

 ىلع ىنبم باتكلا اذه ىف لئاسملا نم مدقتام نإ : لوقي نأ لئاقلل نإف

 ؟ هل دوصقع سيل امت هل دوصقم وهام فرعي اذامف عراشلا دوصقع ةفرعلا

 ماسقأ ةثالث ىلقعلا ميسقتلا بسحب 5 انيق رطنلا نأ با

 ندب انفو 1 ا يح دضمانإ : لاك نا( اع

 ءارقتسالااهيضتقي ىللاىناعملا عبتتن ع' ”٠ ادرجم , ىتالكلا عرصتلابالإ كلذ سيلو

 اهيف عاري مل فيلاكتلا نأب لوقلا عم امإ « ىوغالا اهعضو لاقل الا! ضقت الو

 تمعقو نإو « حاصلا ةاعارم بوجو عنمب لوقلا عم امإ و « لاح ىلع دابعلا ملاصم

 رداصم .اضتسامممددخوب ىلا السلا ا اري يي
 الر( لطنلا اذه ىف هلع لوبيال يودللا| اهعضرب ظاعل الا ابلغ سا



 ( ةرشع ةيناثلا ةلأسملا ) فاكملا دصاقم يناثلا مسقلا مية.

 4 بينج مهاردلاب عتبا مث « مهاردلاب عملا عيد : 39 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق

 هجو ىلع نكل « عجلاب بينملا لوصح ىلا لسوتلا  ماردلاب عملا عيدي دصقلاف

 لصفي م ذإ 4 نيدقاعو دحاو دقاع عم كلذ لوصح نبب دصقلا ف قرف الو . حابم

 . مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا

 عئارذلا نافءانهديفمريغ عئارذلابلوقلا ةدعاق ىلع ىنبم اذهنإ ؟"”لئاتلالوقو

 ىلإ دؤم هنأ ملل يدل 7-5 قافتاب هيا ابق :م ا ىلع

 ل 6 يانا ىو تش لإ اينو ناك اذ[ لجل ىوأ 0 لقال

 عم نيماسملا قرط لف رابآلا رك 6 2ك ىوال تاك || نم 5 220 ف 18

 . اطنيماسملا لوانت لي ىلا ةب رش دلو ا ءاتلإ د إع اهينب موعوف وب للعلا

 كاع 0 قات نأ ناسا كسك اذإ 154 فاقت بيب الاس 0 ١

 اال هد سا كر نع كوع عام ردع لمت شخ خم ندااوأ

 مارد لذب ىف ليحتلا ىلإ عجري اإ هل تحيبأ ىذلا اهدوصقم نإف « تاراجتلا

 لل 1 برا سنا كامنع علام زوق علا الإ كار سلوتك تحايل كيلا:

 . هيف ةيقاب ةعزانملاو ) 8 0-0 نع ع م معلا

 "ملال ى ليكتلا نازح[ طاماال تنال قر لاقت نأ .نكع امم ةلج لهو
 ل ل 0 ار ا طاف ةريمشب ةيلاورةرووما ىو الابةيحلا هلذأو

 كيتا دإ © هلهأ كعك نم هيلع عالطال [ةتل بيرغلا ريررقتلا اذه انه

 6 ا اكمل هجل ليغ ناقد يزرالا"قراجتالا م( قتمائزلا (0)

 ملسم اضيأ

 روبشم ثيدخلاو . رعلا نم ديج عون يبحر ردا نم طلخلا عمجا 5

 اهريغو أطوملاو لسمو ىراخبلا ىف ابرلا باب ىف
 عئاملا 0

 عضوملا اذه ىف مظع طسب نيعقوملا مالعأ باتك ف (4)
 نيعنابللا ىذلا ريهقلا ةلياقما رئي.( تيرغلل ):لصا الا: لعل + (ه)



فاتخا ل متحااموزاحة ع رش ةحاصم ضقانيإال ليلا نم ناك امو (لصف)
 5/4 هيف 

 دق هنأل ؛ ةرهاظ حاكتلا اذه ةحلصف «ةحاصلا ةيج تربتعا اذإ كلذكو

 ؟ حتبحتص هحوىبع 7-5 فل اتلاف ب تاك د 6 نيدوزلا نيب حالصالا هيفدصق

 ىذلا قييضتلا وه اذه نأل «دب ملا ءاقبلا ىلا دصقلا هيف مزاي ال حاكنلا نألو

 ءاماعلا زاجأ دقو ؛ ىراصنلا حاكنك وهو « قالطلا عرش هلجألو « ةعبرشلا هابأت

 اوزاحاو 6 ا ةمصع ءاقب 5 ةيغرأا كلا دمعق ريغ ن "مه 6 نيعلا لح كصقب حاكتلا

 1ص ريغ ىلا «اهم . ةماقالا نامز رطولا ءاضق الإ هل دصقال ةدلب ىف رفاوللا ماك

 كف هكا دحوت أ ةحلحا ةيلكسلا ةدع اهلا ةعبش اذإ مزلي دا 2 أو

 0 لتاقلاو 6 نيعلا لح حاكن ف 1 : مدقت| مسح 4 ًائنع اهدارفأ نم درف

 . كلذ ريغو رفاسملا حاكن ىفو امهيف كلام ىأر ىلع « قلاط ىهف ةنالق

 ؟ هاماز "مر امحل را لا

 باهولا دبع هرك ذ امهيف ريرقت برقأو . هرك ذب لوطنالف « رهظأف عنملا ىلع ليلدلا

 . هيف رظنلا كيلاف « ةلاسرلا حرش ىف

 ناككنإ و ؛ ف ىف وشم ايرنم كحلاو 5 ننس نكل « 11100

 باجي عافتنالا انل حابأ دق ناك اذإ عراشلا نأل « منام ريغ قاف ةطقرف للا

 ربع هوحولا كلت 2 كك 0 3 ةصوصخ هو>و 0 كايلااقلاا ءردو حلاصملا

 هريس كنك ير - هوجولا عي ىف احداق ناك الاو « حداق

 لاسولا 2 0 ىاثلا هدوصقم اعاو دقاعلا دوصقع نيل

 نمل اسولات زاح ناف 6 6 انهو 3 لبا هسوو ىف ثح نم اعرك ةدوصقم لتاسولاو

 ىلع لئاسولا عنمتلفهيف نا عنم ناو « هيف نحن ام زجيلف لئاسو ىم ثيح

 عنم ال انه كالذكف“ ليلدب الإ ةعوتمم قالطالا لع تسيل اهنكعل « قالط ال١

 . ليلدب الإ

 ىف « هيلا عراشلا دصق ةحصو انتلأس« ىف لسوتلا ةحص ىلع لدي ام انه لب



 ( 2 ديااثلا كايملا ) فلكل فصاقمب ىاثلا مسدقلا ال

 01| ا رطضا" هيف ء,ضوتتلاو. لاكشإالا! لخدوهف: « ثلاثلا امأو:»

 ؛ فاننا ىأ ليلا مدقلاب هقاحل ىعطق حضاو ليلدب هيفنيبشي أ ةه>نم « راظنلا

 فالخ ىلع هنأ رهظالو « هل دوصقم هنأ ىلع قفتي دصقم عراشال هيف نيبتالو

 نم مسقلا اذه راصف . هيف ةضورفلا ةلأملا بسحب ةعيرشلا ال تعضو ىلا ةحاصما

 ليحتلاف ةحلصمال تلاع ريغ هناب نيعزانتملا نم ةداهش « هيف اعزانتم هحولا اذه

 نضعب ىف ليحتلا زاأ نم.نإ لاقي نأ حصي, الو . عونمم ليحتلاف ف فلاخم وأ « زئاج

 هدصقىرحم ىلع ءانب هزاجأ ام لب « عراشلا دصق كالذ ىف فلاخ هنأب رقم لئاسملا

 ةمداصم نال ؛ هيلا عراشلا دصق رع ىذلا راش |[ مسقب ةقحال هتلاشم نو

 ءاملعو ىدملا ةمثأ نعالضف « نيماسملا ماوع نم ردصتال ًاَنظ وأ املع ًاحارص عراشلا

 عراشلا دصقل فلاخم كلذ 000 عنم اهنإ عئاملا نأ كاع مهب هللا انعفت « نيددلا

 00 ال تي ناكل هده ناو ىيلطبالو ١ حلاصملا نم ماكحألا ىف عضو الو

 . . قيفوتلا هللاب و . اهم

 « لوألا اهقلطم ىلا ةجوزلا عوجر ىلإ ليحن هناف للحلا حاكت ( كلذ نف )

 اد راذلا لك الف اقلط نف.) : لاستو كرابج شا لور خاظلا'ى.قفاوت'ةابحم

 ىلا اهعوجر ناكف « للح ا اذه ةأرملا تحكت دقف ( هريغ ًاجؤز حكت ىتح

 لوأ ىه لب « هدصاقمل ةمهنم عراشلا صوصنو . اقفاوم ىناثلا قيلطت دعب لوألا

 قوذت ىتح«ال » : مالسلاو ةالصلا هيلعهلوقو « ةيعرشلا دصاقملا مهف هنم ىقلتي ام
 «ةليسعلا قوذىناثلا حاكتلا ىف دوصقملا نأ رهاظ ”١ كتليسع' قوذيو هتليَسع

 هنيبل حاكتلا اذه داسف ىف ًاريتعم ليلحتلا دصق ناكو لو. للحل ف لصح دقو

 "010 كاف كلذ مل الإو + هعنعال ةليح نك نأالو  مالنناو ةالملا هيلع
 . قافتاب زئاملا سقلا تيفال مار ابو انازك دار ريكتلا هلك قطنلاك"

 . عراشلا دصقل هتقفاوم ةحص ىلع لد لوقنملل اتفاوم ناكو اذه تبث اذاف

 (07 ج ) ةعامجا نع رابخأ"الا قتنم نق هآور 00(



 ؟"/11/ هيف فاتخا لمتحا امو زاح ةيعرش ةحاصم ضقانب ال ليحلا نمزاك امو(لصف)

 1” الا هناا ضقفمنو« ىوطلا ةعباتمىف ىداعو « ىوقتااةقب ر علخ دقف « هاوه

 هلقك كلل /اعا .-:ةمدلق لاتفلو

 لصف

 انع را ًامدهام ع ىهنلاو | عمدو | اهاطيإ مدقت ىلا ليجلاف اذا | 2 5 ف

 ضقا ا الو 4 انع رع الصأ مدهمال ةليحلا أ انصرف ناف : ةمعرم 5 هحلاخم ضقانو

 1 ا . ةلطاب دلو ملا 8 ةاخاد ريغف ؛ أهر ا 0 دهس 0

 . ماسقأ ة ةبالأ 5 لاا

 -نيئازملاو ٌتيتفانملا يحك ةنالظب ا 500

 ءهاينلغةاهاركح [نيكلا) ةلككايظفلاكو ؟فزاوجي فا قداح قانا

 4 |( داوتعا ريغ ند كيف يلا دصقلاب مدلا زارحإ ف أم ليحتلا ةيسل نإف

 اذهنأ الإو كلذك لوألا دصقلاب دلا زارحا ىفمالسالا ةماكب ليحتلا "7 ةيسنك

 ةرخالا ا الزان للا 0 «(عقذاطاب ايفر ةدنيفمال ةيؤيناذ ةحا م ورككل

 حلاصملاو . قالطإب رخلأ ةيلم هنوكلءاهيف وذاك لاغاةناف لوا الا نك

 حصب,ال دإ  قافتاب ة 4ي وسن دل 0 حاصلا ىلع زاقعالا قةمدقم هيورخ هلا دسافملاو

 ريع ةرح خلا تت لحام لأ مولعم . ة رح الا حاصع ل هيومند كك راشعا

 «ءاح ام عا قافنلا مد ىف ءاح انه نمو . الطاب نكح عراشلا دوصقمل قفاوم

 ٠ مطقلا غلبم غلاب نيمسلا الكو « هاري ىرحم ام رئاس اذكهو

 اذه ىف نيعملا ماعلا نون الا تحت نيفاكملا رئاس عم الخاد نكي ملو قا

 فيلكتلا

 ىونيدضرغمىلا الصوت اهانعمل داقتعا ريغنمةملكب قطنامبنم الك نأفىأ (؟)
 ةحاصمكلذ ىف نال ؛ ةيويندال ؛ هل وسرأو هلل ةعداخت و أ زيتسا هنأ مدقت امل 69

 ةيورخ الأ مك اذا نك هلامو همد زار < | نم ةيويندلا قفانملا

 ةلطاب تناكو تلمهأ



 ( ةرشع ةيناثلا ةلأشملا ) فلكلا دّصاقم ىااثلا مسقلا 85

 .عورشملا ىلع ةكماكك ولو ” كلذ نم كفل ىلع ةيطا هدذهو ) هئلفل اونو هتدول بلجحو

 .ةليذرل ًاعفرو « ةعسوتلاو قافرإلا ةحلصمل ًاتفاوم كلذ ناكل قيقحلا كيلعلا نم

 .ىف عورشملا دصقلا ناك فيك 2١ لمأتف. ةاكلا ءادأن ع اب وره نكي لف « حشلا

 ىعرشلا دصقلل مداه ىعرشلا ريغ دصقلاو « ايعرش ًادصق مدهيال لمعلا

 اكو ف ا دودح 1 نأ نم 3 ره ةحوز ال تع رح 7 م ةيدفلا نأ هلممو

 عوقولا ند افوخ 4 أهم سفن بيط نع جوزلا نم مع ردم نأ دل حيبأف

 حيرستلاوهو ءاهكور نيب وا ابو لاخلا حالصل ابلط الام تلذب هذهف . روطحلا ف

 000 0 ١ كلو الاخ هبف ةالفأل | ةحلصللا" كقباطم ىعرش دصقم وو © ناسحاب

 هتيلط ادإ حيررستلا ن 200 0 ربع نم 0-0 ها كل لوصوألا 01 ةردقلا

 رطضم ءادف هنأل ُ 0 دودلح مهي ال 0 نه ًافوخالو 4 ناسحإب ل رع ءادفلاب

 هل زئاج ريغراصو «رارضالا نم جورخلاو رارطضالا ةهج نم اه ازئاج ناكنإو

 0 مل ريع ىلع ة ذإ

 لك كلا ةيلك ةحلطم لع لمتشت ةعب رشلا 1 : لق فاقكو

 لتلت 3-5 ع برعل اف ة ةيثاركلا 0 . صو هدا لع 1 لك ف ةيسز رد ة

 .نيعم نر تح ا 7 1 ىحف ةماك ا م : 0 3 كمل

 ةبيسملا ةميهبلاك نوكي.الف « هتاداقتعاو هلاوقأو هناكرح عيمج ىف عرشلا فيلاكت نم

 راص اذاف .مدقت يف اذه ناب رم دقو .٠ عرشلا ماجلب ضارب 0 4 اهاوه لمعت

 اهيف قفاو لوق لكو « بهاذملا 2” صخر عبتي هل تنع ةلآسم لك ىف فلكملا

 .قافرالاو « حشلا عفروهو « ةاكرلانمع راشلا دصقفانتال ةعورشملا ةبهلاف )١(
 دصق ىفانت اهناف اهضرفىتلا ةروصلاك ةيروصلا ةبهلا امأ . مهيلا ناسحالاو «سانلاب

 هدابع ىلا ناسحالاو سوفنلا نع حشلا عفر ىف عراشلا
 اكاد هدر" كلذ نال"( و

 كعامل كاي فيو يحل هيا ع رسوم(



 ٠/16 عيرشتلا نم ةدوصقملا حلاصملل ةتوفم ليحلا ( ةرشع ةيناثلا ةلأسلا )

 000 وا

 7 1 ل را ل حلاصا تعرش ماكح الا نأ تببث ال

 لصأ ىلع هنطابو هرهاظ ىف رمأالا ناك اذإف . نيبت اكاهيف عراشلا دوصقم هن أل

 ريغ لعفلاف ,ةقلاخ ةحلصملاو ًاقفاوم رهاظلا ناك نإو .لاكشإ اق 00

 امنإو «اهسفنأال ةدوصقم تسيل ةيعرشلا لامعألا نأال ؛ عورشم ريغو حيحص

 لمع ىذلاف . اهلج ال تعرش ىلا حلاصملا و «اهناتم ضرتا رد

 تاعورشملا عض ىلع ق0 عضولا اذه ربع نع كلذ ف

 تعرش /اغإ تادايعلا نم اهريخو ةداصلاو كيتدابشلا, هللا م نحنف

 باقلا قب اطمو )م لالحالاو 0 هدارفإو « هيلإ عوجرلاو )2 1 ىلإ ام برقتالا

 طظوظح نم ظح لين دصق ىلع كلذب لمج اذاف ؛ دايقنالاو ةعاطلا ىف حراوحللا

 كللخ ريغلال هلا هيذ رارح ال اديماقنيتداهشلاب طالت عفن وأ مفد نم ايندلا

 سيل لمعلا اذهف ءايندلا ىف ةيترهب لاني وأ كللذ لع دمحمل سانلا 000 ١

 هب دوصقلا لب « لصحت ملاهلحأل عرش ىتلا ةحاصلا نأل ؛ ءىث ىف عورشملا نم

 . ةحلصملا كا د2

 حشلا ةليدر عفر اميعورشمب دوصقملا نإ : الثم ةاك زا ىف لوقت اذه ىلعو

 رخآ ىف بهو نف ؛ فلتلا ةّضرعملا سسوفنلا ءايحإ و . نيك الا ىو

 وأ رخآ لوح ىف ناك اذإ مث « هيلع ةاكرلا بوجو نم "'” ابوره هلام لوحلا
 7 عفرو 6 هأ دادمإو حشلا فصوأ ةيوقن لمعلا انهف 4 هيهوتسأ كالذ لبك

 عرشلا بدن ىلا ةبلا ىه تسيل ةبهلا هذه ةروص نأ مولعف ٠ نيك اسما ىلا

 « ًاريقف وأ ناك ًاينغ هيلع عيسوتو « هل بوهوملل ناس>إو قافرإ ةبهلا نآل ؛ اهيل

 ابلبق ةلأسملا ىف لمجأ ال فاو ليصفت (1)

 ةغل حيحصلا وهو ( ابره ) ظفلب هل ىنايس (؟١)
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 نأاألإ لبق الو ت0 كن سل د ا يك مك دحأ

 لعجو « "7 ث ريال ”لئاقلا»: نيو لا رك

 0 ةءئاع تلاقو ©”. فلسلاو عيبلا نع ا ل و ع

 . سَ َ م هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم هداهج لطبأ دق هنأ قرأ نب ديز

 ماكحاالا باق ىف ليحتلا نأ ىلع ةرئاد | 00 ىلا اها اشم داع و

 ريم ال

 نيبباتلاو ةباحصلا نم ةمألا ةماع هيلعو

 قولاربطلاهاورو : ريغصلا عماجلل هحرش ىف ىوانملا لاقو _ حيحص ثيدح : خيشلا

 لاق ند هدانسا ىرذتملا لاق و تاقث هلاجزو ىمثيه ا لاق كاك هلل مأ نع يللا

 9002 0 نهرا دعو : رجح نبا لاق . ةقئاعوو ريغ نبا نع باتلا قو : ىدمرتلا

 ها نابوثو
 ن0 نع واذ ونا حرش | لاقو ويسرتلا ظحاط اهاوز ةناؤرلا هذهو لوقأ

 ؤرمع نبا ثيدح ىف قتنملا ىف لاق هححصم لاق .ةرب ره ىنأ ىَعو ةثع ىدمرتلاَو

 درع حلالا ناو را لشن عل
 "1 ١ ادب عع يللا نيئاؤلاو و رمل وبما لل اكلا رخل راك الها واننا

 51100 + امو دتملا ها# نابت نغ ارازبلاوقاولطلا اكو لوانللا هلا نابوت غدا

 8-1 نأ: .ظفارعي هبو هأ لوهجم باطخلا وبا هيف : ىمثيهلاو . فرعيال باطخلا

 هأ ةفزاح هدنس ةحصب ىواخسلا

 هللا ىدهاف  اضرق ةاتخأ مكدحأ ضورفا ةنلذإ نر طفل يعمل تك قفدمانسر 4

 (كلذ لبق هنيبوهنيب ىرج نوكي نأ الإ اهكري الف هتباد ىلع هلمح وأ . هلبقي الف اقبط
 حيفص ثيدح وه وىزيز علال اق سن أ نع قبيبلاو هجامنب اوهناس فر وصنم نب ديعس نع

 0 2 6ك

 لد 20017 لا ناسا نأ ذإ لطابلاب ساتلا لاومأ نك لع لي هثالا ص
 هلل الإ نوكي ال ىذلا ضرقلا ةلباقمىف ؛ لثما نم نك قم لقا نعل

 ادا ا ع

 (555 نصرا جز مدعتا (6)



 + عامجالاو ةنسلاو باتكلاب ةعرم نيدلا اش

 طنب اهنومسم رلا ىمأ,نم سا نب شب ية ا

 ضرألا ميل "”مِبع «تابتعلاو فزاكلا جيس لع ا

 : اعوفرمو سابع نبا ىلع افوقوم ىوريو « ريزانخلاو ةدرقلا مهنم لعجبو

 را نراجت : ءايشأ هس ايضا هع ل ا نا ىلع كال

 ايرلاو « حاكتلاب و تشل وأ م ازم ايضا

 هكا ةارخاكر 07 ” هرتدلاو رانيدلاب "سس | نص اذا 0 ل « "7 عيبلاب

 هعفري الف ءالب مهم هلا قرا 10 00 هيلا تاندأ

 ال رع كلر يحال عمو كس تال 0

 نضرقأ ايد + نا اانايقملا ةياطح نع جيو ل اور

 نسحمدانسإو قيببلاو ريبكلا ىف ناربطلاو نا 37 ا نبا هأور )١(

 فسخلاو خسملا نم لسو هيلع هللا بص هتمأ نمأ نم ررقت ام عم هرظنا (؟)
 ىلايةمض و ساتسالا 7 نع لاعا فلولا ديتقتسل امنإو « فوق وم هنأ قكيو

 فسخابم نو كنار فصلا ن اشم قدا نع حيباصملا ىف درو دقو . ىوقشفىوقلا

 نوكي نأ سو هيلع هللا ىلص هاصوأ دقو . ريزانخو ةدرق ىلإ خسمو. مج زاواقللا
 نولوقيم هنأ فورعمو . ماقملا لامكتساب كيلعف ( اهقاوسأو اهلخاد ىف ال اهبحاوضب

 وسم قفوتلاف ءةعاسلا ىدب نس امرءادع انف كلا نا

 .١9( صا ١ جر مدقت 6

 نأب ترسف ( ةنيعلاب اوعيابتو ) هلوقو هللا ليبس ىف امهقافناب اولخي ىأ (4)
 لجاع دقن ىلا ةلأسملا تل اف « لقأ نمثب ادقن هيرتشت مث لج“ال نمشب ءىثلا عيبت

 مقرأ نب ديز ةصت ىف عقاولا وه كلذو « هنيعب ابرلا وهو « ريثك لجآ دقن ىف ليلق

 ظفللا اذه دمحا هاور (ه)

 ( 006 نص ١ جمس لا
 ىف ىثترملاو ىثارلا هللا نعل ) ىلوالا نيتياورب ريغصلا عماجلا ىفهآاور (07)

 لاق ىزيزعلا هحراش لاق ةريره ىأ نع كاحلاو ىذمرتلاو دمحا نع ( محلا



 ) ةرسع ةيداحلا هل 1 ) فلكملا نا ىلاثلا معلا 0

 كر 1
 اوُعبَول: اا لا 4 4 رارضإلا ىوساهمف هل ضرغل ايسجتربلل اذكفو

 00 ري تراطلا) هلق نا اكان ندا قااكلذ ىف نهّدّرب قَح و

 0 نانا ةأرملا مجنري لجرلا ناكف « ددع ربغ ىلا مالسالا ل 0

 عملزنو . (نانرم قالطلا ) : 00 5
 0 ا لا( يمنا و رتتما اع اودخأت” نأ 0 ل2 ل تل
 ع 01 تاير
 كلذ عرشب مل 0 غول ىلع ليح اهلك ءذهو ءهنم ىدتنت ىتحةأرلا راضيإ

 0 0 2 0 0 اج 00 ع 0 ١ نه: لاءتلاقو 34 هلح و كحلا

 ىلع الامتحا ثراول ىدوب 0 اس ني ىدوا 0 4 00

 هلوقو 00 0 نأ "”اًراَدبو 0 الو ١ك 0 صعب

 نم كلذ ريع ىف ىلإ ! ةب هلا ) 10 ع صضعبب أو اوهذتل ياا الو ( قاعت

 غلا اذه ف تار الا

 رك
 ب نم سا دال ةاللصلا ديلعي لوقو تودع هلا نمو 6

 بحاولا م ٍ,اللايتحالانع 0 ا 0 6 0 نسب قر الو

 لا راش ووك تيكست ا ام اوبكتر ال رب 0 ا كيال را
 نس هر

 5 دقو نيسرف نيب 5 ا 0 0 0 )»يه ليلا ىذا ملا

 22| ا تا <
 اهولمك ” ا اثاق 26 لاق( «راق 6 قبس

 تقر اعل امهنأ لع 5 ىأ

 ( "00 صا ج )مدقت (6)
 هحنرخت رظني (:)
 50 راد ١ جرل مدع )هز

 ةقباسملا ا

 وق صل جزر مدفن اجار
 اوذخأ ا ىه اهولك أي لو ؛ م حشلا : ةفاوصارغاةروصااة .تزانض بم اذأ 00



 للك عاججالاو ةنسلاو باتكتلاب اةعوتمت نيذلا قف ليكلا

 2 7 / - سه ل 5 0 7

 ةعاطال راهظإ هن ال ' ني مدق ( اليلق الإ هللا 0 ال5 كافل ا (

 0 اة ا اقوا إلا ب لصوتي نيك

6 
 بني تقو ريغ ىف مارصلا اودصق 0 0 كلا 0 حد

 ما 1 1 0 نيذلا مع دقلو ) : لاقو « مهام كالهإب ىلاعت

 م ردا يلسالا © 7 ةروصإ تبسلا ىف دايطصالل اولات>ا ا 3 اعاكاو

 | مهدع 4

 م2:

 0 نهوكيسأت 011 مت اقل
 ترسفو( اًوُرُه هللا تايآ م الو :هلوق ىلا كارما وكمت الا

 < ابتلي نام ا راسم كلذ دنع ةأرملا مجري نأ مرح هللا نأب

 0 اضقلا فراشتىتحاهقلطي مث « اهعجيري مث « ةدعلا ءاضقنا فراش 7 ىح اهلهم

 (نيرفاكلار ظفل ىلع (هتلاور فطع ىلع ءانب امأ ةناثلا 5 هلا 07 0

 ىف هنيرق نوكي ناطيشلا نأب دعوت ( انيرق ءاسف ) دعب هلوقو أدتبم هنأ ىلع وأ ؛ هلبق
 نانعالتفرانلا

 ماكحالا بلق اهيفف ناتدوجوم ناتقباسلا ناتمدقملا نيقفانملا تابأ ىف م

 تحت لوخدلا هب دصق ام لعج ايفو « اهتمصع ىلإ مهلاومأو مهئامد ةمصع مدع

 ةمدقم دج وتفءاب رلاتانأ ىف امأ.روىك نلبا نارحالانمدلا |اودصق ال ارا كإ

 ىذلا مكحلا وه ام نكلو هريغل ةليسو ىنعم عرشلا ىف اهب دوصقملا لاعفالا لعج
 لمأت ؛ هوبلق وأ هوطقسأ

 هذه. اولاتحاف . هقح طقسي ذاذجلا رضحال نم نأ مبعرش ىف ناكهنك (*)
 نيك"اسملا قع 'ظوتسلاةا لا

 كيسلا مويايلخ دتناتبحلا تناكفلقاذجلا ابيلا اوعرشأو اضايح اورفح نأب (4)

 تناكو دحأ الا موي اهنوداطصيف ءاملا ةلقو قمعلا دعبل جورخلا ىلعردقت الف «جوملاب
 مويفكهنأ ةروص ىف .تبسلا موي اهداطتما ةقرخلا قف تينسلاموبالإورظتال ناكل

 مالسلا هيلع دواد نمز ىف كلذ ناكو. حلا



 (1 ا كل تيكا يعادي ىلثلا عبقلا ١" بو
| 

 12 فرت الارئاس انكهو .هيمتع قا رفتزوأ هقرفتم عج وأ فداتإ وأ لالا ديم

 ةيراج عضرت ةجوزلاك ؛ لالحلا مب رحب ىف راح هلثمو . بجاولا طاقساو « مارحلا

 رارقإالابلاق ف ثراوالةيصولاك ؛ تبثيال قحتايثاوأ .هيلع مرحتل ةرضلا وأ جوزلا

 « رخأ ماكحأ ىلا ًاعرش ةتباثلا ماكح الا بلق ىلع ليحت وهف ةلجلا ىلعو ٠ نيدلاب

 « فياكتلا باطخ نم ماكحالا تناك« نطابلا ىف وفل رهاطلا حيحص لعفب

 6 ةرشع ةيداحلا ةلأسملا

 ت11 1 ادلاو ك0 هللا لف ةغوزدشنو ريغ اوك انما ىنملاب قيدتلا ىف ليلا

 2+ لميا يف "7 تاحوضخ ىف نكيلو ةنبلاو باتكديلا خمر محض الام

 ٠ : عطقلا ىلع ابتع ىبهنلاو ابعنم

 ٍسانلا نمو ) : ىلاعت هلوق ىف نيقفانملا هب هللا فصوام 46 باتكلا نف +

 . مهيلع عنشو مهدعوتو مهمذفتاي الا رخآ ىلإ ( رخالا_مويلابو ملا 20

 ىفهل دصق املال « مهاومأو مهئامدل ًازارحا مالسإلا ةلك اورهظأ مهنأ مهرمأ ةقيقحو

 اوناك ىنعملا اذهب و . ىبلق قيدصتو رايتخا ىلع هّللا ةعاط تحن لوخدلا نم عرشلا

 اولاقو . أونمآ نييذلاو هللا نوعداخم مهمإ مهيف ليقو . رانلا نم لفسألا كنردلا ىف

 مهضارغأىلإ اهأونيدلا ةسبالمب اوليحب م ( نو سم نح انتإ : مهسفنأ 57

 الو سانلا ءائرر هلام ”قفني ىدنلاك ) : ملامعأب يلا ب كت كادوك هيت افلا

 00 م1 ب ل نو و ا حل
 هب دتعي مل هتوق مدعل هلعلف . ماع وهو ( اوبكترتال ) ثيدح هل 0 6



 5 ابنه ةلثمأ زكاذز قابلا نير ىف

 رهاظ ىف ضعب ىلا اهضعب لاعف الا ماكحأ بلق « اهادحإ » : نيتمدقم ىلع لمتشم

 تلق ىلا لئاشو ناك 9 د ا اه« ىنرخ لاو ر

 ؟ ال : ؟اهقنو لك لكسلاو كيلا داكن ك3 حصلإ ا ماكحالا كلت

 حرش نم دب ال اقذع ماسلا راظنلا لبقو . هب ءانتعالا بجبن ل# وهو

 ..لاستلاا1

 الو ديق ريغ نم اقلطم امإ « ءايشأ مرحو ءايشأ بجوأ ىلاعت هللا نأ كلذو

 ىنزلا مرحو « كلذ هاب .شأو ححلاو مايصلاو ةالصلا بح و5 بيس لك 0

 ؛ كلذك رخأءرحو « بابسأ ىلع ة ةيشرم ءايْشَأ اضيأ بجؤأو ءاهوحتو ل0 0

 ةكلطلا م رحتكو « كي رشلل ةعفشلاو روذنلاب ءافولاو تارافكلاو ةاكزلا بايك

 طاقسا ىف فلكملا ببست اذاف . كلذ هيشأ امو « قورسملا وأ بودفملاب عافتنالاو .

 ببستلا هوجو نم هجوب « هيلع مرحلا كلذ ةحابا ىفوأ « هسفن نع بوجولا كلذ

 + انكي ارهالظلا لنا لواط مرحما وأ ءكلهاظلا ىف ييحناو زيف كارلاتيرد

 مالا هيلع العلا قو لع رام 16 ةنع رو كيب شا

 ءاوداوأ هنخ تيوشبا اهلك اهظاقكسا/ى سيلك انآ دارافأ اسي را مرا كف 0

 ًارفس اشنأف اهرصق وأ هل ل را جرح نو تيكح

 لا. .هل+ ناك ىأ + لك ايل زفاشف نايضمرن ريش هلظأ وك كادكو ا

 « جحلا هيلعبجنال ىف التإلا هوجو نم هجوب هفلتأ وأ هيهوف هب جحلا ىلع ردقي

 اهتطوف اهتميقب هيلع ىضقف تنام اهنأ معزو اهيصفف ريغلا ةيرا> ءطو دارأ ول اكو

 « اهئطو مث كلدب 5 احلا ىضقف اهاضرب ركب جيوزت ىلع روز دوش ماقأ أ «كلذي

 عاب مث بوثل مميت ريش ندا نا عيب ذارآاوأ

 هير طف هل عضوف نالف لتق دارأ وأ ٠ لجأ ىلا نيرشعب لواالا عئابلا نم بوثلا

 ةكا بوظم ىط ا ردلك رتل ع 0 حمرلا عا رثثإك ًارهحم 0ك

 26 ع ليحتلا ( دار نع ريح ةماهفتسالا ةلمحا )0 (



 ( ةرشثاعلا ةلآسملا ) فلكملا دصاقم ىناثلا مسقلا ما

 تبث انه نف كلذك ناك اذاو . باتكلا اذه ىف طوسبم ىنعلا اذه "''مدقت

 ىقح هللو ىقح ديعلل

 كاش ب دتق لافماداف 01 ندعم هن ف اك امأف

 ةهدح م )2 كلذ هأ ا لعح تديح نم راتخالا هيف ديعالف ديعلل وهام امآَو

 « ةلجلا ىلع هقح وه امف دبعلا رييخم انآ مدقت 0 ل

 تاب ورشلاو تالوك أملا نم تالوانتلا عاونأ ىف هرايتخا كلذ نم كينكيو
 تابلاطلاو تالماعملاو عويبلا عاونأ 0 ل

 )2 هيلع رحح ريغ نم هديب امو فرصتلاو اهنم صضانقغالا هلو اهطاقسإ هإف ) قوقحلاب

 قرفلا مهف ىف 15 ناشلا اعواد تلال نتاخ نط افلا اما لق فرضت ناك اذإ

 عونلا رد ىادلا ةراخالا قدم ظتوا. داق وعرف امو 0 6 ا

 نا سو ؟اكشلا اذن تلا

 6 ةرشاعلا ةلأسملا

 هبلق وأ كح طاقسإ ىلع غئاس ر رع وأ رهاظلا ىف مورس غئاس هحوب ل امحتلا

 ممل و لصوتيل لعفتف 4 ةطساولا ك كلت عم الإ اا 7 طقسال 0 6 رخا 1 كح ىلإ

 ليحتلا ناكف - هل عرشت مل اهنوكب علا عم « دوصقملا ضرغلا كلذ ىلإ اه

 ميسقتفاهدعب ىذلا لصفلاو ؛ عبارلا عونلا نمةرشع ةعساتلا ةلأسملا تكد
 رهاظ ريغ ( ثلاثلا عونلا رخآ ىف ) دعب هلوةف . ماسقأ ةثالث ىلإ لاعفالا»

 هيف هقح ناك ام ىأ (دبعلل وه امو) هلوقو . الغم ىلاعت هقح ناكوأ ىأ (؟)

 ةلأسملا هذهىف ركذ امم اهريغو « ةيلاملا روم الاكو « الثم عابي الأ ريدملا قك ءايلغم

 اذه لعرو: هطاقشإ . هلق .يلغم«هفدبعلا'قج اذه لكف “انه هرك ذ امو:اذه لق

 هنكل واكل يصادف ناك نإ او ىأ ( ةلا ىلع هقح وه امف دبعلا رييخت ) هلوق مهغي

 (تالواتتملا عاونأ 7 02 ها كرا فلؤملا مالك عمتجاف ٠ دنعلا قح بلغ

 دفا ىأ سانا ول ك2 هلا وأ لك ذل نع عشم نأ هدأ ردلق ؛ اهننح ى ال عأ



 اخ ها قوفح 2 ال وح طاقسا ف ةريجلا كيعلل

 ىفوتسم اًمحراص دق هن ال « هيلع ىدعت نميف ةريخلا هلف « هعفر نكميال امم عقو ام ذإ

 .لو الاوه كرو . هكر ءاشانإ و «هافوتسا ءاش ناف ؛ نويدلا ف 7

 0 0 1 هل كل 5 ناَور): للامتهشا لاق ؛ىكلا 7

 .ىه امنِإ ةيدلاو صاصقلا نأ كلذو ( هللا ىلع هرجأف حاصأو افع نف ) : لاقف

 الو تاف دق هللا قح ناف ء هدسج وأ هسفن حلاصم نم هيلع ىحملا تاف ال ريج

 تاو ربع يطل نك نإ شل ا مقوام كلذكو . هل ربج

 امأو . تايبقفلا ىف روك ذم كلذ ىف ليصفت ىلع '”بجاو ريغ كنع ملاظلا مفدو

 .لاق دقو « هطاقسأ هلف د.عال قحلا نيعت اذإ هناف« 2 كلذ ىلع راخ لاملا

 تك نإ؟ل ريخ اوقدصتنأو « ةَرَسيَم ىلإ ةرظنف ةرسع وذناكن إ و ):ىلاعت

 دصقمب ريغ ىف. هفالتإ و هيف فرصتلا دارأف هديب ق ناك اذإامبفالخت ( نرد“

 3 انأو تانج 0 نك ل ا عراشلا هحيدي, ىعرش

 هاو ام عيرشن هال للاعن هاإ ى نف يش مارحلا ليلحتو لالحلا

 حيبقت الو نيسحم لوقعلل سيل ذإ ؛ كحت اهيف مط سيلف دابعلا اهمزلأ ةيعرش ةيلك

 دحأل نكي 1كلذلف « بيصن هللا ريغل سيل ايف دعت درحم وهف . مرح وأ هب للحم

1 
 « هب هللا قح قاعت نم هيف دبال دبعلل قح لك نأ اضيأ مدقت دقف : لبق ناف

 الف 6 ةطاقشا ادبعلل' نسل نأ يظتقيف"ىدكمت ةفوتالاةانقلا وتس

 0 سقف «اريخم هيف دبعلا نوكي دحاو قح ريرقتلا اذه دعإ تبي
 لاو مسد الا 1و

 ا ل د مسقنملا وه دحاولا مسقلا اذه نايل

 دقو . لصألا كم كاذا ًاتحتسم هنوكب ال « هل كلذ عرشلا تابثاب هل ًاقح هنوك"

 هل الاخ دعيال ىتح ؛ لبق هرك ذام لع قبطيل رظنب 00(



 ( ةعساتلا ةلآسملا ) فلكملا دصاقم ىناثلا مسقلا م“

 عوييلا انامل لى تامل لوررتم حاكت لالحتسا أ ء كلذ نيف عراشلا

 ىلع ءادالاو مرغلاب ذخألا وأ « ةبارحلا وأ رفا وأ ىنزلا دح طاقسإ وأ « ةدسافلا

 ىف ًادح رهاظ وهو . هنم ءىش حصي مل « كلذ هابشأو « هيلع ىوعدلا درجمب ريغلا
 دبعلل حصي لدبعلا قحو هللا قح نيب ًارئاد مكمل ناك اذإ ىتح «ةعيرشلا عومج

 . هللا قح طاقسا ىلإ ىدأ اذإ هقح طاقسإ

 ا تءاودسلا تب نإ : دات ولا قيينأب نه: ضرتمال كاذ لج الف
 اماف هيلع ريغلادي طلس نأب كلذ طقسأ اذإف « هدي ىف هلامءاقب و هلقعو همسح لاكو

 ل الباسه ناك هقنلا وهو 40 »تلك ن اف < الوأ هلا كل زاوجم لاقي نأ

 سيل نأ ىضتي هقفلاو « هطاقسا ىف ريخم هنأ مدقتام ىضتقا هطقسأ اذإف . هقح هنأل

 الو ء هسفن لتقي نإ دل لسلاح عرشلا فلاح 6( معل » تلق نإو . كالذ هل

 اوان الو ), لايت لاق دف فاملاب نم الام التم لاح نم دعت نأ

 كسي م مكلاومأ اولك أثال ) : لاقو . هيلع دعوت 7 * ( امجر ب ناك هّشلا نإ ؟سشأ

 را برش مرجو « هسقن لتق نميف ديدشلا ديعولا 1 دقو ! ةي الا( لطايلاب

 رذبم ىلع رححو ؟ ةلج هتيوفتب كنظ اف « ةهرب لقعلا ةحاصم تيروفت نم هيفأل

 وهام نأ ىلع ليلد هلك اذهف . لاملا ةءاضإ نع مالسلاو ةالصلا هيلع ىهنو ؛للملا

 ةريذللا هيف هل نوكت نأ مزليال دبعلل تح

 ل لات ناب فج نك ماسجالاو نالت 0 ا نايا ال

 .كلذىلع ليلدلا وهمهرايتخا ىلإ لعجب ل كلذ نوكو . دابعلا قوقح نمال « دابعلا

 ال اشاد يللا اقعو هعو هتاتاينع ىلع لاعت هللا لك 1 ذاق

 هطاقسا دبعال حصي الف هب فلك اب مايقلا نم

 ل رن تلا نم تب تفلك لل لجسم كارلا ميلا

 دام علا انك ةحمتل كلائيف“ اناا قه وع 2 هلقع : هش تللد سم

 لد ل 1



 01/8 للا قوتح قال « قع كاقسا فان تا نسل( هشام لانا ر

 فالخم ؛ ءىمىلعر دقي الو اًئيش كاعال كوام دبع هنأ ىلع لمع اذإ ء رثك الا ىت

 )2 مهحلاصمودابعلا نيب ةطساوكلانههسفن كع كف هن اف 6 حلاصملابلح لع ادإ 4

 كلذل موقتف ةكراشملا داقتعا نم ءىث هلخاد اهب رف ؛ ًانقيأ ةسفنل ةظساو نك 01

 . "حلاو زم اللا كخدف وتو يمتنع ادتهج نك وحتع اذه طف لانا

 ىلإق يرط اهطاقسإ ىلع لمعلاو : لخاودلا لوخد ىلا قيرط ظوظحلا ىلع لمعلاو

 قيفوتلا هللبو . ماكح الا باتك ىف طسب اذهو . اهنم ةءاربلل"

 6 ةعساتلا ةلأسملا :

 ناك اانم امور“ لادن+ اكلك هيف ةريعكا لافتا قود قناتك
 ةريجلا هيف هلف هسفن ىف دبعلا قح نم. ش

 فاكلا رايتخال مجرت الو « ةطقاسريغ !منأ ىلع لئالدلاف ىلاعت هللا -قوقح أ

 ىلع ةراهطلاك ؛ اهرداصمو ةعب رشلا دراوم ىف ماتلا ءارقتسالا اهذاعاو واكل

 نع ىهنلاو « قاوم ارم الاوت جحلاو « ماي انملاَو 6. ةاكدلاوا ةاللخلاو اياد

 0! ؟كدائاعلاو تارافكتلا؟ نعلق اوامشبا اموا6 1” نايللا اذاحأ ىدرا كد

 اهف تب يللا تاداعلاو تادابعلا نم كلذ ريغو « سابللاو كربشلاو.لك خلا

 نازولا اذه ىلع اهلك تايانملا تالذكو ؛ دابعلا نم ريغلا ىدنؤأ لاف ا

 ةالصلا هز اهلج ليل نيون لفل عمط ولف . ةتبلأ اهيف هلا قح طاقسإ حصيال اهعيج

 احل وأ ًاموط وأ ةاكر وأ © تاموزتملاتاولّصلا نس ةالثش وا ت5

 : هده رع ىدقتب تح ادبا < ([ناطم 0و ء كد د نكي ل « كلذ ريغوأ

 مرحام ةحابا وأ داك دي وق اثم وح كوت "ا لزاما راح

 داهجلاناف « ديلابهلرييغتو ء تاركنملاركنأ نعلب ٠ ك0 0

 هبرح نيملسملا ىلع قح كلذ قيرط ىف فقو نف ءايلعلا ىه هللا ةءلك نوكشل عرش
 دانعلا كرتيو نعذب ا



 ( ةنماثلا ةلآسملا ) فاكملا دصاقم ىناثلا مسقلا 7

 «رصحلا تبي ل اذإف ٠. ركحلا هذهل الإ كسلا اذه عرشأ مل» : الثم لوقي نأ

 دوصقم وهام طقسأ اب ر ةكمحلا كلت دصق ناك« درطي لو ام عضوم ىف تبث وأ

 ةزنغ لاك نع ضقتف « ت6 سا

 علطي. !روااهلع علطا امب « عراشلا هدصقي نألزيبعاك ل ادضع نأ ( ياتلاو)

 0 كتاب هةليعفلاا لاا وظنلا هتافلع ردا الإ ؛ لوكا رمت لك 1 اذهو استلم

 «دصقلا كلذل لمع مث ءاذك ةحلصمل عرش لمعلا اذه نأ ل ىنلا نإذ ؛انبعقا]

 ال1 1 ا يح يالا لاعما نع دافع, < ةجلطمل ادصات مقل .ايمودت
 07 نسف كوفعا يداعتءانعاةجولا اذه لع لماقلا ورا 7 لمآ اةوزو ريغ لم

 11 © ل يارا, قرشا لإ كرفتلا كضقفيلع لع شف ناطيكلا هلق 4 جل دقو

 كلا از 11 اان ب در ادام ملا يرم علا ذك ريغ لأ" اعدل قم رئت لق دا

 ِ ديعتلا دصقي نم ل 5 00 لكي الف « هظح درج

 . مهفي 1 وأ ةحلصلا دصق موف « رمألا لاثتما درجم دصقي نأ ( ثلاثا أو

 . لسأو را

 رمتعل م دإ « 3 اكولممو « 0 ع هسفن بصن هن الف ركأ 5

 ةلجامم ملاعلاىلإ ةحلصللب معلا : 1 ا ف لويس اما

 للاعت هللا لع دقو « ضعب نود 5 ضعب ىلع لمعلا رضقيل نكي ملو « اليصفتو

 ضعبب اهديقي مل ىلا هتيبلت ىف ًارغؤم راصف « لمعلا اذه نع شنت ةحاصم لك

 . ضعب نود حلاصملا

 لاك يروا «ةادوتشلا نك لماع لاقتمألاب لماعلاا ناذاف رس كارلا كيلو

 هلل 0 لال | داق فاقت هدر هنأ ريغ دصق هلا صرع نا 6 ةفدقا ركرم

 مومذملا هبشي ام لعف نوكيف ٠ مايمنع لعرب ءاوه داق ل(
 هفرصت ناكو ؛هيف نوذأم هنأ ىلع هيف نوذأملا ببسلا ىف ذخأي نم نأ مدقت )0١(

 مل هن ال ء رجالا نم ولخت ال هنكلو . ظحلا درجمل الماع نوكي هسفن ةحلصم دصقل

 مومذملا ظحلا وها ىذلا' ىوملا درجع ىداع رمأ هنأ لع هذخأب



 م/# ةحلصأ عرش اهف لاثتمالا درجم دصق ىلوأألا (ةنماثلا ةلأسلا )

 لاقينأ الإ اذهنم كلملا ضرغسبلو « مهطاسب أطن نأ انل لحال ضفاور اوناك

 لل تيوتا هاش اصلا نكرر يكرم ابنك ح و

 كير : مرصع ىف نمو نالفو 5 انك ل ىنيطلا نإ ىقالا

 هيلع ىرجو سوسترط ىلإ لبنح نب دمح أ قاس د ع رضح ال قف 0

 ٠ ةححلاب هيلع مهام هل نيبتو « رمألا اذه نع هوفكل هورظان واو « فرعام

 اذا لع تع امر ءايقفلا لك طرخ يح «اهيليجل كلاس شر يا

 ذإ »: خيشلا لاقف . جرخم ل نإ جراخ انأ اهو . ةيؤرلا نو نارقلا قلخم اولوقيو

 ىف ىنلي قفتا اذإ اذه لثف . ةياكحلا رخآ ىلإ « جرخاف اذهل كردص هللا حرش

 عون وهو . رابتعا ا نوكي الف « دسافملا تايئزج نم عقب ام هيف ةحلصملا بناج

 رم دقو ؛ داسفلاو لالخالاب ىلكسلا ىلع اهرابتعا دوعي ىتلا تايئزحلا عاونأ نم .

 لانشاء هياتكتلا انهت 7

 د« ةنماثلا ةلآسملا

 : لاوجأ ةيران اح لوحدلا ف تاكمالق انف ةجلصلا لصق لساادإ يلدا

 لاكشإال اذهف . اهعرش ىف عراشلا دصتم نم مهفام اهب دصقي نأ ( اهدحأ )
 نم تءاج امنإ دابعلا حلاصم نأل ؛ دبعتلا دصق نم هيلخمال نأ ىنبني نكلو « هيف

 ةعبات ىه اعإو « مقاول امسح ؛ ةيلفع تسيل ذأ .ءالتعفلا

 تايداعلا ذخأنعدعبأو « ةيدويعلابوقحتلا ف نكمأ راص ريتعا اذاق . 2000

 ! اهب رمآلا رمأ نع بافف اهريغ ىلع ولي إف ةحلصملا ميف نم كف ؛ فلكفل

 . دبعتلا لمه ل اذإ ام فالح « ةريثك تاريخ توفت ةلفغ :ىمو

 ىلع صان ليلد الإ ؛ رهظ امف اهراصخما ىلع ليلد موقيال ملاصملا نإف م

 عراشلا مالك ىف ”لةيذإ ل ا ا امو ؛ رصحلا

 عضاومةلجىف مالك هيففلؤدل مدقتولوص الا د ىقحبقل هلاو نيب ها 0 0

 كلذ ىف هب ذَخْوِ 7 ليلدلا هنال (؟)



 ىعءظعلا ةككارخألا تن اع ةالاسمللا ىغلت دقو (لصف) 06

 بحعلاو ءايرلا فوخ هيلع اهب وجو مقري الف ةاكّرلا وأ انيع داهجلا وأ ةالصلا هيلع

 عيمجا ْف 2 دارج رمؤ» لب 4 4 2 ا صرف ناو كلذ ةنشا امو

 . ْ مك : لم هلا: تينت اعلم اك كلل3 نام اجمال هنأ لع دقو ؟ اذه فيك : لبق ناف

 111 فيم سا رخل هلا 41 تسال هنأ هك ولاقن# كلما 3

 زاجل - ماعلا كلذب مايقلا هيلع نيعت دقو - كلذك ناكول هنأ باوجلاف

 ناك اذإ : لاقي دق معن ٠ قافتاب 10 مل مالا

 « ةلأملا نع جراخ كاد طرأ فعول ِظ مي رع فش فبل مطوو

 ةنع اظقاس ناك. هةية قلقا ؛ةئراطلا هتلادع مدع ةبج نم هلزعل ببس وهف

 حصن مف 4 هتلادع كاك ةفلاغ 2 عفو هنأ اذه لصاح اعاو : فوحلا بللسل

 لاخلا كالت ىلع وهو هتماقإ

 نم الثم هريغ دوجول « ةماعلا ةحاصملاب لال هتماقإ مدع نأ ضرف نإ امأو

 بناجححريدقو 6 ضراعلان :مةمالسلا تناح 2 (ٍْ لق : رظن 0 وهف 4 1 موا

 «ةناطة يلع حش الق ءاوس هلدعو هذؤعنو نوكي منان قرف دقو" ةطاخلا ةحلتعملا

 دل نيو ءانغهرميغل ناككناز - هريغ] نع 7-0 و ةحلصلملا ةماقأ ف ةوق هل نمنيسب و

 ام « ةدسفملاو ةحلصملا نيب نزاوتلا كلذ ىف طباضلاو . ىلطلا حجرتي وأ محن

 نم خلاق « ءاماعلا نيب فالخو لاكشإ لحم ناك ايوتسا ناو « بلغ اهنم حجز

 ةبواسموا ةدحار مزات ةدسفع ةهكشانملا مارخا هلا

 لصف

 ىغبني امم وهو 6 ةحلصملا مظع بناج ىف اهلثم ىغلي, امم ةدسفملا نوكت دقو

 0 لإ 0 لا د انف ةلوذلا دسع نأ كراذلا ف فايع ىح

 دانك لصو املك. لكلا درطانل هي اذ ا نتا دهاجم نبا

 ميبدلا نأل « ةقسف ةرفك موق ءالؤه : هباحصأ ضعب و دهاجم نبا خيشلا لاق امهيلإ



 ملا/ ١ راثب الاجر الاوءفالخخ هسفن فلت ةماعلا ةحلصملاب همايقىفناكن ف (لصف)

 لقت دقو ؟'” ةبلغلا مكحب اهيف رظني و هبلقباهيف حب ىتح , هنراعتو هبلق ىلع رطخت

 . املا اقاوم 0 زيه نما“ اذه وح هنخ هللا نيهرا باطحلا 000

 10 ا ىبصلا ءاكب معسأل ىإ» :ءالسلاو ةالصلا هيلع هلوق اذه را

 ل ا مقوتمكلذنكلو دعب اصقناهئروأ الو اب ل1 نإو

 ؟ ال مأءنيدلاىفةعقاولا ةدسفملا ليبق نم كلذ دعي لهف « هق 0 راوعو هيلع خدت

 ناطلبلا /تالوككور“ ةسائازا كو جتلاوأ لا راى 7 املك

 داهحلا نع دعق اذا دهاجملاو ء فئاظولا كلت ةماقال حلصي ىذلا لدعلا ىلاولا وأ

 نلزاخالار نلإ!ءايدؤم كولا “كلذ ناكواء ةذقحلا أ هيتاندلا | ىلط كن 0003

 حلاصم ليطعتل ليبسالهن ال ؛ ىلوأ مومعلا مدقتب انه لوقلاف « ةماعلا ةحلصملا هذهب

 فئاخلا اذه اضرف دقو « كلذب الإ لصحمال ايندلاو نيدلا ةماقإ ناف « ةتبلآ قلخلا

 0 هقيطي الام فيلكت ىف هلخدنال هحو لع اهب مايقلا الإ نكم الف « اهم 5

 . ةصاخ سننلا ىوه عابتا ىلا عجار 00 نيفللاضرصتلاو ل 7

 كلامنا ان دف لاعفالا محازب الد لاو ءكرتدرك امال «تايقللا امسال

 ؛هينعبل طايتعالا طاير اهقتح نع لحس الف كريس وهو حار ا

 نيعت دق رمأ هنال ٍ؛ رذعب سيلف ةيصعلا عم الا كلذب مايقلا ىلع ردقبال ناكنأو

 تيجو اذإ هنأ 15 ءتاقشملا نم: كيبل ذادو قوما ةفباتم در هع ا

 هرايتخاب كيل ل ةاليلا اف وهل ان ازيف كني قتح ال اهتقا وابن هرظنف, )١(

 مالا ةلاحىف ركفلا نالوج ثيدحلا ىف وهو . ةماعلا ةحلصملا قوكفلا

 مالسلاو ةالصلا هيلع فيفختلاب ىضق ىتح

 (ا نصي
 لوصحلا لح لحي دق هيلع لخدت دسافم لوصحل بقرتلاو عقوتلا ناف ىأ 6

 لوخد ةماعلا فئاظولاب موقي نمل لصحت نأ لمتحي اه هتاذ ىف ماقملاف ىأ : لعفلاب

 عقوتلا لصحال دقو . كلذ هل عقوتي لب , لعفلاب لصح الأ لمتح لعفلاب دسافملا

 ما لا انيسالت لكلا

 ؟ ال مأ ؛ لعفلاب لوصحلا



 ٠" ةعباسلا ةلأسملا ) فلكملا دصاقم ىناثلا مسقلا (

 ا راثإو 0 ا

 . سانلا نود ودعلا ءاقلل هبردانم ىف ةسفن ىلع هريغ م هيلع هّنلا ىلص

 ةحلتلا ا هحفؤو .٠ رعغلا نع تاعسملا مظعأ لمحت ل !| عج 0 وبف : 4ب ىتم

 .قو « نيماسفل ةنحلاك نك 4 هاظ هسفنب 1 00 ىلص هتردابم ىف انه

 .ىنلا وهو ءياعاو نيدلا حاصم هواقب معي ن * م ا قو ناك هنأ ةحلط ىأ ة هصق

 مند كب .لام وحنلا اذه لاو . هلعأو نيردلا هر لام معتف همدع امأو 4 لسإو هيلع ا للص

 .ىف « ةعاس ةايحن ىناحصا انوار ٠ ناقد نفاسلا لإ مدقت نيح ىررتلا نيا وبا

 ظ . ةروهشملا ةصقلا

 « انيع اهمانتجا مزاللا ىهاونلاو « ا

 هاذلا تاحاوأا هدهي التعب ةحلصلا ةذهب مايقلا ىف هلوخد ن كن ادا

 الوأ ناطق يبدل فارتلاو

 مالا ع نع لدلخ الا ناك اذا انف لوخدلا مس 0

 مسقلا اذه نظأ ا 0 لع هيروين دلا ملاصملا 11 ةمدقم 00 حاصلا 0

 تاداعلا ىف محازتلا اذه لثمو . عوفرم قاطي ال ام فيلكتو جرحلانأل « اعقاو

 00 الل ل ناك فواح دب تيحم اما راهنروأ ةنكحلااب لحم ناو

 ,ماعلا ىلغشلاكلذ ىف تا ططلا تاما فاول مرا الو. تايردسلا

 هب قاعتام نإو عوضوم ا نم اهنإ لاقي له ؟ اذه ىف لاه اذام"رظنا 3

 ,مدقتام عمىفانتي هناف اذهليق اذإ ؟ ةنيدملا له الماع ةلباقم ىف صاخ مس و هياعدتلا لص

 © |1 |  لا فدلحلا نصفلا هج رف فل لا امأ ءةحلط ىأ ةضق ف

 ,لعجو . ماع ةلباقم ىف صاخ هنأو ةقيقح عوضوملا نم ةنيدملا لهأال مالسلا هيلع

 هكيلعف . هلهأو نيدلل ةحلصم لوسرلا ةايح نأ رابتعاب ماعل اصاخ ةحاط ىنأ راثيإ

 عجبا ىف رظنلاب



 م[ راش الا ممج رالاو فال هسفنل افلتم ةماعلا ةحلصملاب همايق ناك ناف(لصف)»

 و د 0 اننا لك 631 1 ا ك1 ”مكلوبف رجأ ند

 عاجإ نزع 332 طولا اهدا نفل ان ناش نا(

 روبظلا 3 ةياَع 2 1-1 اذهو نفصل ند ةرح الإ ل نم عنملا ىلع ءاماعلا#

 : رعأ هنن

 لف

 ةياومند ةدسفمو ررض هقحل اهم ماق اذإ ةماعلا ةحاصملا تناك اذا امف هلك اذه

 . هريغأ 2 موشي نا 2

 هلأ 0 هربع 39 موقعي 5 نكعال ة 4 وسد هل ةقحاللا ممل تل ناف

 كييلكتلا 2 00 3 نك" را را أببف ىرجتيت 6 0 امو قي ١

 ةماعلا ةحلصملا ميدقت » ةدعاقو « اذه لثع كر نأ , ةدهاش « قاطب ال امي

 الو “© تود نم فلكملا اذه لع نادزاوتنف هن فيلكتلاب ةدهاش « ةصاخلا لذ

 . فالخلا عضوملا لمتحا كللذ لج الف ؛ هيف ضقانت"

 - ةماعلاةحلصملا بناح ححرتي دف ظوظحلا طاقسا عونلا اذه ىف ضرف نإو

 لك اذه رذف اج د ذ مدقتلا 0 الا ةدعاق ءامهدحأ » : نارمأ هيلع لدي وم
 1 هيفا

 هتءاقوو « ها رخو ود ىرحت 0 باد 0 0 3 يل هلا لوسر ىلع

 وهو اذهل رخآ ليلعت همالك ىف مدقت دقو . ل لملا 1 ل 517 0

 لاقي دقو . اعم ممل موقملاو مئاقلا ىلع رض هيف نوكيف مهتلاو نونظلا نم هقحليام
 اذه" ىضف ذل لو لاو .همالك نم رهظي م طقف ةعيرذلا هذه هتلع عامجالا نأ

 عامجالا دنس ىوقي هيلا همض لاقي نأ عامجالا

 - ةصاخلا هتحلصم ةاباقم ىف ةماع ةحلصم اهنأو . عوضوملا ىف امنأ رهاظو (؟)
 ةمأ ةاَح لوسزلا ةاخلو نخل ةاحلل ل ا

 مع م + جا تاقفاوملا |



 هحلاص<«مايقلانيهسلا ىلع بجودهريغ حلاصت فاك نه( ةعب اسلا ةلاسلا)

 مايقلا لصحيف « هوجولا هذه لثع اصوصخم فاقو الا نم ناك ام هب قحليو

 ول ذإ ؛ نيفرطلا لهأ نم دحاو ىلع ررض هيف نوكي الو « نيبناجلا نم حلاصلاب»

 مط موقملا 0 ىلع ررض هيف ناكل هجولا كلذ ربغ ىلع 0

 ذا مايقلا ىف 5 اذإ نيعا# اهلا 5 ةتلا قال ةيد نش ُ ل ع

 ريتعا دقو . تاداعلا نساحع نودخ الا لوقتعلا باير 1 ا ا ) حاصملا'

 مال هلا ةحا قالوطرمم كلذلو © ةرثك مضاوم ىف ىنعملا اذه عراشلا

 هل زاحو هلومق همزل ع راهطلال ءاملا مداعل + ءاملا بهو اذإ ةعامج تلاقو « لوقلا

 ؟تاقدص اناطتالا اوما نيذلا انآ اي ) : لاعت ةلوق هلضأو - كلل ةرتع ىلإ « مميتلا

 قلل قتال الإ كاد ايو( ةفاليملا“ نطو ه1 نس نتا * 1 :ىلاي

 الك 22 ضرفام لك ى ةلخلا ىلع دوحوم ىعلا ادهو . هيلع قدصتملا ءاذدإ نم

 « ةقحاللا ةمهلاو «ةقرطتملا نوذظلا نم هقحلي ام نات هحوو . هحو اذه . بايلا

 ارد نأ ماكحلا رئاسل الو ىضاقلل قافتاب زجب مل كلذلو؛ نيعملا نم لوبقلا دنع

 اباده لوبق عنتماو « امهنبي ةموصخلا لصف ىلع رب ل

 0 دك ع عذلا لولقلا نم مالسلاو ةالصلا هيلع اهلعجو «:لاملل ضان"

 بونذلا رثابك

 هل رسيتي دقو « نييعتلا دنع فئاظولاب مايقلا ةفلك ةهج نف عفادلا ةرضم 3

 « صخش نود صخشلاةبسنلابو ؛ لاح نودلاحىف وا « تقونودتقوىف كلذ

 « ةيزجلا بح ا اهل فلكتملا ىلا ةبسنلاب ريصت اهنالو . هيلا مجري كلذ ىف طباضالو

 ه . لاوماالا ىلع وأ باقرلا ىلع ةفظوم تناك اذا عورشم لصأ اهل سيل ىتلا

 "اا فمك لل كلذ ملط ىلا ةحلتملا لاصأ ةداسم نيا كلذ ىوخلا ام لإ

 نوكيف « ةحاصلاب مايقلا ىف غلاما ةبهل ليملا ىلا ةعيرذ بيترتلا اذه ناك ذإ
- 

 لوألا هحولا ل> 0 كلذو « لطابلا قاقحإ و قحلا لاطبإ ىف ايبس

 مكتلأس ام لق ) (رجأ نم هيلع كلأسأ امو ) : ىلاعت هلوق ىف كلذ ىنن نآرقلا ىفءاج



 هدأ هوحنو.لاملا تيب نم كلذ نوكي اعإو ( لصف )

 وأ ةحلصملا كلت ىواست..ةدسفم ىف مهعقوي.الو « مهحلاصم لصأب لال هجو ىلع

 . معي امو كصخ ام مايقلا نم ثلا دبال فاكفلل لاقي ناامإ هنآ كلدد 001

 هانضرف دقان اف ؛ حصياللوألاو . طقف كريغ مل اهب 3 ء طقف كصخ اع وأ كغ

 ..الصا اعماام تاك سلف كك بعيكسلا طردت ةيب هيف اذا ع 15

 لبقمدقت اك ةصاخلا ةحلصملا ىلع ةمدقم ةماعلا ةحاصملا نال ؛ حصيال ًاضيأ ىناثلاو

 هصخم اب الإ فلكيال هن اف « هسفن ىف ةدسفم ا فاكملا ىلع لخد اذإ الإ ؛ اذه

 كلذف « ةماخللا هتحام# ريغلا مايق انه نكمأ دقو « ةلأسملا ىف 1 عزانت ىلع
 650 1 |20 3 5 ١

 ريع نم قالطإب هقاعلا ىلع ةماعلا ةحلصملا م مز الإو 4 مهلع بحاو

 اذه ىلع نيعت مهيلع بجو اذاو . "7 ةلدالا نم مدقت ا لطاب وهو . ةرورض : 5 3 6 .

 ةضورفملا ماسق الا نم ثلاثلا وهو « ةماعلا ةحلصملاب مايقلا ىلإ درحتلا فاكملا

 لهن

 ريغلا موقي نأ ىلع هب فلك نم ىلع نيعتم ثلاثلا مسقلا اذه 9

 هقحاي الو مهحلاصع لختال ةيج نم عقي نأ هملاصمب مهمايق ىف طرشلاف « هحلاصعب

 .ررضات

 نركب ا 1او ٠ الا عرشلا لعج ذإ ؛ حلاصلا فلسلا نامز ىف كلذ نيعت دقو

 « تقفتافيك حلاصملاقلطللالإ ةنيعم ةهل قحديف نوكيال « نيماسملااصملا ًادصرُم

 6 ةهليعل هحولا كالذ كيك انك دلت ةماقاال نيعتيف )» لالا تدب كاب » وهو

 هريغ ةحلصملاب موقعي نأ

 لخدي مل ولو ةصاخلا ةحلصملا مدقي هنإ انلق لب «حصيال هنا لقنالاو ىأ (؟)

 ديقلا نودنو قالطاب ةماعلا ىلع ةصاخلا مدقت مزل . ةءاعلاب مايقلا ىف ةدسفم هيلع

 لطاب وهو روك ذملا

 كلذ ريغ ىلا ؛ عانصلا نيمضتى لع قافتالاو . علسلا قات نع ىبنلا ىه ىلا ()



 هحلاصمب مايقلا نيماسملا ىلع بجو هريغ ملاصع فلك نم ( ةعباسلا ةلأسلا )1

 د« ةعباسلا ةلآسملا

 هسفن حلاصمب مايقلا ىلع كلذ غم ردقي نأ واع الف هريغ حلاصمب فلكم لك

 كال ما را نا

 . هحلاصمب مايقلا ريغلا ىلع سيلف ةقشم ريغ نم كلذ ىلع ًارداق نآك ناف

 <« كلذ فيلكتلا هيلع عقو دقو « عيمجا لع ارداق ناكاذإ هنأ كالذ ىلع ليلدلاو

 باطفق « فاكملا اذه ةبج نه ةلصاح فيلكتلا كلذ نم ةبولطملا حلاصملاف

 ا” ل د لماخلا ليصخ بلط هال ؛ عجم 0 اي

 ءدلولاو « جوزلاو « ديسلا كلذلاثمو . انه راج اهلبق ةلأسملا فلا افاضيأو

 مايقلا ىلع ارداق ناك ال كلان الو إو 0 ورااو »14 نقلا وا هع ألا لا هيلا

 اذاف . هب فلك الو هيلع مايقلاب هريغ بلطي. مل هككح تحن نم حلاصمو هحلاصع

 ىف رظنلا قبل اه بلطلا هنع طقس هربغ حلاصم ىلع رداق ريغ هنا انضرف

 1 حدقتال " 1 3 ةهج نم هبف رظني « ةمالاو دبعلاو ةحوزلا ىلع ررضلا لوخد

 . ريرقتلا اذه

 يكل ظاتسإ ىف ةريتعم ةقشم عم نكِل رّدق وأ ةتبلأ كلذ لع ردقيل نإو

 ةماعا وأ 0 ريغلا ةهج نم ةقلعتملا لاصملا ن وكت نآ واع الف

 ىلع مدقم ه1 نإ ؛ ةمدقملا ىف هطاصم تناكو « تطقس ةصاخ.تناك ناف

 ارا د ن ك6 مالا ةلايملا وم عبارلا مسقلا ىف مدقت اي ناغا ف ريغ وح

 : اد نيت دق رح رظن كلذ نإف هظح طظفسأ اذإ الإ « ةماقتسا ىلع

 « همطلاصع اوموقي نأ ةحلصملا مهب تقاعت نم ىلعف ةماع ةحلصملا ثناك نإ و

 ريع اهيأا لاش كاع ى زاكي ليلدلا اذه نأ .ةثالثلا*ةلدل الا نه ئأ*.( 3+
 هيلع عقو دقو هسفن ملاصم ىلع ارداق ناك اذا : لايف  ىلو الا ةمدقملا ف طيسب

 لا كلذب فيلكتلا

 اضيأ همكح قيقرلا ىف ىرحيو . ةقفنلاب رسعلل ةجوزلل قارفلاب مكحن نك (؟)



 ١ 0 ةرورضلا 0 نا ةينيعلا هريغ حاصع مايقلا 1 ىلع ع

 «فاكملا اذهىلع ةنيعتمتناك امل اضيأ اهب افلكم رعغلا ناكول هنأ ( ىناثلاو )

 ماقدقو « ةدسفملاء رد وأ ةحلصملا لودح دوصقملا نال «ةتبلا اه اي 07

 ايس الكم هانض)ف دقو اان 00 كد نأ مزاق « فيلكتلا كم يقل 8

 حصب,ال فلج اده « نييعتلا ىلع

 ةيافكلا ىلع امإ و « نئيعتلا ىلع اماف اهم افلكم ريغلا ناك و ل هنأ ( ثالثلاو )

 ةيافكلاىبع امأو « مدقت كف نيبعتلا ىلع هنوك امأ . حيحص ريغف ريدقت لك ىلعو

 م هيلع د 00 مزليف < ةيافك ال ًانيع فلكملا ىلع هنأ ضرفلاف

 لاك وهو . ةدحاو ةلاج ف ””انيعهلط 20١
 حلاصملا كالتب فيلكشتلا هنع طقاس كالذ دنع هناف « ةرورض هقحلت نأ الإ مهللا

 «ةاكزلا تعرش كلذلو ٠ اهم مايقلا ريغلا ىلع بحيف « اهيلإ هرارطضا عم اهضعبب وأ

 لافطالا ىلع مايقلاو « مهنفدو ىتوملا لسغو « نواعتلاو « ضارقالاو « ةقدصلاو

 اهيلإ جاتحملا ردقيال ىلا حلاصملا نم كلذ هبشأ امو « مهحاصم ىف رظنلاو نيناملاو

 نم لك : لاقي اذه ىلعف . اهعافدتسا ىلع ردقيال ىلا دسافملاو « اهالحتسا ىلع

 « ررض ريغلا تالذ قحابال ثيحب « هحلاصمب مايقلا هريغ ىلعف هفت حلاصممب فلكي

 ةحوزلاو « هحلا صم مايقلاب ابولطم هديس ناك هديس حلاصم هعفانم تقرغتسا امل ديعلاف

 ةنطابلا اهعفانم كلم دق وهف « هدب تحن ريس الاكج وزلل عراشلا اهريص كلذك

 مايقلابا ه5 ناكف © هدرناو هدلو ىلع مايقل هلا ةهيح نم ةرهاظلاو ء ءعاتسلاا ةبج نم

 92 /|(ءاسنلا »ل ءنؤماوق لاحرلا ) : نامت هللا 0

 0 لص الا[ ضر ا
 نوكي هسفن صخشلا نأ همزاي ىذلا ؛ ةيافك هب نففلكم ريغلا نأ ضرفب (؟)
 ةءافك ضعبلا ه,فلكي دحاولا ءىثلا نوكي نأ ىنأتيالهن ال ؛ ةيافك هب افلكم اضيأ
 اننعو ةبافك ضعبلاو

 رهملا ريغةجوزلاتاقفن ( مهلا ومأ نم اوقفنأ امبو ) ىلاعتهلوةفلخدي هنأال (")
 . ةجوزلا ىلع ةمايقلاةفص هنع تلاز ةقفنلا نع زجياذإ كلذلو «نيريسفتلا دحأ و هاذ
 ىفاشلاو كلام بهذم وه امك اهقالطب هبلاطت نأ ابقح نم ناكف



 ( ةسداسلا ةلأسملا )ف لكملا دصاقم ىناثلا مسقلا 111

 ىلعمرحو . اهحاكتو « احيرست ةدتعملا ةبطخ تمرحو ( اواوعتال نأ ىندأ كلذ )

 بيطاا كلذكو « حاكتلا ىعاود رئاسو ةنيزلاو بيطلا ةافولا ةدع ىف ل

 « نايدبلا:ةيده نعور 6. فابلاو عيبلا برع ىهتو . مرحشلل حاكنلا ,دقعو

 مرحو . نيموي وأ موب موصب ناضمر رهش مدقت نعو « لتاقلا ثاريم نعو

 كلذ ريغ ىلإ « روحسلا ريخأتو رطفلا لبحعت ىلإ بدنو « رطفلا ديع موي موص

 لربات نيلو .كةرتك هيف, ةيفقلاو رارمالا "ىلإ دصقلا تو « ةعييرذ وهام

 0000 لاو را دحألاو طاخالا لح ةنم ةكرشلا ربك ١
 | ليسفلاو هللا لع امواج انهي نإك /لذاق  ةدبما ىلإ, اهرط نوكي نأ

 لاك مام كا عجار « اهوصأ نم لصأ وه لب « ةعيرشلا ىف عدبي هيلع لمعلا

 ءاش نإ داهحالا باتك ىف ررقي هلعلو « ىيسح وا ىجاح وا ىرورضل امإ

 كلك هللا

 د« ةسداسلا ةلآسملا

 . *"”رايتخالا عم هحلاصمب مايقلا هريغ ىلع سيلف هسفن ملاصع فلكن م لك
 : هيو ق3 لع ليلدلاو

 ليبسالف ةينيدلا امأ . ةيويند امإ و « ةيورخأ ةينيد امإ ملاصملا نأ (اهدحأ )
 اهيف بونيال ذإ ءاهيف انه مالكلا سيلو « مدقت امسح اهيف هماقم ريغلا مايق ىلإ

 هنأ انضرف اذاف . اهيف ةبايثلا حصت" ىتلا ةيويندلا . ىف رظنلا امْنِإو « دحأ نع دحأ

 نايس 5ع 1 دا ال مع تيسيذإو ةفاعااس كدا اهنا قاكم

 اهم ًافلكم هريغ نكي ]ف

 درك ا ا سل لكل ل ماب انما نم عوقولا ىف رثك أ .ىثلا نوكي دق 1

 ردا هلباعمو بلاعلا وه
 ( حلا كلذ دنع هناف ةرورض هقحلت نأ الإ مهللا ) هلوق ىف هزرتحدل ىتأي (؟)

 رايتخالا عمال إهسفناصمب فيلكتلا ققحتيال هن"ال , هنع ىنغتسم ديقلا اذهةقيقحلافو

 هطورش دحأ هن"ال , فيلكتلا هنمضت ام ىلع ادئاز ارمأ دفي ملف



 6# 20١ ربقلاب ةرضمو سفنال ةحاصم نوكي لعفلا ىف

 التم امراض نأ كاغؤأل ةذك 5 كت راو و نان «ةظرد د

 ةدسفلا عوقوو . اذه لثم ىف حابملا دحلا دنع فقثال سوفنلا نأ ىنعي «١”هذه

 مالسلاوةالصلا هيلع“ رخو ؛اهيعوقؤ مك قإاو ةداعلا قتلا تمل

 ةعالا ولك ككاو نع ا ىذ لا نأو ؛ ةسحالا ةأرلاب ركل

 ورام تدب مم همنا نفي ءررتا

 : ىلاهتهلوتل عبر ,الا قوفامحاكن مترحو «' *7 ؟ئاحرأ متعطق كاذ مامف اذا نإ »

 نيح سيقلا دبع دفو لسو هيلع هللا صهتلالوسر ىبن :لاقفاسنلاىكود (1)

 كئاقس ىف ذبتنا ) لاقو « ةبوبجملا دازلاو تفزملاو َريقَنلانعو ,ابدلا نع هيلع اومدق

 اذا ) لاق . اذه لثم ىف هللا لوسراي ىلزذئا : مهضعب لاق ( اولح هبرمثاو هكوأو

 5 ج راطوالا لين عجار ) كلذ فصي هدبب راشأو ( هذه لثم اهلعجت

 لوصحت هيف عوطقم اهضعب نآ لعي اهركذ ىتلا ةلثم الا هذه ىف لمأتلاب (؟)
 عم ةأرملا رفسك نونظم اهضعبو . عملا ةلأسم ىف محرلا عطقك ايداع اعطق ةدسفملا

 لب ؛ انزلا صوصخ ةدسفملا ىف مزالب سيلو . ةيبنجالاب ةواذلاكو . مرح ىذ ريغ
 ايلا درطفق نانلا كلا قف نونظ وهز( هتامدقم نم ا ام مرحتلا ىف كي

 قالا ىف رظنلاب كيلعو . نايدملا ةيده هلثمو ةدسفملا هيف بلاغلاف فلسلاو عيبلاكو

 جحلا داسفا ىف ايس نوكيال هدرجم نأ بلاغلاف . مرحملل بيطلا لثم ف مسي دقف

 ' 1 0 جاكللاب

 سيل ةأرماب نواخت الف رخ الا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم) : دمحأ ىور (©)
 ةأرماب لجرنواختال ) : اضيأ ىورو ( ناظيشلا امهئلاث ناف . اهنم مرح وذ اهعم

 ( دمر ثاطال دلاليا ( مرحم الا «ناطيشلا امهثلاث ناف هل لال

 ةأرملا رفاستالو مرحم وذ اهعمو الا ةأرماب لجر نولخنال ) : ناخبشلا ىررو
 ( هج ) راطوأالا لين ها ( خلا مرحم ىذ عمالا

 لاقو ( ابيلإ وأ اهيلع اولصت 0 روبقلا ىلع اوساجت ال ١) : ٍلسم ىور (4)

 اهيلع نيذختملاو روبقلا تارئاز ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نعل ) : سابع نبا
 ( ؛ج ) راطوأالا لين ها ( جرسلاو دجاسملا

 ا تلا ل ةلمجا هذه اح نيا" ور دقو. ىدع نبأ كار

 ء( راطواالا ليار تانالا لا



 ( ةسماخلا ةلآسملا ) فلكملا دصاقمىلاثلا مسقلا 1

 عورشم هن ف « رخ ادك « ًاريثك اهتاوف نوك عم ةلعل ؟-لا عرشبدقف اأو

 ىلع وه اب حلا ىف ةرثكللا ان ريتعاف « د ل ا ال

 لال 0 يبا برا قع ناشألا لمع لألف... لضألا فالخا

 لصأالا نع جرخو « رجزلا ةككمحل كلانه لصألا نع جر ٠ نذإلا انتلأسم ىف

 عونمملا ىلا ةعيرذلا دس كلتا ةكابألا ىف اذه

 تربتعا اكف "” ةرثكب ةدسفلا عوقو ىف هلبقال كراشم مسقلا اذهناف م

 كلذك انه ريتعتلف كانه عنملا ىف

 الا هع ىو سنك رك صوصيلا نم مسقلا اذه ىف ءاج دقف اكو

 ةيعو الا ىف ذابتنالا نعو "7 ثالث دعب ذيبنلا برش نعو '' ”نيطيلخلا نعمالسلاو

 ضعب نع ىمم امن هنأ مالسلاو هالصلا هيلع نيب و ٠ اهيف ذيبنلا ريمختب لعيال ىلا

 ليلق . عفد ىلا لصوتلا عببلا اذه نم دصقلا نوكي ام اريثكف أ .اذه!ئعارخرلا

 اذهف . نينثامأ قرف هل لجالاو.. ةلج ةيراجلا ط سوتو : ةئام اعلا وهريثك ىف ةئاسسلاك

 امأ . مهتامز بسحب كلذنكلو . هضرغ اذه لا نمل كتل نصف نارك

 اعطق دصقلا ىف للاغلا هناف مويلا

 ليالدق (5)
 ىف كارتشالا ىف ديفيال ( ةرثك ) ظفلب هنع ريعتلا ىف كارتشالا درحم (0)

 كالا لاوصتم نعد كلذ اها ءاذللا جا درت انه نان فورفلا تاون انك محلا
 لكل دقسالاءف:ةطلانللا هش ادهن . ةدشنملا »وأ

 تييزلاو رقلا ذبني نأ ىسمن ) ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسو نأ يلج نع (8)

 ندر دمازتلا الا ةعاما ءاوؤب( اعتب ربلاو ةيطارلاا كني, نأ ىبنو :ااعبج
 8 ج راطوأالا

 راكسالا ةدسفاهتيدأت نأ رهاظلاف ؛ بلاغلاال ريثكلانم اذهلعج ىف رظني (4)
 الوب داق نأ ٍلعي اذه نمو اهيف نينثا دمدو لب « ةراحلا دالبلا ىف امسال ةبلاغ

 عنملا زيح ىف ( حلا ةدسفملا عوقوو )



 م ريثأل ةرخمو سفنلا حلم نوكيا لقتلا ف

 تاينإ رظن اذه ؟بال مأ يدئتلا كاد كلا دصقلا نسفن ماقم ءىشلا مذ 2 ظم موقت له

 1 ء سم الاودقلا َْق مهلثم سعلا اذهىف هب اضاف اهطاقسإ رظن مو 5 ظوطملا

 | ١

 6 هاك ملا ىلع كرا ةردقال هراف نسداسلا ملا

 ويف اودان لير لاب تل ب ات امان

 22 الا ة هددجص نه ل أ يإ لع ل جا هنق ل ام لاو س ايتلاو رظن عصاوم

 كايح اا سبل دا" قايفتنم ةدمفملا عوقوب نآلاو ل || نا « هريغو ىعفاشلا

 _لاخاو 4 رح الا ع نيناحلا دحا حجر ةني رق الو ؛ ةمدعو عوقولا سب در

 ”نضراودلا دوجول ء ةيضخقي الو كضقلا سفن ماقم موق ال رارضإلاو ةدسفمال دصقلا

 هدوحوم ريغ وأ ةهدوحوم ا اهريغو ةلفغلا نم

 علا ىف ام ادصاق الو ازصقم انه تب بلاحلا دعي نأ حصيال هناف اضيأو

 دحاول دصقلا مدع 0 12 نم 0 ال طفلا ىلع هلمح س "0 > 5 نآلاو

 مردتعا كلام نأ الإ ؛ ًأدح -ىوق هيف نوذاملا تيستلاف كلاذك ناك ا

 هس قا ظيطمال دطقلا#لأ ؛تدلؤو# اهوقو دضملا ةرتك“ فلل مئارذلا دس ىف

 وه 1 دوحولا 2 عوقولا ريق رهو انه لاح هل نك . ةنطاملا 0 نم 0

 ريتعت كلذك « فلختلا حص نإو 9 هيلا تستغل كف . كلذ 01

 ريغلل ىأرارضالاو :دحأابم ررضتي مل نإوالثم ةيصعملاك تس ةاتيتفللا لإ ]20
 لذه ق نيدعأ كقف . عوقولا ةىكأ قد 2 مماثلا هماع ىب اع دئااز عسا 0

 لعفلاب ةرثك-لا فرعت مل ناو اضيأ ةزئكلا هش

 .مفدي ملء حضاو ريغ ليلعت ( دصقلل لاجم اهنال ) هلوقو . عباسلا ف ىأ (+)
 انظ الو املع غلبال الاتحا نوكي نأ ودعيال هنأب نيلوأالا ةجح

 هل ةيراج ديز دلو مأ تعاب ل هانعمام تلاق ء. سنوي مأ ثيدح وه (4)

 هنم اهترتشا مث امل الا اهعيبيال اهعاب اذا هنا هيلع تطرشو ءاطعلا ىلا مرد ةئامئاعب

 طوشلا دوجوأل قا كر شاف نو ل فقير هس ل تيفو لجالا لبق

 ىف تغلابو ء لا تيرتشا اتسيو  اهلالا اهعيبيال هنأ نم عيبلا دقع فلاخي ىنذلا



 / ا هللا لكلا فمانم يالا 2 ب

 انه هنانرج رهاظلاف ؛ 0 ير ان تالمعلا نا ريا ىف نطلا نأ اهدخأ

 هلوقك ؟ م تلاع فر ا لخاو عئارذلا دس 0 ةيؤسلا نأ: ئناثلاو

 0 5 رس 2 هنا ا سل ملل دود 3ع نوعي يذلا 8 ف 7

 3 ما هل لل ملا للا كم ني سكش ان

 0 مش لهو هللا لسرايا ولاق ا !هيدلاو لعزا مش اعلا 0 نم 5 1

 .ناكو « م بسيف ناقحتو هنأ بسدف :لجرأ 5 تتسلل 6 تن » : لاق ؟ هيدلاو

 هع نإ نافكملا لوف. ىلا ةميرد هنأل + خيقفانملا تقرع فكي مالسلاو ةالصلا هيلع

 3 ًانعار 0( رلسوهيلع لا ىلص ىنلل اولوقب أ نينمؤملا ل كا 564 م هباحأ لتقي

 .كلذو . مالسلاوةالصلا هيلع همتش ىلا ةعيرذ اط دوييلا داعالا ب نادل مهدصق عم
 000 000 ا . 5
 هيلا هعل رد وه ف 2 سبلا لقو 0 هلصا 2 ىلع ىنم هاك راك

 نملصاحلاو . هنع ىهنملا ناودعلاو مثلا ىلع نواعتلا ىف لخاد 1 تلاتلاو

 نم زاوجلالصأالاف « هيلا دصقلا ماقم موقيال ررضلاو ةدسفلاب نظلا نأ 07 1

 هيفا تاكل ا نادلة راذت | مزاوللا نع رظنلا عطقو ؛ مفدلا وأ ثلخلا

 ةهح ع ةهملا هذه نم 0 4 نواعتلا باب نم وأ ا بأب نم هدم يرش

 ةهج نف ىدعتلا لم لمح ناف . هسفن ةحلصم الإ دصقي ل ببستملا ناف ؛ لصألا

 هيف فالخلاعقو كلذلو . سماخلا مسقلا نم ةبتر شمس وكر 1 كيلا لطم هنأ

 ىري لمأتلابزكلو . هما هيلع لالدتسالا هب متي الف .هنم عون هنأ هرهاظ (1)
 نملعفلا, هلع صنام نآدضرغلعلو:ةدسفم هبلج نظيام ىلإ ةعيرذهلك مسقلا اذه نأ

 أسابق هيلع ةلومح هتازج ةيقب نورك ,هش لخاد ثيداح الاو تاب الا ىف هتائزج

 ( مسقلا اذه ىف لخاد ) هلوق رهظيو «ليلدلا متيف

 ىتاسنلا الإ ةتسلا نع ريسيتلا ىف هجرخأ (؟)

 .نوديهلصأ نافءتيدحلا قبةروك ذملا بسلا ةل أسم ىف م هفالخ اوأ نذ] نم ()

 ناف ةلثم الا ةيقب فالخم .كلذك ةعيرذلاو . عنملا لصالا كه . عونمم هيلا عرذتلا
 هيلع ترت ام ح ل دداكلو : هيف نوكأ لخالا
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 تايداعلا ىرحم تايعرشال ءارجإ ؛ ةدسفلا رودن ربتعي ملو « ةحلصملا ةبلغ عرشلاا

 عم -ةدسفملا مفد وأ ةحلخملا تلح ىلإ (كطاقلا. دق انهردح الو 2

 : ررضلا عوقو ىلإ 1 الو « رظنلا 2 اي | كالذ نع ةرصملا رود هّتفرعم

 . ةيعوزشملا 'لصأ نع قا اذ 5

 دايعلاب .ءاحتلك !؛اغانلجو دكه تاو رشلل الهارد نا كلذ رع رالا

 رصقلاةحابإ 26 طلغلاو ممولاو اكل ناكمإ 0 6 جورفلاو نس نذل قى

 ةسسنلاب رضا ىفهعنمو . فركملا تالكاذتنلا مدع ناكمإ عم ؛ ةدودحلا ةفاسملا ىف

 قاتلا ةيرقالاو "77 قييإ ىلا اري نابع تالاديكو ل فات مئانصلا يوذ ىلإ

 «ربتعي إف ردان كلذ نكل . هوجو نم اهيف أطخلاو اهفالخا ناكمإ عم , فيلاكتلا

 ناتكلا:اذه ني طعضوتف ق:ررتم.اذهو :«ةلاغلا ةحلضلا تا 0

 امال ىراخلا زحف اط هدا لا نان نيك را عباسلا انآ

 ةدسفلاوررضلانأ امأو . سداسلاىف مدقت اك« رهاظف نذالاو ةحابالا لصألا نأ
 ال مأ ؟" ”نيروك ذلانيهجولا نم عنميف علا ىرحم نظلا ىرحي لهف ؛ ًانظ قحلت' عم( ْ 9 ' 1 ل

 ؛ حجر الا وه نظلا رابتعا نكلو . اردان فلختلا ناك نإو امهفلخم زاوجل

 رون

 نعةجراخلاةقشملا مل لصحت نأ ردني ام وداتعا نيذلا اساحصأ نو اهل سا
 ردانلااذهريتعي ملةداتعملا نيعاو ةداسملا ةعشملا نانا مدقت 6 ةعنصلا هذه ىف ةداعلا

 أطخلا لمتحتنهونالفةياورب لمعلاك ؛"ةسقالاف هم دنقاك تاتا فىأ (70) 7

 هلاتحا عم هب لمع ىزج سايق وهو ءالثم قراسلا ىلع شابنلا سايقك. وزابذكلاو

 رواج" اهلا شف هلا إع فاض رتعالا كش ل

 اذكو سايقلا لصأب دبعتلا نأال ء امهيف ىرورض تايئزجلا ديقو . نيرشعو ةسمخ
 كلذ ل ةراشإ هل قش مل تذل ن ةلالطقلا قوص الا نم دا 7
 سفن دصق و 4, ررومأملا لإ رظنلا قاريصمتلا اتعو " لطاخلا هولا.

 دا ع ءادبإ ( امهفلخت زاوجل) ةلوقو رار

 ةداع ىعطق هنا لام 1



 اللا ةلاثما ) فكل ةفانم قاثلا تقلا مة
| 

 .«لعفلا كلذ نم ًاعونمم نوكي نأ مزليف « ًاضيأ عونمم وهو رارضالا سفن ىلإ دصق

 نا تار را 2 ىلا نايك ندعي و ةناسب دهيم طتت لذ اذ! نكن

 نر ا كل د الون اكلزاا لكك قيلياف لع لاوم لاو نوما ذة

 « ةبوصغملا رادلا ىف ةالصلا لام ير ةدعاقلا هذه ىلعو . ىدعتلل هدصق قتحتي

 اهيفنوذأم اهلصأ ىف ىه ىثلا لئاملا نم امهب قمل امو « ةبوصفللا نيكسلاب ذلاو

 (؟”ةئرج ةحيحصر وبل اد:نءةدابعلانوكت "'”اذه لجأألو . ريغلا رارضإ اهنع مزلي

 ع 0 افاصو رح لا قرطلاب قاع نوكيو ؛ اكلحص: لالا 0

 .انههب لوشي 0 لاق نمو . ااه ددعتل ءاكحالا نقدا 6 6 لا

 ةكاناكط ماد“ عملا اذه ىلإ هطباض مجر» تبحر لاح ى مقفلا راظنلا 3 ىف هلو

 ةتبلا هنأش اذه لمع تحن نولخديال اهطاتسإ باعصأ نأ مولعمو . ظولنحلا

 ك6 دلما رع واق اردت ةلطملا لإ ةزاقأ نوكك انوهز( سدانلا امأو)

 دحؤتال ذإ « اهمارلا ىف رودنلاب رابتعا الف ةبلاغ تناك اذإ ةحلصملا نآل « نذالا

 كر < ف ريتعا اعِإ عر اّسلا ل 0 . ةلمح ةدسفملا نع هب رع.'ةحلخم ةداعلا ف
 -ر

 هلعلو . دصقلا ةنظمب ىتح لماعيال هنأ هانعم ىذلا ( هلأ 00 را
 فما ءافتساب كلف - ةيدلا قو فاتملل نيمضتلا ىف ءىطخلا ةلماعم لماعت هنأ دب

 هك اكفنانكميو هيف روظحم ال رئاجامهدحأ نأونيفلاسلا نيرظنلا دوجول ىأ (1)

 رخ الا نع
 اهياعب اوثلا مزاتسا الاهءازجإ و ةدابعلا ةعص نأهاوعدىفارقلا نعانهمهضعب لقن (؟)

 قخالو هاىوعدلا هذهفالخىلعاثدحو امدق.اهقفلانإ لاقو . نيققجلادنعاوبقو

 هففلاا د اولاد املاح اعز و فحيلا اذه ىنع ل نس ل عضوملا اذه نأ كيلع

 ىنعم ةحصلا قلطل هنأ كانه ىطاشلل مدقت 0 ىلع .عجأريلف ١( حج ) نالطبلاو

 5 .ايرةالصلا خد اذإ 8 هئاجر مدع ىنعمم نالطبلاو , باوثلا لوصح ءاجر

 عورفلاىف هب او-رص ام اهيلع باوثال ىضقتال الاهنوك ع

 اذه نم وهو ؛هدصقينأ ةنظمو ررضلاب هماع وهو ؛ ىناثلا رطنلا وه ىذلا (؟)

 لطاب ةعيرشلا ضقان امو عراشلا دصقل ضقانم فلاخم لعفلاو عونمءجولا



 موال نيغلاب ةربصمو سنن ةدلصم نوكيي لدشلا ف

 ا اعرتد رمت ل 1 امأ : 8 دوم وه الو طظحلا طا كلذ دعب الف

 نشا هنوكف .«ىث ربل وأ ءرخآ رمأل امو + رمالا نمأ درحل امإ طال

 © ىعرس دمتم الخ هةر دا 56 5 هلو 5 ءالاقعلا نم عقبال 52- ءىش

 ع هل فلاخم وهف كلذك نكي. ملاذإو .. رم الإ رمأب سيل, كلذي لالخألا نآل

 رمدقو ع ظطلا نهرو ثلا نم ال هنا ءتنشس و كا فارسا دس و لان 7

 هيمو نارا مداكلا ماع اذه . ظوظحلا طاقسإةهلاسم نم مدقت ايف رصحلا ناس

 ظوظحلا طاقسإ ىلإ ةبسنلاب ةمدقتملا ةثالثلا ماسقالا 5 كرك

 نكلو «ررض مفادلا وأ بلاحلا قحليإل نأ وهو ( َنساحلا مسقلا امأو )

 روح ا ًادصاق هنوك ثيحب نم « رظن»::نارظن ولف «ةداع( ينطق ةدشلا 000

 روطعال رتاج يللا ظنه نم اذه دا رارخإ دق يش نم ا

 عم ؛دوصتملا لمعلا اذهل ريغلا ةرضم موزلبالاع هنوك ثيح نم «رظنو .٠» هيف

 امإ هلعف ىف هناال ةرارمالا دبظمل ةلظم وج ولا اده نم هناف دك ]2 مدع

 دصق الف ؛ 0 الو ىداخ الو ىرورص دصقم هلعفب قلعتيال فرص حايل لاف

 6 ةرمم 4ف 1 ه>و ىلع هب ا لعاف امإو ا تيح نم هعاقيإ ىف عراشلل

 ىلع هعوقو ىف دصق عراشلل سيلو ؛ ةرضم هيف قحليال هجو ىلع هلعف ناكمإ عم

 رخ الا نود ررضلا هب ّقحلب, ىذلا هحولا

 ةرضملاب معلا عم هحولا كلذ ىلع لعفلا كلذل هيخوتف ني ريدقتلا الك ىلعو
 / 0 3 1 6 5 4 ء 0 1 ١

 امِإو , عونمم كللدو هب روماملا رظنلا ىف ريصفب كح وا دحأ نم هيف دبال

 (رارضالا سنن ىلإ دصق امإو)هلوقو .هب رومأمل لعاف هنأ ريدقت ف كلذو .(1)

 نيريدقتلا ف رارضالا دصق نإ : لاقي هنأ الإ . المتحم نيريدقتلا ف نوكي كلذو

 لصأ و هاكو (خلا رظن نارظذ هلف) هلوق هب حرص اك. سماخلا مسقلا ضرف فالخ
 نأب .باحي دقو ( خلا ًارارضإ دصقي الأ ىناثلاو )لاق ثيح ةلأسملا لوا ىف مسقملا

 لعفلاب دصقلا لصحي ل نإو ةنظملا هذمب لموعف دصق ةنظم ىأ (دصق امأو) هلوق

 فمالكلا قبب هنأ الإ (٠ خلا دصقل ةنظم هجولا اذه نم هناف ) هلوق ىفهب حرص اك



 مدقلا 1 ل فاما داعم ناحل اكل

 011 لا ترد رو كالا نم 4 كلا راجإ )ل ٠ نأ رك وهو
 000 |ىف اك« سفتلاب راثبإ و » . حيحصلاىف روك ذملا ةاحاوملاثيدحىف اك

 هلأ لط ىنلأ ناكو 4 :دحأ موي م رس لا لع سر ااا نأ

 كبيصيوّللا لوسرايْف رشنال : ةحاط وبأ هل لوقيف « موقلا ىريل عاطتي سو هيلع
 هيلع هللا ىلص دل ل ل ا م 0
 نسانلا, 0 هوزغ ىف ناك د : مالسل أو ةراقلا هيلع هاعق 0 كم وهو . كراك

 د ا 0 7 1 0 0 هيلع هّنلا ىلص هلا 606

 لاللجو 7" ءااوعارت نأ 3 لوه وهو ةقنع ف كيسلاو ىرغ ةعلطت ىلا شرف
 ١ 111 اور شارف لع ةعيدم ف" تلاط ا ننأ يلع ثيدحتو '”هضف "ثا نم

 سفنلاب دوملاو » : رئالالثملا ىفو . روهشم هلتق ىلع رافكلا مزع ْذِإ سو هيلع هلا
 ٠ 7 0 2 2 011 ِِء

 كلذ زعالشو : راثالا امأب ها ف رع نم ةيفوتكلا نمو.« دوجلا ةياع«ىصقا
 ه2

 م

 نل هنإو هسفن نع هتدوار انأ) : مالسلا هيلع فسوي ىف زيزعلا ةأرما لوق

 . اهسفن ىلع ةءاربلاب هترب اف ( نيقداّصلا

 ايندلا رومأ نم هوحنو ماعطلاب راثيالا ةليضف ىلع ءاماعلا مجأ : ىوونلا لاق

 ىلع "7 هلبقام عم اذهو . هلل اهيف قحلا نإف تابرقلا فالح « سفنلا ظوظحو

 فاصوأب فاصتالا ىف مهلاوحأ فالتخاب نوفلتخم كلذ ىف سانلاو « بتارم

 ركب ىلأ نم لبق سو هيلع هللا ىلص ىننلا نأ درو دقو . ماتلانيةيلاو ضحلا لكوتلا

 لاق . ثلثلا ىلا كلام نب بعكو ةبابل ابأ درو « فصنلا رمع نمو « هلام عينج

 . لاقام اذه . رمعو ركب ىلأ ىجرد نع اهروصقل : ىنرعلا نبا

 ا ا ا ل

 م لم م (
 لاملابراثالإ وهو (؟)



 "هده نيغلاب ةريضمو سفنلا ةحلعم نوكك لكلا ى

 ولدا دبسللا نم وضعي لك نإ 5 22 1 7 دحا ك نا ا ىلع مهاع

 امم 1 ءاضع هلا صعب دا را . صفير الو كد كد ه4مسق هرادقمب ءادغلا

 هب هللا فصو ام باتكلا نم اذه لصأو . هلادتعا نع جرم لقأ وأ هيلا ججاتحي
 3 3 7 ع 3

 ةوح الاو نةيكشلا عامجانم 4 اورم أامو « صعب ءايلوا مهصعب نا نم نينمؤملا

 امم اههاشاو ان ثلا هدم هلا كد يقتل ذإ ٠ ريك وهز ةيدئال

 اهلا عجل

 ., طوظملا طاتشإ ىف قرغأ وهو: . سفنلا لع راكالا ب ىاثلا د

 « لكوتلا نيعل ةباصإ و « نيقيلا ةحص ىلع ًاداتعا , هريغ ظحل هظح كرثي نأ كلذو

 6 ا دما نم وهو . ا :م ةح ا ىلع ا 1 نوع ف ةقشمأال داو

 28 نمو « ضو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لعف نم تبأد ؛ وهو . لامعألا تاق

 ىف ناك ام مر ءريخا سصاثلا دوحا ) را ةالصلا هيلعناك دقو . ىضرملا

 4 !اقو )»ل ا رلل عيرلا نم ريذخاب ا | اذإ ناك و.( ناضمر رش

 ”ىملا باو ىلع 0 مودعملا ف كلا 0 كافل ةجدخ

 در اه « اهبسقي اهبلإ ماق مث ويصح ىلع تعض ل فلآ نودس هلا 1

 ”ىلع عتبا نك ٠ هى ىدتعام 0 لاقف هل أسف لحر هءاحو 4هنذم نش ل .ةائام

 هركف دا ةيلع ردقا "ل ا رمع هل لاقف « هائيضق ءىبث انءاح اذاف

 الو قش هليأ لوسراب : راصنالا نم لجو لاقف 6 كلك سو هيلع هللا 02 ىنلا

 7 - ١ ١

 ف م فرعو سو هيلع هليا لص ىلا“ اك ا بيرعلا ىد نم فى

 "للص بلا نكاد نأ لاير دل 0 3 كي اني ل ا

 سنك انهو“. نشلراجم ردا ل
1 | 3 0 

 نومعطو ) : ىلاعت هلوق ريسفت ىف ءاجام تماع دقو . ةباحصلا ناك اذكهو
 ]أ 0 0 1 2 ٠ص : 56

 نورب_ؤيو) : هلوقىف حيحصلاىف اا , كبس ةيخ ىلع اعلا
1 

 نان را م ردو 6 ةساع نع ىورامو ( ا مه ناكها مهسفنا ىل اع

 طواطللا طاش رع مالكلا دنع ؛ ماكحألا فاتك نم



 (ةسماخلا ةلأسملا ) فاكملا دصاقم ىناثلا سنتا 5

 0 لا 8 كل ال : 3
 2 ( مهم اناو ىم مهف» : : مالسلاو ةالضلا هيلع لاقف ف © مهمع هللا ىذر نوب, ر جل

 نألا ةدسشلا فقع مظعألا ماصوالا ىنل اذه ىف ناك مالسلاو ةؤاخلا هلع مأل

 : لاق ديعس ىلأ نع 0 هتمأ نو ود ءىّسِب د ل ناك" اذ ا 6 نك

 هل ةلحار ىلع لجر 0 دا ] مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر م 2 ني اميب »

 سو هيلع دا ا اق ا هر فرص ليك | لاقي

 .نم ”لضف هعم نا فو هل ا ىلعدب عل 0 ل هعم ناد نم

 0030 000 دا ا فاما نسب د نفح لاو ها دازب أل نم نكي سلف داز

 (,ىوس 8 للملا ىذا 2 5 ىلا قو » لضف ف ع 10 قحال هنأ انيأر

 00000 كا يو حلاو رعلاو طارق الاو زرقاك زار ةيعيورتشمو :. « ءاكزلا

 ليو ٠ ادادبتسلا ىمتقيالموهو «قالخالا مراكم لماع

 .نوكي الو لقاوأ عيمجلا قحلي | م رادقمع الإ ررص ل اماعلا قحلي ا ةقب رطلا هده

 راح ةعيمجو 2 ىعلا

 ررضلا ضعب عفد ىف هلمتح نكرا عقوبم و اعإو “ 1 رحاب, اررص ةشقن 4 ا

 هيلع هلوق ىصتقم ىلع 6 3 مهاك ني4سملا 0 رظن وهو .٠ هرمع نع

 ١0 1 4 2 2 ع ١ 7 ع : -
 4 أضعل, ةصعل كنس ٍصوصرما ناينبلاك نمؤملا نَْمْؤملا مر مالسلاو ةاخلا

 كيلا ا ل ىلا اذإ حاول ناكل "نوم نأ دب هلوقو

 م تحن ام نمؤملا ها بح نمؤملا » : هلوق دع ) ل و'ريسلاب

 الا ماعلا ىلع نمؤملل نمؤملا دش نوكي ال ذإ ؛ ثيداح الا نم ىنعملا ىفام رئاسو

 درا وعفنلا ناك انا كرا ا نورك كلاش عال 30 3

 ظفله يف سيلو ىسوهىأ نع ىانلاو نا لا ا 2 50 0 0

 (صوصرملا)
 مهداوت ىف نينمؤملا لثم ) ظفلب لسمو دمحا نع ريغصلا عماجلا ىف هجرخأ (؟)

 )جلا نس لد موفطاعتو مهمحارتو

 سلا, تيدحي نم ناجيعلا هل ور قاورعلا هنع لاقوراتحالا ق.هرك ذ كلاتك" :(0)
 ( هسفنل بحب ام هيخأ ال بح ىح ؟دحأ نم ويال)



 م اناغلل مرصموا را ةعلخت نركب لا

 ةمحازملا .دنع اذه ىف فلا الو ,.كالملاو دبلا سحابض ميدقت هةهاوشلا لف مولعم او

 فيكو ٠ زارضالا مزاتسي ل نذإ وه ثيح نم نذإلا نأ لضاخلاو/. رشف اع

 رارضإللا عفادلا را يرن مدرك ا ا عراشلا ناش

 لب رارضإلادصقي مل عراشلا نأ ىلع لدي اذهف . لعف ام ىلا جات ناكنإو مثأ

 اللا ادجلا تلات ا 0 ءىت راش د

 املذع دك! ءاققلا لع يتلا نألا# نحف طعما كلان

 وهو ؛« كرجل حصي مل 0 واف الإ و ء اهمدع هب رضي ةحاح هنبعب هيلا

 ركتحا امأو . همهفاف هبرسذتسي ال نم لذبلا ىلع هركي إو « عازنلا ةلأسم نيع

 عفدي نأ مامإلا ىلعف ؛ سانلاب ريم « ىهنلل بكترم « هراكتحاب ءىطاخ هناف

 كح ىذلا ثلاثلا .قلا نم وهف اضيأو . هب وه'رصتتمال هجر الع نانا 00

 ع وظحلا رابتعا عم هلك اذه ٠ ةماعلا لجال ةصاخلا ىلع هيف

 : ناهجو انه روصتيف اهربتعن ل نإو

 دوم وهو « ءاوبم لع ةايساوملا ف لوحدلاو داديتسالا طاتسإ ا

 ةالصلا هيلع لاقو « سو هيلع هللا لص هللا لوسر نامريف كلذ لع 0

 كا مطاعم م لل را را 58 نعسان .داكلاو

 ى» 7 31 م مهف ٠ دحاو ةءانإ ىف مما هومستقا 5 عدحاو بوت ف مهدنع

 هض رق وأ هبا وأ هوحأ هنأكو ءهصن لثم ربع ىأر دقانه طا 0

 هللا 0 ىف مئاق هنأو « ابوجو وأ بدن هيلع مايقلاب بلط نمم كلذ ريغ وأ هميتي وأ
 ردي م 1! كنك رايك ةاذان . مهم دحاو كالذ ىلع وبف . ديدستلاو رظنلاو حالص الاب

 نأ اك هيلع مايقلاب رمأ نمم لب « هلثم وه نمم هريغ نود هسفنل ناحتحالا ىلع

 ناك بيترتلا اذه لعف - مدالوأ نود توقلاب دارفنالا ىلع ردقبال قيفشلا 2

 وا نرخ الكام هاش ا



 ( ةديئاخا هالات ) ةفلككلا سما 24 ىانلاا رفا م
 ا

 تعضو ىنع تمفر اذإف « ةب ونلا ىنع مفرتف ملكتأ نام ونال ىنأ نب 00

 لانتإ) الف كتع تعفر اذإق كبف ىف:هلكت ناتي افا: وا ا يروسشرف

 ءاطعإ و « .كلذب الا هعفد ىلع ردقي مل اذإ ملظلا عفد ىلع ةوشرلا كلذ نمو

 .اجارخ اودؤي ىتح ”جاحلا ىعن انو ؛ىراسأالا ءادف ىف رافكسانو * نيب راحملل للملا

 داهملا ةليضف بلط كالذ نمو . ةيصعملا نم نيكمتي ررض عفد وأ ”عافتنا كلذ لك

 ةالصلا هيلعلاقلب ملا : اكل[ ؟تدوأب ةويككلا "8 ةماككا كولو كتي هنأ مم
 2 1 21 ل 8 ل | 2 ع

 مزالو "7 ثيدحلا « لتقا مكايحا مول نتسوف لتقا ىا تددو » : مالسلاو
 3 2 و ع . د مح 7 :

 (كعإو ع او كامرا ىنإ ( مدا ىبا دحا لوقو «رانلا هلتاق لوخدكلذ

 تلد نأ الإ ,ريغلا رارضإ اهنع مزلي ةدسفم 1 كلخ اهلك تابوقعلا "لب

 2 ماكحألا هده عرش ف عراشلل ةدوصقم ريغ رم ءةدسفملا بناحل ءاغلإ هاك

 لبق اذه ىلغ مالكلا مدقت دقو « ىلوأ مفادلاو بلاحلا بناج نآلو.

 ررضالاو نأ ةَرَرقملا ةدعاقلا" ناف « لئاسملا نمربُبك ىف لكن اذه : لبق ناف

 1 ا يا سس عوايل نك واف هول هنذ مقاو مدقت امو «رارض الو

 - 4 اناحمامإو ضوعب امإ 2 رطضملا ماعطإ ىلع ماعطلا نحاص هأ ! كلذ ديروب.و

 ىلا ايدؤم هك اسما ناك امل أرهق هدي, نم ذخأ دقو « هيلا جاتحم ماعطلا بحاص نأ

 هعنم راص ا[ ؛ ارهقهركتحم دي نم ماعطلا مامالا حارخإ كلذكو . رطضملا رارضا

 كلذ دلع امو ) ريغلا مارال 2

 1 دق ةواوطأ نأ فرفر دف لاحت دك 0 نقلا

 لالا كاس د ده نذالا 19: 6نوألا نادر مالا هلل ملوك ألو ةنتشتلا

 ضراعت دقف اضيأو . نذالا ىصتقمنع جراخ رمأ رارضإهنعمزلي هنوكو . عفادلا عفد

 اتالم لو دل دب دام را جإ وكلما و دبلا بحاص: رارضإ نارارمإ كللاته

 نامالا تاتك ىف'ئزاخللا ةااوز 5



 يو ريغلاب ةرضمو سفنلل ةحلصم نوك لففلاي

 عزا ننال 20 هريغ 30 و ءاعرش هيف هقح تبب د

 اعرش دوصقمب سيل قباسلا قج ىلع قوبسملا ىتح ميدقت نأ ريظ تلذب و . حيصف

 .ىف هيسفن قح هيلع نيعتي دق لب « همزاي ال كلذو « هقل قب اسلا طاقسإ عم الإ

 نمو « ةنيب ىلع هقح نم هن ال « هح طاقسإ ىف ةريخ هل نوكي الف « تايرورضلا
 بلحج يف كلذكو ؛ حضاو ررضلا مفد ىكلذو :يكشاوأ نط لعمسل 7

 هب رضي اهمدع ناك نإ ةحاصملا

 .ىذلا ادع 0 نقيصلحت نادردت نأ يرب له : ىدوادلا لبس دقو

 : هل ليق . كلذ الا هل لحيالو « ممن : لاق ؟ لعفي فا فاطلسلا ىلإ جارظاب سب

 .له « مهاومأ ىلع هنودري مولعم لابع مذخأو ةدإب لهأ ىلع ناطلسلا هعضو ناف

 دلل لهأب رئازن دخأ ضلخب اذإ وهو ؟ لمه نأ كلذ: نم وتلا 00

 ىضرب كلام وق كلذ لع لدي و : لاق. . .هلنكللف : لاق ىلع ليج

 لماع ءاطاخلادحأ منغ ا ا

 ةبادصأ .لع اهني تكد 0 مجرب هل هزم تدع نم ىلع تلخد ةفاظم هنإ

 « هيف يا معلا نال نونجس نع ىيراع انهيف دجال ١

 .ىلاعت هّللاو . هريغ ىلع ملظلا عب عضو ََفأ ةفا لظ ىف و هسفن جاوب نام 0 3

 ريغ . رضرألاوف نيت ل ل ب نيف لع بارع! ل

 0 < نب ىحن نع اذه وحن تالوقنملا ضعب يف تيأرو . لاق اماذه ( قحلا

 ا ىلع هجرطب هنأ ملا حام هينيقت نع هحراش كإ 0

 لاق ؛ بوبأ ينأ نب دامج نع تتلججلاو فاول ناسا 07 رم

 كِلِذيو. نيكيرأ نمل عومجما ناك نأ ا ءاطلخلا مغ عومج ف سيل ىأ 0(

 بصغلا باب نم ةيلظم هنأ حص

 ولو« هياعليبس الف هريغ امأ ملاظلا سفن يف ةذخاؤملاو ليبسلا رصح دقف (؟)

 16 هن ا و و لان نب لكن مالاقلا 7

 ماظلا ريغ



 ( ةسماجلا ةلأسملا ) فلكسملا دصاقم ىلاثلا سقلا 0

 7"2لصؤتسا لتقيم اذإس يتتلا نأ معو هيلع رافكسلا سرت اذإامف نويلوص الااهضرف
 .ىلوأ م افلا"ر زنضلا 0 مانا فروا ر 0 6 قفا ناو 1 لهأ قه 1

 هيلعهللا ىلص هللا لوسر دجسم ىف اوداز دقو « ةنامألا مهيف لصألا نأ عم عانصلا
 ىلع مومعلا ةعاصم ميدقتب ىدشي كالدو ٠ الل امو هلها ىحدر أمم « هريع نم سو

 1 وات واللا وهلال اة ا بكا أ جر يدل ديل

 تابثإ ةهج نم ”رظن : نيرظن لمتحم ةلها ىف عضوملا نإف ماكل

 وألا قايل نك ناف لكوطللا ا: ريوعا نق !هيطاقسا“ةهجن نم الظن« ظوظنلا

 بولطم ةرضملا مقد 5 ةفرملا 0 ع كلذ هريغ رصتسا ناو مدعم عفادلا

 حيبأو « لك الا تامرحلا نم اهريغو ةتيملا تحيبأ كلذلو . دوصقم عراشلل

 ل _ اجأ ىلا 00

 ني ونت ميغا ملا وليا ىلا في زظلف ةساكلات ناديا 12 ولا ايلف

 نم نامالا هبلا قيس ام اذه لا اذإو 5 اهيلا 0 ا اع ةلدالا لد

 0 لا ريم اذإ ريجنيال ررض هقحلي ا لاقي دقو ا

 قحلي نأ امإو هدحو هقحلي نأ امإ ررضلاف . ررض هريغ قحل هقح لمعتسا اذإو

 هقح ذخ“ الا نم مزاي هنإلوقيف سرتلا ةلًاسمامأ ىدابلل رضاحلا عيبك «سانلا نم اريثك

 شيجلاعيمج وأ نيملسملارئاسنمهريغو وه ىنعي ؛ مالسالا لهأ لاصئتسإ هلتق مدعو
 قبتسارو ىمرتلا لع ررضلا رصق كلذلف . لاح لك لع هب قحال ررضلاف « لقإلا ىلع

 امأ ريوصتلا اذه ىلع حضاو نيتلأسملا نيب قرفلاف ٠ نول را ىلا كاع
 ةهجلا هذهىف ىالسالا شيجلا دقفيو 1 نيبردلا دقفب 0 امإ 23 ةااسملا ترو اذإ

 ضرفلا عم تساتتي-هناق..الثم

 لقرب ةئاله نومأ ف نوك نأ (؟)

 ضرفلا وهف ابلصأ امأ ربجنتال ةرضم ىأ (؟)



 75 ريغلاب ة ةريطمو قيلت ةحاصعم 0 6 ف

 : تفر ف كلا هاشمي فق ور 5 نقال 0

 ماسقأةيناع كر لا الا عوبب لئاسك «ابلاغال ة نأ فلفل 0

 نا ةحاج الو هيف لاكشإ الو ققالا كييلصأ زا قاف: (لو الرا

 ءادتنا نذالا" لع ليلدلا توبتل « هيلع لالدتكالا

 « رارضإ وه ثيح نم رارضالا ىلإ دصقلامنملاكشإ الف ( يناثلا امأو )

 اذه ىف رظنلا قي نكل## مالسإلا ىفيزازتضالو ررضال نأ لعيودلذلا كول

 ريصيف هنم عمي له : ريغلا رارضإ دصقو سفنلا عفت دصق هبف عمتجا يذلا لمعلا

 ؟ دصق ام منإ هيلعنوكيو « نذإالا نمىلصألا هكح ىلع ىتبي مأ ؟ هيف نوذأم ريغ

 زاذلا' قةزيضلا "7 اش لعاب قهر تليق نهي ال د

 : قايصع داهنحلالا قالمتحتف كلذ عمو ةب وصغملا

 ةناللحتسا رخل هو نلإ لعتناو (لفعلا كلذ مفر اذإ ن كيلا انإ كافر

 كلاذك ناك نانا ال“وأ.؛ كارأ امال ءرصح_:ةدلطملا تلت را هللا

 للقتيلف فرازص الاو لحال الإ فلولا (كللد: دنس 1 هنأل «هنم هعنم ىف لاكشإ الف

 مل نإو ٠ رارضإللا ريغ دصفي ل اذإ لعفلا كلذ نم عنمي اك« هيلع ررضالو هنع

 مفادلا وأ بلاحلا تح « ريغلا اهنم رضتسي ىللا ةهجلا كلت نع صيحم هل نكي

 « قاطي, الاع فيلكت اذه نإ لاقي الو . رارضإالا دصق نم عونمم وهو . مادقم

 قبال « بسكلا تحن .لخاد وهو .« رارضالا دصق ىننب فلك انعإ هنإف

 هنيعب رارضالا

 . الأ." ”ريجنيال ثيحب هب رارضالا هعنمنم مزلي نأ واخ الف ( ثلاثلا 0

 8 1 ف عزانت ىلع ؛ قالطإلا ىلعهقح مّدق مزل ناف

 قرأ نب ديزل ةيراجلا عب ىف ىنلا هلاثك 00

 ا مي



 ( ةسماخلا ةلأسملا ) فاكملا دصاقم ىناثلا مستلا 090 24

 د ةسماخلا ةلأسملا

 .نأ <, معينا دل :نيي رض لع هنف انؤذامناك اذإ ةدسفلا عفدوأ ةحلصملا بلج

 ناب رض الا انهو لاذ ”ةقع مزلي نا « ىاثلاو 2 ريغلا ”ادعا هنئع مزليال

 ًادصق هتعاس ىف صخرماك ؟ رارضإالا تللذ عفادلا وأ بلاحلا دصقي نأ « امهدحأ »

 أ نر دال نا مات اود .ربغلاب رارضإالا دصق همححصو «.هشاعم بلطل

 رضاحلا عيب و « علسلا ىتلتك ؟ اماع رارضالا نوكي نأ « امهدحأ » : نامسق وهو

 5 عماج دجسمل سانلا هيلا رطضا دقو هنادف اكاد عيب نم عانتمالاو « ىدابلل

 1 بلاخلا قحاب نأ ى» اهدحأ «َِّ ناعون وهو م نركب 1 )» ىائلاو 2 هريغ

 ِ ةدلطم ديف نا عاهنك دال جاتحم وهف « ررض كلذ نم هعنع عفادلا

 | طرأ ديص ىلا وأ هيلا جاتحم امو أ ماعط ءا ءارض نك "و هربعب قت اهنأ

 ةضتسا هل 6 ةمدعل هريع معا هزاح اذإ هنأ ا هنيغوأ دا

 ا وكام 0 مدا 0 عاونأ ةيالن ىلءوهو ررضص كالذي هقحأاب ال 3 ى» ىاثلاو 2

 .« مالظلا يف رادلا باب فاخ رثبلا رفحك « ىداعلا عطتلا سا ام ةدملا كا

 دل ل رول اك قاتلا ف. كلذ ةيشو يي تاب هن دلل عقي ثيحب

 ىلا ةيذغألا لكأأو « هيف دحأ عوقو ىلا ابلاغ ىدؤيال عضومب رئبلا رفحك ؛ ًاردان

 للا نركب 16 تماثل وال كال: ةيماء اهو + اكسل نسنال نأ "0 ايلاغ

 م 1 ناك روك نأ اهلج 1: نب كو ل كو ار داخل شك عدلا

 .ررضلا رودن عم اهل صخشلا لاعتساف . ارودن سانلا ضعب رضت دقو ىأ (1)

 : كفالا 1ع ىإ هنأ هكح قاس

 .برهلا لهأ نم حالسلا عبب لهو اماع ال اصاخ ررضلا نوكي نأ ضرفلا (؟)

 ءارمخهعنصي نمعبنعلا عيب ىفلاقي اذكو ؟ماع هررضعلسلا ىقلتنأ عم اصاخهررضنوكي

 << صاخب نم اذهب نكي لقرون اذ شعلا لعب نمر ال ندب شي نأ نكمي ام عيبو

 ىرسأالا .ادففرافكللو نيب راحملل لاما ءاطعإ ىف هلثم هل ىتأيسو



 مم فلات ةقفاولا دصق وأ لفعلا ىف قفاوف ةغلاخلا دصق نم كح ىف

 قالطالا ىلع ًاقلاخ دصتلا نود لابن الا هضااخلا ناك ولو ىبانلا كح 1

 . كلذكر مالا سيلو . هقفاو نمو بيبح نبا هلوقي اك« دماعلا ةلماعم هولماعلا
 ©"”ءايضلاو ةالضلاو تاراهظلا ىف نيب وهو . ًارثأ قفاوملا دصقال نأ ىف حضاو اذهف

 قالطلاو حاكتنلاك تاداعلا نمريثك ىف كلذكو . تادابعلانم كلذريغو جحلاو

 اهريغو ةب وشألاو ةمعظألاو»

 دمفلاو كيلا لش أح دراما وهلا قرت ذه 3< ققالل

 هتك ءانتخ ابق اظلأ' نال رك اوم هلا ف قدح ىف كلا لوق انأل

 .ةهقالثإ ف رفا لون
 : 2 :ذ ؛ ةمألا هذه نع أطخلا عفر ىلع ةلادلا ةلدألا ( ثلاثلاو )

 ) : لقو ( ميد كد اف 00 حانح مكيلع سلو

 1 ©« كللعو نلف 3+ ةنيطتلا ىو ) انلطتتا وأ ايست لإ كتبا

 ناسنلاو القل اذ سا نع مفر » . ثيددحلا ىفو ( اسر الإ انش هنا حل

 اوتلتح نإ و ٠ هيف فراخ الوافل هلع نرشم ىعم وظل هيل اوه را

 ل فءالم أةصاخقي وزخألا دا ولا, صقخ كلذ لع يا واعت ايف

 7: ا اذ كاذك ناك اذاف . حصبأل قالطإب ةذخاؤملا عفر نأ م

 . معأ هللاو كلذ فالخ ىلع جرا نم ليلد لديإلام « ةلبلا ىلع ربتعم ا

 اة رافك حاف# ييتانلا ةلماعم طفلا ةهيرت' وأ ديفا سوس سا 6

 ةراغك ال جانلا هودعو٠ لهجلا باب نموه بي رّقلا ليوألاف هوت ك4

 امن أ, هلهج دنغ ابنه تاَهرَحْلا لطاخت قاةحرحآلا ةثرقأالاو ةهح.ط اللا :ىفاذكو ” ةيلع
 رابط" دس طفلا ر# 19 :فلتع بالج نأ ادعت زنا ب ناسك 3

 عورفلا ىف تحلا ءاقيتساب كيلعو . هيلع ءىثال'

 (١؛8 صاس) ج) مدقت (؟)
 لع مهقافتا عم وهو ةذخا ملا نم عون نم دبال هنأ ىلع اوعمجالب ىأ 6

 ' نيفرطلا رابتعا ىلع لدي ةلجا ىف ةذخاؤملا عفر.



 : _ ( ةهارلا ةلأسملا 3 فاكتملا دضاقم ىلا ب للا لا ىذا

 4 اهيقع دحاؤ لكي قبلي ام قففرظلا زانتغا ةلألا ةفسه ىف عمتحا ذقف

 00000 دقتب ر + الا لعيالو ةولعلا اهسو كارلا

 .منبمع هللا قطر ىلع نع هلم قورؤ © 5 يروا رقع قؤتف ىقتقع ” تناف“ 559

 ءاهحاكك لبق اه ىلؤأ لوألاف مدق مث هتأرخا ثعؤزتاذإ دوُقُتلا ةلأسم اهرهظنو

 : فيذخلا قو . 0 ءانبلا لبقو دقعلا دعب امفو ؛ ام هلوخد دعب ل اا

 + د وس ساو ايباومنتإ د 00 قأرم اا

 تابو 4 ةالصلا ىف وهسلا باب يرجن اذه ىلَعو « اهنم )» . باصأ مع 5 ايلف ا

 ا ل املا ةحساألا

 لوحلا زاتقعا ةباخصلا تهاذه ةدمع لب كلام بهذم ةدمع نأ ( ىناثلاو )

 لاوقألا وأ كاعف الا ىف تفلاخ نم اوةدعف « ةلقعا ىلغنايسنلا نابقغا تادابعلا ىف:

 لو الاوهنيملىذلا نأ نقع اذإ ذنأ هيلع ةوبرو - 0 دقف : ماصتعالا و )١(

 ىلع احببم هريغ جدو ىلع هطلغ نوكي فيكو هريغ جوزب لوخد اهب ىناثلا لوخدف'

 هيلع عمججيحصح ماكنت دقعل الطعمو الح فداضي مل ىذلا هدقحا اححصمو ماودلا

 هأ اهنعابجوزعنموهريغجوز ةحابإ ال ةبوقعلاو مثالا طلاغلا نع عفري طلغلا نأ عم

 دحلا طقسيو . ربملا احل نؤكيو ,عورشبلل هتفلا حاكنلا خسفيف ىأ (؟)

 نوكي امبإاذهنأىف مالكلا قبو ٠ ررملا توريث نه هيفالث نكمأ ام ححصو . ةبوقعلاو.
 لصح اذإ امأ « ىلولا ةينكرب لبجلاو ةقفاوملا دصقب حاكنلا لصح اذإ انتلأسم نم
 مكحلاك للعلا فكحلا ناك اذإو ؛ كلذك هبكح لف . انم نكي الق ةينك لاب معلا عم

 كروقي 6 نيينانللا لامعإ نك اقعوضروف ىلع لدب امم ةلأسملا نوكتال قليلا كاح ىف
 ف قاصر . رخآ] ىبه ال لب ةدعاقلا ةذق ىلع ةيفيتم ةلأضملا نوكت الو + تفلّؤملا

 . عؤقولا دعب ءانبلا ىف ئحنلا اذه وحنيام باتكلا رخاؤأ ىففالخلا ةاعارم لصف

 ثاريملا قاقحتسا تكيف . اخ حاكناا لضأ نكي مل نإو ةلضاحلا ةلاخلا ةاعارمو.

 ةقلاغ دصقلا نع كاتف اوه. مل نإو ؛انعوضومب ةقالع هلام كلذ زبغ ىلإ ؛ الثم
 قرخأ ةدعاق لع كانه ةونب لب . ةقفاومو»



 "88 فلات ةقفاوملا دصق وأ « لمعلا ىف قفاوف ةفلاغا دصق نم يح ىف ! ءاانؤ 2: 1 : : م لخطوط و

 هع قالطابب داسفلا ىلا قير لامو :««تتللمادملا اوحوب فقالت حان تاداكإ

 .: ؟97نيلاخلا لمعلا بناج ىلإ اليم ؛ عراشلا تفلاخ ةلماعم وأ ةدابع لك اولطبأو

 'ى دطقلا قضتتما لنه نأر لع قكلا# هلا لغ نيفرطلا اولنعان يبدد

 :: رومأ نيناخلا خلامغِإ كغ لدي ىذلاو :رخآ هحو ىف لطفلا ئضتقم لمع قف هجو
 آ ذإ_دصقلاةقفا ومديف عمتجا دقمي رحتلاب ماع ريغ رشا لوا نا

 .ىفتقم لمع اف«هنعى م امللعاف هنال لعفلا ةفلاخو هتحابإ دقتعا اع الا سبلتي

 .كلذ ىلع ءانبلا مدعىف *"”ةفلاخلا ىضتقم لمعأو « ةب وقعلاو دحلا طاقسإ ىف ةقفاومل
 2 ٍفالت هيف امم ححصب 5 نح ام ححص حءهتملع داعالا مدعو لعفلا

 هيف قد الامم لمع لأ يحام لمهاو ءاضيأ دصقلا ةيش لإ 0

 اقاوم دصقلا ناك ولو . لطب .اقلاخم ناك ىم لمعلا نأ ىلإ مهم اله كا ( ١١
 هيلع ىنبنا دصقلا ةقفاومىضتقف (1لا مدح ىتح ) هلوق للدب ةلمجا ىلع ىأ )١(

 أمف : هف لصف ةفلاخلا ىضتقمو . ةرخ الا ىفةبوقعلا مدعو ايندلا ىف دحلا مدع

 (ابجوزتي) هلوقو .دصقلا بناج هيف ىعارم. مح ىنالتلا هيف امو لمهأ هيفىالتال
 .لوأالا لع توفتق ؛ لوأالا دقعب لع مث ىناثلا ام لخدو (نالجر) اهيلع دقعي ىأ

 بناج ىلإ اليم مع نودب لوخدلاب هحجرتل .ححصي نأ بح“ ئذلا ثلا حو
 كنلاخا" لعفلا لع ءانللا : اعم ناارمالا اهيفف دوعفملا ةلأسم امأو ..قفاوملا دصقلا

 ىلإو دصقلا ةح ىلإ اليم ءانبلا دعب هتايح تملع ىأ اهبجوز مدق اذإ هحيحصتو
 ءانيلا لبق مدق اذإ هلامهإو هيلع ءانبلا مدعو . هتايحن هيلع مدع عم لوخدلاب حجرتلا
 عم رهاظ ريغ دوقفملا ةلأسم ىف همالك ىف لوأالا ضرفلاو .نيلوقلا دخأ وق“

 طقف دقعلا (ابحاكن لبق ) هلوق ىف حاكنلاب دارملا ناك نإ هن ال ( تجوزت ) هلوق
 "امفو )هلوقفىذلا ثلاثلا ضرفلا نيع وهف ءانبلا هبدارملاناك ن إو « ةلأسملالصأ ف الفن

 ,جاوز الل تلح( تجوزت)هلوق ىنعمنإ لاقي نأ الإ .( نالوق ءانبلالبقودقعلا دعب
 ابحاكن لبق مدق اذإ دوقفملاةأرما ىف ) هصنا» ماصتعالا ىف تيأر مث . احلا ىى

 ةدعلاب امل محلا : لاقيهناف لاق مث انه لاقام لا اماكن دعب ناك ن إو اهم قحأ 9

 عطاقب سيل وأ « اهجوزب لبق دق ولو اهيفدا قح الفهتمصعلاعطق ناك نإ لو الا نم

 ( تجوز, )هلوق نأ لعت اذبمو.( ؟ دوقفملاةمصع قىهو هريغل حابت فيكف ةمصعلا

 هلع لاكشإ ذل حضاو هيف.درو امو ( ماصتعالا ١ هباتك ىف تسلاهانلكشتسا ىلا



 مدعب تلق نإ و ٍ؛ لامع الاف كلذ مزل « ناكف يك دصقلا رابتعابت لق ناف :ذيغتلا

 « اهلبق مف ال عئارشلا دعب امف انمالكف ًاضيأو . دصقلا ىف كلذ مزل لامعألا رابتعا

 مئارشلا ضعبي ''”نيكسمتم اوناكت ارتفلا لهأ نم مهنع لقت نم نأ انضرف نإو

 حتضاو كلذف ةمدقتملا

 هذهنأ نيب « تاينلاب لامعألا امن » مالسلاو ةالصلا هيلع هلق : ليق ناف

 (ذلمعلا راص دقف « لامعألا حاورأ دضاقملا ناف « ربتعت دقتفلاخ نإ و لامعألا

 :قفاوو دصقلا فلاخ اذاام فال .ريتعا كالذك ناك اذاو «ةلملا ىلع حور

 : هلوق ىفتقم هيلع قدصيالف "7 حورالب دسج هناف « امم افلاخ وأ « لمعلا

 لمعلا ىف ةينلا مدعل « تاينلاب لامعالا »

 ,سيل لمع لك » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب ضراعف ِمّلُس نإ": ليق

 + مالسلاو ةالصلا هيلع هرمال قفاوع سيل لمعلا اذهو « در وهف انرمأ هيلع

 كلذح « حور الب دسحي عفتني مل اذاف انفاق 4 دود ناك لف اربتعم نكي ف

 مح ىف ىعف « ةفلاخ تضرف دق انه لامعألا نال ؛ دج ريغ ىف حورب عفتني ال

 ىف تاضراعما رثكتو « اهب رابتعا الف ىلمع مكح ىف ةدرفنم ةينلا تيقبف « مدعلا

 ان ةاكشم ةلأسملا تناكف«نيناحلا نم اذه

 نم اوفالتف دصقلا بناج بيلغت ىلا نيدهتجْلا نم قيرف راص انه نمو

 .مهاربا ةلم ىلعىفأ كدبشأ ىنإ مهللا :لاق هنأ ورمع نب ديززع درو اكىأ (1)
 اةفاوم نوكي هلمع ناف ةلأسملا ضرف ,زع هجورخل ىأ ( حضاو كلذف ) هلوقو

 كلانك' هدصق 5 0

 دسجالوحورالفاعمافلوخامفامأ . فلاخلا دصقلاوقفاوملالمعلاةروصفىأ (؟)

 ( در وهف انرمأ هيلع سيل المع لمع نم ) ظفلب رابخأالا قتنم ىف هركذ (م)
 هللا لوسر لاق تلاق ابنع هللا ىضر ةشئاع نعو : ريسيتلا ىف لاق . هلع قفتم: لاقو

 .ناخيشلاهجرخأ (در وهف هنم سيل ام اذه انرمأ ىف ثدحأ نم) لسو هيلع هللا لص

 هأ ( دروبف انرمأ هيلع سيل المع لمع نم ) ةياور فو دواد هبأو



 مو فلاخ ةقفاولا دصق وأ لمعلا ىف قفاوف ةفلاخلا دفق نم <ح ىف

 نإكنأل ؛ خيخرتلا ىف ةضراغيؤ © ”"”هسفق ىف رخ آلا ضزاعن نييجقلا آلكو
 انه راتك ئلذلو . ًاضنأ ناكرافتيف خرم ةحو رخ الا ىف كضراع اهذخأ تحجو

 هتف ثحصلا نم 'ىق ةازياب كللذ نيبقي و ٠ ةعب رشلا ىف اضفاغ لخلا

 كاتسعألاآللا ع كظتق اه لماعلا نأب :قفاوملادصقلا ةهجتحجر اذا َكنَأ تالذو

 دبقم ةقفاؤملا دق نأ كّظراغ ؛ كصققا كاذب عزاشلل ةمرح كهتني ملف 6 ةقفاؤملاو

 الخ فداضي 1 ف فلكملا دصتق ًاديقف ناك نإ و « ةثفلاختم 1 لاثتنالاب

 كانعألا ىف ةعقلا نأل ؟ قفاوم قغ راض 0 ملاذا ضبا < كبنلاك ويح

 ؟"” داوفنالا ىلع حورشم نفل

 "نها ني رك د 6 + عئازشلا لبق ةيابتعا تنم دق لصقلا نإ : تلق ناف

 مذإ ةرتساخ ريغ ضف اهب هللا دهني لايعأب كتستو © ديحوتلا ةلؤدأو :ثارتفلا يف
2 

 6 ق تش

 6 ةقدقتم كيرا اكسب | كيناواف 0 ضروف نإ : يع

 هلوقف ةررقيس ىأ (مهتجرتلا ف) هلؤقو . نيهجولا نانب ىف ةررق كىأ (1)
 اتضراعم ودصقلارابتعاحيجرت ىف ثحابم ةثالث هيف رك ذ ىذلا ( خلا كلذ نيبتيو )

 اي لقا ىضاإري مادا لي

 ىف نيكرتشملا فلاح ؛ هلقعب 7 ديحوت ىلإ لصو ليفن 896 0غ
 هللا اهقلخ ةاشلا : لوف ناكف ةدوءوملا ىحب ناكف ؛ مهلادعأ نم ريثك ىفو مهحنابذ

 هللا ريغلا هن وذ متنأو تانلأضرالا وه اك تتناو كاكأ ءامملاوم اكل ل 11 ا

 عرشلا 2 يرضع حلوا (:)

 للك اهربتعي مل ع رشلا دور دغب ةنأ ةضراعملا ىف مزالب ل همدعو اهراشعاب

 يروج توسل 2

 ىهو.اهحتعصيال نم مبنمو : اهكحصي ١ نم مهنف ةفلتخ ع راظنأ نيدهتجملل ىأ )ه 8
 ححضا لاف ٠ كلذ يي اأو وع دنعتلا دو



 .(ةعبازلا ةلأسلا ) فلكسملا دصاقم ىتاثلا مسقلا نحب

 «لسقلا اذه 1 اول هسا لانالك راد ةلسرملا ملاصملا ىمسي ىذلا وهو

 :للوقأ الجو انتفنك الصأ عراشلا دصقلل فلاخلا نم سيلو : هجوب هنع فلخش ال

 « ةلالض ىلع ىمأ عمتجم الو » "26 نسح هللا دنع وهف ًاتسح نونلسلا هآز اه

 نع برضلا اذه خرخ دقق ؛ جولتفا عشا وفات عل اذه نأ تق

 تنفلاخ ىتلا ىهف ةمومذملا ةعدبلا امآو . عراشلل الاخ كرتلا وأ لمفلا 9و

 نإ دعب ىغملا انه 0 ا و ءاورنلاو أ لافألا نم عراشلا 00

 لامع

 نوك « امههدحأ » : "”ناهجورلف ةفلاخلاب لهخلا عم فلاخللا لمعلا (ناك نإ و)

 لاع ألاف افلاخ ناك ناو لئعلاو « هحولا اذه نم فلاخع سيف اًهتاوم دضقلا

 دصقيال نمو « ةفلاخلا ىف هعقوأ لهحلا نكل ةتفاوملا ىلع لماغلا اذه ةينو « تايتلاب

 رظنلا انهم هلهفق « اعف لمعلاو فضللاب هنتلاخلا ىرخم ىرجأل اناقتك عراشلا ةفلاخ

 ناف « اقلاخم لمعلا نوك « ىناثلاو » قالطالا ىلع حرطمال ةاخلا ىلع هيف روظنم

 ضراعيالو . هدصقفاوخ دقف لتتغملاذاف « لاثتمالا ىهنلاو رمالاب عراشلا دصق

 كلذ ىفعراشلا دصق لصحي مل هنأال , ل.فلا ىلع ثغابلا "”دصقلا ةقفاوم ةفلاَلا
 اا رعت اعقلوتحاوا م ًاقلاخ عومجما راصف « لمعلا دصقلا قباطالو « هجو ىلع لمعلا

 لاثتمالا لصحت الف

 كاي اا و 00 اننا هلاوو 10

 هحارطاو هنالطب ديفي رظنو . هرابتعاو هتح ديفي رظن « رظنلا نم ىأ 0(

 قباط الو )هلوقو :لاثتمالا وهو لمعلا ىلع هلمح ىذلافلكملا دصق ىأ (+)

 هيف سيل لمعلا نال . لمعلا قباطي مل لاثتمالا فلكملا دصق ىأ ( لمعلا دصقلا

 ةلضاحتةفلاخناف . عورشمب سيل هنأ ضرفلاوو رو رشملاب لاثتمالا نوكي امبإ و «لاثتمأ

 ( ًافلاخخ عومجملا راصن ) هلوقو . الح ٍفداصي مل ئذلا لاثتمالا هدصق اهضراعي مل

 دصق هن أك راصو . الح فداضي ملهنأال , ًاضيأدصقلاو -رهاظ وهرو لمعلا ىأ

 فلاخم لمع ىف ةفلاخلا



 8١# فلاح ةقفاولا دصق وأ « لمعلا ىف قفاوف ةفلاخلا دصق نم <> ىف

 تائدحملا نم كلذ ريغو « دحسملا ىف ناضمر مايق ىف عيمحتلاو ؛ داع ةفححلا

 « ةمألا نم نيدهتجلاو حلاصلا فلسلا ىنعأ « اهنسح نع سانلا قفتا ىتلا ةنسحلا

 ةجرت تحن ةلخاد ءايشألا هذه ميم : نسح هللا دنع وهف انسح نوملسلا هآر امو

 مل مهنأل قفاوم دصقب ”ةنرتقم ؛ اهعضيول هنأل عراشا ةفلاخم لاعفأ ىه ذإ ؛ ةلأسملا

 ةمومذم اهلك عدبلا نوكت ال نأ ٍبِخو كل ذك ناك اذإو « حالصلا الإ اودصقي

 لوعيملا هتفالخ

 ةزكلا» نأ ضرفلا "ناد تقتلق ةمرتلا تققو امة فك انهن دا

 هيف عقي مل ءاملعلا هيلع عججأو فايا دا ل عراشلا هعضو ىذلا لعفلل فلاخم

 نامز ىف نكي ل الثم فحصلا عمج نأ كلذ نايب « لاحب عراشلا هعضو امل ةفلاخم

 عقب م هالو ور دشا س كنلن 0و الا إو هيلع هللا ىلص هللا لاق

 ناتازان هيف تعقو اعإو ) نيدلا ىف فاالتخالا هيدسلا فاح فاللتخا نارقلا 53

 هر لم نار يكح نب ماشه عم باطحلا نب رمت ثيدحك ب دايو

 مالسلاةالصلا هيلع لاق هيفو ؛ امهمع هّنلا ىضر دوعسم نب هّللا دبع عم تيلي ىأ
 ِِ 3 : ّْ 6 و

 فحصلا عج نأ رمألا لصاحلا "”«رفك هيف ءارملا ناف نآرقلا ىف اورامتال »

 نارقلا- ىف فالتخالا قو ال 9 « مالسلاو ةالصلا هيلع هنامزىف هنع اًوكسم 21

 ابجاو فحصل ممج راص 2 4د ا اهرفاك انأ :هيحاصل لوي مدحأ راَغ ىح 2

 زكي تا مز الاو . ةقلاغ اهف نكي ملف 6« لهع م مدقتي مل ةعقاو 2 ادشر ايارو

 نكل ؛ قافتاب لطاب وهو « ةعدب مدقتملا نامزلا ىف ثدحت ل ةعقاو لك ىف رظنلا

 نيعملصأهل دهشي نإ و ةعيرشلا دعاوقل الملا داهّتجالا باب نم رظنلا اذه لثم

 هلعف نم دعي صوصخم عضو هيفع راشلل نوكي ىتح ؛ هنع ىمن هنأالال ىأ رك
 هنع .انغتسالل كرتلا ناك لب . ىمنلا نه عراشلا هعضو امل افلاخم

 تباث نب ديز ثيذح نم هريغو ىباربطلاو « ةريره ىلا نع هحيحص ىف هجام



 مدل (اةلالولا وز كدلكملا دصاقق ىناثلا مسقلا رق

 وهف ءاقفاوم دصقلاو افلاخع كرلا وأ لعفلا نوكي نأ ( عبارل مسقلاو )

 5 : ناب رص غب

 0 لوحلاعم نوكي نأ « رخ الاو »ةفلاخلاب معلا عمنوكينا 07

 ةقت اتسملاتادابعلاءاشن زك« عادتبالا وهاذهف كا ملا عم ( ناكن اف )

 ع : 0 0 كراك نأ ىلاغلا نكشف ) عرس 5 ىلع تادايزااو

 انهه هداربإ نع نعئسم عضوم او 4 ةنسلاو نارقلا 2 ءاح امسح مومدم وهف كلذ

 عدبلا عيمج نأ 1 لاو ا ءاغ نإ كتم 2 ع 0 لا

 اوناكو مهنيد اوقف نيذلا نإ ) : ىلاعت هلوقك « ثللذ ىف ةلدألا مومعل « ةمومذم

 أوعبتتالوهوعبتاف |مهتسم 5 انو نو ( 2 هلوقو ( ( ءىس ف مهم ا ا

 ىف ىنعلا اذهو « ةلالض ةعدب لك ه ثيدحلا ىفو ( هليبس نع مكب ا

 سا ا

 قالطإب اهنممومدملاو 4 ةعب رشلا ماسقأب عدبلا أومسق لق ءافكلا نإ 3 لبق ناف

 .ًاعرش حيبق ريغف كلذ ادع امو قالطإب هيف *"' مذلا وهفهوركملا امأوء مرح لا وه

 نسح 8-2 )م 0 هلعاف عاردلاو قالطإب ن نسح بودنملاو 5 2

 ىلع سانلا محك . ةقفاوم د م حم ىل 5 5 الار

 00 ايرقج لطي نان غرنأ اناغ لو أتم نا

 نإو « ةدابعو ةعاط همعزي امل ىأ دصقلا ةقفاومو . عقاولا ىف ىأ لعفلا ةفلاخم ىنعم

 ىمسق نه لو الأ مملا ادهن لاه داق“ .ةدابع هلعج عرشلا ىف دري ل هنأ لعب 5

 ةقفاوملا هب دصقيو فلاخم هنأ معي فيك هن"ال لقاعلا نم هلوصح روصتي ال عب ءارلا

 الهج نكي مل ناو هنعز ىف قفاوم لعفلا نأ برضلا انما رك كا ادع

 ىناثلا برضلاك افرح
 ( مذلا سيلف ) لصالا لعل (؟)



 سو. فلاح هتفاوملا دصقوأ « لمعلا ىف قفاوف ةفلاخلا هنا ف

 «بلطلا ىنمل اطقسم ةحلصملا توف مدعو اة قره ضلك كامل ترلاب 0

 محرلا ىف هؤامقلختي لف ىنز وأ «هلقع بهذي لف رذلا برش اذإ ايف كاذك نكيلف

 3 ا نم عقوتملا نال رشد أ كره

 ةصاخت متصق ةيح مالا اه | نوكيا

 هنع أشيت ىذلا بيلا" ”يطلوت دف لماجلا نال ء كلج حصل : لو

 كيد ا ناك جاليبالاو برشلا وهو « ةحلصما هب توت ل

 لقعلا لاوز ءازاب دحلا عراشلا عضي لو « لقعلا باهذو طالتخالل ناتنظم اهو

 نم تسيلتاببسملاف الإ و . ةصاخ هبابسأ ىطاعت ءاراب لب 6« بابن الا طالتخا وا

 ؛ ءاحلا مم دليلا قلاج وه هتاف , لاجس هنا ليف نم ىهاعإو 6 بقسلا 0 7

 « رانلا عم قارحالاو « ءاملا عم ىرلاو « لك الا عم عبشلاك« برشلا نع حسلاو

 «هلاكىلع بيسلا ايطاعت دقبراشلاو حلوم اف كلاذك نك داو. .هعضوم فن

 امم ء ىرجملا اذه ىرجام راس كلذكو ٠ دحلا وهو هببسم عاقيإ نم نم دب الف

 00 لهو . كلذ ٍقفو ف م هلا ماو. مقعأ هنكل بيلي هيف لم

 6 6 ها ان مأ هببس جتنأ نمل ايواسم

 كلذ عمو ؛ ةقفاوملاب ملاع هنأ الإ اقفاوم لرنلا وأ لسفلا نوكي نأ « اتناول

 ًارديل وأ *« نفاتلا ددغاظقت وأ اًينَذ قاننل هلي لقت نأ هادم ٠ هيلا كا

 مكر ا يح مدقلا اذهف . تللذ هنشأ امو ليعلا ةفل نع

 مرخأ رومأل ةتاينو «نيعاعي 'كنامدا ىلا ةنعاشلا ؟تباعوتجرللا ليي رحل

 أس اا ماكحأ لع قيملاو ءايرلاو قاقنلا حت نخدم غ1 (رلتحأ عراشلا دصقي

 هللا لاقدقو ٠ ةاج حصيرالف 6 دصقل فلاخدصقلا نآل « لطاب هلك كالذو

 ىنعملا اذه نايب "7 مدقت دقو ( رانلا نم لفسألا كردلا ىفنيقفانملا نإ :٠ ىلاعت

 طاعتب ل هناف ء مسقلا اذه ىف ةفلاخلا دصقب قفاوملا لدف نم فالخم .ىأ 22

 ءاطخأ هكل فلاخأ تنلا ده نكد ناو عقاولا ىف ببسلا .

 ىلوأالا ةلأسملا ف (0)



 ( ةيبارلا ةلأسملا ) فلكسملا دصاقم ىفاثلا مسقلا >5

 هيايلخ ةءاحإن طلتخي مل هتجوز ءىطاوو « هلقع بهذي مل بالجلا براشف
 ةجاصم هتفت مل ةالصلا كراتو « ةرعم ءىطولا اذه ببسب ةأرملا قحل الو .« هام

 اذه نأ لاف اف يالا رنه تم هج تملا لكامل دفاع كانكاون ..ةدلطلا

 ةفلاخو ةققفاوم هيف كرتلاوأ ليفلا

 «هيف نوذأف ةقفاولا ىلععقو ناف؟ ةفلاخلاوأ ةقفاوملا ىلع لمعلا عقو لهف :لوق ناف

 )06 اطل ع قافثاب ضاع هيكل تح ىف ناصع الف دف وذا“ ناك اذإو

 نإ ءارمألا ىف ىف اقفاوم هنوكي ةريع الو هدف نودام رغيف انلاخخ عقو نإو

 انلاخ ناكل اب قلعتي ام ماكح الا نم هب قلعتي نأ بجو هيف نوذأم ريغ ناك
 0006 كرا لع يرااو ٠ طاولا سادملا لح ناس نرماالا نقف

 هنا |[ كانا فاس 1 ع كل كد

 ا ل ولا نيمسلا نم فرس دحا انه لمعلا نأ تاولاف

 تر ا رادع لإ انرطلا اذاق ٠ معلا سفن ىف ىداو دق دصقلا ق الاخ

 اكلنم هاندحو هذِصق لإ انرظ اذإو « ةحلصم هب تتافالو ةدسفم هب عقت ١

 كالا لا رجلا لماع ربع « دققلا درخ ىف ضاع وف ءيهتلاو رمألا ةقرح

 هل تصضاغلاك ها قح ةبج نم مث أ ريغ 2 قح ةيحا نم 0

 ,نمل هيلع بلط الف . هسفن يصاغلا عاتم وه اداف "©" هنيه توصتغملا عاتم هنا نظ

 0 ل1 لال مالا ةيرخ ةيح نم تلعلا هلو هانم  يفلا دصق

 ليشلا ديا 017 لع 0120

 )١( الثم بالجلا برشبو هتجوزب عتملا ىف هل نوذأم هناف ءهسفنهقج يأ <

 لابي ملو ىبنلاو رمأالا ةمرج كبتنا هنأ الإ ء اهادأ نأ دعب ةالصب ابلاطم سيلو

 بصاغلاك « هريغ الو دح هيلع هجوتبال هيف انوذأم هل اقح لعف هنأ ةهج نف .امهب
 هنأ عقاولاو هعاتم بصتغا هنأ نظ ىذلا صخشلا عاتم هبلاطن نأ لقعيال هلاثم ىف

 ىبنلاو رم الا ىف هللا قح قبيف . هريغ الو دح هيلعدجوتبال كلذكف .هسفن لام <

 يا



 انارذ (ةنبررلا هلق نكت يك لاقل مسقلا

 نكك ال ذإ  ةصاخلاو ةماعلا حلاصملا رئاس ىفو « نميدفعلالوأ ةزغغلا تورش

 حيحصت ىلع ليلد موقيال هنأ 5 ةليح لكل اطبإ ىلع ةعيرشلا ىف ليلد ةماقإل

 ني يا عم ادا ناكلام اممم لطبيب اع اف. ةليج هك

 ا ب يل عقيو ؛ مالسالا لهأ عيبج هيلع
 ىلاعت هللا ءاش نإ مسقلا اذه ىف هيف رك ذي عضوم اذهلو

 د ةعبارلا ةلأسملا

 الك لو . افلاخموأ اَتفاوَم هكرت وأ هلعف نوكي نآ.امإ هكرات وأ لعفلا لعأف

 ماسقأ ةعب رأ ميلاف . هتفلاخوأ عراشلا ةقفاوم هدصق نوكي نأ امإ نيريدقتلا

 ةقدصلاو مايصلاو ةالصلاكء ةقفاوملا هدصقو اًتفاوم نوكي نأ ( اهدحأ )

 « هيلإ بدن وأ هيلع بجوام ءادأو « ىلاعت هللا لاثتما اهب دصقي « اهريغو جحلاوب

 لاكشإ ذلف ءلاغمالا كلذب دِضَح ءاتاركتلا :رئاسو رثكاو ىل/

 ةايملا اد

 تامرحلا لعفو تابجاولا كَرتك « ةفلاخلا هدصقو افلا نوكي, نأ ( ىلناثلاو )

 | كلا رهاط انكيأ الف . تا

 :نايرض هو ةفلاخلا هدصقو اتفاوم كرتلا وأ لعفلا نوكي نأ (٠ تلاثلاو

 .كلدب اذ « رح الا » اًققاوم كرتلاوأ لعفلا نوكب اه الزأ . مدع

 « رح 0 اناظ تلا براشو:6 يحال مأ اناظ هتحوز ءىطا لو الاف

 .رمألا نفن-ىف اس ءىربوءايمتوادت ناكو ه ةعبذ ىف ةضابابنأ دهس 007

 رضطلا اذه .نويلوص الا حو : ةفلاخأب نآضقلا دمق هيف لضخ دت لا

 « لمفلا لبق توللا نظ عم ةالصلا رثسأ نم ذب ةلاسم ف ناضعلا لع ل

 أشنيام لج الكلذ نع ىبهن امنإ هن ال « لصحم ل ىهنلا ةدسفم نأ ًاضيأ هيف لصحو

 - ةدسفملا تلصحل هلعف نم لثم نكي مل اذه دجوي مل اذاف « دسافملا نم اهنع

 م# مس 7 ج  تاقفاوملا



 ك4 لوأألا ةلأتسملا ف مدقت ام « اهنم : ءانشأب ”2١ :قالطالا اذه ضرتغي دقو

 ظفاب عراشلا دصق م ريغ دصاق هناف « امهعم 51 د اموي هقدللو نزاحلا حاكنك

 هن اف « لطابب هركملا « كلذ نمو » هباوج مدقت دقو . اهريغو قالطلاو حاكنلا

 ةلاح دقعنت اك ةلاقالاب خسفلا لمتحم ال امف ًاعرش هتافرصت دقعنت ةيفنحلا داع

 دقعني ةلاقالا لمتحم امو ."" رذنلاو نيهلاو قتعلاو قالطلاو حاكنلاك ؛ رايتخالا

 0 ااا دهر نم قاناسمر ىلا < ءاضرو هوك رابتحا لع :اقوقوم نكن ؛كلدكا

 كلذ ريغو انالم اهقلطل ةأرملا ليلك ةاكلا تح عفر قا ان نأ 4 انشوا»

 عبنت نمو . ةحيمس اهب لئاقلا دنع اهنأ عم عراشلا هدصقام "فالخ هب دوصقم

 اذإ عورشملا لمعلا َُك ىلع لدي هءيمجو « رصحني الام يلا ةيعرشلا م ايدل

 اللطاب نوكي نأ مزلي الف عراشلا هدصق ام ريغ هب دصق

 هدو بدال لع ايداع دق اكداقتاب ريفا اهم ن5 الا: ةلئانغلامأ عئارحلاو

 دودقم ريغ لمعلا نوكب دحأ رقي نأ حصي الو . ةيفنحلا اهررق ةلدأب « عراشلل

 ةلد الاو « ىعرشلا ليلدلاب وهاعإ هحيحصتن ال ؛ . د اك

 لكلا اذن لان فكم قم كم عراشلا دوصقم مهفت 0 م

 ف لردلا تاكو, لاخلا نيح الإ انه لق ؟ عورشم ريغ هنأ عم 2

 بالحتساىف ًادصق عراشلل نأ ىلع ءانب اهب لاق امنِإَف « اقلطم اهب لاقنم دنعليحلا

 للخلا حاكن الثم ححص اذإف ؛ تعضو اذهل ةعي رشلا لب « دسافملا ءردو ملاصملا

 نع بالحتساىف ”نذإلا عراشلا دصق نمر هنظ ىلع بلغ هنأ ضرف ىلع هححم امبإف

 1 قطنلا ف هتحص ليلدب < لكا للا اع تاضكو « هيف نيحو وْرْلا ةحلصم

 راثملا سانقلا ةجت ىرخأ ةرابعبو  ةلاسملا سأر ق.ةيلكلا وهو 0

 تعقوابنوك عمو اهدقاع راشتخاب لصحت 31 دوقعلا هذه عراشلا 00 )0(

 . ةحيمص تعقو لب ؛ لطبت مل ةعيرشلل ةضقانم تعقوو تعرشام ريغ ىلع



راشلا كامعط 8 ريغ هب دصق لع 0
 نا وهف ع

 دصق انك لئاشو دنعاقلا قطري تناك كالذ ريغا ا تمق اذ اف: ىبلاو رك

 1 ل م نك عراشلا دصق اهب دصقي ل ذإ « دصاقمال

 . هدنع ةليسو دوصقم عراشلا دنع وهام راصف .هل ةايسو كرثلا وأ لعفلا لعج

 داني ال كوا عراشلا مارب إال ضقت اذه هنأش ناك امآل

 هلكت هنازآ قل .قاال هللا رمال ير لتلك نأ اا

 0 هللا تانآ اوذختت الو ) اهعرش_ماكحأ رك دقي لاقادقو.6 هه قل

 اودِصق: تحل ناقفانملا# ليقكلذلو انزال اهيعرش اها ريع اس ا

 4 نو رت منك هلوسرو هتايآو هللبأ 8 عراشلا هدصق ام ريغ مالسالا راهظإب

 ا علا ادهىلع ةلدألاو . ةرهاظ هك دما ىلع عض اعانازرسالاو

 « لاملاو مدلا زارحإال ًادصق ديحوتلا ةلك راهظاك ؛ ةريثك ةلثمأ ةلأسهلو

 ريغل حيذلاو « حالصلا نيعب هيلا رظنيل ةالصلاو « ةينادحولاب قحلا دحاوال رارقالال

 ارش لاتيل وأ ةيبصملا ةاهللاو « اهتكمي ةأرما و اهيل ايد نايل

 حاكنو « ةثروال ةراضملا دصقب ةيصولاو « اعفن هب”رحيل فلسلاو « ايندلا ىف رك ذلا

 كلذ هبشأ امو ءاهتلطل الجل ارا

 امو لحدلا وه را دوصقمل أ الا 3 ةلمسو اضيأ عراشلا دنع وه لاقي دقو

 هدصقام نأوهو : لوأالا ليلدلا ل ام نع ليلدلا اذه جرخب الف . ليلحتللال  هعم

 هلعج ةلواحم امأ . هريتعا عراشلا هلمهأ امو : هدنع رابتعالا لمهم عراشلا

 5 حضاو ريغف ةليسو وه هلعْج عرشلا رافن ىف ًادوضقم ناك تح نم رافت

 تاع نطتملا نأ الإ "لاخي لع تا
 جحلاو موصلاو ةالصلاب لثم اذا م. فيلاكتلا ضعب ىف راج كلذ نأ هباوجو

 هاج وأ ايندلينل ةليسو اهلعج دقف الثمءايرلاابم دصق اذإ ةضحلا تادامعلا نم اذكهو

 عراشلاف .. ةالصلا كرات نع لتقلا طاقساك. ايندلا ىف بكرت تابوقع طاقسا وأ

 نم ضدورغ كَ ةلسسو ابلعج صخشلا نك 4 اكد بلطت كضااقم ةدابعلا هذه ربتعأ

 هركذي ام هديؤيو « ليلدلا اذه لالقتسا نيبتيو فلؤملا مالك هجتي اذب-و , هضارغأ

 . لا ايند لانيلءايرصينمب ثلاثلا مسقلا نم ىتاثلا برضلل اليثمت ةعبارلا ةلأسملا ىف



 (ةثلاثلا ةلأسملا ) فاكملا دصاقم ىناثلا مسقلا 0

 دصقيال لقاعلا نأل ؛ دصق ايف ةحلصملا نأ مموتل بلاغلا ىف نوكي اإ كالذو -

 عراشلا لمهأ امو « رابتعالا لمهم عراشلا دصقام لعج دقف - ًاحافك ةدسفملا هجو

 هما هلل 21 هدا كالذو . | تين ادم

 دنع وهف ًاتسح عراشلا هآر امزأىلاءجري دصقلااذهلصاحنأ *'7 ( ىناثلاو )

 هدحر . نسكت هدنع وهف انسح' عراشلا هرب ملامو . نسحن سيل دصاقلا اذه

 ا ةذاكم

 00| 0 رس را رواش نسر كرش لاف تااوأ ( تياتلاو )

 زيزعلادبعنب رمعلاقو ! ةيآلا ( ىلوت ام لَن ”نينمؤلا ليبس ريغ مسني وىدملا

 0000 ل لق هزلي ني رمألا ةالوو سو هيلع هلا لالا كر
 ااا مى ١ ١

 0 0211 ا رفا لع ةزقو 4 هللا ةفاطلا لاكتساو 6 نبأ" ناتكل ”قيدصت
 أل

 7 200 3 م ,
 هالوو ) نينمؤملا ليبس كا عبتا اهفلخ نمو 0: روصخنم 5 رصئنتسا نمو ِ دهم

 عراشلا 0 1 فوات دخل دلو م رمل تجار ملوح ةداسار كلل انما

 حاط ةقاشم ةدسفلا رد ارا ةحلطلا لمع لإ فقل تحتم

 0 هدد فلا نيد تاي رات ار 1 تح نم و ا للا نا ( كور
 اذاف 4 ضرغلاب مولعم ره ال هعرس اعإ عراشلا كك ال 2 ةقيمدح وردم ريغ ع تالا

 هبتأي مل اذإو « الصأ عورشملا كالدب تأي فم اعلا رمال كلا 2 لا ما ف دحأ

 هب رمأ [كراتلاوهبرمأام ريغل لعافلاك راصتيح نم « دخ الاثالذىف عراشلا ضقان

 "اب عراشلا دصق ةهج نم لامعأالاب فلك ا فلكملا نأ ( سماملاو )

 دصق اف نسحلاو ةحلصملا نأ مموتل

 'ليلحت هب دصق اذاف , هقحاول نم هريغلو لسنلا عراشلا هبلط الثم حاكتلاف (؟)

 دصقب ًادوصقم نكي ملو .ليلحتلا نم دصق الل ةليسو حاكتلا ناك هريغل ةجوزلا

 . ةعيرشلل ةضقانم اذهو . هدنع ةليسو راص عراشلا دنع ادوصقم ناك امث عراشلا



 م ( ةثلاثلا, ةلأسملا ) فكما دصاقم ىفاثلا مقل

  ةثلاثلا ةلأملا ©

 ضقان بف هليشع تام را هيرشلا فضلك فا ىلا 0 ا

 ملام فيلاكتلا ىف ىغتبا نق ٠ لطاب ةضقانملا ىف هلمعف اهضقان نم لكو . ةعب رشلا

 لطاب هلمعف هل عرش

 ليصحتل تيعضو اعإ .تاعورشملا ناق ؛ رهالظف  لطاب سمالا رسسلا 5

 تلا ارا لا ناش نا كال ف مل تفلوخ اذإف « دسافلا ءردو حلاصملا

 هنا ءرد الو هام

 ليلدلاف « امل ضقانم وهف هل عضوت ملام ةعب ا ىف ىتسأا نم ا

 -ح هو هيلع

 هاتع هام كورت وأ لاسفأ ىف ثيح نم كورشلاو لاف أ نأ( يد

 نسدعتب و املا ءاح اذإ 6 02 الو لقعال نيحدل دإ ؛ اه : . لدصفيام ىلإ ة همس لا

 ديم هم ىذلا هحولا نب لق ةدلسفمال رح لا نيبعلو ةحامالل نيل اهملا 80

 مكر ةنع يهتف ةدشسملا لطحم هن ىدلا هحولا نيو «هف ندا وأ 4 ١

 ةحاصملا هو دصق دف نذإلاب عراشلا هدصقام نيع فاكملا دصق اذإف . دابعلا

 عراشلا هدصقام ريغ دصق نإو . هل لصح نأب ريدج وهف « ههوجو ”منأ ىلع

 ىربكلا نإ لاقو . ةجيننلا م . ىربكو « ىرغص نم فلؤوم قطنم لل“ (1
 ىلع للدو ( لا تعضو امنإ تاعورشلا ناف ) لاف ابيلع هيبنتلالرتي لو ؛ ةرهاظ

 ادع ام اهعيمج :اهنم لوثالا :لالدلا نأ زر عمأتلابادنأ الإ .«ةتسلا ةلدا الان لا
 ح رشو ناببعقاولا فوه ( خلا رابتعالا لمهم عراشلا دصق املعج دقف ) اريخأهلوق

 تفلوخ اذاف ) هلوقهيلع ىنيذي امف مالك_ال طسبو . ىربكلا ةمدقملا ىلع هيننتلل

 ىربكلاةمدقملانايبباماتاطابترا طبترم لوأالا ليلدلا ىف مالكلا اذهف ( خلا نكي مل

 لو'الا ليلدلا ف كيو . ىرغصلا ةمدقملا لع لالدتسالا ىف هيلا ةجاح انب نميلو

 عراششلا هدصقأم 0 عرانشلا هدضق 1١ ريغ ةفلكملا دصق اذإ 850 لتي 3

 تامدقملا نم كلذ لبق امل ةجاحالو . خلا لمهأ امو ءناتعالا



 ( ةيناثلا ةلاسلا) ةناككلا طاقم 'ىاثلا 2 قار

 ءعار ”ريمالا» : لاق ثنح يذلا اهرشف امسح ةصاخو ا ) 1 مف

 9 1 مدلوو اهيجوز تيب ىلع 6 0 ب ٍلهأ ىل اع عار 00

 ىلك كلا نأ نيبن 6 70 آو « 08 00 ا كو عار

 )هاتوا ل 62 تاع الرا ذا ذأ نم درف هنع فلختي الف « صتخم ريغ مأع

 هءاكحأ ىرجب « هفلختسا نم مام ًاعاق نوكي نأ هنم بولطملاف كاذك ناك اذإف

 ناب اذهو . اس راح هدصاقمو

 لصف

 ىلإ مجرت اهاندجو كلك لأ لارفيسنلاب ةنع كلا دضاقملا ليصفت انفتح اذإ و

 كل ف ل ا تنام ورا  ماكالا تانك ورك وم

 اال سل فلاحا قارا بعقل ةننر ان هدأ نس كلا ق1: ذإ

 ريح نبا نع 5 ةوانررار نايشلاو لوح أ هج نخأ ثيدح نم ءزج )١(

 يو تايالولا عأ ركذي ملهنأال ؛ هركذ اهق 0 ا
 ا 5 اورأ هده 3 مو؛ ةيقنلا ةلسدل اب مسر 0 لا

 ظقفةلثمأ ركد ام هنأ ةءاول اقام لعل دي اذبف رخآ قرط قش 1 ذى اهدتس لام ىق دعلا

 لاعف الاب قلعت امبإ ةسخخلا ماكح "الا نرأ كانه ةسداسلا ةلأسملا ف (+)
 دصاقملاب كورتلاو

 ماكحأ تحت فلكملا لوخد وهو . عبارلا عونلا نم ةسداسلا ةلأسملا ف (4)

 نمىنيدلا لعج مث ؛ ايويندو اينيد نيعون دابعلا هب هللا دبعت ام لعج ثيح ؛ ةعيرشلا
 ماسقأةثازلثا او دصق كنج ند ىويندلا |لعجيو 1 نيكون كاقفاكملا | دلصقا هدح



 ا" ١ عراشلا دصقلاقفاوم فاكملا دصق نوكي نأ ىغبني ( ةيناثلا ةلأسلا )

 . الحم فداصي مل اوغل لقنتلا ةين ىلإ لاقتنالاو امهنيب ”مالسلا ناكف « ىلوألا

 نضفرلا ةلأسم ىزرحم ليلا انه

 كرا مدقت دقو « لاحم هيف دبعتلا دصقق ل والا رطل 1

 قيفوتلا هللابو
 “ ةيناثلا ةلأسملا +

 قادم اتناول لإ يس كن ل عراشلا دصق

 ا ع ا عضو نم رهاظ كلذ ىلع ليلدلاو . عي رشتلا

 كلذ ىر نأ فاك ملا نم ”بولطملاو « مومعلاو قالط,الا ىلع دابعلا 5

 هللا ةدانعل 5 ككل عراشلا دصقام فالخ دصق النا

 -ةدابعلا لوصح اذه  ةعب رشلا عضوىف دصقلا قفو ىلع لمعلا ىلإ عجار كلذو

 ىلع ةظفاحلا عراشلا دصق نأ رم دنف اهرأو : ةرخالاو اهلا ف لوكا 5

 هب فاك ام نيع وهو « تاينيسحتلاو تايجاحلا نم اهيلإ مجر امو تايرورسفلا

 ؛ ةظفاحلا ىلع الماعنكي مل الإ و « كلذ ىلإ دصقلاب ابولطم نوكي نايا

 حلاصملا هذه ةماقإ ىف هللا ةفياخ نوكي نأ *'" كلذ ةقيقحو . تاينلاب لامعألا نأل

 ىلع لأ ىلع مث ءهسنن ىلع هتفالخ كاذ ”لتأو .هعشو زادتمو هن 7

 0 1 ا ةراسلا هلع لي تالدلن ةحلصم هب هل تفلت 1 01

 ارفنأو ا 0 نارقلا فو «(ةنيعر 2

 ضرألا ىف لعاج ىنإ ) : ىلاعت هلوق عجري هيلإو ( هيف نيلحتس كس

 وهو ) ؛ 8 نار دك يلا ضرألا ىفتفتتَيو) 0

 6 0 ميل تاجّرد ٍضعب قوف كشعب م مفرو و عدرا ير .- ىذلا

 نا ملا عجري امو تايارؤودلا" اع ةظفاحملاب افلكم ديعلا نو 6

 4 ”ارمخلا ىف ىلاعت هللااهعمر ىتلا ةرهاظلا باسالا هترشابم اهتماقإ ىف هللا ةفيلخ نوكي

 ابكاردإ لوقعلا ىف عدوأو



 ( ىلوأألا ةلأسملا ) فاككملا دصاقم ىناثلا سلا ا

 ريغ ببسلا عاقي إال دصاقلا نأ مدقت دقف امهعم رك ذ امو قتعلاو رذنلا اأو

 ا اند ل كيذك :لراطاو : هيلع هعوقو نعدل هداصق مدع هعفني ال بالس هال لحاف

 01 لقمان نع انا هيعمل قراوطو و كشاالي ؟'” ثييبلا عايل

 مدعل انلق اذإ و ٠ ىأ ءأ ءاش ببسملا همزانف ريدقت لك لعو : عقيل نايس اع 0

 لزملا درج دصق امإو « *؟7 هانعمل دصاق ريغ ظفالاب قطان هنأ ىلع ءانبف موزللا

 2 اهريغ وا ةحابالا وهو لزمحلا سفن 2 الإ 9 هيلع مزليال لزحملا درو 4 طظفالاب

 . 0000 ا 5 8 .
 هنأ 0 لمحبيف 6 نطاب رما لزهلاو دحلا ناب لالا هده ىف موزللا للع لقو

 00 وه ىذا دقعلاب دصاق هال لا وأ 8 هلولدم عام يال دصقلا بحاصمو لد

 دحلا ىلإ راصف ََ هيف لزطا 2 لطيف )2 عراشلا دوصفم ضقانف 6 لاا عر

 ىلوألا ةينلاف « ةحصلا ىلع دقعنا هنأ ىلع ءانب موصلا ةين ضفر ةلأسمو

 هلدمو .٠ موصلا حصف 4 نكي ل وهو 4 قيقحلا راطفالا ص ىد> 0 هةيحنصةسم

 4 نلا كح ححصملا دنع عطقي 1 ماع ا نَظ 0 ةض دل رفلا نع ذلف افانلا 0 ةبامن

 ظفللا درجم وهو )١(

 اهو ةنع ييِسملا لوصحلا دصاق 0 هانعمل دصاق ريغب هدارم ناك نإ 0

 قوما ل رماق ريغ ةداارقا ناك نإ و. . افنآ - هك 5ءامل «ديح ري ررغق .قتعلا و: قالطلا

 هانعم امهاف هنوك نع هجرختال ظفللاب لزهلا ةينو ؛ حضاو ريغف . ظفللاهل عوضوملا

 ا كك ا اذه نسما لوص> ءءادضاق نوك لإ نا هت اغ ؛ هل ظحالمو

 ىرت ملوقلااذهف

 ' تامازلالاو يرو يتلا ف يئاعراث ]ال ئرت © لئاس:ىهو ىأ. ()

 ايف لبقي الو ؛ ىه مك ةرهاظلا اهمابسأ لمعيف , ةظفاحملا دشأ اهيلع ع راشلا ظفاحت
 عساو باب حتفنالالإو ٠ دجلا ىلع لمحب نأ بج نطا. رما هنال لزهلا ةلواحم

 نك 0 فاكملا اهمزماي ىتلا تامازتلالاو ةيرخلا عيضيو ء ىصعلا دسفي

 لصح 8 ىلع مدن 5 اك لزهلا هاوعد

 اعم املامعإو هيلا همض حصلو هلبق هجولا ىفانيال (:)



 م تاينلاب لامعألا

 . ةالضلا لَ هاركاألا#؛ ةيارقلا ىوني تح هشقن ةطاخ ف هترككللا للا تلا لق

 نطاب نأل م امتداعإب كاحلا هبلاطي الف محلا رهاظ ىف هنع طقست ةبلاطملا نكس

 . فواةلا"نغ قلاب اوبلطي 1 « دابعال مولعم ريغ ذمألا

  ةين ىلا اهتديع نع جورحللا ىف رقتفت ل نإو - ةيداعلا لامعألا" اك

 تناك لا لاقألا ف عع الإ وقل ىلا را راتعم ذلاو !تادابع ني

 نانو نسا لاعظلا ا ماكحألا تاتكى ”انالظب نا لا

 ةينلاطرتشتاهناو « ىنعملا ةلوقعموتايداعلك اهنأ ىلع ناباهيف ةينلا طارتشا ءدعب لئاقلا

 ا موصلا امأو-* كلذ دم ماكزلاو ةزاهطلاف تكلا ف

 اذهلو . هاوس دصق هفرصي الو « هريغل دقعني الف تقولا هقحتسا دق نقلا

 ةعصلا ةحو ع ناضل ةقيشح 0 دنع هناف كرو 5 ]| حاكنك ؟ تارا ف رئاظن

 باوثلا بترت مدع وهو : نالطبلا ثحبم ىف مدقتملا ىناثلا ىنعملاب ىأ )١(

 ةرخ الا ق هلع
 تييدتلاهيف طرتثيالنيعملا رذنلاو ناضه را ًآنيعم هتقو ناك امنأ ةيفنحلابهذم ١(

 قى وأ كاملا لاطمر امنا را هرب ىون ن "اك هريغدصق اذإ ىتح نيمعتلاالو

 حصيوت قولا بحاصلالإف رصنيال موصلا ناف ؛ الفن وأ ناضمر» أضق كيعلا لا

 ىرخالل اقادص لكعضب نوكي نأب احرصول نييلولا نأ ةفينح ىنأ بهذم (*)
 ربما قنعمولو حصي دقعلا ناالع ماده ال ةزملا حص

 اودصتئأ'( هؤدصق نإ ) لضالانأ ربظيو . ربملا قن ىلإ ليأ راعشلا ات
 هنري دقعلا نال , لطبي مل كلذ عمو ىعرشلا حاكنلا دض اودصق دقف ىأ اعلا

 هلق لاقي دقو الطان ظرعثلا ناوكيو ”لتلا اما حا ا

 ةراثعلا نركم ؛ هفان اما ودعت لل دقق حصي هب ىذلاهجولاىأ ( (هدصقي ل نإو)

 نكر ريغ ريملا نذ اذإ هن"ال هب ليثقلا ىف فلؤملا عم مالكلا ىقبي هنأ الإ . ةحيحص
 هدصق مدعو هدصقف . .حصي دقعلا بلص ىف هيفن عم لب , دقعلا ةح ىف طرشاالو

 'ء انعوضوم ىف ديفبال



 ( ىلوألا ةلأسملا) فلكمللا دصاقم ىناثلا مسقلا 1

 وأ ءايلدلا ثلط وأ :لوطاا وأ «ءارككالا [يفققم عفر نم هل دصق امل دوصقم امإ

 هب قلعتيالف دوصقمريغ امإ و « همدعو رابتعالابىعرشلا كلا كلذلزنتيف ؛ كلذ

 باطخ باب نم ال عضولا باطخ باب نث كح قلعت "نإ و *؛ لاح ىلع يح

 باطخ ةهج نف هموص انحص ناو ةلفغوأ مونل تارطفملا نع كسملاف . فيلكتلا

 موصلا ةح ىف راما دان نيم ذل ف ل مانا 0 عضولا

 راق نام تاك ١ 1[ ركل اختلال ناعرن

 ةرورض نم وه اعإ و « لعف لك ةرورض ىرم' سيل“ « ىناثلا بّرضلاو »

 00 احا اانا 5 لاعالا نإف ؛ تايد ىف سيح قم :تايدعتلا

 جحلاو ةالصلاك دبعتلا ىلع عضو ام امأ . كلذ ىلا دصقلا عمالا ةيدبعت ريصتال

 كيا در! تالاب الا تايدتف نوكت داق تايداعلا امأو . هيف لاكشإ الف امهريغو

 عجار ةقيقحلا ىف هنكل ؛ هناكمإ مدعل لوألا رظنلا الا ءىث لامعألا نم كلذ نع

 2 ةتبلأ ىنيلكتلا حلا هب قلعتي الف « هيلع هحوتم ريغ هيف دبعتلا دصق نأ

 الف "7 لمعلا سفنب بوجولا قلعت امأ . قاطو ال امب فياكتتلا عنم ىلع ءانب

 كك ل اخ لي نم نكمتم هيلع رداقاهنا فلكملا لآل" ؛ هتح ف لاكش

 ةلادلا ةلدألا هنمضتت لف « هيلع ةردق الام دادع ىف راصف «لاحم هن اف لمعلاب دبعتلا

 ارت راينا وا دستلا "نهرا ع

 هب ضرتعا ام ليصافت ىلع مالكلاب باوملا ىهحو نم #* ىناثلاو +

 دصقو ديعتلا ةين ىلا رقتفم ريغ اهم ناكاش تابجاولا :ىلغ هارك الا امأف

 هب ةبلاطملا طقستف هتدئاف تلصح دق هنأ الإ « ةدابع هيف حصي الف رمألا لاثتما

 ه0 ل 7 ل نا امو ناستلا ىديأ نملا سلا دخ 5 اعرب

 هجوتيف . نكمم وهو « ةفرعملل لصوملا رظنلا وهو لمع انهف .رظنلا وه ىذلا 00

 لاثتمالادصق نوكي ال هن ال , نكم ريغف رظنلا اذبم لاثتمالا دصق امأو .هب فيلكتلا

 هب بطاخي الف « نكمي ريغ دصقلا راصف رظنلا اذه. هللا ةفرعم دعب الإ هللا رمال



 ضف تاينلاب لامعالا

 اهدعب لفنتف مامال اناظ الثم رهظلا ىف نيتنثا نم لس نمو . ١7" حيحص هموص

 لصأو ؛ ةضيررفلا ىمت ر نع ةلفانلا تعكر هنع تار 3 : هنأ رك د 5 (« نيتعك رب

 اهيف ةينلا دقف عم ةدابعلا ةحص ىف رهاظ اذه ميم . اهيف فلتخم ضفرلا ةلآسم
 : قفز 0-6

 لو.الا رظنلا وهو .« القع لاثمالا: دعت هيف نكع الام لابع الا من2

 لاثسالا نست نان ا عا 3 + معلاو « مئاصلا دوجوب معلا ىلا ىنلا

 ؟ ةين نودب حصيال لمع لكن إ : لاقي فيكف .. ءاماعلا هررق امسح لاح هيف

 نأ الو 4 ةننب لمع لك سيلا هنأ وهو + ىوعدلا ضيقت لعب لد هلك ادع 7

 ًاملطم اذكه دضاتملا هيف ربتس

 1 ني ع كلذ ع 0 انآ

 : .ناب ربح لامعألاب ةقلعتملا كصاقْلا نإ ::لوت نأ دك مد

 حصي انهو . ر اتم وه تبيح نم راتخحم لعاف لك ةرورض نم وه ©« ترض »

 0 الوأ عراشلا ره لاثتما كب لعق م 3 هيف هتينب ريتعم لمع لك نإ لاه نأ

 لك ناف ؛ ةلدالا نم مدقتام لدي هيلعو « ةيفيلكتلا ماكحالا كاذ ذإ قاعتتو

 احس دانك اس نرد نم امرغ امض بصق اعابراتخ ل

 رايتخالا مدع عم لمعلا انضرف ولف . ًاعرش بولطم ريغ وأ كرتلا وأ ليلا 1

 مهاعفأب ىلع داق ل فكم ا ارو 0 تلد هما امو نوح متانلاو ًاحالاك

 الوعفم ناكام ىتيف « عراشال دوصقجاطقلا اذه سيلف « ةقباسلا ةلدألا ىفتقم
 نع تاج لاو ١ ماكحألا هب تكلمت كاد دإو ءددصقلا نم هيفا ١ ١

 هنا ؛!نيدبالا نينه ىدهال كاوسلا ىف ادروأ ام نكو .ةلا1 2

 نانا ني وكب افسح الم 39

 مل نانهكرلا اذكأو ؛ ةداحلا دص]ت نع تيرع ضفرلا اهلع عفو نا ةدملاف 6

 هدنع شضرفلا ةلنن نعاىر#تال لقنلا ةنو ءةلضرةلا ا!



 ( لولا هلال فلكل دماقم قاتلا مسقلا م

 بواطملا وهو « ةينالب لمعلا حصي وأ « لاحم امهالكو
 اد دف تاذاسا الذ . تاذانكو.. تاع 20 ناب هب (لانع الل ناولسو

 عئادولا درك « فاك اهعوقو درجت ىلب « ةين ىلا اه لاثتمالا ىف جاتحم ال اهنإ ءاهقلا

 نأب لوقلا قلطي فيكف « اهريغو لايعلاو تاجوزلا ىلع ةقفنلاو « بوصغملاو

 قالطاب اهيف ةطورشمب ةينلا تسيلف تادابعلا لامار ؟ تافرصتلا ىف ةربتعم دصاقملا

 ثيدحلا ىفو . ةعجرلاو قالطلاو حاكنلا هو ]الكر 4 نيللى وعلا ا راخلا
 8 . 600 - ل . 4 5 1 9 عا 6

 ببيدح قو (« ةعج رلاو قالطلاو حاكنلا : دح نطزهو نه دج بال »

 نب رم نعو )» 0 زاح لق اجل نع 1 ابعال قلطوأ ًارعال كن نم » حلا

 قاتعلاو قالطلا : نم ملكت اذإ تازئاح عبرا 00 ىضر باطملا

 عاشبإ اهإ ى هل دصق ال لزاه ه اوه تدح نم لواطانأ مولعمو . « رذنلاو حاكنلاو

 ا طفي و مويلا ءانثأ ىف موصلا ةين ضف !نمسف:كللاطم [بهتلما ّلقو ٠ كل

 ذوأدىلأ نع( كارلا يا ( ادي ا 7

 ىهذل|همقعتو . بيرغ نسحىذمرتلا لاقىوانملا هحراش لاق . هجامنباو ىذمرتلاو

 ربخلا اذههيلعركتأ امو ثيدحلا ركتمىئاسنلالاةىمورخلا بيبحنبنمحرلا دبعهيف نأب
 نع ريغصلا عماجلا ىف هركذ ىذلا ظفللاب رابخالا قتنم ىف كيد 15 ذو

 ىنطقرادلا و؛ هححصو 5 احلا اقرأ هج رجا و ناكوملا هج راش !لاف قاعنلا الاةسحا

 ىلع وبف ظفاحلا لاق . هريغ هقثوو لاق نمحرلا دبع ىف ىاسنلا هلاق اما ذاطتو

 نسح اذه

 نعو افوقوم لبع نع قازرلا دبع اهجرخأ هانعمب تاياورىناكوشلارك ذ (؟)

 قتعأ نموزئاج هقالطف بعال وهوقلط نم ) : اعوفرم رذىنا نعو ؛ افوقوم رمح



 ا تتانتلاب لامعألا

 اكيؤش دف نم ةلرععأ دان لتغا نو ةيدلارنا نع ناكرشلا ىلا

 ءاقل وجرب ناك نف ) : ىلاعت هللا لوق هقيدصتو "7 « ىكيرشل ىبيصن ”تكرت

 مالسلاو ةالصلاهيلعحابأو ( [دحأهبر ةدابعب ك_رشب' الواحلاص المع لمعيلف ُهبَر

 ءاالغن ىف جضوأ | ناكلايلنغاو يل نا راح ماع نينملا لنك" رحال

 .. هيلع لدتسالاا قف

 ىو قالط اب ةريتعم تسيلف « ةلخلا ىلع تربتعا نإ و دصاقملا نإ : لاقي ال

 *.ءالشأ كلذ ىلع ليلدلاو 4 لاا

 عىطعب طفلا لاك هركبملا ناف اع رت ايل ءازك الا لع نتا: ناعان

 الإ هاك نفع لي ذإ و مراشلا زم "ناشي هيلع رك سا
 «هب رمأ ام لعفل دصاق ريغ وهفدسفت نعباذعلا مفدل دصاق وهو هلعف اذإف .هلجأل

 نا مزايف كلذ وني مل وهو « هيف ةعورشملا ةينلاب الإ حصيال لمعلا نأ ضرفلا نال

 لمعلاب بلاطي نأ مزلي ناكف«ءاوس همدعو هدوجو ناك حصب مل اذإ و ء حصبال نأ

 "نبع هارك ىلا نوكيوأ «لسلستي و ب لوألا ىف مزل ام ىناثلاىفمزلي و« ًايناث ًاضيأ

 قرهف العلا ادتلا ةيلظ؟نوكللا ل ااق ن٠ لاعف ؟ هللا ليس كلذ ىلا
 . ريسيتلا ىف م ةسنخلا هجرخأ ( هللا ليبس

 بيغرتلا ىف اك قييبلاو هجام نا ةباور ةباورلا هذه ىلا تاياورلا برقأ 0

 كرشا اليع ربع نو كرشلا نك كلا ا طل سم هاور دقو بيهرتلاو

 ( هكرشو هتكرت ىريغ ىعم
 ةمرحلاو لحلا ىف لخد دصقللاف ىأ (؟
 لطع نا ود دح دع ففي نأ اما و. لات نأ نإ 0 1 69

 دودقم دفي ملاثبعلصح ىذلا هارك الا نوكف . الاثتما لعفلا نم ع راشلا ضرغ
 نأالإ قبب ملف . لاحم هتاذ ىف لسلستلا نأ م . لاحم ع راشلا نم ثبعلاو « عراشلا

 . ىعدملا لصأالا متي الف ةينلا نودب ع راشلا ضرغ ايدؤم اح لمعلا نوكي



 ( لوألا ةلال ) فلكل دماتم :تادكلا وم قانا مدقلا 1661

 ةلاداتلا ىو تداعى انو .ةداع رهام نيب قرب دضاعملا نأ اهنه كيفكم

 حابملاو ؛« بودنملاو بجاولا نيب تاداعلا ىثو ؛ بحاو ريغو بجاو وهام نبب

 مارا ليطلارإ ماكحألا نم كلذ ريغو « دسافلاو.حيحصلاو « مرخلاو هوركنملاو

 لب ؛ كلذك نوكي الف رخآ ءىث هب دصقيو « ١7" ةدابع نوكتيف رمأ هب دصقي
 هر 1 ا

 . ملا وأ

 ىرع اذإو . ةيفيلكتلا ماكحأالا هب تقلعت دصقلا هب قلعت اذإ لمعلاف ًاضيأو

 ا

 ء ( نيل هل نيصلخُم هلل اودبعيل الإ 1 ا ا

 ( ناعإلاب نمط 1 م ( نيد هل اساخم هللا دبعاف )

 (نوهراك "موال نر 3 100 مهو . َةوصلا نو الو ) : لاقو

 1 فوأرعمب "يفرك حاول رة داوزم زق ناو عقل راح وعل لوك

 ( ٌراضُم ريغ نيد أ اهب ىصوي ةدصو دع نم) « ) فورت : نْهوُح رس

 5 | نأ الإ : هلوق ىلا ءايلأ نيرفاكلا و وللا نفسا )

 < يونام ءىرمأ لكلا[ و .. تاينلاب لامعالا اعإ 0
 ا ها هل ركل لئلا رحال

 تدقف اًداف  ةنلاب ةداعزن وكت . دنعلا تح اف بلغملا تاداعلا ىف مدقت اك )١(

 ا | ردا ندكل يكل 10 نحل طاح ات قسم 2 هلا

 .ايرلاو , ةدابع نوكت لاثتمالا اهب دصقي تادابعلاو ةالصلاو ءفرصلا ظحلا ةبج
 ةيصعم نوكتف هاجلاو

 تاداعلاو تادابعلا ىف ةينلا رابتعا نايبو ؛ ىوعدلا لصأال عوج 2100

 (؟و0ص  ١ج )مده (0)

 ةيمحلتاقيو ؛ ةعاجش لتاقي لجرلا نع لسودهيلع هللا ىلص هللا لوسر لثس (4)



 يل ا مدقلا

 رادلا ةهح «امهدحأ» : نيهحو نم ديعال ٌقح 2 9 أهفو ٠ 4 ماسقأ د عيبا

 « ىناثلاو » يححلا باذع هببسإ 0 ميتا هيلع راح ةنوك رهو

 ةضاخن» ىف هيض وكل »4 اقندلاب قيليت اعف اهلك ىدقأ ١ لك "7ةيسل
 هه 4 5 8 6 : 6 0 3

 ( ةمايقلا موي ةصلاخ ايندلا ةايحلا ىف اونمأ نيذال ىه لق ) : ىلاعتلاق اك« هسفن

 0اس هنو كفل كلا ني ل عجور امف

 * ىلوألا ةلأسملا

 ٠ تاداعلاو تباداسلا نم !تافا علا ف ةراتسم للفا تلاد ماتا
 رضحستالا ىلعملا اذه لع هذال

 لئم حصي الح .ىلكلا رظنلاوهو ؛ فرصلا هللا قح اف تاداعلا نال )10

 قحو .دبعلا هطقسأ اذا طقسي هريغل ةسنلاب دبعلا ىلع هلل قحو « هللا لحأ ام مب رحت

 ةبسنلاب مهم قلعتي دابعلا لبع هلل قح ناريخ الاف . هطقسأ ولو طقسي ال كلذك هل

 ىلع هلل قح وهف لوأالا مسقلا فالخم ةلثم الا ىف رهاظ وه ام نيرخآ صاخشأال
 رخآ دبعنع رظنلا عطقب ؛ الثم هسفن لام دسفي الو هلجأ ام مرحب الأ ةرشابم دبعلا

 هتاضرم ىضتقم ىلع اهيف راس اذإ ققحتي لوأالا .هجولاو . تاداعلا ف ىأ )١١(

 اهاكش يدار لات

 بسكن هقوقح نم اقح ىلاعت هللا هلعج محلا نم تاسطلاب دبعلا عافتناو 6

 نمتابيطلاو هدابعل جرخأ ىتلا هللا ةنيز مرح نه لق ) لاق 5 كلذ نمهل هيه ام

 ء كلذ نم هل مسق ام بشسحم صخش لكو . ريغلا قح ىلع ءادتعا هبف نوكي ال

 ءاوس كلذ قى سشانلا نول



 (نورشعلا ةلأسملا ) لاثتمالل ةمي رشلا عضو دصاقم عبارلا عونلا

 ” تا داق! اناذاسلا نما نك ماده ىف ىوتس و

 : 1 اطل صنت ثلا يتكال ىللا لاك هنا ند نف تاداسلا امأ

 نك 1 لوك ملا ف تاذانلا ام

 2 مارح 3 لق ): نلاعت لاق دقق « تابيلا نم هّللا لحأ ام مب رع

 0 لاو 3 )؟ 5 ّرلا 00 تانطلاو مدابعلا 0 3 هلا

 نقلت رخو 1 ةيتألا ( اكا كل ا

 ضع مير حت دا 5 ا لاك كا لع هلعحو مي رحتلا

 0 لل ينس نما عر نم'» ١ مانسلاو ةداقلا هيلع لاق تاللخلا

 : ىلاعت هلوقب تاببطلا نم هعضو ام ع هده ١ لع مرح نم لاقل مدو

 هذه اولاقو ) : هلوقو ( ماح الو ٍةايصوالو ةبئاس الو ٍةَريحت "نم هللا لمجام )

 ءايشأ ىلع مهمذف ! ةينآلا ( 'ميمعّرب هاشن نماالإ اهمعْطي ال رجح ثرَحَو ماخنأ

 ا َْ اهرعرتحا ترللاو ءافااالا ىف
 ؛ عافتال هحوو بسكلا هجو ةهج نم ىلاعت هلل قح تاداعلا ىنف اضيأو

 لاف هَ قح وهف «دسعال هيف ةريخ الو ؛ ا اعرش هيلع ظفاحم ريغلا قح نال

 رمل ىنال « تايئزحلا ضعب ىف هرايتخاب هتح طقس ىبح « ريغلا قح ىف افرص

 010 1 ل1 1 سل دز وللا ادعي ىف ةلخاق اهي فلكل نينو نيكس

 فالت الاب هناضعأ نم وضع ىلع الو هسفن

 عض ولا ةهح نم ( امهدحأ » : نيهحو نم هللا قح اه قلعتب تايداعلا اذاف

 ىليصفتلا عضولا ةوج نم « ىناثلاو » . تاير غلا تع لحادلا ناكل لوألا

 (««مصسو ج)مدقت ()
 هللو اهلع ةظفاحلاوح صخشلاسفنلاف , هطاقسا هل دبعلل قح لك سيلف.ىأ (؟)

 نسما دحا لب فلثلا امضي رت دعلاةطفسأ اذإ طقسيال كل وءاضيأ قا كلذ

 ريشنام وهو . لامو لسنو لقع نم ةيداعلا تايرورضلا لك ادذكهو . ضرعللاو

 (تايرورضلا تحت لخادلا ىلكلا عضولا ةهج نم ) هلوق هيلِإ



 9١" 2 اب عاتمتسالاو معنلا ركش هحو نايبل ةعوضوم ةعبرشلا

 6 نورشعلا ةلأسملا

 دابعا معنلا لذب ىلع ةيئيمو  نيتضيفلا ربا ايف نيظيل ةقولخت اينسلا ت1

 امسح « ىرخأالا رادلا ىف مهيزاحيف اهيلع هللا اوركشيلو « اهب اوعتمتي و اهولانيل

 نيد هيو انتف رع :ىتلا ةعيرر دا 0 9 كلذ ىفتقا. « ةنببلاو باتكشلا ١

 معنلاب عاتمتسالا هحو نايب و6 1 1-1 45 ١) هحو نابب ىلع 0

 ملل ةلوذدمملا

 هلق لإ ىرتالا  اميلع لدعس نأ نم هه يلا "ىف رهط ناس 7

 مك لو اين نوشمتال كيتابسأ نوط كح
 ف1 ور د كلا فد ا ةدئشألاو رام هان سا

 : لاقو ( هنو ركشت انا تليلك :ةتعالاو زاك او ممل ك0

 ا م لل كرت ( نورثكت الو لااورككاو مك ذأ فوركا د(6)

 م نا تك نا و هللا ”ةمعن اوركشاو اني ال الخ الا ابكفرَر

 ف كيلع منأ ام كرس زم ركشلاو اة( 1 ملكت كلا) لا

 نوكأ نإ ةيكلللاب كو. هلكت هلا؛ ناو رانا كلا عجار وهو « معنملا ةاضرم

 هللع اللوق ' قمم رهو( لاح لو« ةحاطتسالا يل هلام ضنا 00

 1ع ا ريورخمالا اراك كلان | داحلإ لعمق قعر مالسلاو ةالصلا

 0 دعإ امف هيلا ريش اه واط
 هيلا ريشيس « ماع هجوب ىأ . اقلطم ةلوذبملا معنل معن اب عاتمتسالا 'هججو نابنو : هلؤقو

 ىلكلا ىناثلا عونلا اذه نم تايآلاو ( لا ىلكلا عضولا ةبج نم ) :هلوقب

 هلوانت لح ام ناو ةنعرشلا ماكح الا ليصافت نكذب وكف ليست ا
 ملا لحي الامو

 سم هاور 00

 م١ م * جا تاقفاوملا



 (ةرشع ةعساتلا ةلأسملا) لاثتمالل ةعيرشلا عضو دصاقم عبارلا عونلا 5

 بلثما وه ةيف ذبملا قح نأب ةداهشلا وهو عبار رمأالو
 ةيلوقعم هلصاو . بلغملا وه دبعلا ىت>و ناقحلا هيف كرتشا ام ( تلاثلاو )

 ل و ا دلاز الا يتلا يب اظااؤاو## عملا

 ا ارا لا ل ل ل

 دعب ولو دبعلا قح كلذ عم لصح نلا010 + ركلا ةعلمب لامع 6 ةلفاخلا

 ريغ ضرف نإف ٠ الأ « غلبأ وأ ةقباطملا دنع لصحم ناك ام دخ ىلع : عوقول

 ©" 7نوكيالو - لصحنإو . لصح مل عراشلا دوصقمن ال ؛ لطاب لمعلاه لصاحت

 ىففتقم .عفتراو حص - فلاخلا ببسلا ريغ رخآ ببس نع ًاببسم الإ هلوصح

 هقتعأ اذإ ربدملا ميب كلام ححصي كلذاو . ””دبعلا قح ىلإ ةبتننلاب ىحنلا

 ل لفل ىسمدلاف 1 لمح اذاق.. وتملاةعدوف لجن الا عيينلا نال قوتتلا

 طقسأ اذإ ريغلا ّقح هب قلعت امف دقعلا حصي كالذكو . كوامملا ىتح ىلإ ةبسنلاب

 . كلذ هلف هطاقساب ىضر اذاف « دبعلا ل م ا

 0 0 نعل "فلاحا: لكعلا ححصإ 0 اذاف ٠ ةريثك م : لا

 نإ ل

 نوكيمم .دبعلا ةحلصمىع ةظفاح لمفنع عرراشلا ىبني نأرأتال ال 1

 . ةحلصملا هذحل الصح هسفنب هنع ىئبهملا لعفلا اذه“

 د يوطو مادقالا وهو : هللا قح ىلإ ةسنلاب امأ كى )2

 رخآ .ىنث قتعلا:لضفو ىرتشملا ةهج وأ عت ابلا ةهج نم ء أوس مثالا نم

 1 1 ا م 6

 مد ذل دقو لجو
 هار) دملاخا نأ وهز . كلاتلا ةحيولا لع راج دخلا لاسم ىف ةفيظلاو ( 40

 اربدم هنوك نع هك اكفنا نكمي ىذلا دبعلا تاذ ىلع عقو قتعلاف : كفنم فصو ىلإ
 ناكملا نع ةكفنم ةالصلاف ةبؤصغملا رادلا ىف هولاق اي الثم افرص انق نوكي نأ ىلإ

 0 -- وبراد الا 1 ا

 ةمزاللا فاصوأ "لا نم.



 0 اسقأ ةنالثف لحاعلا ىف دبعلا قحو هللا قح ثيح نم امأو (لصف)

 جورخلا بلطل بجوم ةءاربلا قةحن مدعو « هنم ةءاربلا ققح مدع كلذ ىف ىنكيف

 قباطم ريغ لعفب ال « قباطم لعفب ةدبعلا نع

 .لمفلاةحص مدع ىمضتتقي ىهنلا ناف ؛ رمالا ريظن ًاضيأ مسقلا اذه ىف ىهنلاو

 ىلا ندد اما + 1 داسفلا ىضتقي. ىهنلا نأ ىلع ءانب امإ ء«هنع ىهنملا

 . ةالص كار ل : عرا اشلا دصقل قباطم ريغ هنع ىهنملا لعفل ان

 ةالصلاو 0 نارقلا ةءارتك ؛هفصووبامإ و الحلا كرت

 دل د وضقم ناك ود ع ةهوركلا لد

 . هادعتت الف عراشلا دصقب ال واد نذالا نإف

 ريغنم هب رومأملا وأ « عوقولا دعب هنع ىهنملا ححصي نمار ادا ده 07

 محرمأب سيل هنأ امإ و « هدنع ىهنلا وأ رمألا ةحص مدعل امإ كلذف « قباطلا
 رادلا ىف ةالصلاك ؛ كفنم فصو ىلا ةفلاخلا ةهج عوجرل امإو ؛ مح ىهنالو

 موهفملا باب نم ةلزانلا دعل امو 6 كاكف إلا ةضمت لوقلا7 لع لك ا

 . نيحلا نارتو ماد 3 رم دقو ٠ 1 ىلع ىرجبف « حلاصللاب للعملا ىنعملاو

 ةدمعلا وه

 تل قيل منقار ديلا يقرتتسلا يدنا لسا قت ع ا
 ؟ ريتا ريغك وهف اعرب اح رام راه اذإ دبولا قح نآل ؟ كوالا ىلا مسلر

 دبعلا سيل ذإ ؛« سفنلا لتقك ؛ هفالخ ضرفلاو ؛ ربتعملا وه ناكل ريتعا وا ذإ

 نم تيأر اذإف . اهوحو نئفلاك ةيعرش ةرورض ريغل لتقلل هسف مالسإ ىف ةريخ

 ,©77لوأالا ةثالثلارومألل كلذف « عوقولا دعب قباطملا ريغ رومأمل وأ ىهنملا ححصي

 .للعملا باب نم ةلزانلا دع وهو . انه قباسلا عبارلا هجولا ربتعي مل مل رظنا )١(
 ىضحملا فاحتلا نورك هضاب ن ال حاس 0 فروا اذه ىف هنأ عم , همكح ىلع ىرجف
 ه.ناعلا فق ىذلا ىناثلا عونلا اذه فالخن . هجولا اذه ىلع لما هيف دعبي ىذلا

 .ثيح ءاسار عبارلا رييهأ هنا لاه نأ الإ. .فشاس نم يمرتا كاملا لع كل
 انه هيلإ تفنلي مل كلذلف ( ةدمعلا وه دبعتلا نأو ليلق اذه نأ رم دقو ) لاق



 (ةرشع ةعساتلا ةلاسملا) لاثتمالل ةءيرشلا عضو دصاقم عبارلا عونلا 8

 هدد كالا ىف دلما ىدع كيل لع ءاج لب“ ىداطأب

 نأ ىلع ءانب  الجآ امإ و الجاع امإ دابعال قح هيف ىعرش مكح لكن أ اك
 هللا ىلع دابعلا تح »: ثيردحلا ىف لاق كالذلو . دابعلا ملاصمل تعضوامإ ةعيرشلا

 « هللا ق> » ريسفت ىف مهتداعو « 000 ذأ اوكر شب ملو انا

 .لوقعم ريغ وأ لوقعم ىنعم هلزاك فلكسلل هيف ةريخ ال هنأ عرشلا نم مهف ام هنأ

 ةبورخألا لاصملانم ناك نإف . ايندلا ىف هحلاصمللا ًاعجار ناك ام « دبعلا قحو »

 لقعي الام هنأ دنع ©ةيعتلا مو هَ ٌقَح 0 م ويف

 تااذاقلا 0 ا 0 ةعحار تادا دعلا ليو“ صوصضخلا نك“ 0

 دابعلا قوقح ىلإ ةعجار

 لصف

 -: ماسقأ ةثالث ىمدألا ّقح وأ لأ نع ىلا ةيليلا:لاعفألاو

 اذإف . مدقتاكدبعتلا هلصأو . تادابعلاك ؛ اصلاخ هلل ق> وه ام ( اهدحأ )

 الف الا آو حص رميا نا قباط

 ههيفحصب.ال ثيحنو قعملا ةيلوقعم مدع ىلا عجار دبعتلا نأ كل ذ ىلع ليلدلاو

 ةم دنع 0 هرق 0 دق نأ ىلع لَو ةانعم 0 مقا سايقلا 0

 اانضرف ولف 0 . لمعلل ١ سا لطم عراتلا دمت

 «عراشلاهدح امدذع فوقولا عراشلا دصقنأىل اع ليادب س ملا ىعملا ةيلوقعم , مدعنأ

 ميس ةأور 60

 .سايقللاساس أن وكت نأ حيصي ىلا ةصاخلا ةحلصمللاوةمكحلا هيف لقعت الام ىأ- )١(
 لا راجل تل يالا, تي وكرج رد نرد ةمانبلا لكلا لفل

 هل ل



 ال1 1/ لج وأ لجاع دبعال قحو هل قح نع يعرش ركح وانا( لصف )

 لا ا ا ع ل عع

 نوك ىف طرش ةينلا نأ باوصلاف . دبعلا يح لصح نإو قافتاب كلذك سيلو»
 اتناز اةهوزاك اخو :ةييجواهللا رمال قاتم لاذ انه كارما لاول 5

 :زخا ع ديت" الط اج "تكتل نانغالا ا نا تن« كرر 0

 شرد

 00 مع حصي, النأو « ةين ىلا لمع لكر تفي نأ اذه ىلع مزايف : ليق ناف

 ايصاع نوكي وأ 0

 نيك دقو هو تامل وه نكد ران ملا نش

 ءكانكيو كرذ" لعق" دينا هيف للملا ناك": ةثيلبلا ىف دينا 7

 ريغ نم انه لمعلا حصيف « ةين ريغب لصحم دبعلا تل دبعلا ةبج هيف بلغ امو
 دب الف « ةدابع ةهحلا كلت نم وهف رمألا ةبج ىعار نإف . هلل ةدابع نوكيألو ةيذ

 لب « اهيلإ رقتفي وأ ةينلا هيف مزلي هنأ ال « ةينلإب الإ ةدابع ريصيال ىأ « ةين نم هيف
 ةعسوتلاب رم الل الاثتما ضرقأ اذإ اك« ةدابع هتريص لاثتمالا ىف ةينلا نأ ىنعمب

 برشلاو لك ألاو « ءارشلاو عيبلا كلذكو . ىويند دصقب ضرقأ وأ « إلا ىلع

 ىلع نورءاثي مهنع هللا ىضر فلسلا ناك انه نمو « اهريغو « قالطلاو حاكتلاو-

 معرضحم ىح اهنم ةاج نع نوفقوتيو « لامعألا ىف تاينلا راضحإ'

 لصف

 :رومأ ب نيشو

 « دبعتلا ةهج وهو « ىلاعت هللا قح نع لاح سيل ىعرش مكح لك نا

 هزماوأ لاثتما (متدايعو « انيس هي ارو رب الو هودنس نأ كاسل ليسا 0

 كلذكس يلف ”"7أدرجم دبعلل قخهنأ هرهاط ام ءاج ناف . قالطاب هارت ١
 ل1 ا 1 م ل ل ل ل

 هلك قا طقس افع نإ هنأ ىنعم لع« 1 ا را 0
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 ..دقف . ركسحلا عرش هلجأأل ىذلا ىنعما لّمع نإ و دبعتلا رابتعا ىلع ةلادلا لئاسما
 : هللاىلا مجارف دبعلاناك امو « هلل وهف هل وهام ناف ؛ هللاقح فيلكت لك اذإ راص

 .نأ هلل ناك ذإ ؛ هللا قوقح نم دبعلا قح نوك ةهج نمو « هيف هللا قح ةهج نم

 ظ . الصأ ًاقح دبعا لي ال
 ,« قالطيإب داسفلا ىمتغ ىهنلا »نإ ءاملعلا نس. ريثك لوقي عضوملا اذه نمو

 هالو لتعلن تيب اهوا ىلا تيبس وقنا, عرال مل عنلا ةيينم تلاع

 ل اذإف . ىهنلا ىف ىعرشلا دصقلاوه ءاهنالاو « هقح هنال ؛ ىهانلا 0 عف افوقو

 ل اذإ و . دبعتلا نعولخيال فيلكت لك نأ تبثدقف ٠ قالطاب لطاب لمعلاف لصحم

 ل تاداشلا و تيا رامطلال فن لا زوقفو اووف

 :انمهف يتلا ئهو « ةين نودب حصيام اهنم دبعلاق ح اهبف ىتلا فيلاكتلا نأ الإ

 . ةبحاولا تاقفنلاو .بوصفم او عئادولا درك ؛ دبعلا بناج بيلغت اهيف عراشلا نم

 حتابذلاو ةاكرلاك هللا قح بيلغت هيف انمهف ام كلذو « ةينب الإ حصي.ال ام اهنمو

 .ةينب اهلعف ناف « اهبلع باتي ال ةين ريغب تلعف اذا ةين نودب حصت ىلاو:..ديضلاو

 انك ا دين ا واخ كاوزرتلا ةكالدكوب 2 العيب تلقا هلا دقي اهو ةاثسمالا

 كلا كلا ال لو ةصاخ دابعلل اقوقح تناك ولو . هيلع قفتم

 .ةبستكم ىه ثيح نم « ةعاط اهنوك مزاتسي اهيف باوثلا لوصح نأل ؛ أ اهف
 ب قالو نما تا نعال كو دج هني تا لااا رعب راومأللو "اهب ناومأم

 افا ل 1 ل ل ا معتم 01 مل تالا 61 6 ذاع

 ةنن ىلإ ةرقتفم

 ا ل ا وو اا و تبع لاي ما نإ ليقوفاف

 مالك شام ةعاطإ نارك قاتل نانا ةازف

 .قحنأل « ةينلانودب باوثلاعصل كالذك ناك ول ذإ ؛ حيحم ريغ اذه : ليق

 . ةين ىلإ .هلوصح ىف رقتفم باوثلا نكل « ةين ريغ نم لعفلا درحع لصاح دبعلا



 مديو ا

 ةدسفم ةدسفملاو . كلاب دصقت ةحلصم ةحاصلا توك نأ ( سماخلاو )

 تالا اا 2 ا عراشلاب صتختامم « كالذك

 « ةحلصم ال عضاولا وهف ام ةحاصمل كلا عرش دق عراشلا ناك اذإف . حيبقتلاو»

 ًاهمضر لا ةنسنااث الت ءايقألا دإ ا كلدك نوكت ال نأ داقع نىكك نو 9

 ةحلصم ةحلصملا نوك ًاذإف . حبق الو نسحم اهبف لقعلل ءاضق ال ةيواستم لوألا

 نم حلاصلاف . سفنلا هيلا نيمطتو لقعلا هقدصي ثيحن عراشلا لبق نم وه
 نوكي ال ىدبعتلا ىلع ىنيناامو. تايدبعت اهنأ ىلا اهيف رظنلا لآ دق حلاصمىه ثيح

 : كالا

 عجار ودو « ةنماخ نروح وشاغباو' فيناكتلا ةطإ ءاقملا لوع اك

 م انهن نإ ىناثلا اذه ىف نولوقييو « ا اموال لمعتلا خلا"

 34 هيفوفعال هنإ ةليغإ لتا هلا قو 6 اماَع نحسو 3 ّ كوع هنع 00 ادإ دمعلالتاق

 ةنفبوفع أل ةقرعبلاو' كفاتقلاك "نطاضقلا-ئؤتش اعف-ناطاشلا تقلب اذإ ةووطلا 0١

 طقسم نم الو « ةعضاوملا طاقسإ ةيرراحلا عاب نم لبقي الو « حلا هل نَم افع نإو.

 اهميكادهعفأ اينو اال يليعأوا هانا إو جلل ا

 اضيأةبسانملاوأ هيمسقب صنلاوأ عامجالا ةلعلاكلسم ناكاذإ ايف رهاظ اذه (1)
 ضل دنتسينأددال امهنم لكو امتالم وأ ارثؤم نوكي نأ اهنم ريتغملا ىفدبال هنأال
 للملا كتل < محلا نيع ىف هنيع ربتعا ام وبف رئؤملا امأ .. عانجإ وأ

 . رغصلاب لاملا ةيالوك عامجإ و ) غم روف مل ذر قا نك ) مالسلا هيلع هلوقل

 هاا توبل عم لضالا قاةففو ىلع محلا يقرا وهف مث الملا اأو

 هاا و صن لانج قدر محلا نيع ىف هسنج وأ مكحلا سنج ىف

 كل أ حاكت لمح َّق رغصلا ها 16 راع لأ هريتعأ 1 ع كرر امتالم ىىعسو.

 مدلكشلا ١ ىبوأ " هيلا نتغ ف ل1 2 الل ولا نأ ى ةريعصلا كلا حاكن ىلع ةريغصلا

 له : فرعتل ابيف رظنلاب كيلعف . كلاسملا عاونأ نم نارودلاو مبسقتلاو ربسلا ىف
 ؛ عرشلا عضوب اضيأ اهيف حلاصملا نأو همالك اهلمشي

 ( ةقلطملا ةأرملا نع ) لصاالا لعل (؟)



 م2002 تالا الا لادا هقيرتلا عضو دصاقم عبارلا عونلا 1 5:

 ريخأ ىتلا كلذكو . مالسالا ةهنأ مايقو ةعسلاو بصخلا بابسأ اهنأ اهيف عراشلا

 11و لاو © قرا تدقو كروم طياقتو كاؤشلا هناا اان

 لع ةمانلا ةئاذفلا عاونأ

 اني رخأ حلاصم 7 نإ فك تكل دف نا 2 و اذ

 ذر نارا 2 قدما نكاد الطابع ىدعلالا # كلكشلا كردي

 اهرابتعاىلإ نكيرلك ةنئلا هللا تاكو عرفلاوهو رخ رك

 لانا 00 ؟ دا يقفل« 2و رق قا قلك تادعلا قل

 ذخأ نوكي كاذ ذإو . 7 للعملا مومعلا وأ قالطإلا تحن لخد ام الإ ةيبش اهب

 « هيف عراشلا دخ ام دنع فوقولا هب دبعتلا ىنعمو . هب ًادبعتم اهب للعملا ركحلا

 ناصقن الو ةدايز ريغ نم

 را ا كك احال لاق اذ دإ لئاسلا نأ ( عبار ١

 كيهشاتو كعفنلا و الءازإتاذأ هنأاك 1 يطع ناك« تالذ نع كنب قأب ةلاجأن

 .ضحلادبعتلا باوجلوألاو . اضيأ ًابيضم ناك ؛ ركمحلا ىف تبثتلا مدع ةنظم وهو

 زاح اهيفانث مدعو اهعاّمِحا زاج اذإو ٠ ىنعلا ىلإ تافتلالا باوج قلاثلاو

 -1 الإ و « ًاديعت كلائه نأ ىلع لد دبختلا ىلا دصقلا زاح اذإ و « دبعتلا ىلا دصقلا

 وأ دجوب نأ نكمت وأ مودعم نم هيلا دصقلا حصي الام ىلا دصقلا هجوت حصي.

 . ديعتلا ةهح كلذو . ًاقلطم هل دوصقملا حص اًلطم دصقلا حص اًساف . دجوي. ال

 بولطملا وهو

 لا م املخدي نا حصيو ا ١
 ةيالقت نورك نأ كب الف الع ملاك لاا هدم تت 'لؤقفلا كر دنت ا كسل اهللع نأ
 ذاك ناد مف هكردن ىذلا هباشتلا نأال ء طقف عراشلا تبثأ ام دنع اف فقن

 هلك ىلا ردقلا اذه ار التملك اكلا) تقلل 5" ود“ اخو

 سايقلاو قاحلالا ىنأتي ىتح ؛ ةيلغلا

 )١( هب ) ةملك فذح هيف لعل (



 ا ايبا دبعتلا نع كاداعلا را ال

 د هب ءافولا ىلع ردقن دحو ىلع الإ ا نوكي الو 3 5 اليلد 2

 ام ىننن نأ فلكت ملو « كحلا ةيعرشب لالقتسالل حلصت ةلع انل رهظ اذإ كلذو

 كلذ نوك وأ « مهل رهظ ام فالخ ةلعلا نوك نوزوجي ام نييلوصألا نإف ؛ اهادع

 حلاصوأ ؛ ةيلعلاب اقتبس نيظاكي نأو جرظلا ةبلغ نكمل « ةاماك د لع الب تع رك لا

 مكحلا ليلعت روهما زا زاح كأدقا هب ركحلا ردك لفي فاك ؛ ةاع هنوكل

 اهادحاب للعنف « مولعم اهعينجو ؛ 0000 د« ةدحا ةكومسل طا

 .نأ نكم أ نإو سايقلا كلذ منمي الو « سكملاب و « ىرخالا نع ضارعإلا عم

 لوا « ربظ اف الذ عن :بمل اذإو ف نركم ال وأ عرفلا ىف ىزرخالا نكت

 :ئدملا, وه نهاظلاف .. دووم لاؤشال قبو مل اذه تل ٠ اذاف . رهظي مل اهف : : نعال نأ

 انيلع الو . هفالخ نيب ىح هيلع

 ىلع اهنأ عراشلا نم انل ربظ فيلكتلا ىف ملاصملا نأ *'1( ثلاثلا هجولاو )

 < عاج الك ؛ةفورعملا هكلاسمب هتفرعم ىلإ لوصولا نكعام «اهادجل هةر

 ىلا رهاظلا وه مسقلا 51 اهريغو « ةيسانملاو « ريسلاو 3 ةراشرالاو 3 صنلاو

 .ىلإ لوصولا نكمي الام « ىناثلاو » هلجأل ماكحالا ةيعرش نإ لوقتو « هب للعن

 ربخأ ىلا *"”ماكح الكب ىحولاب الإ هيلع علطي الو « ةدوهعملا كالاسملا كلتب هتفرعم

 3و ال دن يف فال داك امد امتإ هجولا اذه 00

 اضيأ ماع عبارلا هجولاو . هعورف رئاس ىف ناماعف نيقباسلا نيهجولا فالخ دبعتلا

 ساسلاو مالا ك1
 ءاراردم مكيلع ءامسلا لست نا رافخ ناك هنإ مكبر اورفغتسا )درو الثف )0

 ةمسونادإ "الا ةوق ىف اضيأ ةلعرافتتسالا لمجب له ( بدلا نينبو لاومأب ىددميو

 اوعزانتالو) ىلاعتلاقو . نينبلاولاوم الاب دادمالا ىلع ساقيف «كلذ ريغو ؛ معلا

 ةوقلا باهذ ةزعلاو ةوقلا باهذو لشفلا لع ساقب له ( محير بهذتو اواشفتف

 .لعتالا كلا ماكح“ال اللع ع رشلا اهركذ بابسأ هذهف اهريغو لاومأالاو ةيندبلا

 ا ا عيرفتلاو سايقلا اهيف لخدي لبف:. هترج نم الأ
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 -.  ؟'ادبعتلا عم نيفقاو ةهجلا كلت نم انرصف محلا اه عرش ىرخأ ةلكح

 101 ر> اذإ ليان , لاول ١ ىدعتلا نحف مل كلذ زاج ول : ليق ناف

 ءزج نوكت نإ 115 كلش لح كحلا 0 ع نك

 ل ف تي نإ نراهانلبج ىلإ ةكملا "كرت نع عرفلا ولخ زاوحل 10

 ,ةلعال نأ ققحتن ىتح عيررفتلاو قاملاالا حصي مل كلذ نكمأ اذإف « اهانملع ىلا

 انآ انقل سافل لإ انما كر دكت تداولا لدم الو © يظاام رتل

 ةلعلا كلتل عورشم محلا كلذ

 حص دق سايقلا نأل ؛ دبعتلا ”)زاوج ىنانيال ىدعتلاب ءاضقلا نأ باوماف

 القتسم ىنعملا ةيلوقعمب عطقلا مدع ىنعمب انه وهو )١(
 .ىتلا لئاسملا ىف سايقلا ىف نأشلا وه ايةلعلا هيف تتبث امل كحلا ىدعت ىأ :(0)

 للعلا و ىناعملا رابتعا اهيف فرع
 لصأالا ىف ةرهاظلا ةدوجوملا ةمكحلل ىأ ()

 وأ) هلوقو. 2 ا زجو ىأ 0
 ( طقف امل كحلا نأ مزجت مل ) هلوق ليلعتل ليبكت هقباس ىلع فطع ( حلا زاوجل

 محلا نوكي وأ « ةلع رج نوكت نأب اهريغ عم اهءنوكي نأ نينروم لس يذلا
 هيجوت ( زاوجل ) الوأ هلوقف ٠ هلم ىلا ةلع كام نوكت نإ اه يشل وار ا

 عونلاواخ ) هلوقو . ىناثلا لاّحالل هيجوت ( زاوجل وأ) هلوقو . لوأالا لاتحالل
 .نكمأ اذاف ) هلوقو . ةلقتسم ةمولعملا نأ اماضيأ ةلقتسملا ىأ ( ةمكملا كلت نع

 هفاطكو نا نوكتا نأ" لاا اوو هلع رج ةماواعملا نوكت نأ" لاتخا أ 6 كلذ

 رخآ ءزج دجوي ال ىأ ( ربظ ام ىوس ) هلوقو . ةلماك ةلع تناك ناو اهب للعملا
 باوجلاىف هلوقو . كحلا اهلعىنبي نأحصي ةلماك ىرخأ ةلع الو . ةمواعملا ةلعلل ممتم

 باوج هيف (اضيأو ) هلوقو لوأالا زيوجتلا باوج هيف (فاك نظلا ةبلغ نكل )
 ىناثلا ريوجتلا

 هلاو ىرخأ ةيكح ناكما ىعاري نأ دبتجلا مزاي ال هناكف ازاوج هلعج (ه)

 ف ردسي ةواررمألا لاثتما,وهو لو الا هجاولا فالخت « لاك رم 15 َنيتعي

 اهمدعو ةينلا ةبج نم عورفلا ف فورعم كلذ



 مبا اما فلا 2 و

 حلاصلا رابتعا فالخم ؛ هفرعب ١ وأ كلا عرش هكأل فلا علا تنرع 0ك

 )ع ءالاقكلا 3 ف أفتاي هم كح همز هدلدسس ع اذ افء فاكم كمع 3 4 مزال ريغ هن اق

 5 ّغ فم جا كيع وه ثدح نم هأ مزال ريغ اهراشعا ناف ةحلصملا فالح

 امو .ةريخلا هيفةحلصملارامتعاو « هيفةريخال مزالدبعتلافكاذك ناك اذإ و . نيققحلا

 , 292 العا مبفلخت حضي مل اعرش ىهنلاو رمأألا مقو اذإ و . القع هفلخت حصي ةريملا هيف
 مزال ريغ حلاصملا رابتعاو , "7" قالطاب مزال رييختتا وأ ءاتختقألاب ديَتلاَف . لاحت هنا

 حاصألا مزلأ 5 ىلع مزال ذ ًاضيأو . حلصألاوٍفامللا مزلأ نمل افالخ « قالطإب

 رم الااعىه ةحاصم لجأ ال هدبع رمأ اذإ ديسلا نإف ؛ نيبلقعلا حبقلاو نسحلاب لاقو

 رابتغا ةهجنهو « ةحيبق ةتفلاخم نال ؛ رمألا درجم ثدح نم لاثتمالا مزلي « لقعلاب

 . نامزالمهههذم ىلع نا رم سا لا ظل ا

 ريغ ةحلصلا نع رظنلا عطق عم هديس رمأ دبعلا ةفلاخ نإ مهنم دحأ لوقي الو

 دبعتلا موزأ ىنعم وهو مهار ىلع حيبق وه لب « حيبق

 .جكحلا عرش ىف ةلقتسم ةكح ريمكلا وأ ءاضتقالاب اتمهف اذإ انأ( قلتلاو )

 م اراك“ا أو ةقلاثو ةننان ةقفلطتو قرخأ كك مث نوكييال تأ كلذ مزلي الق

 اهانريتعاف « مكملة يع رش لقتستنأ حلصت ةيويند ةحلصم انمهفانأ انتياغو . كلذ

 .رهظ ىدلإ تكاد هام مكملا او ةحاصلارصح معن لو « ىعرشلا نذالا مك

 الإ كحال ةيلصتالا كأن مطقلا انل حصي مل نط الو لع كلذب .انل لصحب ملاذإو

 ناكمإبادل ىقب اذقف .ةئاجخ زدغ :كلذؤ" لبا اد الب بيغ ىلع عطق وه ذإ؛ انل رهظ ام

 ىدؤي ىتح ىبملاو رومأملا ةمذ ذ لاغتشا نم انيفع اع نأ 0
 اذكر اافاعملا راضعا هما تيثاامور دلكلا اغا هه تيت د11 0(

 هش تبث امف الو. رهاظ وهو . دبعتلا رابتعا هيف تبث امف مزال ريغ حلاصملا رابتعا

 لاق مىناعملا رابتعا

 دبعتلا ىأ 69



 ٠" ةرشع ةعساتلا ةلآسملا ) لاثتمالل ةعب رشلا عضو دصاقم عبارلا عونلا (

  لكوو «دابعلا حلاصمل طب هنم هيلع اوءلطا ام ىلع ماكسحلا طلق 6 "7 رهاظلاب
 03 سر

 هتئامأ ىلإ هيلع علطي مل نم

 ه6 ةرشع ةعساتلا ةلأسملا

 00 دفا ين 59 دف ميرفت الف دبعتلا رابتعا هيف تبثام لك

 : هيوأل ؛ دبعتلا رامتعا نم هيف دب الف 0 دمعتلا نود ىلاعملا

 وه تبيح نم 0 كلا مزال رييحتلا و جلا ىقعم نأ ( 50 ١

 الم رحل رجلا نما ىلا ينل وكلا كك كالا 101 طبارط ا كلا هور

 نررظنلاالكلالامعإو , نبرم الإ ني اطسوتاذهنوكف : اهيلع]وعوابم أ اماظم ىف

 اذه نكل .رئارسلاو رهاوظلا نيب امهيف قرفي مل نيقباسلا نيرظنلا نط )١(

 هلاق امم امهنيب قرف ثلاثلا

 ؛ اهيلع لدتسي مل ةحضاو ىلوأالا ىوعدلا هذه تناك املو هيف سابق ال ىأ 0
 هيفف ) لقي ملو . ةيناثلا ىوعدلا لبع لالدتسالا ,انثأ الع هينتلا ذخْوي ناك نإو

 هينعي ىذلاناف  سايقلاب نيلئاقلا نيب فالخلا بعشتم هنوك عم هن ال ( عيرفتلا

 اهررقيس ىلا ىناعملا نم ىنعمب , دبعتلا نم اعون اضيأ هيف نأ تاثإ وه

 لا مدع راتعا تش نأ ضرعلا سلو دعا تي نأ نود ىأي (90)

 دبعتلا هب دارملا سيل ( دبعتلا رابتعانم هيف دب الف ) هلوقو . مالكلا ضقانتل الإو
 نوكي نأ هب دارملا لب ٠ عيرفتلاو سايقلا هلخدي الأ بحب ىذلا مدقتملا صاخلا ىنعملاب

 كازا ا اخ نركتو  رثأ لففلاب ثلكتملا ةنيظتا اذ[ وك قا

 ةفقو نم اهانفرع ةحاصم لك ىف انل دب ال هنأ وهو رخآ ىنعم هيلإ مضنيو . اهلع

 ؟ هذهالا ةحاصمو ةلع مكحلل نوكي ال ثيحب ةحلصملل ةلعلا هذه تنيعت له : اهدنع

 نمكلذ ريغو « الماك الّقعل ىنعملا ةيلوقعم مدع ىنعمب ؛ دبعتلا نم عون فقوتلا اذهف

 ىنعمب انه دبعتلاف . دعب هوز دما حاملا ىف ديعتلا نعم اهم زرعت ىلا ةن الاى اعملا

 ؟ هظو رثخدع وااذإ عيرفتلاو سائقلا قانيال ماع

 قيقحت فالخم لاثتمالاب الإ فيلكتلا نم صلخب الو دايقتالا هيلعف ىأ (؛)
 الضف ةمزال ريغ فيلكتلا ىف ةحاصملا ةفرعم سفن لب مزال ريغف اهليصحنو ةحلصملا

 اهدصق نع



 ٠ صنلا عابتا مز تاداعلا ىف ديعتلا دحو اذاف ( لصف)

 لصأ ىلإ عوجرلا رذعتو .«, طبضني ملو رشنتال رظنلاو 'سانلا كرت ول ذإ ؛ للا

 دودحال عراشلا لعخل . ليبس هيلإ دجوام دايقنالا ىلإ ب رقأ طيصلاو 0

 بمأردتواةثاملاو © فدقلا ىف نيناغلك يدا هما س ابابا و عي

 « نيعملا باصنلا فو عوكلاب ديلا عطق صخو « ناصحإ ريغ ىلع انزلا ىف ماعلا

 « ددعلا ىف ءورقلاو رهشألا كاذكو . ةريثك ماكحأ ىف ًدح ةفشحلا بيغم لعجو

 وهو شكلا, «تبانامأ لإ در ظحيدل امو 23تا تاق كدا

 نكميالام رئاسو « رهطلاو ضيحلاو « موصلاو « ةالصلل ةراهطلاك رئارسلاب هنعربعملا

 . هيلا دصقلا ىلإ عراشلا تافتلا نظي, دق امم اذهف . رهاظ نيهم لصأ لاك

 ةهح نم « رظن » : نارظنهل نكل ؛ عئارذلادس 06 ا اذهىلإو

 نا عم « الثم كلام بهذم ىف اك« هانعبنت اذإ ههوجو راشنناو هبعثت

 تنتلي نأ لغيسيال اذه لف فاكملا ةنامأ ىلإ كلك وم اهي تن

 نخل اوم نقةطباويضرمارأ ةهس ني ييرظاو دن ميل ىظرسلا لاا

 بسحم رحييلف « ةيلك ىلا تافتلالا عرشلا نم مهف دقو « هعورف ترشتتا نإو

 هنع ىهنم ىلإ اهرح ةهج نم ءايشأ نم عراشلا عنم دقو ؛ هناظم ىف ناكمإلا

 : حاصلا فلسلا هريتعا دق « ةلخا ىلع هب عوطقم لصا وهو . هيلإ ام لسوتلاو

 هنفانفإتحلا اذه ضخ ثلا ظني طسب نم سانلا,نمور. هزايعإ

 طبضوهو « قباسلا ىنعملا عمةبسانملا مام بسانتتو مثتلت ةدعاقلا هذه هيلا اهب لسوتلاو

 اذه ىف طبضلاو . ىعرش لصأ ىلإ ع وجرلا رذعتو راشتنالا ةيشخ لاصملا هوجو
 ىلك قيرطب اذكهذخ وبالف ىأ . لا نارظن عئارذلا دسل نكل « دايقنالا ىلإ برقأ

 هررق ىذلا طباضلا اذه تحن هلاخدإ نم هيف دب ال لب

 هطباوض نك ذي :عرابملا قم هيلع. صن ام ىلإ الإ روكذملا ىتملاةوع يأ (00

 اهطبض ىف عسوتن الف « فلكملا ةنامأ ىلإ ع راشلا اهلكو فياكتلا نم اريثك نال

 ترشتانإو هنأ رخ الارظنلاو . راشتالا فوخو عئارذلا دس ةجح . اهدييقتو



 م هاا ةلاذلا) لاكمال ةعيب رشلا عضو دصاقم عبارلا عونلا ”* 8

 ىف ةردقملا' ضورفلاو ؛ لوكألاا ناويحلا ىف *" صوصخلا لحملا ىف حبذلاو

 0013 ةيعا اكرلا ا دولار ةيفراطلا ددنعلا يأ رزخألا ةلفو 4 اولا

 . اهريغ اهيلع ساقي ىتح « ةيئزحلا اهحلاصم مهف ىفلوقعال لاحمال ىتلا رومألا

 زيي « كلذ هبشو قادصلاو ىلولا نم حاكنلا ىف ةربتعملا طورشلا َّن سل انف

 ؛ تيم لانم ىبرقلا بيرت ىلع تبترت ثيراوملا ضورف نأو ؛ حافسلا نع حتا

 د كا رت ف ا محرلا ءاربتسا اهب دارملا تاءاربتسالاو ددعلا نو

 رادقملا اذهو . تادابعلا عرش ةلعلالجالاو يلظعتلا و عوضحلا نأ م« ةيلج

 حاكتلا نيب قرفلا لصح اذإ لاقي ثيحب « اهيف لصألا ىلع سايقلا ةحصب ىمقبال

 عرشت مل محرلا ةءارب لع ىمو « طورشلا كالت طرتشت مل الثم رخأ رومأب حافسلاو

 : اا هقحااخ الو 6 رع الايحاو ارق الإ ةدلا

 عزاتلا دصقم اهم مهفي ةلع تايدبعتلا رومألا هذط دجوت لهو : ليق نإف

 ال لا

 ا 2 < دانا 3ر2 ةيواطلا اند ةتاوعتعلاةرردأ امأ الاقل نأ كاوطاف

 موصلا ضُناحلا ءاضق نع اهنع هللا ىضر ةشئاع تلثس امل كلذلو . ناصقت الو ةدايز

 انف نع لكس نأ لع ًاراكنإ «؟ تن 1 «رورحأ ر < ةلئاسلل تلاق:نةداصلا نود

 دا نات : تلاق م ؛ ةماحلا هتلع مهفت نأ دبعتلا عضوي ملذإ « اذه

 لوقو : ةقشملاب ليلعتلا ىلع « ديعتلا حجري اذهو « ةالصلا ءاضقب رمؤن الو موصلا
 عار رسو ع 3 78

 6 ىحا  نتااي ةنسلا نقال: عباصالا ةيد نيب عراشلا ةيوسا ةلاثم ف ينل نبا

 عال نأ ليلا اك 1 1 رو

 هوجو طبض وهو « موهفم ىنعم اهلف ًاضيأ تادابعلا نم ريثكو تايداعلا امأو

 « ابلاغ ةيضرملا مثارجلا نكسم وه ىذلا مدلا نم محللا ريهطت نأ عم ىأ 0(

 . انه قر ذلا لم عجاديلو ٠ موقلحلاو نيجدولا نم هجورخ ىلع فقوتي, ال دق:

 دوصقم ىنعمو ةلع هل نوكي دقف



 هل

 هيف لاقو "'” ةاسرملا حلاصملا ةدعاقب هيف لاق ىتح « هللا هحر كلام سقلا اذه

 هللا ءاشنإ ىنأي امسح ملا راعأ ةفص لإ رز .ناقسا هيع رو ا

 لاع لمعلو كل تارتسلا ف اظتانم ناك دق للا تاشاللا نأ 1

 ءاوس « مهل تدرطاف ةلملا ىلع اهنايلك ا ولمعأو « مهحلاصم ثالذب ترج ىتح؛ ءالقعلا

 « ليصافتلا نم ةلمح ىف اورصق مهنأ الإ ؛ مهريغو ةينسلفلا ةكملا لهأ كلذ ىف

 بابلا اذه ىف تاعورشلا نأ ىلعلدف . قالخألا مراكم متتل ةعيرشلا تءاخل

 انه نمو. .٠ تاد رولا اهوصإ لع تاواعلا ىف ليطافشلا نإ 20098

 « ةماسقلاو « ةيدلاك؛ ةيلهاجلا ىف ترج ىلا ماكحأالا نم ةابج ةعيرشلا هذه ترقأ

 ةاضراو عارتلاو 0 داو ا ري ل موي 5 عامجالاو

 ايم ني نك ام دوم ةلهاجلا "ها دنع ناك امم كرذ ءاعأو يشل

 3 4/ناك امناو . ةريثك ىهو .لوقعلا اهلبقتىتلا قالخالا مراكمو دئاوعلا

 مالسلا هيلع مهاربا ةلم نعقذ ذوخأم ةردان رومأ مالسإلا ىف ةحيحصلاتادبعتلا نم

 لصف

 13” رو اذأد قانا لا تانيلالا تاوافلا 3 كلاثلا ناو انه

 « حاكتلا قف” تاذملا تلا وسلا عم فوقولاو يلستلا نم كيذاف ةيدتلا

 ةهجنم ال , ةيف نحن امم نوكي ىت> . ةماعلا ةحاصملا نم هيف ام 8. ىأ 0

 ةدابع ةبطخلا عامسو ةالصلا نوك

 ثلاثلا ليلدلا ةمنت نم (4)

 « مهلاومأ نم اوقفنا ابو ) ةي الا هيلا تراشأ ىذلا ىنعملا هيف ناف لمأت (5)

 .فلؤيلل أ سو . نييلع جاوز اللةسايرلاو ةمايقلا قمل نالئكم ةقفنلاو قادصلاف ىأ

 ىغبلل ىلا لا نم لام عفدهيفانزلا نإلاقي دق ناك نإو حافسلا قع حاكتلا زيبمتب هليلعت



 (ةرشع ةنماثلا ةلأسملا ) لاثتمالل ةمي رشلا عضو دصاقم عبارلاعونلا ”*

 ديري اعإ ) : نارقلا فو« ©" ”مارحركسم لك» : لاقو «"'"«رترغلا عيب نعى 2

 .كلذريغ ىلإ ةيآلا 0 د ا ناكل 1 مقوي 3

 ةبعم رئاد نذالا نأو ءدابعلل حلاصملا 0 37 0 هنو كال م

 ديتعا امم تاداعلا نأ لع .كلذ يا وقل كما يسع تاون

 ىناعملا ىلإ تافتلالا اهيف عراشلا
 .تاداعلا باب عي رشن ىف مكاو للعلا نايب ىف *”مسوت عراشلا نأ ىناثلاو

 م الا لع نورك اذإإ تلا عساتلاب ار للعلم ريك ام لت مدقت اك

 مم فوقول! ال « 0 عراشلا نأ كلذ نم انمهفف . "7 لوبقلا

 ف 0 دقو . كلذ فالخ هيف مولعملا ناف « تادايعلا باب فالحب «. صوصنلا

 ,ححصملاق ؛ ها خلا ثري ال لتاقلا نأ ٍلعلالهأ دنع اذهىلعلمعلاو ؛ لبنحنب دمحا

 ,لحن الو هثيد- بتكي ال , دمحا لاقو , هوكرت : قحسإ ىف ىراخبلا لاق . ريسيتلا
 ةأامنعةاورلا

 ةسحاا وع رسما ف دحرخأ (

 مهامنا و قاسنلاو دواد ىأو نيخيشلاودمحأ نع ريغصلا عماجلا دام ف

 هجام نياو ىتاسنلاو دواد كب دمحأو' ؛ سنأ نع ىناسنلاو دمحاو « ىسوم ىنأ ع

 0 ا 2 ل

 ا 2 هل يلا هللا لاق قر رولا لاق

 اع ىدلا ةكاعالا ور عينتلا كايش تام قي ةناثلا ةلقماالا ناو اهيدي

 حير صلا ريغ صنلاك اسم نمهولعج اذإوهل ةلع هنأ ةغا مبفيف فصولا ىلع مكحلا بيترت

 .باوبأ ىف عستي كلذ ناكلو)' تادابعلا ىف ىبناثلا هجولا ىف هلوقأ نيكل 26

 ( تادابعلا

 طبضنم رهاظ فصو : هنأب هريغهفرعو . بسانءللديز ىأ فيرءت وه اذه (5)
 ال ف القملا نر دتم نك نأحلصيأ» هيلع كلا بيتر 7 نم اللقع لصحي
 نكي كاز ىأ فيرعت نإ اولاقو . اهليلقتوأ ةدسفم عفد وأ . اهليمكت اسحب
 ناي لا نك نإ لوبقلاب ىلقع هاقلتي ال مصخلا لوقت ذإ ءةرطاملا ىددتاتإ

 ىنعملا ىف نيبراقتم



 ٠ 6 سايقلاو ليلعتلا تاداعلا ىف لص الاو ) لصف )

 نكن

 د( ناعما جلا تاغتلالاتاداعلا فب ليغ لا

 : روم الف

 ةيداعلا ماكح الاو « دابعلا حلاضم ًادصاق عراشلا اندجو انإف «ءارقتسالا اوأ

 اذاف « ةحلصم هيف نر لاحق مم دحاولا ءئدلا ىرف : راد 2 كعم 0

 ف زوجي و "7 ةغيابملا ىف عنتمي « لجأ ىلإ مهردلاب ممزدلاك ؛ زاج ةحلصم هيف ناك

 , ةحلصم ريغنهابرو ررعدرحم ن دار ل !ايلاب بطرلا عيب و . ضرقلا

 يارس نك

 مينا كادر ( ذا صاّسضقلا ىف مكلو.) : ىلاعت لاقو .تاداعلا ىف هانمهف ا

 ىناقلا ىفقي ال » : ثيدحلا ىفو ( لطابلاب مكتبي مكلاومأ | ولك الز

 0 ديل لنقل را: الاول ار ر رمل < كاك 4 دضدعل

 وه ىذلا ضرقلا فالخم ةيلاملا ةدافتسالا دصقو ةبلاغملاو ةحاشملا نمابف امل ()
 تنسأبلا برك قتت هيفو « ةقدصلاك « ضرقملا سفن ةكرت هفف ةصاخ هللا هجؤلا

 اضيأ ضرقلا عنم اذإ جرحلا عفريو

 « ىرعملا ىلع ررضلاو جرحلا مفرلو ؛ قلخلا ىلع ةعسوت « ا ق0

 نحل ىرعي الأ ىلا ايدؤم كلذ عنم ناكف ٠ هلختو هناتسب لخاد ىرعملا ددرت 13!

 هلخن ادحأل

 (0 صدا را
 (. 41 صامل جر مم الا
 لاق ةبيتق انثدح ىذمرتلا لاق  :لوقأ  ىذمرآلا نع ريسيتلا ف هجرخأ- (8)
 0 ا ل

 ممر لمآ ضم ب دق ةورف د قل 0 1 ( جول اذه نسال ا

 ًاموهفم تادابعلا باب ىف اذه دجي و.



  3٠رقع ةماثلا|ةلادللا ]!لاتمالل هع رشلا ماكو اقم عبارنا عونلا (

 أهان رقتسا ني> ةعل ر لكلا وبان ذاع هتعمل ىدعتلازو هد ؛ دحام دنع فوقولا

 ايف ةليمأ ناك هراذ دابعلا باب ىف دسعتلا ىلع رودت

 ) ءالاقعلا اهملإ دته ل« تاريفلا ة و تادسعتلا هوحو 3 ( ثلاثلاو

 ىثملاو « اهيف لالضلا مييف فبلاغلا 0 1 دع عذر 8 هوحول مثءادتها

 لديامم اذهو . ةمدقتملا مئارشلانمىتب امف رييغتلا لصح مر طر

 لإ دن ارا لوا ناعما كري لك و ندنلا نأ لع ةجماو هلالد

 مهئادتها مدع ىف تارتفلا لهأ رذع كلذك رمأالا ناك الو . كالذ ىف ةعيرشلا «

 هاي ل ل لل انسك امو ) : ىلاعت اك
 م

 اف لل( لع دعل ةّحح ملا ىل ا ااثل نير دنمو نيرتنم

 م اذه تبن اذإف . ! كا ا تا عفر ىف عرشلا | سنا ىلا ىف

 --ب ةهّدحام درح لإ بانلا اذه ف عوجرلا نم 0 نكي ٠ دبعتلا ىنعم وهو .

 ةقيرط ىلع ىرجأو « باوصلاب ىلوأ هيف عابتالا درج عم فقاولا ناك ثالذلو
 لا تاردنخلا مفر ىف تغتلي ملذإ ؛ هللا همحر كلام ىأر وهو . ملاصلا فاسلا

 كلذ ريغب ةفاظنلا تلصح نإو قلطملا ءالاو ةينلا طرتشا ىتح ةفاظنلا درحم 2

 ندم مرمف 4 كاذك م . نلاو هماقم ريبكتلا ربع ةماقإ نم عنتماو 0 0

 هتاغلابم نم الذ ريغ ىلا « تراكم ىف دددعلا درجم ىلع زصتقاو « ةاكزلا.ىف

 "فاما اوأ اةيلغ ا جماوتلول قد !ةركراطعمالا يدعم ىلا كادابفا قردستلا .

 ا فاعلا ىلا تاكل ل قوذ 2 دنتلا برشا ده ىف دج نأ تحف

 هيلا أجلي. ًانكرو « هيلع ىندي

 ىذلا هبشلانم سيل هنكلو امهادحإ حجرتتف , ناتيسانمضراعتتف رثك أماكحأالاو

 هلاثم ليلدب , فلؤملا مالك هيف



 #8( ضنا ,مازتلاو هيعتلار كالي ىإ راح لا

 . مميتلا ىلعاسايق « ةينلا اهيفبحتف « اهبجوم لح تدع ةرابيطاملا اا

 3 بيير ] حلصي بسانم طابق رهاظ ىععم ىلع لدا 0 كاذ 1 امو

 هب لوقلا ىلع قفتيال ثيحب ٠ 59 ىحسملا نم وه لب ؛ عازن ريغ نم هيلع

 داع ان 00 1 اذاف : هآوس دجال نا دعب سيئ نم هب س 55 اع| و نولئاقلا

 هنلإ ءاحتلالا يتسن ىذلا قينولا نك رت 007 ةرعاطلا كالا ل

 ( ناطيش 0 م عولط كتالصب اورحتت در
 الإ ةتسلا نع ريسيتلا ىف هج رخأ كادح وعض نا نحو ؛ ناسنلار سم كا
 ساجبقفانملا ةالص كلت ) لوقي مل و هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس لاق قراجلا
 (اليلقالإاهيفهتلا رك ذيال اعبرأ اه رقتف ماق ناطيشلا نر قنيب تن اك اذإ تح سمشلا بقري

 . نارودلا م . ميسقتلاو ربسلاو . عامجالاو « هعاوناب قضنلاو يفيساملا 2 مه )١(

 في لى الا رقاق ىكبسلا لاق . ةصفاشلا دنع كلاسملا نم" سلف هيشلا ان

 دارملاو .ناعم لعق لطي هنإ لاق مث . اهيف احح افيرعت دح“ال دجأ ملو  ةلزنملا هذه
 هتاذا بسانملا فصولل هتهباشم ببسب لب  هتاذب تسيل محلل هتبسانم فصو ؛ انه هب
 ىةياشملا تناكأ اوس : ال اهداتسم وأ محلا ةلعل كا عل امفههيشيىأ ؛ اصاخابش
 ةدابع اهنوك ةطساوب هبسانت اهناف  ةينلا طارتشال ةراهطلا كلذ 11 مأ ةروصلا
 امل هتبسانم لقعلا كردي ثيحت ٠ هتاذب امل كام هناف رخلا ةمرك اكسال فالخن

 هتيلعتابثإ ىفجاتحكلاسملا نم عونلا اذه ىأ هبشلاف ذئيحو عرشلا هب درب ملنإو
 الإ محلل هتبسانم تبثت مل فدو : هفيرعت ىف ليق كلذلو . ةيلعل كيم 111
 . اهلل ءاملا نتعتىف تدخلا ةلازاب: تيتا ةلازإ قالا ىف لاقي نأ هلاثم , لضمتم لل
 دارت ةرابط امهنم لونوكف . ءوضولاك. ءاملا ريغ اهيف ىزحب الف ةالصلل دارت ةراهط
 هتبسانم ربظتال ىببش فصو وهو .امل ءاملا نيعتل امهنيب عماجلا فصولا وه ةالصلل
 فصونأةريتعملا ةلعلا كلاسم دحأب ثيث اذإ هنإ اولاقو . ثبخلا ةلازإ ىف ءاملا نيعتل
 هبجويالف الإو . مزل ثبخلا ةلازال ءاملا نيعت ةلع حصي ةالصلا كفل دا ءراطلا 7
 تيثتو . بجاحل نا لاق . فلؤملا لاثم اضيأ هلثمو . ثدحلا ىف .املا رابتعا درجت
 ازا ال عماجملا فصولل هسثلا لاقي دقو : هحرش فو. كلاسملا عيت 0
 لوتقملادسلا ىثةيلالاوةيسفنلاك ٠ هسثلا وه امهف هبشالاف ٠ نيلصأ نب رفلا هب ددرلا

 فاصو الا ىف هل هتكراشم نأال ؛ هبشأ رحلاب وهو الثم سرفلاو رحلا نيب ددرت



 ( ةرشع ةنماثلا ةلاسملا ) لاثتمالل ةعب رشلا عضو دصاقم عبارلا عونلا م

 .بابلا ىف معام لصألا امنإ و . لصأب سيلف . ليلق كلذ نكل  هعبتا نم ىلع

 . مضوملا ىف بلغو

 رصق ىف ةقثلاك ؛ 27 هل ريظنال ايف مدنع ودعم اهيف بسانملا نإاف ًاضيأو

 لاكلا راك اهياذعلا ىلإ... كلذ ,هتشأءامو ,نيالعلا ني 0 ءراطنإ ءىدايلا

 01 تك ١ ص وشللا ةمويفم ريقي تادابعلا باونأ/ فا نيتكلا ةموييقملا
 ا

 ا ىلا ب دحل ذإ كدحأ : ل ا

 نيب برغتو علطت لددخلا نأ كلذ 00 0 راهنلا قرط ةراصلا > نع هببمو

 .ىف ميتلا ىلع ءوضولا سايق ىف كويفداتلا .لمكعرام تارذكو ١ ناطيسلا قزق

 .هودع تادابعلا ىف كحال ةلع ربتعا يال رع 01

 ىفاهب دتعي مل ةقشملاف . سايقلا ننس نع هب لدع ام مق وهو هل ريظن ال امماسقأ نم

 رفسلا ف لصح ام فاعضأ ةقشملا تناك ولو « رفسلا ىف ةالصلا رصقو موصلا ريغ

 اجورخ كلذ ناكف ؛ هيف تدجو عرفلكل ةلعلا مح ةيدعتى بع ىنبم سايقلا لصأو

 ليلعتلا ىنعم فعضي ام اذهو ىنعي . هل ريظن ال عونلا اذه ىمسو . سايقلا ننس نع

 ابيف ىنعملل رظنلا دوجو ضرف دنع ىتح هن ال . دبعتلا ىلا اهب عجريو . تادابعلا ىف
 ةرصاق ةلاح نوكي هناف

 « مجرف رعام ىتنزك ءافلاب بيترتلاف ةحرصلا ةلعلا كلاسم نم ةلثم الا هذه (؟١)

 مهفي ال لوقي اي اهنكلو . لا علطت امناال هلوق ىف ماللاو : اذإ ىف طرشلاو

 صوصخلا اهنم

 ةريثك ثيداحأ بابلا فو ( دجسف ابس) هظفل اثيدح ريسيتلا ىف دجأ مل (©)
 كلذل هدوجسو ملسو هيلع هللا لص هوبس ىلع لدت

 (ريسيت ١ ىذمرتلاو دواد وبا هجرخأ (4)

 سمسشلا نإ ) لاق مِلسو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ ىحانصلا هللا دبع نع (ه)
 .تلاز اذاف ء ابنراق توتسا اذإ مث « اهقراف تعفترا اذاف ناطيشلا نرق ابعمو علطت

 هيلع هللا لص لوسر ىبنو . اهقراف تبرغ اذاف اهمنراق بورغلل تنذأ اذاف « اهقراف
 هللا ىضر ةشئاع نعو « ىناسنلاو كلام هل أ ( تاعاسلا كلت ىف ةالصلا نع ملسو

 ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ىبن امنإ ؛ هنع هلا ىضر رمع مهو : تلاق اهنأ اهنع



 مو صنلا مازتلاو دبعتلا تادابعلا ىف لصألا

 رماوأل دايقتالا ةماعلا دبعتلا كح نم انمهف اعإو . اهريغو ١7 جيحلاو موصلات

 ماطع ال اراذلقملا اذهو  هيلادح ودلاو هلال ”مظعتلا و « عوضملاب هدارفإو ؛ ا

 لب « صوصخ رمأ انل دحم مل كال ذك ناكول ذإ ؛ صاخ مح اهنم مهفي ةصاخ ةلع

 ؛ مولم ريغ هَ ا لاخلا 0 « دحن امو دح اع قط دردتع رشوان

 انف: افتار كللذك نئيلو ١ داضاخت هتينلا قباطملا لغلاف ظعتلا ناك ذإ

 ايفو طقم زكع هررلغ نأو 6 ةودحلا ذب تدع لوألا كود هلا دوصقملا ان اعطق

 دخن امو دح امب ديعتلا هو>و ىف ةعسوتلا دوصعملا 0 ا 6

 ("”ةلدأ تاداعلا هوجوىف ةعسوتلا ىلع بصن اك ًاحضاو اليلدهيلع عراشلا بصنلا

 موهفملا ىن :ءلا ىف هعماحو هب راقو هماشام نود هيلع صودنملا ىلع اهعم فقول

 مل الو . تادابعلا باوبأ ىف عسني كلذ ' 0 ناتو هنا نطوط

 كلذ علا و رقورلا ةوصقملا نأ رع لد" هفلخ رع نب ل 0

 مول الف « روصلا ضعب ىف دارم ىعم_عاجإ وأ 4” صنب نيبتي نأ الإ « دودحلا

 الو , عرشلا ريغ نم اهديدحت مهفيال ىّتلا ذود هارلي اك 3
 ارمكحو اهدودح كارداب لقعلا لقتسي

 ىلإ ؛ ءاضق كل ضرع اذا ىضقت فيك :نعلا ىلإهثعب امل ذاعمشيدحفف اك (؟)
 هنف صن ال اعف ءاضقلا ىف هيأربادابتجالا لع هرقأف ول 1 الو ىأر دبتجأ : لاق نأ"
 . هنم موبفملا ىنعملا ىفهيلع صن ام عماج اذا

 تادابعلا فرم الاعسنالةلد "الا بصن ولو ىأ ( بصنل ) هلوق لع بترم (6)
 ابذ تدجو الو : اهيف ةعسوتلا ىلع ةلد“الا مقت مل املو ىأ (خلا دجت ملاملو) هلوقو

 تاولطملا لعالد الا

 هوب رقت 3 ةيادلا هتصقو نمف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ىف م كلذو 0

 اذاف « بيطلاب هسم مدع ةمكح ىلع صن دقف ( ايبلم ةمايقلا موب كعب هنأف: الط

 نصنلاب نيتملا ىتعملا اذهل برظب مب ال هنأز هجح مام لنق. تام لاك هلع لمح
 وه لب ىأ (عستي) هلوقل دوج امد هلسق نم ناك ام اذكهو . هنم عنام الف“

 اذبك ليلق



 (ةرشع ةنماثلا ةلأسملا ) لاثتمالل ةعب رشلا عضو دصاقم عبارلا عونلا ٠ ٠"

 لع ةريبك دعب ام لك م اهسفن ىف نايف را لا نر لاو

 :تائالانأ 1 )2 8 دحاو نازوىلع امك كح ا عم نكر لك الو 5 دحاو نازو

 امن قيلت ةيقرن اهم لكل لب, دحاوا نازو: لع تمثل, ةفلاحاو ةعاطلا ىف

 6 ةرشع ةنماثلا ةلأسملا

 اناا | تايتلالا نود ديعتلا تاكل ىلإ ةشننلا!تادابشلا نب لكلا

 ىلإ لإ تاييالا تاذانلا لدأو

 : رومأ هيلع لدبف 6 لوألا امأ +

 كاكاو 8 0 اهمحوم لح ىدعتن ةراهطلا اندحو انإف 0: ءارقتسالا انعم

 05 1 ابنع تجرد نإ « ةصوصخ تاره لع ةيصوضخ لاعفأب تضخ تاواصلا

 ا نونو 77 قارا وداعا عم دحت: اهيف تابجوملا اندجوو . تادابع
. 0 .: 3 3 : - 1 : 0 
 ةراهط ناو : بولطم ريع ىرخا همه قو « بنولطمام همه 0 : عك

 تسيلو - مميتلا نأو ؛ هريغب ةفاطنلا تاكا نإ رطل اللة د تملا

 ؛ تادابعلا رئاس اذكهو . رهطملا ءاملاب ةراهطلا ماقم '' ”موقي - ةيسح ةفاظن هيف

 ثابخ الا نمناكملاوندبلاو بوثلا ةرابط فالخ ةيثدحلا ةرابطلا فاذه )١(

 ةعاحلا كلما ام دج دع فم لي . يدعم الانا
 تادانعلا نرااسإلا موصلاناطقسي 0 , ةالصلا ناطقسي سافنلاو ضسحلاف 0

 تاواصلا ضعب ف ىلطن رافد و 1115 فاو ل توما فا تك ني ول

 تاقوأ َْق بلطت لفاونلاو « عوكرلا ىفال دوجسلا قى كلطن ءاعذلااو «ضضغنت نود

 للا تاديواا نس ا دكممو داثم نماقلا قرت نأمل حبصلا ةالص دعب امف عنمتو

 دح امع ج ورخلالاجم هيفل علل سيلو  ىحولالبقنم فقومب الا فرعي ال اذهلكو
 7 1 1 نما قتم' قوه ىذلا ريطملا ريغ رهاطلا ءاملا موقي ال ثيح أ )2

 ناستلا و وصولا ىف ةيازلا ةرايطلا ماقم



 594 دسافملاو حلاصملا بتارل ايد فاقلاو أتاافالطلا" كلف ارفاق

 رومأالا نايرح حلاصملا مظعأ نأ ةعيرشلا نم رع دقو . اهنع ةئشانلا ةدسفلا 1

 , اهيلع نااعتالاب ركب امادسافلا مظعأ ناو ةلم لكى ةرعسلا سبل ا

 لتقو رتكتلا اكتم ندلخاآلا لف دعا سلا حاع كلذ زك لكلا

 هل عضو ام « كالذىلا مجري امو را برشو ةقرسلاو ىنزلاو « هيلا مجري اموسفنلا'

 ديعوب ا هنآاف ٠ ليكت وأ نخاح ىلا اهجلر نكد منزاغ 5

 امر عميقا للا عجار وهف كاذك ناك ناف . هصخم مولعم دحنالو « هسفن ىف

 هيلع ليلدلا طب ىلا ةحاح الف « كلذ نبي ءارقتسالاو»

 ؛ هداسف وأ ملاعلا حالص هبام « اهدحأ » : ناب رض دسافملاو ملاصملا نأ الإ

 كيد "لك يباني« قاقلاو را قالا حاصلا ىف 2 شيلاء

 . بتارم ىلع وهلب « ةدحاو ةبترم ىف سيل ىناثلا اذهو . داسفلا كلذ وأ حالصلا»

 مظعأ 0 لودلا ناو اا ىلع لو الا كتل

 كاذلو ؛ رتل 2 ”هترنغو لاملاو قفتلا ةيناح ف نك كدر ف

 نم ءاماعلا نم ةفئاط دنع زوجيف « لام او لقعلاو لسنلا ماوق رابتعا اهبناح ىف لمح

 دجم لو توملا تفاخو ترطضا اذا ة ةأرمللو ؛ هبهسقن تي نأ ىزلا ىلع لتقلاب:هرك أ

 عيب ىلا انرظن اذا مث . اهرئاس اذكهو . كلذ اهل زاح اهئذب لدي الإ اسس

 ةلبحلا لمح عيب ةدسفم سيلف : بتارم ىلع هب لمعلا ىف ةدفملا اندجو الث ررغلا

 عيبك نطبلا ىف نينبلا عيب الو « نآلا ةرضاحلا همأ نطب ىف نينجلا عيب ةدفك

 نع قوتلا ىف لاصملا كلذكو ٠ ةقّشم ريغ نم ةبؤرلا نكمم وهو ةفصلا ىلع بناغلا

 الا حلاصملا نم جتنت ةفلاخاو ةعاطلا تناك نإ اذه ىلعف . روم الا فالح

 اتاك م ؛ةرتبك ةلطللاو © نذل قكرأباا ةعحالا ةغاطلا تن ا

 « ةيلخفلا قحاوللاو لفاونلاب ةقحال ةعاطف ايئزج ًارمأ الا جتنت م نإو . بونذلا»

 سفن الا هلييس ىف لذبت ايلعلا ىه هللا ةلك نوكتلو نيدلا ةسارحل داهجلاف )١(

 دالواإلاو كارت



 ( ةرشع ةعباسلا ةلاسملا ) لاثتمالل ةعب رشلا عضو دصاقم عبارلا عونلا 551

 0 1 يدا مجار نول طيرظلاب نال كردرانلف انتو

 نانو لعو ؟ ءارتتسالا كلذ يي اعسخلا قلل ىف اهل اضم تاق اهب و ااينأللاءاهضلع

 0 ل ا مكحلا تيس ميل ه1 د

 برشضلا امأو . ةنونظمال ةمولعم اهنأ ىلع ليلدلا مدقت ىلا ةداعلا ىهو . اهيلع نمو

 ال واح ىلا لهو ع7 ةيلكنلا:ةداخلا# تح اوخاد ةيئرج ةداع ىلا مجارف ىناثلا

 لامحال ؛ ىضم نم ىلع ةيناثلاب كح نأ حصل | 1 كلذك ناك .اذاف- ل ال نظلا

 لوألا فال ؛ 0 )او لدتتلا

 ركل 0 هيلع ناكام ىلع ءاضقلا ىف اهيلا جاتحم ةدعاق هذهو
 داك ا فااقم رو تالع ابل ارقك قر ل وس الإ ستارت الاف
 07 00 ذتافزالو م قالطإإب (يحصإا لامتسالا اذه يلو ٠ اييلا

 له : هيف رمالا لكشي ثلاث مسق نيمسقلا نب أشنيو . مدقت اك ماسقنالا لمتحم

 1 نكاد لا هيب نكت نونا نحل

 6 ةرشع ةعباسلا ةلآسملا +

 ةحلصملا مظع بسحم مظعت ةيصعلا دا ةحالطلا نإ تل عضو نم موهفملا

 انكر او م فال دنحلا قانا قال افع نر ير نا هلا لعاااعأ ةلدس لاذ نأ

 ؛ اللا و تاكا, ف التخا لثم ليزي مدقتملا ىناملاب ةيعرشلا تبنسل امنا لاقي نأ الا

 ؛ لاح ىلع ع رششلا دبع ىف نوكت دقف سانلا نيب تاحالطصالاو ريبعتلا فالتخاو

 ةداعلا ريغتت مث « ماع هجوىلع اهم نذالا لوصح. ىنعملا اذهم ةيعرش دعتف « لدبنت م

 اب مكحلا ىتأتي الف ءرخخآ ىعرش لصأ ىلإ اهعوجرل اهيلع عراشلا كح فلتخيو
 تايعرشلا مسق نم تناكول امأ لع ااهناذ قر ةناقما وربع اهناف ةحفأملا اناورقلا للغ

 ةضاملا 3 ىلع ام مكحلا ىتأت ال ةرقتسم ريغ ةلدبتم تناك ثيح اهناف ةب ولطملا

 كاملا عوضوم وه ىذلا

 تحتو « سبلملاو نكسملاو ماعطلا نم ناسن الل دب ال هنأ ةيلكلا ةداعلاف )١(

 اهنمض ىف ىلكلا كلذ عوقول ةحلاص « ةريثك تائيهو عاونأ لك



 ميا 3/ ١ نامزألا ىف ةفلتخحال ةئلكللا فئالرقلا ('ةرتتخ ةالاملا كالا

 لمعلا غوسي اذهف . اهيلا حيحصلا رظنلاب عجريف فالخ هنم رهظ نإ وا « رهاوظلا

 4 ىنزملا فرب, هيلعو 4 باوصلا وهف قيررطلا أده ررقت اداف 3 هنأيب مدقت دقو : هيلع

 : لس هيلع هللا ىلص هلا لوس نيعورتلا ديفا 0 نيكتلابلا مهم قلعي هنو

 ناب ىرحاو ) مدقلا خوسرب كدا 4 ظواحلا ىصتقم 2 جورخلا ىآا برقا وهو

 : لعا هللاو ' هلق 4 ىدتعمي.و 4 هلام ل عباتي
2 : 22 ( 

 6 ةرشع ةسداسلا ةلأسملا

 .نثاودلا كر اهنا ازد: درعرلا قنامطقو الا ةضنلا سانا 07

 كير شلاو زك الك لاوكلألاو اضم الاوز ابعنالا تبع تلي اا

 او 6 رفانملا نع روفنلاو مالملا لإ ليملاو ) ةظقبلاو مونلاو ) نزحلاو حرغلاو

 0. ىاقلاو 0ك الذ ةيشأ امو 6 تسنايبلعاو تال لا تانشساوا كاان ل

 قابلا ام ايبك لاو الاو راضعالاو ناصع الا !فداتحاب فلاش ل

 ان لاو 6 رومألا .ى ةعرسلاو ءطبلاو هيق ةدملاو ,ةدشلا فا اان 17

 كلذ وحن نك انو. للا

 .نأب عطقال « ةيضاملا نورتلاو « ةيلاخلا راصعألا لهأ ىلع هب ىذةيف لوألا امأف

 «مدقت اك امومعفلتخم الدننس ىلعوليبسلا اذه ىلع هقاخ ىف ىلاعت هللانختسا كراج

 .ليفتسلاو :قضاملا» نامزلا» لع هب اوكا ةداذلأ نامزلا ف اهنا

 .ةيعرم وأ ةيدوحو هداعلا تنك : ل

 .ىلع ليلد موقي ىح « ةتبلا مدقت نم ىلع هب ىغقي نأ حصي الف ىناثلا امأو

 ىرحمب ال ؛ ليلدلا كللذب ىفم ام ىلع ءاضق نوكي كاذ ذإف . جراخ نم ةقفاوملا

 83 علو ةيداوخالاةداغلا:اظبأتالذاق ىوكستاو تملا اك

 دئاوعلا نأنم « ةريثع ةعبارلا ةلأسملا] وأ ىفقبس امو هنبب قيفوت ىلا جاتحب )١(

 .ةتباث ةمئاد ىه لب ؛ لدبتت ال اهيف نذأ وأ اهنع ىبن وأ عراشلا اهب رمأ ىتلا ةيعرشلا



 (ة[ تع لاخلا هلال ).لاثتمالل همي رشلا ضو دضاقنم عبارلا عونلا 85

 نم معنملا ماعنإ ةيؤرو كلل هين اوزاجل ا وزاك ترو ةباكتملا نإ مدقت دقو

 5 ىلا ةيداعلا فلفل ىر ةيلزلاو ا 1 ١ اف كلالذ م 6 بلمس 0 عدملا

 كتل كو هطلت لا ةلاحلا ايما |سو 7 هللاءلاتع ىوتلا ماكرو يلو ءاهلا

 .ق قارا لاس نال اهنا عزرا ءاجىتلا مئازعلا اهنأ ىلع لاف: ا مارخناب ىضقتو

 كا ما هع ليا ع |و « هيف ماقي اع لل ةقئاؤقلا

 ا ناكل ناك دف 00 لاك وتوت مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق

 00 4 لك هيلع ا ىلص للا توسل كلادإا مدت ةاضأللا ف نولخدي ةيفوصلا

 ,ىعرشلا دوصقملانأ حضوي ةيراحلا دئاوعلا ىلع قلخلا لاوحأ ىلاعت هلل عضو ألا

 ةكتا اةريغا ىلا رسال اوكرتيل اونوكي ملو « دئاوعلا ماكحأ تحن لوخدلا

 هبهذو . ىن هنأ هب رهظيف ( ىرْمأ نع هتلعف امو ) : هلوقو مالسلا هيلع رضحلا

 ىحولا ىضتقم مكحب نأ ىنال زوحيو . لوقلا اذهب الالدتسا ءاماعلا نم ةعامج هيلا

 ىلع ةيراج تسيلو "7 ءام رمألو , نيع ةيضق ىهف را
 .ىذب سيل نم هرتعل الو لول لما اعلا ىارر لسنا فاختر يادار نعي

 ل ل حبلا حلا غلبي مل ًايبص لتقي نأ

 «نآل ١+ كلذ اف بيغلا ماع نم 01 رلا ةااكو انلفأل ةاوزلا مارا اع

 ودم لا تيسر انآةةقمتلا كرت خف ةرهاطلا!اهإ او. ابقار تر وفاق ةمئ خلا

 نخل 18 مث نأ همالعإو مالسلا هيلع ىسوم اع ىصتقم ىلعو 3 رح ةعل رش

 ايه اييلدلالا كااياذكو

 دل ةيلعا لمفب نأ ًاعرش هل غوسب بويغلا نم ىلولا هيلع علطا ام لك سيلف

 نأ خاف ةعب رشلا رهاوظ هب ل امعلا فلاخ ام 6 اهدحأ » : نيب رض ىلع وه لب

 نم م اعلا كلاع مام «( فاثلاو ةتبلأه يلع لمعلا حصيال اذهف . د

 ا عصرا حر مدع 19

 ( ا ىسوم باتع ىضتقم ىلعو) هلوقب هيلا ريشيس (؟)



 8/8 ١١ تاداعلا.ىلإ تدر تاذاغلا لسنح نين, تفرع نإو (. لخف)

 بلطي ١) ا بوأقلا ىف مدعي 0 4 ةيار وهما تاداعلا ا نع ةحراخ

 اسناد را عورشم ىلع دئازب اوصخم نأ: نبي اافس اطوضا

 ادخل 0 اهنم اوعمس امب اودضعو « ةحابالاب هذم مهيف نيلاغلا نم ريثك دقتعا

 ةلاقملا ءوس ىلا مل ضي رغت

 نأ ازيغاي ةقرحتملا قرراوطلا مده | نما رب الإ تارءابلزا نكي ناش

 ةعي رشلادودح ىلع ةظفاحلا مهنم َ دقف « ىنعملا اذه ىف ضوح اا ىلا ىرح مالكلا'

 « اهعابتا ىلع نوظفاحلا « ىغبني ام ىلع ةئسلا ماكحأب نومئاقلا مهو ه انظابو ًارهاظ

 وقارطاب مااوعلااف قرط اهلبق اهفو ةنمزألا هذه ىف مهنع مهفلا فارحنا نكلا'

 جا مهفي هللا لوح ررعش و 3 ماتاتسملا هذه ىف ثعحبلا عفو هلحالو

 هللا مهعفت « ىلثملا مهني رط ةقيقح هيطعت امسح « مهطاوحأ هب نزوت امو « مدصاقم»

 مهب عقنو
 لوتس فلانا مامت ىلا عجحرن مث

 ناي رجلا نم عنمي ىذلاب حيحصلا فدكلا الو تابيغملا ىلع عالطالا سيلو

 مث « سو هيلع هللا ىلص هللا لور كلذ: ةوذقلاو ا «ةيدانلا كحال 27

 ىنبي نأ ىغبني ال تاداعلا قارخما ىفلوقلا كلذكو . ملاصلا فلسلا هيلع ىرجام

 :ىلاعت هلوقل ب اموصعم مالسلاو ةالصلا هيلع ناك دقو . ةرهالنلا ماكحألا ىف اهيلع

 عردلاب نصحشب, ناك هنإ مث 2« اذه ءارو ةياغ الو ((ىسانلا نم تع هللاو (

 ىلا ايلعلا هتبتر نع الوزن كلذ نكي مو ؛ قوتي نأ ةدافلا امان

 : ىلعأ نه لب ؛ امودام-

 ريغ است ,تالذف 6 هللا ةرذقر ىلا [ةيسنلا زاب دوب نت نفايات

 .اهاضتقم ىلع دئاوعلا ماكحأ ٠ ءارجإ تاو

 نو دا 010(

 لصفلا لوأب طبترم 6



 (ةرشع ةسماخلا ةلأسملا) لاثتمالل ةعيرشلا عضو دصاقم عبارلا عونلا 18

 ماك ارألا مو نانحإ إب مهل نوعباتلاو ةباحصلا كلذكو « قراوملا اب

 . اقدص ءالضفلاو

 0 ل هللاو ناك نموا اهنلو اق _ثبح اذهل ناب" عيب رلا ةصقفو

 فتكي و 0 صاصقلا هللا تاتكد : كوش سو ع ىلص ىنلاو . ا

 ىجري ناكسف « هتربأل هللا ىلع مسقأ ول نم هللادابع نم نأب مالسلاو ةالصلا هيلع

 نك 1 د دنا هيفب ىذلا ضايفتلا ىلا الأ لب“ مسقلا رثأ زربي ىتح رمل

 ما ىلع , قأ ول نَم هللا دابع نم نإ » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ذئني : هلهأ
25 

 هل ريظ ىتح هب يحي مل نكلو « هللا هربأ دق مسقلا كلذ نأ نيبف 0 01

 وتلا طا ال اني ملا رهط ىف ضينم ويعلاو ءيوتعلا وهو يسرك

 الا ] ة ا اماكحا رح اذإ فلاتلا ىف قراوجلا نأ ( ىماخلاو )

 نلت ا تل لا نال وو تس نأ ميس راف ار ةعرسلا

 سو هيلع هلا شار نأ يتلا م اوصل اهل ل دعو( تاعور تلا

 0و تاس الا لهأ اذان 5 1 2 ل نيقفاخلاب الاع ناك دق

 رانا لاو < لاقف رايتعالا ف جرا وك 0 مهلتق نم عنتمي ناك

 000 ا 16 قرارا كح نازح ىف تلي هلتفا "110 ناك لحمي ادم نأ
 ءاهقفلا راكنإ عقو اذه ا ةعب رش ةيفوصلل 9 هل ةريخال نم دقني ذل 1

 ماكحأب قراوملا تاحصأ دارفتا زاوجي لوقلاف ٠ هنع هللا ىضر 2” ىزعي ىنأ لعفل

 8 سو هيلع هللا لص ىنلا امل لاق « عيبرلا مأ و سوماقلا ىف لاق آل

 ىف مثدنع قيفحت لع كلذ َّك ا قف . ثيدحلا بتك عجارت . صاصقلا هللا

 كل لئاغلاو اخ كا يأ م. عترلا را ', 0 باصملا ا 0-7

 م 1 دحاو ثيدح هيد 0

 ا 5

 همداخ عم هثدح ىف هتصق ةمدقتملا رح دعل « دلزب 0 0 0 0



 8376© تادانلا ىلإ تدو: تا دانلا نيل يهبل تيرا نان! 1

 دعاوق نوكت الف « ممريغ عم رجب ل تصتخا اذإو . نيصوصخم موقب ةصوصخم

 ذإ ؛ مهنم سيل نم ممريغ نيب و مهنيي ايف ىرح ًاضيأ الو « مهل ةلماش رهاوظلا

 « نيقيرفلا نم قافتاب اهلهأ نم سيل نم ىلع قراوملا ىغتقم ركحي نأ حصبال

 ىفتقع ىلوال حب نأ ناطاسلا وأ ؟ احلل سيل ذإ ؛ ةماعلا ماكحأ بصن ىف ىنعأ

 « ةرهاظلا هك ةلماعم ربغ نم ىلون ب نم ىلع هسفن ناطلسلا و "0

 ةيضق ىف ل ىلإ اعفارت اذإ نييلولل ف الو

 نأ نم هيلع ناهربلا مدقتام ريغ ىلع ناك مل ةلماش زدنا قعر

 مهو 1 ميج ىفو قلخلا عيج ىلع ةماع اناكحأو ةياطات 20

 رهاظ هرهاظ فلاخم لعف الف . هيلع ةزئاح ىمداعملو ىدعب دق ىلولا نإ نولوشي

 تبي نأ اذه عم حصي الف . نايصع هنأ نم ىأرلا "داب لإ قباسلاد ١ ع

 تالاتحالا قرطتل « عورشم عرشلا رهاظ ىلع ىرحيال ىذلا قراخلا لمفلا اذه نأ

 كلاثلا فلا 1

 ةباحصلا من 5 سو هيلع هلل ىلص هّلا لويسر ادع ىلخا و تاإ ءبارلاو )

 0 51 5 كلذ نم ءىثث مالسلاو ةالصلا هيلع هنم عقي ملو . مهنع 0

 نم ىلع ركنأ دقف اذ ىوس امو . هريغ ىلإ دعي لو هب صخ امم هيلع هتعب رش

 هلل رفغ دق « انلثم تسل كلا اذ : لاق نمو« ءاساق هنن لا لح » : هل لاق

 "نول "نأ وحر لفل )4 لدور كب د «( ردات امو كلن ا كل

 دي قمتي مالسلاو ةالصلا هيلع ناكدقو ,. "7 « تأ اه ؟تاعأو مك انحأ
 هد فلسا هةموو تلا ع هن يس لل 1 تبي لو « هئاعدب و
 فلق نفر ومالا ىف الاي ناك نكللو اف ىنا دن 0 مو هنعيابم ءاسنلا

 و دعاوقلا دق ىذلا وهو . ا اذه نك رم دقو انآ الاع نآك نإو رهاوظلا

 لوا كاش لع كلا لد و كذب ائيتح قاكدتو كمر ساس 7

 ملسم هأور ثيدح نم ءزج )١(



 ( رع ةياحا هلق ) نلاتقبألل ةعيّرلا عضو دصاقم عبارلا عونلا 7

 را كل رو رك ناك اعز 2 هكلبللا قليلا ةءاقثإل اذهأ يلف :هللا الإ كوحرم

 لصحملاذإ 00 عيسلابراق نإ و « كله دوزتي مهنا هدام نر نطل

 تانتقالاو ربصلا دايتع اداز الب ةيربلا لوخدىف ىلازغلا طرش دق نع الفك لذ

 ىداع 9 ىلإ مجار اذه لكو . تابنلاب

 « مهتيالو تتبث نيبذلا ءايلوألا ىديأ ىلع اي ا ان رزخ لم كاقلو

 كيذك لإ هللا ءاش نإ هدجتال لب . ةيداعلا ماكح الا ىلإ مجري ثيحب

 ليت

 نركب لين 1 ىداعلا سنج ريغ م هيلع اونبام ناك نإ م

 ؟ سانلاهيلع ام ىلإ عوجرلاب نوبلطي ٌتيحب « ةيراجلا تاداعلا لهأ كح هيف مهلكح

 « سانلا ىف ةرهاظلا دئاوعلا لهأ ماكحأ نع ةجراخ ىرخأ ةلماعم نولماعي مأ

 ةفلاخ ال ةقفاوم 00 نمل ا

 نا ل لانا اع مع ةدباثلا“ةلاسملا 57 كيت يسع اطار ب عار

 مهلطيو ةرهاظلا دئاوعلا لهأ ماكحأ ىلإ نودري لب « ًاصتخم مهلكح نوكأ

 دقو 5 ةتلخ لئلدلا نمور.: كلذ لغادن لدتسام نم دقو“. امخ كلذب ىلا

 « ةدعاقامل 0 ل دئاوعلا قارا كح ىلعتعضو ول ماكحالا نأ ( اهدحأ )

 ناكمإ تحن ةلخاد اهلكل امفالا نوكل ؛ تناك ذإ فلكم اهكحل طبتري مو

 ىلع دحأال ركح الف . داسفلاو ةحصلا هيف نكمي و الإ هجو الف « ةفلاخلاو ةقفاومل

 او الرتب مكحمال كلذ دنعو . تبلا رمت دخلاو اان الا 51: لف

 نم ركح ذاقإ الو 04 هرادهإ الو مد نقح الو ) ةناهإ الو مارك ! الو 8 باقع

 ىذلا وهو « لاصلا رابتعا ضرف عم عرشي نأ حصي الف اذكه ناك امو . < اح

 هيلع ةعب رمشلا تنبنأ

 ا ل د كج رولا نأ كرطرالا .ةفراذلا يمال نإ (؟فاثلاو)



 ١« تاداعلا ركح اهلف داعب تقرا نإفا( لكفا)

 (نيقداصلاعم اونوكو هللا اوقنا اونمانيذلا اهيأ اي ) : ىلاعت هللا لاق دقو « بذكتلا
 نطوم ىف قدصلا ءازتلاب هللا مهحدف « اوذلخ نيذلا ةثالثلا ةصق نم هب ريخأ ام دعب

 نكالا نأ ىلع ءانب « قدصلا قيررط ىف مثرمأ 55 نكلو « ةصخرلل ةنظم وه

 كريضت“ هنأر قفا ثرح فدصلاب كيلع رر : لبق نقتل يحرم ةفال

 لصأ وهو « كرضي هن اف , كعفني هنأ را توح 4 دكا عدو ٠ كعفني هن اف

 ىعرش 0

 000 ىلع دقع هناف 0 مازعب هلا نانا" نما ىنأ ةهصق هلثمو

 هتلاسم صوصخ ىلع لدو . حيحص لصا وهو « صخرتي ف « هللا ريغ ىلع دمتعلي

 ةريخةلكو نم هطعأ هللا ةلكاوو (ةيسحب بف وللا لك لك وت نمو
 كاف وظن ال مث ًانيج ىقوديكف ) : مالسلاو ةالصلا هيلع دوه لاق دقو

 "ل نا ل رح ) ا نا ا

 هنع لدن ةمنألا ضعب ناف اضيأو . ( متدهاع اذا هللا دب اوفوأو ) : ىلاعت هلوقل
 اه ارك ىو األ نأ اع سو هيلع هللا: الص هللا نوت ءا وهاب نان عه هنأ

 نإ فر ةرمكؤبا لاه بلا هفررادجلا لاقي نطل مقو اذا مدحأ ناكف

 لاق :. .اذيأ ائيقادحأ,لأسأ ال نأ كدهاغأ :انأورع هوأر د[ كسار

 ذخأالا ليبق نم ًاضيأ اذهو . ةياكحلا رخآ ىلا ةكم ديري ماسلا نم اجاح جرف

 ىلع راكب شنلف + منها لمنأ زك نم نععا» لقمه لعام ملا مئازعب

 دهاج جر ادنبف: لاق ةيكسللا ىنارتلا نبا يحال تالذاو را ا

 اندترم هللا ءات نا ودان هيف « لاكلاو مالا ىلع ءافولا دجوف هللا

 هينامك ىف :نيبت كف ؟ داز«تايرةي لا كوخدو ةعسلا نضزالا رج تا

 هللا نإف ؛ ءاوس ممدنع اهمدعو بابسألا دوجو نوكي, نم سانلا نم نأ ماكحألا

 ايمانك دنع كايسألاو هلا اذه ناك نفق« انابيب نانو اسال

 الو فوخم ال ذإ ؛ قواخم وجرم ىف ءاحر الو , قولخم فوخم نم ةفاخن هل نكي لف



 ع ةئيانكا هل 1( لاثتمد ال4 ةهعل لا 0 ا عبار ا عونلا 9 ئىإ

 كيل 11 رو ةيرسللا ف مانا كلذ انشأ هللا ةنيع نال طقم ناو غد

 ءاقلاالا نفاع الكو ةعبسملا'نضراالا لوَسدو “77 ذازالب ةي ملا لوخد هلمو بل

 كلا لادا

 - حيحص ريغةعب رشلا فلاخ ام نأب علا دعب - عضولا اذه ىف لاقي ىذلا

 ,مهعروو يا تر : دام ارةقلاا اعلمك رينيلا را مالا ره نأ

 .نوذخاؤم انأ 5 « مهلاثمأ ىف نظلا نيسحتب ذخألا ىلع ءانب « مهحالصو مهلضفو

 .ىوقتلا ىف كلس نمت مهريغو « مهنع هللا ىضر ةباحصلا نم حلاصلا انفلس ىف كلذب

 . اعرش غوسيام ىلع ةيراج اهنأ ىلع ءانب اهيف رظني امناو « مهليبس لضفلاو

 ا ٠ ىداقلا نجلا م رع وكن هيلع وذاك واخ ذاق كلا ز دقو

 هسذح نم

 : تاداغلا ماكحأ سنع ى (قلو الاناك فان

 عوطتملا ىري نم ىأر ىلع اينبم نوكي نأ نكمب هناف « راطف الاب رمألا هلاثم

  ىوبلل ًاعابتاو ًادانع ةباجإلا نع ذيملتلا ةيابإ ريصتف رك الا مو . هسفت ريمأ
 .كلذكو.هتبالوو هاضف رهشنم ةقفاوم ىلا ةبسنلاب امسال « ةبقاعلا فوخم اذه لثمو

 .نيلفغملا ةلماعم هلماع ذإ ب داهتجالا نم اعون ناك هلعل « ةاكرلا عنام كرب رمع 1

 4 مقو 55 مه امع ىهتنيو هسفنب رحدزيل « نيدلا دعاوق ىف نيحرطلملا

 اا ل دك د تار اشارال هدئاعسسس اولإ ةكرلا :ىداو يسع مجار هنإف

 - نيعنتملا ىلع ماقي ام هيلع ماقأ عانتمالا ىل اعيردمأ اذإ نح# هلاح ريتخم وأ كاذب

 «كلذلف « ال شارح نب يعب ر ةصق كلذ لثمو

 روج ةمخركذكلا زاوج اعِإَو ؛ معلا 0 0 « هنبا نع جاحملا هلأس

 0 اكلة ىطنلا 3 5 0 مظعأ وه ل اب « اهاضتقع لمعبال نأ

 الهررق ىلا ةداعلانيفلاخم ؛ ىوقتلاو حالصلا لهأ نم ريثك هعنص دقو ىنعي ا

 كلذ مر حن نم عراشلا



 نك تاداعلا مكح اهلف ”ىداعب تقرا نإف (لصف )

 . كلذ وحتو رصقلاو رطفلاو نيتالصلا عمح ىلا ةبسنلاب داتعملا رفسلاو 00 ذات

 ماكحأ اهيلع ىرحت وأ « اهسفن ىف اهلكح ال نوكي لهف داتعم ريغ ىلا تقرخما ناو.

 ؟ اهشانت ىلا كتارعلا»

 ”قراوطاف ماكح الا كل را ىفرظنلا مث « التأابلاتع نكاسالا

 8 ند هآر 5 ١ نع هدع هللا ىحدر 0 زعلا كيع نبا يح فقوت 0 كالذ نش

 00 نب 0 نلط نيح ا 0 ةصقو . («( هوعد » تاك ها هلوقو « ةأك ز 0

 نم كار ع كنا 6 577 هنبأ نع جالا هلأ 4 هلتعمل هنبا جاححلا»

 - ا ا 100 ا ا ا ءءدعل 022

 كارتكوباو ىعلبللا قيقش اهترصح ا "- ن1 تلا

 تر 1 كلا ل 0 لاقف . انعم لك : ميدخا الاقف ىشخنلا

 لب رونا للاقف ؛ ىنأف « ةنسموصرجأ ك0 0 لافت لى ا

 ا رك 5ك نع ةلاحوظرمالكلا وسوم ماش 0

 نملاب نم هلثم ولف ٠ ةصخرلا لك هنإ هتع لاق'ئذلا داتمملا ماهنابر 0211

 الثملبقلا نيلحم نم لوبي وهف داتعملا لحلا نم اضيأ لوبي هنكل .اداتعم راص حرج

 نم لوبلا راصو « ةداتعملا راذعالا نم تسيل ةداع ىبف ءامبيف اداتعم . حرجلاو

 ارهاظ ناكل . ىلوالاةداعلاقرخن ال ةداع حرجا

 وهو هءاعرش ةرزقملا ريغ دنا هلا ىف ناكام لإ لقفلا لدا مدقت ام 0(

 يك .اج ىتلا تاداعلا ىف ابلك ةيتالا لئاسملا نكل ةلأسملا ىف ىناثلا مسقلا

 اهماكحأنابب و ةداعلا قار خن ىلع المتشم لصفلان وكف . انذإ وأ ايمن وأ !سمأ عراشلا'
 كيمسقلاااغ

 « اءلظ صخش لتقبهضرغ نم ملاظلا نكمي الأ هلثم ىف ةيعرشلا ةداعلاو ىنعي .(+)
 عفادملا رضي ال هنع عافدلا مادام

 هنأ : مداخل نامدخ عمج ىف لاق لب ءميدخ , هحرشو سوماقلا ىف دري مل (4)

 بيثك عمج نابثكك . ميدخ عمج هنأ هيف اوروصت مهن اكو  ىماع
 ١و مس * ج_ تاقفاوملا



 تاَداَحلا 2 اهلفىداعب تقرا ناف (لصف) ًاعطق عراشال ةربتعم دئاوعلا 88

 ' ىلع لد« دحاو نازو ىلع ميرشنلا ناك اذإ هللا يا احلا واعف روعة هلأ

 يك مئاد ميرشتلاو ؛ حلاصملا ببس عب رشتلا لصأ نآل ؛ كالذ ىلع حلاصملا نايرج
 ميرشتلا ىف تاداعلل هرابتعا ىنعم وهو . كلذك حلاصلاف « مدقت"

 رار هاك لام تدكك ا نا دال رقع و داون ناد عبار هجوو

 ىلع ةردقلاو معلا هيف ريتني ا امة كيطملا نإ كللذو مقاو ريغ 00

 ا رع 6 اولد ف مواعللا تنااكانلا يفرد بق از نكت

 رداقلاو ملاعلا ىلع هحوتم قيلكشلاَنأ كاع 0 ربت 0 0 ام وهفرتتعا

 كتيلكت_ نيع كالذو : هل عنام ا عنام هل نم ىلعو « رداقلاو ماعلا ريغ ىلعو

 0-3 ةحضاو ا اذه ط ةلد الاو . قاطي 0

 لصف

 تيب ام « اهقارحما اهرابتعا ىف حدقي الف اعرش ةربتعم دئاوعلا تناك اذإو

 اهقارخا قروطتا اعإو . ةلا ىلع ةداع-

 امإ ةلاح عضوملا ىف اهفلخيف « ىتزج ىلا ةبسنلاب لوزت امنأ اهقارخلا ىنعمو

 ةفر

 ©""ةعاد ىرخأ ةداع ىلا امإف كلذ ريغ نم تناك نإو ؛ ةصخرال عضوملاف رذعب

 د ردي مما 10 ل

 ىلا مجار اذهف . ًاداتعم راص حرح نم للابلا 17 راكادلا عضولا بسحب

 وأ « ةداع ريغ ىلا امإو . مدقت يع [ضغإلا مكح ىلا ال «ىلو الا ةداعلا مكح.

 ةداعلا مرخال ىرخأ ةداع ىلا تقرختا نإف . ىلوألا ةداعلا مرت ال ةداع ىلا

 ضرماك ؛ صخرلاباب ىلا عجار هجو ىلع نكلل اهراس اهنا رحال كوالا

 لوبلاك|سمالثم دسنا نأب. ,دعب همالكن م ذخؤي (ىلو الا ةداعلا مرخت كيو

 هل اثم أ قداتعملا



 "1 8 ا دة هريتعم ل 0

 ص0

 _ عواشلاةدوصتم تاينللا 0 نكت ملواف ٠ اهاظةا ماهر 0 تا عوقو

 مداظابب ةئلا ةعدأ امن ناككلفا# مطاقلا ليلدلل افالخ 0 تاسالا ةعور 1 00

 انهه راج هناف « تايداعلاب علا ةلأسم ىف "'” مدقتام وهو ناث هجوو

 . عطقلا مزل « حلاصملارابتعاب ءاج عراش 0[ انفطةال سا وجو ”نلادلا

 نع قانسلاا عوقو ىه ىتلا . تاداعلا هذمل عر اشلا رابتعا ىلع لدب ىأ 7

 البان الاومكاةزريغ وةراختلاو حاكنلابلطك اماكحأ اهيلع بتر يفامثادةيداعلا اعافضل

 .ةيعرش اهيلع عراشلا بتر ال .اعرمث ةريتعم تاداعلا هذه نكن ملولف ىأ (؟)

 عطاق ليلد اههيشأ امو تايآآلا هذه نكل . تاداعلا كلث اهب تطين ىلا بابسأ الا

 راتعاب ىأ ( تايسملا) هلوقف . اعرض ةريعم نوكف ءايلع ماكح الات

 ره انه ان ال“ ءاابتانمأا نع ابنه ةداعلا” ىزج"قهور ايلا انرفأ ىلا يللا

 ةاأسملا ف بواطلا
 نازيمب فيلاكتلا دور .ناف :ةريثعةثلاثلا"اتلأسملا ىف لو'الا ليلدلا رهو 007

 اهربتعي مل ولو , مهف ةدرطملا تاداعلا ربتعا ع راشلا نأ ىلع لدي قلخلا ىف دحاو

 باطخلا فالتخاو 0 فالتخا نم عنام كانه ناك

 .هيضتقت ام هلو« ناسنالا ةايح مايق 2 م امىه حلاصملا نأ مدقتو (:4)

 .تانئاكلا ىفوهيفعدوأ ا هفيلاكتىف جرخأ اذإ !متيالكلذو. .ةيلقعلاوةناورشلاةفاصرأ

 .لالدتسالا ىف فاكر ادقملا اذه نأ كيلع قخالو . ةدرطملاتاداعلا نم هب ةطبترملا

 1 , عبارلا هجولا هيلع ع رفتي هنأ ا” ةفاك ىلإ جاتحب 0 حلاصملا راتعا لعمان 1

 هبيجوتامأ جرحهيفامب وأ قاطي ال امب افيلكت نوكي قبسام ىضتقم نع هجارخإ نأال
 .نم ةداع ىهو ةمئاد نذإ ىبف «حلاصملا عم راجوهو مئاد عيرشتلا نأ :هانعف كلاذلل

 معلا نأ هيف ريتعا دقف عبارلا امأو ؛ بولطملا وهو . اهربتعا دق نوكيف . تاداعلا

 فيلكتلا هبيجوت ىف عراشلا دنع اريتعم ناك ناف , ىداع رمأ هب فاكملا ىلع ةردقلاو

 بزعيالو.قاطيالام هلكت مزل اهربتعي ملنإو . بولطملا وهو ةداعلاربتعا دق نوكيف
 اكسال ةقجارلا رودأألا"نمااعم لت اع رع ةررقمللا تاداعلا ماا

 ا ةلداؤلا هذه ىق همالط ع وضوم وهىذلا ىلثلا مسقلا نم 3-0 3 تايسلاو

 .القتسم لب ثلاثلا ىلع اعرفم عبارلا هجولا نوكيا ازيرا "كنعان

 حيحص لكو . نيايلدلا ىف مالكلا هب انررق ىذلا هجولا فالخب



 /( هر 221 الا )ةلانسواب ةعرذلا مضودصاقم عبارلا عونلا 7

 : .ةداع لكت عجر تفلتخا اذا دئاوعلا نأ فالتخالا ىنعم او . ديزم ىلا عرشلا

 ,عفترم ىفيلكتلا باطخلان إف «الثم غولبلا ف اك اهيلع هب ركحب ىعرش افاسلا

 فيلكتلا طوةسف . فيلكتلا هياع عقو غلب اذاف ؛ غولبلا لبق ناك ام ىبصلا نع

 د1 فدراوعلإلا هسا 5 الك توك ل يد ا

 ج وزلالوقلوقلا نأب لوغبلا ده ركحلا كنك 10 هلا ف نايا

 ال ا اهيا ل دير ةددرإا لا وق لوتلا ناو ندداقلا لعج ات ناديعلا مفد ىف

 هبناج حجرت ىذلا نأ مكحلا لب ؛ مكح ىف فالتخاب سيل « ةداعلا كالت خسن

 دلال راد ادكحو .. هيلغ ادم هلال كر قالك |.( هلوق لولا لضأ و قوس

 رع هدو فدا تك فيح ابابا عبنت ةتباث ءاكح الاف

 6 ةرشع ةسماخلا ةلأسملا اع

 0 ا ا اولا

 .ةررقملامأ . ال مأ انذإوأ ايمن وأ 00 * ليلدلاب ل ل ا ع

 ةداقلاف ١ كلذ لا كيككلا هناك يقتسي الف اهريغ اناوا . "ها اه رعاك ليلذلا

 نا وار ا را واف وكم وصال قطا ا
 .ناك ذإ ؛عرشي ملو صاصقلا منحني ملا رش ةداعلا ربتعت ملولف ( ةايَع صاّصقلا

 0 ٍصاصقلا فاكلن اوفو يفرم سا دوو ددواف تمل ا 1

 ءاعن بيس ةراجتلاو « لسنلل ببس حاكنلاو « عرزلا تابنل ببس رذبلا كلذكو
 4 (مكلاتا علك امرا د ايزل : ةلودك ؟ هذا نأمل
 سف را 7 نر نواس ع 5 0 ل

 هنناج حجرتف اههدح ال تديش ةذاعلا ناف ء« قادصلاب هلثما< 000

 1تا2 قا قليلا لو تانى داع فامكت لل ان رجلا نوكف. (0)

 اهرابتعافكلذ عمو . ناسنالا فزئارغ ىلإ عجرتامن“ال . ىهنوأ نذإ نم ىعرش مكح

 الثم لتاقلا نم صاصقلاك اماكحأ اهلع بتر هن"ال .ىرورض اعرش



 ؟/7371كنالملا لدصأ ىءانؤتملا نر ايفقتفاالا وواتحاو رت

 قبلا نوكي» نا ىذافلا عيبلا ىف وأ « لوخدلا لبق قادصلا ضبق حاكتلا ىف

 ىلع راج ًاضيأ مكحلاف . هريغ نود اذك لجأ ىلاوأ « سكعلاب وأ « ةئيسنلاب ال

 هناف غوابلك « فلكلملا نع ٠ ةحراخ رومأ بسح فاتخم ام ( اهنمو ) 0 : 60 1 كا

 نموا 1 نم نس عولب وأ ) دلع وا مالتحالا نم ىسانلا دناوع هبف رشعب_

 تاذل ؟دئاوع ولا قالطرإباقلاتنا تتركب يسر حر ولا فروكو

 . لاقتنالا كلذىف ةداعلا ىضتقمب اعرش ملل مكحيف . كلذ وحنوأ « امتابارق وأ ةأرملا

 ار ا ل وللا ند هدانا را ل ل ا

 ةدرطملا هل ةيراحلا هتداع ىضفتقم ىلع لزتتي هيلع مكحلا ناف . ةداع تاداعلا

 للبلاك ؟ ىرخإ قرا الا عجرت ال ةلئازلا نلوألاةةؤلعلايصت نأ طري. كلا

 ىف هيلا ةبسنلاب سانلا ىف داتعملا جرا راص ىتح هل ثدح حرج نم طوغتملا وا

 فداتخاالا قر قو مماعلا ةداعا مكحلاف كنذك رظر مل نإ هنإف . مدعلا مكح

 4 تاداعلا كلت 0 عرشلا ههح نم أهيف ريتعملاف كلذ ع : 58 ريغ هحوأ نكد

 ةداتعم رومأىلعةي راج « ةداتعم رومأب ءاج انِإ عرشلا نآل , هماكحأ لزنتت اهيلعو

 . هنايب مدقت كَ

 لصف

 ؛ دئاوعلا فالتخا دنع ماكحألا فالتخا نم انه هركذ ىرج ام نأ لعاو

 ىلع عوضوم عرشلا نال ؛ "7 باطخلا لصأ ىف فالتخاب ةقيقحلا ىف سيلف

 خللا لك ةراخلا وف دور هرازح رجلا ف راط الا" تدخلا 00
 هتدواعمو . ةضيحلك ىف هتدم ىأ ( ضيحلا كلذكو ) هلوقو . .ىطبي ةدرابلا فو

 دن

 الثم هخسنب ىأ (؟)



 ظ دا 1
 ماكح اللاخسن ناكل انه لثمحص وواذإ « كلَ ربغ 0 3 هزحنلف 6 حيبقالو بسعل

 .دئاوعلا 0 لطاب ]1 امو ميلع هللا ىلص ىنلا توم دع خسدلاو « ةرمتسملا ةزرفتسبلا

 لطاب ةيعوشلا

 هامان كلت عمو .لدبنت دقو ؛ ةحان تئازيسلا نوكت دف ( تاثلا,امأو)

 اهيلغ قدرت ماكح ال

 ,شطبلاو « مالكسلاو «رظنلاو عاقولاو ؛ بارشلاو ءاعطلاةوهش دوجوك ةتباثلا

 .لاكشإ الف عراشلا اهب ؟ح تابيبسمل ًابابسأ تاي نالور 13 ءا او ىقلاو

 : اكاد ابققور لع مكحلاو اهملع ءانبلاو اهرامتعا ىف

 : هةلدنملاو

 001 00 حبق ىلا نسح نم ةداعلا ىف الدلم تركيا ("انن)

 ىف حيبق تاءورملا ىوذل وهف « عقاولا ىف عاقبلا بسحب فلتخ هنإف مارا ةلفشكو

 .تفداتخلا كلت عزرشلا مكحلاف « ةبب رغلا دالبلا ىف حيبق ريغو « ةيقرشملا دالبلا

 حداق ريغ برغلا لهأ دنعو « ةلادعلا ىف ًاحداق- قرشملا لهأ دنع نوكيف « كلذ

 50 ل 2 ال كوسم ءادمانملا وسلا قا ةفلتحتاما اود

 اللا مهريغ عم برعلاك كالا فالاتخا ىلا ةفيقلاب انا: رش ةزادغ

 مهعئانص ىف عئانصلا باب رأ حالطصا بسحب تارابعلا فالتخاك# ةدحاولا ةمألا

 را ل الا عل 3 ةلتطال ار ةبلح اونلا#ةسدلاسو نروح حالطصا عم

 .ءىث تالذ لبق هنم مهني ناك دقو ءام ىنعم مهفلا ىلا هنم قبسي اعِإ ظفللا كلذ

 ىلع لزنتي, اضيأ مكتحلاو . كلذ هبشأ امو « صتخاف ًاكرتشم ناكوأ «

 .ىرج ىعملا اذهو ٠ هدتعإ مل نم نود هداتعا نم ىلا ةيسنلاب « هيف داتعم 0

 2 رفتو هيك« قزاطلاوادوعتلاو اناعألا نفس رشك“

 ل 1 اك ا رو ترامس ن لاسألا نق” كفلكت اغا اهتمو.ز

 (ةراغ ىعم للا ر ناعما لعل 30



22-2 
 ذب اقره: دا واق“ ةناهرألا ولا هرارتس اف اةاناردط لع ل ا

 اذكهو ٠ ةيلكلا تايداعلا رارمتساب انءاع ىف كللذ حدقيالو ؛ اهنم قرخما ام قارختا'

 رع * كلاود + ىعطق سايقلاب لمعلا نأ رت الا" لوصألا

 هايشأ ىلا « ىعطق نيينظلا نيليلدلا ضراعت دنع حيجرتلاب لمعلاو « ىعطق دحاولا
8 0-8 

 ف كدا وأ انيطأ) لدعلا ناكل لفعل يقبل" شاش كاناتتل ادا

 ملو - لئاسملا رئاس كلذكو - ايعطقال اينظ هثدجو نيعم دحاو ربخم لمعلا ىف

 رهاظ هلك اذهو . ةيلكلا ةلأملا لصأ ىف ًاحداق كلذ نكي.

 6 ةرشع ةعبارلا ةلأسملا 6

 نليلذلا اهرفا نتافعرفلا ناضل يراضوعأاو بنا مه

 قيد ارك نتا ىا اا ورع عرشلا نوكي نأ_يكلذ ىنمو ؛اهاهاوأ ل

 دئاوعلا ىه (« ىلاثلا ترّضلاو:» اكرتو العف |ميف 5 5 مر وأ ةقاركاهدع

 ىعرونم لنلد هناسإ الو هيفث “نفي نسيل اع قاخلا نيب ةي راك

 دتملا علا نقاوزاولكر؟ ةيع تن[ )وم الارتاك ادن توات ل

 راسو ف ةاحاتمل ييعاتلا ةراهطو نه هتاغاعتلا» ةلارا َ فو هادا دكا

 قئاوطلا خيب هكللذن هيبشأ اموزاب لعزعلا علط تسيلا «فاوطل] نع حشو

 ةلخادلا - ل ماق ؛ ا عراشلا دنع ةنصيامإ ةيرمانلا ةيراخلا

 حصيالف ٠ *'7 اهيف 0 [تسلحا 0 اهلليدبت الف . عرشلا ماكحأ تح

 ةداهشلوبق نإ :الثم لاقي ىتح « ًانسح حيبقلا الو « ًاحيبق اهيف نسحلا بلقني نأ

 نل نآلا ةروبلا تدك نإ وأب يزول «ناالاةثاذافا نادك

 ةداع ريغتف « ابعرش كح اهل تبثأو ءابصوصخم ع راشلا اهبلع صن امن 000

 برضلا فالخ .ابيلع عرشلا ح ريغي ال ناسحتسا ىلإ حابقتسا نه اهيف سانلا

 سانلا ف رعىلعىنينيهنكل . هحبق وأ هنس> ىلع ليلد ع رشلا نم هيف سيل هناف ىناثلا

 مهفرع فالتخاب فلتخ ىعرش مكح هيف



 2 دك قانا ةاقلام) (وزاكنكا] ةمعا شا 0 و دصاقم عبارلا عونلا ,87

 ال ا 6 املا اوناةت تادف نإ ةرازجكلاو

 0 ا ع راسل ذإ را ووكر ل

 عجار ىعمسلا عانتمالاو « ناكمإالا لصأ ىف هكح ىلع ىف ا

 انكمم ةدوحو لبقناك ماعلا : لوقت كلذكو . مقاو 7 نه 5و. عوقولا ىل

 ريل خا رالا هند كلوا نأ 1 00 اي 0

 دبال هيف هللا لع ةيجنم ناك دقو . ةدحاو ةبسن هسفن ةهج نم دوجولا ىلا هجارخإ

 را ال دال تاور ليدل حلا نارا كمال لح وأ

 حش او ل د كروز لس رو # ين زباهلا نم : اولاق تالذلو . مدعلا لصأ ىلع

 ىلاعت هلا رابخا ةبج نم  عوقولا لاحم زئاجلا اذه نكلو ؛ مالسالا ىلع تام نم-

 عانتمالاو زاوملا دراوتي ايد مه نيماسملا نأو « نويذعملا م رافكسلا نأ

 توحواوا٠ راحلا رده كح نزار ايه كلدك ."دحاو تام لع توحوااو

 ناضراعتي الف . جراخ رمأ ُبيح نم 0 1

 دوجولا تايلكى وه اا تاداعلا ىلع هب م ركحملا / |ءلانأ انمدق انأ ىناثلا نع

 كالذلو ؛ ةياك مرخم ال ىبلا ةيئز ل 0 ار ول

 تاداعلا تقم ىلع ىلمعلا ىف *'”افقوت الو اكش دئاوعلا باب أ ىلع الذ لخدي م

 0 مدقت 5 قراوحلا ترهظ ال تاداءلاب علا رارقنسا الولو ٠ ةتبلأ

 اهيارر 15 ان < كلامت ةهنبأ اهمصر ؟ىزارلا رعفا] ل صأوأ رافال اع راجع علا ىلع ةلدألا

 حا 1 اعل زم ناك ذ رت ىلع ةداعلا 5 912

 « نرتقت ل نإ لولا ةيالو را سر نرلما ن8 اعل هم

 انماع ىف اهقارخما حدي الو . ثاذ زاوجم لوقلا ىلع ةيالولا ىوعدب .تنرتقا 4

 ىخاملا ىنملاءلا اذه ن. ةيئزح ىف ترج ةداءانيأر اذإ اك« ةيلكلاتاداعلا رارمتساب

 نأأ عا خس كلدب تاس قاف ارنا انعأر اعوان اال[ امذلل تاز انالإ و“ مز
 ةداعلا ءاررخ ماتا انا ا نرسم الي ناك ناو ةرضتسا كانملا اككتازت ف :دئاوغلا



 1 نونظمال مواعم ايلكت اداعلا دارطا

 ننراقمب يغب ةغوقوزر دق ول نطورفملاو لمعلا نإ زنا ةداعإب مس الورك علا

 ةداعلل اقراخ ةوعدلابانرتقم عقو اذاف . "تعا مدام هحولا ىلعالا مي ل ىدحتلل

 ريغ ةداعلاب تاك دافني قداح نال الا درطا امل ًاقلاخ كلذك عت , ل هنأ ع

 نكن قراحلا كلذ لثم عوقو ن1 طم هقدصل معلا 0 امل 3

 نما لع لق ١ لما علا نكل.» ىدجتلاو:ةوعدلا نا ا

 تاظلاوع احا مواعم معلا هيلع

 ناك نإ لب « مولعم ريغ دئاوعلا دارط طانأ ىل ء لدي اهب نضزاعم اذهل يق نإف

 كارما كالد لعت لكادلاو نونظُم

 رار كش نأل : هدود>و ءادتبال واسم ماعلا نفا رق اراد نا نأ تاسرما

 لع مدعلا رارمتسا أ 5 « دوال 0 0 دادمالاو « روت دادم الاب وه اعإ

 زاوج عم ناكمالا فرط دحأ لصح دجو املف « اننكمت ناكل وألا نمزلا ىف دوجوما

 . كلذك همدعو « نكمم ىناثلا نامزلا ىف هدوجو كلذكف « مدعلا لصأ ىلع هئاقب

 ١ معلا - هدوجو زارمتسا مدع ناكمإ عم - حصي فيكف كلذك ناك اذإف

 ؟ لاحلانبع:الإ اذه له ؛ هدوحو رارمتساب

 "لو نيتك) كلذ لب « ليات ريغ دوو ىف تاذاكلا,قراوج سا ت1

 ايلو دلل قرا ام كادك و . كلدزم مالا موملع ان الاىدبأ لعد |

 .« ناكمإلا درج ىلع دئاز عوقولاو . تاداعلانم اهلبق 00 فو هم الامد

 ةتبلا ةمواعم تاداعلا ىراجت نوكي نأ حصي ال ًاذإف « ةلالدلا ىف ىوقأ وهف

 .عمسلاب عقدنا اعاف داع مفدنم ريغ ىلقعلا زا اوملا نأ لؤاالا نع تاركا

 كح دفب 1 طا نم مدقت ام عيج وهو - عمسلاب مفدنا اذإو . ىعطقلا

 .ىقعلا زاوحلا

 نوك ال !!اهن رح نو الا كارد معلا الإ قدصلاب للعلل ببسال هنأال م

 ةمزالملا هيجوتل ليمكت ( خا ع وفو نال ) هلوقف .ىدحتلاو ةوعدلا نودب



 ( ةرشع ةثلاثلا ةلآسملا ) لاثتمالل ةعيرشلا عضو دصاقم عبارلا عونلا

 لو تس فالتخا ال «دحاو بيترت ىلعو «دحاو رادقم ىلعو 321

 راق" هوا تيلككلعلا-“ ةراغتونتف ولع نأ ىلع ةلالدلا ىف حضاو كالذو . ا

 5 231 اذال اوت لع ىو اها نينلككملا لاف او. .كادكتك' نيفلكلا

 عيرشتلا فالتخا كلذ ىغتقال تادوجوملاىف دئاوغلا تفلتخا وأو . هبيترت ىلع ايقاب

 هلع هاتي لعي ةعازاكلا نوكتيالف ةناطلنا ةلفالتخاو#: سيئرتلا :قالتخاو

 لطاب كالذو

 ةعاد امنأ ىلع دوجولا اذه لاوحأب ءاج دق ىعرشلا رابخإلا نأ ( ىناثلاو)
 امهيف امو امهنبي امو ضرألاو تاومسلا نع رابخالاك ؛ ةعاسلا مايقىلا ةفلتخم ريغ

 ليدبت ال نأو « اطل ليدبت ال هللا ةنس نأو « لاوحألاو فيراصتلاو ؟" مفانملا نم

 .نوكي الق داصلانمربخلاو . اضيأن ازولا تالذ ىلع عئارشلا مازلاب ءاج اي « هللا قلم

 اا اكينل كيواشلا نافا: لاخ هرم قداح
 « هلصأ نم نيدللا فرع امل مولعم تاداعلا دارطا نا الول هنأ ( ثلاثلاو )

 ليبسالو ء ةوينلاب ارتعالا دتع الإ قرعيإ ال نيدلا نال ٍء هعورف فرعت نعالضف

 هلل وراش لق اااالا ةر قمل ىعم الو ةرحمملا ةظساوب الا اه فارتعالا لا

 ا اب .لاطللا ىاةدانلا ةارطل رب رق دقي الا ةداقللا قراك لن لسع ألو

 عيمجلا ناتعكر حبصلاو . ًامزج سنخلا تاولصلاب بولطم فلكم لكالثف ()
 .ةذحاوامادآوةدحاو اهتالطبمو ؛ ةذحاو اهناكرأو اهطئارشوكلذك ةعبرأ رهظلاو

 اييلع وب ىلا دئاؤعلا نال  رخأتم ناهز الو مدقتم رصع نيب كلذ ىف فالتخا ال

 .ةروسيم نرق ىفو « ةجر> نورقلا نم نرقىف نوكت الف . ةرقتسمهفيلكت عراشلا

 فيلاكتلا ةيقب كلذ ىلع سقو
 اهلعاموضرالاو ءرانلاو ءاملاو. بك اوكلا رئاسورمقلاو سمشلا مفانك )0

 افا تر ال ل تالا انام اللا ىأ ( فيراصتلا ., ايش امو راخلاو

 كلل ةاقكا رك ار الار كلذ نعا اقني اهو. نا ككاو 3 نامنالا

 طبر ىلا ةينوكلا نتسلا نم كلذ ريغ ىلإ ءتاومشلاو ذالملاو ءضرملاو ةحصلا
 تانئاكلا هذه نلاخلا مم



 91/8( ةرشع ةثلاثلا ةلأسملا ) لاثتمالل ةعب رشلا عضو دصاقم عبارلا عونلا |

 لاقو « هايؤر ىغتقمي هدلو عبذ ىف مالسلا هيلع يهارإ مكح اذه لج لود د

 دب ىلع تاداعلا نم قرح مف رظنلا ا تي 5: ياهل

 موصعملا دك

 لمعلا غاسناف « تاداعلا ىراجم نم ةدراو ةعزاقتلا ضر نأ و

 روع أ _هازفابب ماكي ثناذتزاك فاول ااا نا ءك

 ىأروأ « هل ادوصتم نكي مل ناو هيلع علطي نأ هل زو<يالام ىلع اهنم ملطا ثيحب

 نطب ىف دواومم فشاكم وأ « اهماع هاريو هتجوز عماجي وهو هتبب نالف ىلع خدي هنأ

 رظنلا غوسي كلا امتاضعا نم ءىشوا مو ىلع هرمصل 0 ثيحب ةيبنحا ةارمأأ

 + تلياراانأأ : لوك رهف قف رتلاو ان وضلا ةنفأ لح عمس وأ « سحلا ىف اهيل

 : هل لوقي نم عمس.و ىري وأ « كب رانأ هل لوقت : ةردقم ةفيكم ةروص ىري وأ
 , را كحل !اهلبقيالىتلا روم الا نم كلك 2 امو ) تام ردا كل تللحأ 55

 قيفوتلا ا . هاوسام اذه ىلع نئاشو ١ لاح ىلع

 « ةرشع ةثلاثلا ةلأملا

 فرط بحور 0 نيش لا او ارسل ٠0 ا

 فيلكتتلا مكح تحن فاكملا لوخد ىلا ةبسنلاب اهيلع ىنبني امل  دئاوعلا ماكح

 دار ال مولعم رمأ دارطلا ىف تاذاعلا ىراغ نأ كلذ

 : روم كلذ لع ليلدلاو“ تايئزليا صوتمخ نال 2 2

 ء انتتعي رشب ريتعنلو . كلذ ىلع اهب ءىج اعإ ءارقتسالاب عئارشلا نأ (اهدحأ )

 نازو ىلع ةعوضوم قلخلا نم فلكي نم ىلا ةبسنلاب اهيف ةيلكلا فيلاكتلا نع

 ىرخ الاتاذوجوال ةعبات تناك مأ « مهيف زئارغو رطفل ةعبات تناكأ ءاوس (1)
 دعل هرب رقن نم ذخ ناك« ةايحلا هذه ىف ام طابتراو ةقالع اب مهل ىتلا



 علال [مكةتقلككا قناع نكس ناجي (لصف)

 « جاجوعالاو ةماقتسالا ىفبابسألا نازو ىلع نوكت نأ تاببسملا ىف هللا ةداع نأ

 عابتا ردقبف « ةيفيلكتلا بابسالا نع تاببسم قراوهلاف ؛ فارحنالاو لادتعالاو

 311 تءارطاألا مويغو راو لا كن اع ل يو ير اعألا قفا

 اع الا صاوضإ ةيحاعلا لايعألا مئات ردو هيا كفا هرقل, ةقراخلا

 00 ١ نزرع اننا لاق دقو . هيف 1 كيذك ءكايارطي كفا

 اهيصح أ مكلامعأ ىف اننإ » ( نوبيكت منك اهبالإ نا ا نلاقو نوال

 عورفو ٠ قووألاو ىويندل ءازجلا ىف ماع وهو 00 مكنبأ م بكف

 ل 0 عضوم اف . تاداعلا ةداهشك انه ةدهاش تالماعللا ىف هقفلا

 هما را قلا "كوشن 00 قا ةيانللا نم ةقراخلا ىف رهظ اش اذه تب اذإ و

 قراوحلاب ًافلعتم نياكتلامكسحلا راصف . كش 0 تتامدتملا د لدم

 كاع محلا نظل ع جرح ال كاذ دإ و . اهحاضل لست الف « اهامدقم ةهحب نم

 هب قلعتيال هن اف « فاكملا ةيجنم هل ببسال امم م و نونحلاو ضرملا هل

 ' ين كا فا نسا تكلا وأ اهديق داو ودكب كج

 ا لان يررتتلل اذ نم لاطحل - هوكي را ركشلاك, لا فييكييلا هجوتاو

 رعأ هّللاو اهنم ءىث هلكح نع جر ال ء اهريغو قراوخلا ىلع

 لن

 اهدر حصب الف ةمايقلا موب ىلا ثدحت وأ تثدح ةقراخ لكن أ لعب انه نو

 ةحيحص ىهف كانه تغاس ناف . ةميرشلا ماكحأ 1 اترك ك0 1 اينو

 مهيلع ابن الإ ىلع ةرداصلا قراوحلا ا اب ملالإو 4 أاهعضوم ف ةلويقم

 رمغ اهمف ندع الف اءعطق ةحصلا ىلع ةعقاو 5 ا أهمف رظنال هن اف مالسلا

 كو را
 نيام دانه ككل كا هنفلا لع نانآلا هلخررب نقلا كسلا اةلعلا "ع+

 حانت الماعم



 ؟1/1) رهاطلا ماكحأ ىف مجرما ىف اكن طابلا ماكحأىف مجرملا ىه ةعيرشلا

 نط نال هر ىيعرش ظنا ةريغؤم عوملم ال دوه هنأ مسلم كردأ دو

 نكك الف ؟ اعرم ةقوعانا لنارطا ان للا ىلا ال عرتتلا لارا

 ىبرملاىلا هزييعا سيسي نأ اضيأ حصل دلو ةرداخا عرشلا رغب كلادكا كل نأ

 اينيبا يفرج ةييحسلا لالا
 اهنيك لع نابتالل ةردقرالا قواوطابنا ف كارين هج 4 اعإو

 اذ افرك هحابع نميءاشبب نقار نصت نلانتنتلا نم, تيهاوس سدا ع ا

 كروكر يقام املا انضرف نإو عرشلا اهيف مكح ناسا

 . باستك اريغنم كلذ كه يلع حارف الادورو وأ « ةتغبناسن الاىلع عاجو الاومإل الا

 م قلعت الو 6 اعرش حبق الوزن ءايشألا هده قصر

 كح داف .اةيشأ ام وأ :نوسلا وأ ءانغإإلا اه ءىش دبش احلا

 بدلا ل تلاد 5 ايلوملا ل١ ف ّ ناد

 ةقإ ةلغ نع كح ام ئرتالاء ا: ةوتخ لا ىف ارز
 تقر عسل مثو ت ةراواقملا 3 تاقوأ | يلعب معا ىف كاوا مهقارغتسا ىف

 ا الف « تالزانملاو 0 ف م :,ء نوذخؤيف دعولا مهنم مقيو

 ا مهتاروع ىلع نوعلطي ثيحب قلخلا لاوحأب نوفشاكيو

 اوهاش مهيلع لخاد وهو « مهمع الوقنمو مهنم اعقاو ناك اذإ هلْمثم ناك امو اذهف

 لا ماكحأ تارت اع ده وأ هسا نركب تكس مأ

 هباىضزتعاانو لاننا لطأ تلابنإلو كفاك ةلداحلا نم هده نأ را

 + اهنقذالو اهيسك ىف نانن الل ةرتق ال تناك نإ: و قراوذتا نامه ؟ هب ضار ١

 ناكل« نظوعاولا نه رابقاالا نأ نفر تارت هده تاس

 ق1

 نفكر سلا هيبلا رسل تكلا لا واشف تسلا ا

 اشن ام نا اضيأ مدقتو . املجنم قراوملاف . هلل ”قلخ امتاببسمو « اين و

 رايتخا هيف مهل سيل هيلع نوروبمم مهنكل ؛ ةعيرشلا تسع مرج ينوه 40 )



 / رم فان كلاما نافذ سيرا عضو دصاقم عبارلا عونلا

 تفرع مب : هل ليقو . ةباحسلاتلحمضاف . نيعلاي بهذا : هل لاقف « تامرحلاكل

 عرشلا نكي ا تارا تارا ترخأ وو زوج اتم يقال

 ناس ا ا لل

 0 هللا[ هتلاذازسو لا 3 ءادتباىف عزنملا اذه ىلا "تعز دقو

 0 تلاق اا ل دلو وْ تن 00

 كءاح اذاف : تلاق . مع - ن0 تلا 5 ىلا اذه كاشاضت قر َّنأ

 . ىرسيلا ىذخل ىلع سلجاف ! مع نباي مق : تلاقف « 0

 «اهرجحىلا مت . ىنعلا اهذخ ىلا هتلوحمت . عن : لاف ؟ هارتله : تلاق مث ءسلخل

 تقلأو ©« ترسحتف ىوارلا لاق . معن لوقيف ؟ هارت له : لوقت كلذ لكى و

 : لاق ؟ هارت له : تلاق مث « اهرجح ىف سلاج سو هيلع هللا الص يكلاؤاو اهتراخت

 ا 9 كرالا كر ربط كفاتف يطرد قياو انني ةتلخمأ هنأ ةياورا قو . ال

 0 ناطيشب الهام كالا هنإ تاق كو 0

 0 الا” نولا اهب نضعمم رخل كرادم“ نإ : لاقالو

 هناا كلا رك نط اكرادللا كرك كاست ضرن اف قلقا ناك نإ وق: انأل

 نم اهريغ نيب و اهنيب قرف الف . هلل ايلو ناك نم الإ اهب صتخم ال ذإ ؛ قراوملاو
 كلادادإ ياا يك هاتر «ايتحمب 5 كح ند انة يا رولا

 نادجولا نإف ؛ نادجولا ىوعدب كلذ ىف ىنتكي الو . لاح وهو 6« لسلستلا مزال

 تاذللاو مال آلا نال « هداف الو هت ىلع هيف ليلدال نادجو وه ُثيح نم

 كيذك ور داع ريت اعداد وأ اتحمل كاد لذي الو ءزكش ل ىلاادجاوملا نم

 جاه اذإ الثم بضغلاف '؛ اهنع كاكتتالا ىلع ناسنالا ردقي ال ىلا رومألا رئاش

 نا ل كان نر قرن قرقلارع شا دك اولكر الارق قاين الاي

 لاقي نأ حصيال ذإ « ىعرشلارظنلا الا اهنيب قرفي الو . هللا ريغل ناك اذإ ًامومذمو

 قاحسا نءا اهاور ةصقلا )0١(



 ١0 0 6 ةيناملا ةلاج 1 ّ ك1 ةعبإ ردا كلا نفاع مانا 2 عونلا

 0ءردح رى 0 ةالثلا هحرألا نه ترك ذااعإون ن8

 لما لع يلا :اذقو . هتيحلا ىلا لااا دك

 : نموا ير

 6 ةرشع ةيناثلا ةلأسأا

 « مهلاوحأ تافاتخم ىلع ةي راجو « نيفلكتملا عيمج ىف ةماع اسأ 5 ةهيرشلا نإ

 اهيل إف ؛ فلكم لك ة هج نم ةداهشلا ل اعو بيغلا لاع ىلا ةبسنلاب ًاضيأ ةماع ىهف

 ع ليلدلاو::نهاظلا قاما لك" اهنلإ درت 5 «قطابلا ةيح مانعا ام رك

 ابل عاد

 ةقفاوم عم الإ قراومللا رابتعا كرت نم اهلبق ةلآملا ىف مدقت ام ( اهنم)

 : هس رال ا

 قراوذلتا نممقي ام ناك واف « اهيلع موكحم ال ةكااج ةييكرتلا نأ ( كن

 «رهاظ لي وأت وأ « قالطإ دييقت وأ « مومعصيصختب « اهيلع اكاح ةيبيغلا رومألاو

 ةًاهريشا الع اموكح ها تراضو «اهلع اك ان اهيا واكس ع فد الا

 هنع مزلي ام كلذكف ٠ قافتاب لطاب كلذو

 اهلا كللذو . اهسفن ىف اهنالطب ىلع ليلد ةعبرشلل قراوحلاا ةفلاخخ نأ (ثلاثلاو)

 .لامعأ نم ًالافعأءلب 30 كاندك تديلو «اتاماركلك ااهرهاوطا تن

 هبارحمع ةليل نك ىكلاملا ةرم ىأ ا (قضاَقَع كح 6 4. ناطسلا

 رو | قشساندق كارخإ اذاف « ةقر دجو دقو 5 كيا

 تنافي هرجتاا اا للك يوم ايدو سر 4 منع

 زك ىح وا“ هللا ةئغل كدلع نيعلاي بهذا : هل لاقو هيف ٌقصيق « ىلعألا

 هتءرطماو تليقأ دق ةباهألا اذه تاي دق املطع قلما قزلكتلا

 تلا افون قدا و اع ىلا ميسر ىديفادالا



 ( ةرشع ةيداحلا ةلأسملا )لاثتمالل ةعيرشلا عضو دصاقم عبارلا عونلا 5

 00000 ا انا كالا ناك وأ < هت كاع اذنف ميك د مدقت دقو

 هنأ مولعمو . كلذ ىلا ةحاحال تابيغلاب ربخ سو هيلع هلل خلص نأ لودنر نابت

 رار ص اوف كلاذ قاك لبا نبلغ ملطابينم لكب دب 1 مالسلاوةالصلا هيلع

 .ماري هنأ هفلخ نيلصملا مالسلاو ةالصلا هيلع ربخأ دقو « تاجاحلا ىضتقم ىلعو

 .نكمي ناكو ."'”ثيدحلا ىف ةروك ذملا ةدئافلا نم تللذ ىف مهل امل« هرهظ ءارو نم

 ,لمعف . هنازجعمو هتامارك رئاس اذكهو . كلذب رابخإ ريغ نم مهاهميو مرمأي نأ

 1 هكر ةيارألا را فيااقمكا 7 قوأراناكتتلا »اذه قااكل' لفع' هتبأ

 .ق> ىنرابخإالاو . هوحبو بحعلاك ضراوعلا فوخ نم مدقت امل « زاولا مكح ىف

 .ناميإ ةيوقت هنو « دئاوف نم هرابخإ واخعالو « لاسم مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا

 ايندلا ءاقب عم عطقنتال ةدئاف ىو,« هب معم و ل ا

 ل را را كرا ملا قي نإ يدع هن 0 ااثلاو )

 ال لك ف نإ وك الار انك نكي نإ كا ا

 .ىور 5 ؛ ايؤرلا ىرحم اهب يرجي نأ هلف « ةحلاصلااي ؤرلا نازو ىلع « كلذ قفو ىلع

 .نأ تدرأف رانيدب ىلع حتفف.ءارقفلا:سلاجأ تنك : لاق ناكرت نب رفعج ىنأ نع

 .تملقف سرضلا عجو ىل جاهف « هيلا جاتحأ ىلعل : ىسفن ىف تلق مث « مهيلا هعفدأ

 رانيدلا مهيلا عفدت ل نإ : فتاه ىل فتهف « اهتماق ىح ى رخآلا 0

 .« ةراهطلا رمأ ىف هئاصقتسا "ىف : لاق ىرابذورلا نعو * ةدحاو نس كيف ىف تب. ال

 مر كلما ىلا 0 , لو ءاملا نم تيبص | رتل لل 0 7 دا

 . كلذ ىنع لازف « ملعلا ىف وفعلا :لوقي ممول تيوتا

 وار ع ردا ا لاف ةلمخلا ىلعو

  0١ىرهظ ءارو نم كارأ ىناف اوصارتو مكفوفص اوميقأ ) ثيدحلا (

 3 اج رمأ درج لب ٠ اهحاجت وجرب ىتلا ةدئافلاىلإ هنم رظني مل لوألا نال )5

 لات نأ ةفمانا ذل مرا وذلا هم هكجل قاوأ اتا ناك ن إو هناف انهامأ

 اهحاجبت وحر ةدئافل



 <ةيلا## ةنبا ركشلا ىضتقمب اهيف ليتعلا حصن لا: ةتاؤملل ةلثطأ نا( لكنا

0 08 

 اضيو ٠ هب الومعم اعرش كلذ تبي ملاذا « قالطالا ىلع اهلامعإال بجوم كلذ:

 < نسيلام اهناشا دق,ةلوخدمب ىحفةفلاحلا متقن تالا نإ قرا ا

 وأ ملفي اعرتش رؤمأم رهو اذك لقتال هل لاقي قكر <ةقفارلا 0

 ىلع هكواس 0 د 1
 أ

 نمل اذه عقي.ام ًاريثكو . هنع ىهنم وهو « اذك لمفا »

 نيظفاحم مثدجو ءايلوالا ريس علاط نمو . خيش ٍنودب هدحوّكالس نم وا ؛ تاوصلا

 ءايسالا هذه ىلا اهيف نيتفتلم ريغ « ةعب رشلا رهاوظ ىلع

 (منأب هلع ةلأنملاب تيزيعدقوجااىلااغ < [هيحلا نأ: منقل دهب نر

 ش اهيلع لمعي

 عم اهيلع لمعلا امأف ٠ ةيعرش ةدعاق مري اهيلع لمعي نأ انه ىننملا نإ : ليق

 ىفنع ؟ سيلف ةقفاوألا

 لصف

 ؟ اهقفو ىلع لمعلا غوسي نيأف « طرشلا كلذ رابتعا ررقت اذ

 لكملا روح هيب ايفارلا تايواطلا وأ تارا رود الاثأ كلذ ل

 : هجوأ ىلع كلذو . مدقت ام ىضتقع اهخ

 هدصقي انالف نأ فشاكملا ىري ناك ؛ حابم رمأ ىف نوكي نأ ( اهدحأ )

 ملطب وأ © ةقلاخ وأ ةضفاوم نم هنأدتإ ىف هبلا دصق ام فردي وأ ىدال 00

 ىلع لمعيف « كلذ هبشا امو « لطانوأ لح داقتعا وأ تيد ني 7 ىلع

 نما اذهف' 6 كلا هدنعف نك نإ 2-2 نم ظفحتي 0 )| دصق امسح هل ةئيهملا

 مدقت 0 اعالإ ةلماسال نككل « تالذ ىغتقت ايؤر ىأرو 5 ؛ 01

 لخدي ال لقاعلا قاف ب اهحاخم وحر ةدئافل اهبلع لمعلا توك نأ ( ىاتلاو ١

 < مريخ وأ بحع اهلا تاقتلالا بيس هقحلب دقف « هيفاع فاك يال 00

 انوا عت كيك وطنبل «ارابنج او ةيتفن ئه تكزدكا ةير د

 ١ 1 ل ج  تاقفاوملا



 ( ةرشع ةيداحلا ةلآسملا ):لاثتمآلل ةعيرشلا َََ و دصاقم عبارلا عونلا 1

 فلاخ باطخ وأ فدك لكب مريغو ءايلو الانم سانلا ًابعي ل انه نمو .ةيعرشلا
 ءالر الا رع ةلوقتملا اا وح الإ اضقفاذه تيساخإ و تاليا نينا اودع لب عورشملا
5 1 

 نيتلا لوانت نوكي يحن ؛ ىعرش عنامب سيلف ةرحشلا نكن نعيزا تلاعو

 0 14 كوالا نإ هل لا اذيصةراقلا ىدحور 1 ماكل 0

 7 5 0 عضومم ماعط نظ و 1 ا نيقي نم هريغب هنع هانغل 5 هنكلل ؛ كال

 ا 0س اك ها راحلا نك: ارق وأ ينابلا اذه ىام اش كالاذك و - كلل رنغ

 16 5 2 رار نا رولا ني طا دعا لاند لا كلي 5: « ةعداعلا هدلط

 0 00 2 را فلا املا ىف لوقت 0 اع 0 لوح دعب 00

 ا مرخنيال ثيحب اهنع ةحودنم هل ناك اذإو . بوصغم

 هيلع جرح الف « هب هتلماعم ىف عرشلا ىلع ًاداهءاو « رهاظال الامعإ فثكلا كلذ

 ىعتقا هتفلاع انضرف و هنأ 2 و هيلع 2 الؤ 8 1 1 1 زياح نمالعتنم ريصلا 2

 نان 5 0 ضن د كا كاش يل مول الو

 د ل ءابتا نعمتاتن 2 ا ا

 ةنبلا 00 اذه . ضآنلاب هلصأ ىلع عرفلا دوعي وأ « عورشب سيلام'

 نإ » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ذإ ؛ نينعالتملا نأش ىف ءاحام *لّمأتو
 نانو ىلا ولع ع رن ظنوا نواةزاوزف اذنك «ةفجلل دك تفاح

 دحلا مقي لف كلذ عمو ؛ هوركملل ةيضتقملا ىعو نيتفصلا ىدحا ىلع هب تءاخل

 لدف « ' ناي طرت ناككما نامألا الو » : هسفن. ثيدحلا-ىف ءاح.دقو .:اهملع

 هل مكحال هب سرفت ام نأ ىلع لدي هب مه امم هعانتماو « ةعناملا ىه نامي ألا نأ ع

 نكت مل جوزلا لاق ام ناميالا دعب رارقالاب وأ ةنيبلاب تبث ولو . نامي الا ةيعرش نيح
 اهنع دحلل ةئراد ناعألا

 سلف اهرعك هطخراص نإو ىراوخلا "نأ .ىاثلا لاؤسلا ىلع اوكا

 دا ا مجرخا ني دس قابل ىأ ©



 "ابا. ةاعرش كج نمزافت ]ام هقارككلا دعم قاتلا روك اكإ

 .ىف سيل نكلو . مولعم رمأ ىلإ طبضنبال ىذلا رعألا ندا رتل

 0 1 2 3 1 زومالا هلله اثم

 انتعي رش ىف هلثم لوقلا نكعال اذه ىلع مالغلا رضحلا لتقو . اههابشأو دشر ناا

 ردا هناك مث ناك نإ هنأ ررقتام هحوو . خوسنم 2 م

 .عوطةمرهاظلاب كلا لصأ ناف يدفالخ ىلع لت ةعيرشلا ةمعف لاوسلا

 .ديس نإف ؛ اضيأ ًامومع ريغلا ىف داقتعالا ىلإ ةبسنلابو « ًاصوصخ ماكحألا ىف هب

 ا ل رو ورك عم ملتسو هيلع هللا لص دل

 .نايرج نع هجرخمب كلذ نكي ملو . مهاو-أ نطاو لع نإ و « مريغو نيتفانل

 هيلع ترحام ىلع رهاولجلا

 سابلا لوش نا انعكس : لقال زف نم ٠ كلذ* ناك اغا: لاه الب

 جرح الف دب للعام مدع اذإف . تؤلم ال رخل 12 ا لتي ارمي

 .ىدؤي بابلا اذه حتف نأل «ررعتام- لع رليلدلا "لد ا اذه : لوقت نال

 .نذعلاف ار هاط تيس نتقلا هيلع كطيو نم/نافأ 4 رهاواطلا سر طمعا

 شوش اعبر ىبيغ رمأ درحمب لب رهاظ ببس ريغب هلتق بلط نمو « حضاو رهاظ هيف

 ىرت الأ . ةاجبابلا اذه دس عرشلا نم مهف دقو ؛ رهاوظلا ىلع نارو « رطاوخلا

 لو ؛ ركمأ, نم لع نيملاو ىعدملا لع ةنيبلا : نأ ىلا دستلا ١ ىواعدلا كات

 .ىف ةئيبلا ىلا جاتحا زييوب هيلعا هللا لضنْمالوتتو نإ ىبح ء دج تردون

 ةعيزخ هلاووشا ىحا 47 كيديش, نم 31 لاقف يارا ناك | امرذي اسوا

 بك حدا ولف ا ةضالا دارا ككاو اقر نتدارش ترابا نا

 اذهو  ركنأ نم ىلع نيهلاو ىعدملا ىلع ةنيبلا تناكل سانلا حاصأ ىلع سانلا

 يااا ملول بيل تم قا لوسن للا تارايقالا فتلة ىحلاو طعلاو تا

 :ىرجلا 553 هن نايت اك كلا نك راكد عمو( بذك ًا)ابلعل 0

 رخآ .ىثب للعت الب عرشلا ةدعاق ىلع



 « اباوص ركذ ام قفو ىلع لمعلا نوكي دق هنأ ىف اننيب عازنال نأ باوجلاف

 : نيهحو نم كلذو . ةلملا ىلع عورشم وه امم المعو

 .ىف هب قحليف « هيف سو هيلع هللا ىلص ىنلا نم ناك امب تاع

 , ىنلاب صتخ زارا قم اذه لمع نأ تت ماذإ متداشت ف قاكرام موق

 صتتختاناو . عقاولا ليلدب « ةقراخلا ر يمال[ ت2 0 ثيح نم سو هيلع هللا 3

 . انتعي رمش ىف 2"”خسن امم اذهىلع رضحلا ةصق نوكتو . ًازحعم ناك ث يح نم هب

 0 ا تحمر ع ءاني 6 ةالنلا رتل, "9| تفاقم « اعلق ةنيفلللا ورش نازيلط

 ىلع ةخونم ةرقبلا ةصق كالذكو . هب لوقلا نكمي الف مالغلا لتق امأ . تاداعلا

 0 رذاط «ىهذلا لوعلا وقلة يلع ةرغ 5 ليفاتلا نع !ةكحوت و, نيلي داقلا سحأ

 ١ نلف دنع نعد :لوتعملا

 3 لوألا ةدعاقلا ىضتقم فالخ وهو - ساقبإل 1 ىلع ( ىاثلاو )

 ةده نا :,لوقتف همدعاناردق نا نكلو ب سايقلاب لمعلا اهيلع ئراخلا ذا

 كنان ا فرانس يال وه « ليم اضن هل اوفس لابن وألا وع تالكجلا

 . طعلا اذه اهيف لخديف «رصحنتال رومأب نوكي بواقلا زازحو . مثالا وه

 20- مش الاو . سفنلا هيلا تن اهلا ام َربلا » .: مالسلاو ةالصلا هيلع لاق

 .نم دنع « ةيعّرش صوصن ىلإ ًادنتسم هنوك نع اذه جرم مل اذإف "7 « كردص

 ىتح « هانعم ىف ةصقلا هذه تناك ام سو هيلع هللا لص ىنلا نعت مل هن ا

 هب قحلتف ٠ انعرش ىف ءىث هانعم ىف ردص دق ناك ام ىلع الإ لوعن الف هيلع ساقي
 سايقلا قيرطب

 .لمعلا اذبمالإب صغلا نم وجنيال لاملا نأ ةدكؤملا نئارقلا تماق اذإ هنأ ىأ 5

 خسنلا ىوعد ىلإ ةجاح الف هيلعو ىأ « هنم عنام الف

 لا ل هكا 2 تادسأاو نعو : نيعبزالا ى ىووتلا لاف 6
 000 تلق (؟ربلا نع لأست تئج ر لاقف ملسو هيلع هللا لص ىنلا
 00 و ندفللا قاذلا اق مثالاو لكلا هلا نامطاو نقلا ىلا تنايطا املا
 قش هانا ئراذلاو دمحأ ىدتسم ىف هانيور ( كوتفأ و سانلا كاتفأ ناو ردصلا



 5169 ايعرش ايكح ضراعت ملام -ةماركلا ىضتقم لمعلا زو اهإ

 ةاملق 4 ةاردل جورب هنأ ىدتيلا ا سابع نعو 0 ىدومل ىلإف ىم 2 3

 دعبف © جرخو عنتماف ءااينع ردز اهتم وردلا دارا. الف ةمادن هلع عقو لوخدلا ظ

 ع ةيداع .سيغ وأ .ةيداع ةمالع هل ناك نم كلذكو . جوز ال رهظ مايأ ةثالث

 نضع. قوورع هل نر تيح لساحلا تاالكم ذل مأ لالح لوانتملا اذه له اهب

 هنم عنتميف « كرحت ةهبش هيف ام ىلا هديدم)اداع

 0 ا

 الص ا لوَشسَر ىلفا! ثيرتحلااءارغلا قب شب تنامو + ةموطد انا يتلا

 55 لكلا نع هباحأ ىهو وه ىهتناو «لوقلا كالذ لع ملسو هلك نا

 » - ترد نأالإ ان عرس وهو 6 انليق 0 عرشل قفاوم م اذهو . رابخاالا |

 ا انفي ١ اهضعبب ليسفلا نرضو" اهحذ ا دإ 0 58 ةرفب ةصق َْق كاللذو.

 ةنيفسلا قرخ ىف رضحلا ةصق ىفو « صاصقلاب مكحلا هيلع سرور قلو

 ءايدن الات ازحعم ىف رثؤي امم كلذ ريغ ىلا ىنعلا اذه ىف رهاظ وهو « مالغلا لتقو.

 مهنع هللا ىضر ءايلوألا تاماركو «مالسلاو ةالصلا مهيلع

 'اينوالاو انيقلا لاةيقنلا ٌتاذاعلا "زار نأ تس

 ايل تحول هيطَع وأ ءاملا ةساخم لغ ىكاظرتأانلو ول اكتفت ةلاتيلا ةنيقتلاب فا

 4 ةداهسلا ملاعنم واسيغلا ماع نم رامخإ نيب را ذإ 4 انيه كل لكف# بانتحالا

 فشكلا نيعب اهتي ةرو « ءاملا ىف ةساجنلا عوقول رصبلا ةيؤر نيب قرف ال هنأ اك

 نع اذ أامهنيب قرف نمو. كاذىلع ىنبيب اك اذه ىلع مكحلا ىنبي نأ كماقأ ع

 سوما انأو كلل سة كالا راجتأ يتسلل.
 ىش هنإ ىتح عرو ةدايز ديفي هنكلو . محلا لصأ ىف هل ريثأت الف فصولا اذه

 رفاكل ىهو ابنع

 ىراخبلا هجرخأ ()



 ( زم لكان هلال لاما هع رشلا عضو دصاقم عبارلا عونلا 8

 0 0 كك نكرووسا نو وقالب عمس ام ىفتقم

 مالسلاوةالصلا هيلع 1و4 طابق قكفم اف اانو اًيلخأ لع علطي هيدي ىلع

 نأ م احلا منم ىف لصأ وهو . لع ام قفو ىلع ال « عمس ام قفو ىلع الإ مكحي مل
 أ 8

 .لودعلا هدنع تدبش اذإ 5 احلا نأ هنع روهشملا لوقلا ىف كلام بهذ دقو

 بذكلا دمعت .مهنم عي ملاذإ « ممداهشب حلا نا ذا 7طأإ

 6 د هكانلا ع نوك عم د طك نم دات كح 3 هنأل

 0 5 1 اهلخادت 0 رازكا 00 مف ةبيرر ال ىلا تا |١ نم

 | ا ره 2 تادافلا م دافتا اعل |ىلا ةمسنلاب كلذف هماعب 5 احلا ركح# 0

 ,ىكحو 3 ىمظعلا ةححلا وهو 3 و هيلع هلل ىلص هللا لوسر د هريتعإ, / كلذلو

 ىف ةسارفلاب مكحب ناك هنأ 0 لال[ يقاقلا) هانا ىضاق نعيم غلا نبا

 0 انحسلو لأق 9 ًاضاق ناك مايأ ة هب واعم نب سايإ ةقي رط 0 ابرح 4 كحل

 نك نإ 21 2 رهو لاق امانه هيلع ديلا قيمر ىتاشلا ركب ىلا تانألا

 نارا ةحج ريع نتاانلطم هارد م

 - نيوحو نم لك ا لبق نإف

 د ل كلا تنافي كما ناو او لعام تضع هاما مدح

 فشك ىلع ًادامعا « اًوانت رهاظلا ىف مه ازئاج ناك ءايشأ لوانت نع ما وقأ 0

 + م ور لدتعأ نخ ( كلا نع ءاكح ا ىلا ىرت د الأ د مما ا

 «نإ .: ةردسأا ةتدانف | 4 0 مهف « نيت ةرحش ةيداملاب ا ملدا

 ىضاقلانأ ىلعمهيبأ ةركب ىلع ءاملعلا قفتا ماكحالا باتك ىف ىنرعلا نبا لاق )١(

 ال مأ هملعب مح لد ماكح الا رئاس ىف اوفلتخا ناو . هملعب لتقي ال

 ف لوعي اك كلل ع 2 لطابو قح نم لا قام ىلع علطي ناك دقف 0 00

 رهاوأفلا ىذتقم راتعا ند ا نوناقلا لع 1



 ا ب امر كح ضرع ل ل

 ةيصو 1 ىئضر ركل نأ » ىور اه عونلا ادهني 0 م

 هةيكللا دعاوقلا ف حدقت ال نيع ةيضق ىهف )» تياوز ا فرد هنوم دعب لحر.

 لَط 2 اهم مزلي الف « كاذب اوضر ةيرولا لعلف « اللا

 0 6 0 ا بوصغم نيعملا ءاملا اذه نأ ةفشاكم هل تاصح ول اذه لعو

 نشأ امو 0 ىرمجا هححلا ل محبنقفو دير لالا نأ وأ عينك دهسا 00

 هل زوجي الف ؛ رهاظ ببس نيعتي ملام كلذ قفو ىلع لمعلا هل حصير الف « كلذ

 0 ل ل ميعستلا نإ لال

 در ىلع ًاداهعا اهكرتي الف « رخآ رمأ ةعب رشلا مكحت اهيف نيعت دق رهاوظلا نإف

 الل كرك رولا ملا 2 لع ايف ديتس ال 1 هةر را

 . لاحم حيمس ريغ اذهو « اهتابجوم رهاظلا ىف تبترت نإ و اهب "7 ماكحأالا ضفن

 هيف نحمل امال

 1 نوكينأ , ع ل ناومصتخا ١ نإ » : حيحصلاىف ءاج دقو

 ه1 ردع ا 3 ام ركحأف « ضعب نم هتحنم

 محلا الو ايلعل (1)

 املا ربطأ فشكلا نأب "رابعا ىحاقلا نم اهرودص دعب ايامنا ىلا ٠0

 رهاظلا بسحت كلا تابجوم كرت اذكنف.حيحصريغ محلا هب ضقنيىذلا نيبلا
 لاقي دقو احيحط نوكت اله ريخآوأ كفك لع التوك ةعزرفلا عارف ضخ 5

 نم دعبأ وهف « ةريثك دويقب ةديقم ةردان تايئزج ىف نوكي اما ماكحالا ضقن نإ

 مزايال هنأ ىأ ةعونمم ةمزالملافءابنيب ضراعت لصح اذإ مكحلا تابجوم ضعب كرت

 ضمن مورا فيشكلاب تخمالا ىلإ اعرش ةريجملا ةدايشلاب دخ الا نع 0
 نال كلذو . فشكلا لوصحل ةدابشلا هذه ىلع ءانب لعفلاب ردص ىذلا مكحلا

 فلؤملا هيلا راشأ م. ماكح الل. ليامعتو ريك داسف هيلع بترتي ماكحالا ضقت

 0 عض وم قس

 نم ةعطقدل عطقأ امناف هنذخأي الف هيخأ قح نم .ىثب هل تيضقنف رهتيقب (؟)
 :ء ناكبقلا هجرخأ رانا



 بييكدلاو ةيارنلاب نم كالذ المع ع هلل ا لمع دي ىلاثلاو

 تدل ب اأو كارعا اع اعوام ركب ىأ علوقكا ؟ريجوفلايلاو مالا لاو“

 نا هني ةقيكلا ع ًاننأ ىلا ةحبصنلا لمعأف «*!!ليحلا ةييزاطار » ::نمع

 نأ. هلوقو ءايرثلا غلبت ىتح خفتنت نأ فاخأ :٠ لاقو سانلا ىلع صقي نأ دارأ

 عم:لاق ؟ تنك ل غم : لاقف نالتتقي انهار قتلا و: نيستا نأ دايو يلع ضف

 انف نفل | ريكي و « ًادبأ المع لتال ء ةوحمملا ةيالا عم تنك غل لاقي رقفلا

 د و لج عفن شل دا مهدعب نمو حلاصلا فلسلا نع

 . اطسإ لمتح هيف 'مالكلاو « رومألا هذه ىضتقم ىلع لمعلا طرش ىف رظنلا
 : ضو هلع مالكلاب هدرفنلف

 6 ةرشع ةيداحلا ةلآسملا

 مح مرخال نأ طرشب الإ «ريتءتو ىعارت نأ حصي الر ردلالا رع نأ كادر

 اى رك سيلا د اكج وأ ةيعرش ةدعاق مرخخ امن إف و ةيطد ةدعاق الو ًابعرش

 0 ا و لالا يا

 عورشمت باث وه امل هتضراعم ةهح نم ؛ هرايتعا حصب د 6 0 دقو

 مس « صاخال ماع سو هيلع نال سال هب قا ىدلا عيرشنلا نأ كلذو

 م01 ل د 1 كتي الو « مرخني.ال هلصأو اذه لبق ةأسلا ىف مدت

 1 1 و قدك فلا ا واوا 2 هيعمل

 0 1 كيساف ويش ةعب رسل ف : دبع | اد صم هددصل ْن 2

 ناروبشمنالدع هدتعدهش 0 دشرزنبا اهع لد : كلذ ةلثمأ نمو

 : هل لاق سو هيلع هللا لص ىبنلا نأ «همانم نف "خلا. ئأرق + 'رمأ"ى هلادعلاب

 ا 0 7-1 ال اي ورلا "قم اذه لثش 6« لطاب اطاب ام اف ةداهشلا هذه ركحل 5

 كادت 1 هدب رسل هع 000 ا 00 ا الو« ىبع

 نمر ةردشاعلا 000 ايداع عازل تاع ىأ )01(

 ةصقلا | "30 ا ةنيلا ماك



 اا 3 تاماركسلا عمستعا اراك مل 1و

 ب

 >رمع 4 مهم دحاو لك قدح ف ل ا|مع هلق 00 7 كانا أ مالسلاو ةذاكقلا

 1 هيالدإ ىلع لا تفي الجر أدغة ارلا ع 2 ا 5و .٠ مويف ةقداصلا ةسارفلاب

 لكل )نإ وق الا ركل حتفف هنع 07 ضر الع اهاظفلاو

 عالطالا ىلع ب 0 هتوف يلد كم كوكا كان" تت فمش كل

 6 اود 0-0 مدحأ ودعيو طاع أمه 0 1 5 « ةعئانلا لا هايباصو ىيغلا

 متاع ) دلل املا مث « ىرخأ عفرتو ةفحص هيدي نيب عضوتو 2
 -ِ ع 5 1 ِ ء : -

 ةْمَفْلا هتف ارامع ناو ا هاصوو 4ر , واعم كتالع ريخاو ) داو هَ 7 مويلا

 ؛ نوعنصي فيك مهاصو مث "7 اهتقو نع ةالصلا نو 007 رك 7. ةيعانلا

 ةالصلا هيلع هب ربخأ ام رئاس ىلا . "*”ربصلاب مهرمأ 5 + ةرثأ هدلعب كوتا

 .«ريثبتلاو رب دعشلاو ءقيدصتلاو قاعالا ذئازنا تلح لا تاببتلا نتا كالا

 ىصح نأ نم را وهو كلذ ربغو

 لمشل ةلمج ةرابع 0 .ىيغلا مدل نويل لخدب رَخ - د هدعب امو اذه 000(

 ةم الل ةكراشملا ايف حصتل ا ا

 حماستلا نم برض ىلع
 لع بقانم ىف ىراخلا هأور 0

 نع نيحبحصلاىف ب طاعا مهل نوكشس كلف كَ ءاهشلا حرش ىف ىلع داك لاق )ع

 1 يك ا ىذمرتلا ىفو لاق مث رباج

 0 0 و 7 فيعض داتا 0 0 كسلا 9

 ) مهليسم

 ليعامسالاو ىتاقريلا ركب وبأ هجرخأ ثيدح نم زج حر

 رذ ىنأ نع قرط نم ملسم هاور (0
 تلمعتسا هللا لوس ران ٠ لاق اصلا ا نأ ريضخ ه5 (/م,)

 هر ىدعل 0 مستو هيلع هللا لص اهلا ]و2 نق ىلكعتسللا و ان الف

 عي نس لاقو ىذمرتلا هاور ( ضوحلا ىلع ىنوقلت ىتح اوربصاف



 ( ةرشاعلا ةلادلملا ) قاجتمولل ا ةمياوعتلا عضو دصاقم عبارلا عونلا 5

 يقسو انما ؛ قرا: ضضتقح لع بق سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ 4« امهدحأ ©

 ل ا هتمأ نود هب صاخ كلذ نأ رك ذي مل هنأ عم 6 اذار اذو اريشبتو اةييلعل

 .ىلع ليلد تبدي مو هنمردص لمع لك ناقل كلف ف مهكح ةمألا نأ ىلع

 . ةاارشملا م هتمأ ىف هدعب كو امر كالذ نم ىنكيو . هريغ نود هب عطاصتخالا

 . ماجحإلاو مادقإلا اهيلع بترتي ىتلا ةراذنلاو ةراشبلا اهتدئاف اعإو

 ودل نيكس اول ويفع ا شو سن مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقو

 ا ل اوبك تاذ دعب نورا موففلا ةيكتتتاو :تبلك كيلا رعت » : هل

 .ناكول "خلاص لجر هللا دبع نإ » : سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ةياور

 ةفعف كارأ 4 6 ”رذىبال مالسلاو ةالصلا هيلعلاقو « ىيالا نم ةالصلا 83

 كا تلا 1 لامر الو 2 نينا لق نترات عن ةرَل "لفحأ م كل 50 قاف

 0-0 ما دق كلا اغلا زاذكرا ةنظاعي تسلك كلور

 ةالصلاهيلع لدو 6040 ) هدلوو هلام رثك مهلا 0( :ارنال لاقرب ى» ها 1

 ىااللوسرلاةلاقمنأ رهظيو « بترام هسفن هللا دبع ايؤر ىلع بتر دقف تا

 ايؤرلا باتك ىف ىراخبلا ةياور 9 . ةسأرفلا ليبق نم اهلك سنأو ةبلعو رذ

 لجرلا معن عرت مل ) هل لاق اثلاث اكلم نأ اهمقف « مانا ىف عورلا باهذو نم الاب اب

 0 هذه لوسرلا ظفلنأ 7-0 قيككللا مالك نم تسيلف ( ةالصلا 1216 الكر

 ان ل لا طفت( لاللا نت ةدلعلا تكي ناك ل طاص لكم ةادع نأر
 فئكتبالإ اهنوقلالولاقل الوقم (حلا معن ) هلوقلعجرهاظبس يلف.فاؤملا اهاوروتا

 (ذ١١١ 2 جر) مدقت (

 نكسلا نباو عناق نباو ىدروابلاو ىوغبلا نع ريغصلا عماجلا ف هجرخأ (مر
 ىوانلل قئاقحلازونك ىف هجرخأو بطاح نب ةبلعث نع ةمامأ ىنأ نع نيهاش نباو
 ثيدحلا اذه دانسإ ىف قهمبلا لاق ريغصلا عماجلا ىلع هحرش ىف ىوانملا لاق مام نع

 ثيدحلااذه ةمص مدع ىلإ ةباصالا ىف راشأو « ريسفتلا لهأ نيب روهشم وهو « رظن

 هنظأالو ربخلا مص نإ  ةصقلا هذهبحاص نوك ىفو لاق مث اذه ةملعث ةمجرت ىف

 ىذمرتلاو ناخبشلا هاور (4) ىردبلا وه  حصي



 :77/٠ تاماركللا_ىصتتع لسا نازحي ( لكك )

 تدعو هيلولتلا قييدك يردك ته نمور هسظس كل

 الو اهيف دازيال ةدابع ًاضيأ ءاعدلاو . كلذ هابشأو « راهللا ىفرط ةكئالملا عامجا

 . مدقت امف اهلثم دهعي مل ىتلا ةفلكتملا تائيهلاو ةلعفتسملا تايفيكلا ىنعأ + صقنب,

 لمصيمالو 5 حنا مدقتم ىف اهتايسادخم ال جملا ةيعمالا تا

 ىف فورم ا عئابط اهيف ىعور ىتلاو « .ملاصلا فلسلاو مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا

 طيلستك ءاعد ريغب ناك نإ و . مهريغ هب لقيملام « مهوحن احن نمو ةفسلفلا لهأ معزا

 قلب: لصأ هل دماالو- : .لقتلاتلباث ريغ كالدفا < ليفت يح ةيشالا 0

 قراخلا لاعقتالا نكن إو اذه . ىعرسش ال ىنسلف ربيّدتو « ىككح لاح:كلذ لصأ

 لب « حرملاو لتقل ًارهاط قديس دفا ةنأ اك رتسصلا لع لف

 .وه لب ؛ هّحنَم لعد هاش نوكي الو ١ كلذ لاثمأ. ىلا نيعلاورحيلاب لصو ذك

 صاوملا نم ريثكلو ”ماوعال مدق ةلزم عضوملا اذهو . ضحم دعتو « فرص لطاب

 . هل هينتيلغ

1 

 ينو ءييتأو رش ورتس لو يلع هنا لك فلا نأ تلال

 يا م ا وع ةتداضلا ةبسارتلا سرا
 هذه نما: ىشب"صتخلا عب كلذ لكم لدفن أك: ةفئاضلا اورو 1217
 عم نكل ل جرام سيل امت الماعو « باوصلا نم قي رط 0

 3 مدقت اك لا اننا ل ايلألا نمو . كلذ طرش ةاعارم

 ةراشب هتاماطلإو ءاووقكم طاع لَسو هيلع هللأ ىلص 20 01(

 : .اذكهو « نووئشلا ضعب ىفتافرصتو ءرخالةراذنو « ضعبلل
 وقل عبات كلذ قدص نأ قبس امم تملع دقو هلمع ىف باوص ىلع ء ناك سو هيلع هللا

 كا الا ىأ (كلذ طرش) هلوقو (ح ئه فتحا نق ريلإق اذلو « ةعباتملا
 ةيلاتلا ةلأسملا



 لا تلا ف1 دال نا تاباركلا نئاط امو ( لمخ) 9

 0 12 تاكو ةلاقلا تاكل كعك وهام هرم بسال ناك

 ؛هب رصبملاىفال رصبلا سفن ىف ةقراخلا تناك ثيح « غلبأ انظر

 ترهظ ىتلاهتاماركو مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا تازحعمنم ناك امإ كلذ نأ ىلع

 ظ هنامز ىو هدعب هتمأ ُْى

 ا ل ركام لالا و االع داعتلا ع يذلا رهو رفا ده

 هر انا لاكن هلو لاكش ىلا "فاي ايف نانا عمي اهبرف ٠ ةلخلا ىلعال

 2 اجلا فاول جدر 3 قارا مالكى ف رظناو . هل

 عَ

 2 دك ا ترد ةكراش لكن ىلإ لك 3 مالا اذه ىف دئاوقلا نمو

 « ةحيح ىهفهنازجعمو مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلاتامارك ىف لصأ ال ناكن إف

 ةسيماوم اول ل رك لا كلا لصأ امل نكي ل نإ و

 ا تارك نوكملم ابق إب هت ةنفا ركنا قراؤللا ىف ناكل ى ديو ]2 .ةيلقباط لك

 تدك نارك الا او

 هككلاتز !اةعاعضلاب تاغرقلاو) ممطاب في رصتلا تازرل نأ لالا كلذ ناسا

 اهضعب تاماظ اهلك ى هو ؟ ةقراخ ليعافأ مهنع ردصت دق « ةيموحنلا ماكحألاو

 هللا ىلص ىلا تامارك ىف ال دجوي الو « لخدم ةحصلا ىف اطل سيل « ضعب قوف

 لسو هيلع هنا لص ىنلا ءاعدف صوصخم ءاعدب كلذ ناك نإ هنأل ؛ عبنم | ]سو هيلع

 نازك لع وتعا الود 6 ةكاطلا كالت هنف قرح الو © هشنلا كلت لع نكي

 000 لال رد ا 0 سر ونام در ل ل د7 كك ارعلا

 ءانيدلا نع اهاذ 5 :ءاضرمم 6 .هنلإ اجو 5 ةدألا مجري هيلا

 1 لا رفاكو ىل نمْؤُم ىدابع نمي حبصأ » : لاق ذإ « اهيلا



 ١" تازحسملا ف لصأ اًهاتاماركلا نأ ( اهنا ) دعاوق كلذ رع ىدنيو ( لصف )

 ان تدر كم نامدلا ف دره هدر كر د

 ماعلا قلطملا ما 7 اتلا لا كا نأ 1 ا َت ىصاعملا ىلع هأيإ هلو هل :امح 0 عوقولا

 لك رئاصلاو :رايكلا طا ك2 نك 1 ؛ سو هيلع هلل لص وسر

 رمعب ةصاخلا ةطقنلا كللتف « انه ىعءملا اذه ريرقت ىلا ةحاح الو . قالطالاو 1 ركعلا

 مآ

 ريغ وم امال ةثم دوصملا اعإ قاس انا له هلع وأ ناطسشلا راف نانا انا

 هيلع هنأ ( اهم » . صاوخ هنف سو هيلع هللا ىلص ىنلا ةيزم تدار ادقو . ةذاز

 ل 5 0 ىح « ناطيشلا نم هتك 1ك هللا ردنا ال ةالصلا

 0 0 به ) : مالسلا هيلع نايلسلوق 0 ذت مث « دجسملا

 ةالصلا هيلع ىنلا نأ )»ع اهنمو اذ 6 كلذ. 0 ع معاردشب 0 0 نم

 فهنم ءىش 85 رمح اطب 0 4 0 0 هسقن نم كلا 0 اطا مالسلاو

 6 ةنم كرد نإو ناطشلا تاعرت نم . 0 مالسلاو ةزاشلا هيلع 4 »ع اهو 0

 هنع دعب نإ و انما نكي م رهو

 لب 6 و هيلع هللا ىلد ىنلا كا ةيسنلاب اهضراعيإام درب ل ناع ةيقئم أماو

 . اهمدعاهرك ذ مدع نم مزليال ذإ ؛ هسفن نع اهرك ذي ل نإ و اهب لوادوك

 ل2 ى لا 10 أمح 5 ىو 4 هبف تناك ةيصاخل نايل كتلك نإف 0 1

 نك 3 4 اهردخ ف ءارذعلا ن "بم ع أمح ا 6 كا شالا دشأ 0 هيلع هللا

 . نكشلا لع ءارذ ىذلا وه ماللسلاو ةالصلا هيلع ىنلاف اه 1 25

 هتالذب دوضقملا نا هيحاصو 0 ىف لوقلا ىرح 0 اذه ىلعو

 مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلاو « ةفلك الب اليل قي رطلا ىف ىثملا نك ىح ةءاضإلا

 لك كك ودلا قوكري 5 هلاك ف ئرب نا لإ ع هرقل بيش - نكي ل

 امهريغو مسمو ىراخبلا هجرخأ 1

 رم ا ولسا تار ا (5ر هاف 00١



 ا او ا فلا ل كلا عونلا

 ف لس و ةراع هللا ةازص هللا لوزسزب دنع نماجرخ 1 0 ب نب دايعو ريضدح نب

 00 و هال 0 6 عم رولا قرفاف ة اة رقت 1 4 أمهم كل نسب رود اذاف 6 ةفلم ذا

 ة احلا نعا نال وةنللا نع كاد نغ ىلإ ؛ مالسلاو ةالصلا هيلع هنع 0

 0 هيلع هليأ لح ىنلا كا ىلع 6 رهظ هلا لمس م م 4 مدع ندهو

 0, ةمايقلا موب ىلا لقني وأ « ءاماعلا وأ ءايلوالا نع لقئام لك : لاقيف

 22 ةجاذ تايزحو دارفأ ىبعف « اهريغو موهفلاو مولعلاو قراوخلاو لاوحألا

 كلا ا يلا تارا تاريخ سو هيلع للا نلص ىنلا نع لقتام تايلك

 اب فصتي مل نإو « ىنزج وه ثيح نم ىنزحلاب قيلت فاصوأب "7 صتخم دق
 الا لع ا ل تت ل او 1ك رهام هيل نم كلا

 ا و للا لك لادا لقتال هبا ضاخح وولطا ىفةكلإذ نأ الو

 دلل كارل كنك | هيما قل هادو ةنققس نم وه دإ وع ألا
08 

 هفاصوأ نم جذوع لاك ى حف ؛ سو هيلعّنلا ىلص ىنلا ةيح نم الإ رهظت م ةمألا لع

 هتاماركو مالسلاو ةالصلا هيلع

 ءادتقالاو عابتالا رادقم ىلع الا اضل مماتي نأ كْنَد ةحص ىلع ليلدلاو

 ةعباتملا نكت م لالقتسالاو اهب صاصتخالا ضرف ىلع ةم تاني حط تنكر هن

 مي خلا كار الا 1 لا

 (ريست )ىراخبلاهاور )١(
 تايئزجلاف . تايئزجلا هذهم قيلت تاصخشم نام, نكلا! تانئزج نأ أ 69

 ريغ رومأ اهنأ ىأرلا ىدابب رهظ نإو - تاماركلا نم ةباحصلا ضعبل تدجو ىلا

 هتيلكو . هتيلكن م تايئزجىه لب كلذكس يل عقاولاف - لوسرلا تامارك ىلك يفالخاد
 ناطيشلانمةقلطملا ةمصعلا مالسلاو ةالصلاهيلعهتمصع ىف فاؤملا هروصيس م« لكأ

 ةا م ها ودعلا رفي .كف . ةمصعلا مامت ىضتقي ال ىذلا رمع نم هرارف ىفو

 تاالفغلا ضعب ىف هنم وجني الف هيلع ركب دق هنكل

 ( ىلكب الإ ايئزج نوكيال ) باوصلا لعل مر



 "هه نأ تر عمل ق6 انتا 5 0 6( دعاوق كارد ىلع ىنما» و (لصف)

 اذه نه دجو ةعيرشلا عبتت نءو ( 0 لاو ا
 الا 7 2 ثرتو ؛ تاكربو تاريخ هنم سبت#ل هتمأ نأ ىلع لدي مك

 : كلذ لع قنارطلو : ةيستكمو قاع هلا نم رك

 لصف

 :لعاؤق هيلع ىبش ل انهو

 تافشاكلاو « تاماركلاو ايازما نم ةمألا هذه هتيطعأام ميجنأ ( اهنم)
 هللا ىل ا انيبن ةاكشم نم ةسبتفم ىف اعإ 1 لك فلا م اهريغو ؛ تام انلاو

 نورت رخ لع لمح هنأ نط ناقل داق ٠ عابتالا رادقم ىلع نكل# سو هيلع

 ىلعألا 1 ءلاو « عيبجلا هب ءىضتسي ىذلا رينملا جارسلا وهو تفك ب هنو هلاشد

 قيررطلا كواس ىف ىدتهي هب ىذلا
 يملا ىذي لك ريغ راومأ ةمالا خيديأ لع ترهط دك لوش دانت لد

 ا را مهضعب اهب صتخا ىب لا ارا ايسالو « لسو هيلع هللا ىلص

 ىف مالسلاو ةالصلا هلع ل عزان دقو « هنع هللا ىضر باطما نب رمع لظ نم

 ا ف لا 37 ةتكيلس ارحب سلا لاقو "ناسا

 م ل نا هع كل ىضر نافع نب نامع.ى اجو 0 او

 0 ءاجو . سو هيلع هللا ىلص ىننلا ىلإ ةيسنلاب اذه لثم دري لو 07

 هثيدحلا لسم قاسو . فالتخا ضعب عم ى ىراخبلا هأآور ثيدح نم ءزج )١(

 هب ًاميؤم ىلصي ىسيع نأ هيف ركذي ملو ( مكنم مكمامإو ) هيفو

 دجسملاةيراس ىلإ هطبري نأ مث مالسلاو ةالصلا هيلع هناو ًآبيرق هتمتت ىتأتس (0)
 ملل سفن قدلاو ) ظفلي ربع فام ىف ناخشلا ةأور ثمدح رخآ ىق ءاج (مر

 مير انتم ف لو 0 تال

 ىراخبلا نع

 (؟ ةكتالملا هنم ىحتست نم ىحتسا الأ ) سم ةياور ىف )0



 ( 2 ثاعلا ةلاثلا) لاثتمالل ةهارشلا عضو 0 عونلا "هرب

 ها راسا حل هون بكا 6 كلان باقل مل اوبر

 «©"7”كاظفحت هلا ظفحا » : ءاجو 0 هذان اع ئمأ عمتجال » ل

 + هلوق ىف.هريدفت ( نيسلخلا يتم كدابع الإ نيعجأ ينينوغأل :٠» نآرقلا قو

 . "اوكرشت نأمكيلع فاخأم هّللاو ىفإو » : هلوق ىفو « ةلالض ىلع ىتمأ عمتجمال »

 :. ”2ابف اوسقانت نأ مكيلع«قاخأ نكسلو ىدهب

 ,مالسلاوةالصلاه يلع هنأ ءارسرالا ثيدح ىف « ءايبن الا ةمامإ ( نيثالثلا مامتو )

 4011 داو هاش تناح ءايجنألا نبل ةطاجس ىف اوتار انتو اد : نآق ايلا ُ

 ماما نا: نام رخأ ف ضر لالا | مالسلا هيلع ىسيع لوزن ثيدح ىفو

 جلا اال الا عومج ىدهلا دعب ةمصعلا تاثإ ىنعي 0

 .دارف الل الماش نوكي نأ ىضتقي ال (هللا ظفحا)هلوق ىف دارفالاو « ةلمتحمو ةقلطم
 اذإو ةمالا نمعءومجلا صوصخ هب داري نأ ديعبو ىنعملا اذه هنم رهاظلا ناكنإو

 '  هرهاظ نع فرصلا ىلإ ثيدحلا جاتحال هانلق ام مت

 .ةيندللا بهاوملا ىفلاقو . مصاع ىنأنبانع ىوانملل قئاقحلازونك ىف هجرخأ (1)
 .ةمثيخى أن باوناربطلاودمحا هاور ؛ ةلالض ىلع ن وعمتجال تأ ابني ةعال ا لئاشناو

 :ةلالض ىلع ىتمأ عمتجت الا ىبر تلأس ) ثيدح نم اعوفرم ىرافغلا ةرضن أ نع

 دنا نإ : ىردشالا كلاما نبأ تي دخن مى اريظلاو مصاعف :اناهءاررر ( اهيناطعأت

 كان الا احا نا اسرع رب الأوز اهمزا و دوف الت نش ؟راجأ
 .ةريثك هديناسأو نملارورشم ثيدحوبف ةلمجابو (دصاقملا ىف ىواخسلا ىنعي) .انخيش

 هريغو ع وفرملا ىف ةددعتم دهاوش هلو

 .سابع نب هللا دبع ّلسو هيلع هللا ىلص ىنلا هب بطاخ ليوط ثيدح ردص (؟)

 نو قاتم لا هن وأ

 ءافشلا ىلع هحرش ىفىلعالنم ها ناخيشلا هأآور (

 ا فادي تاثب الا .نويعلل ىف [ ها قيذقود سم نع ةاكشملا فهأور 4١(

 ا ما مههاربا اذإو .. . ىلصي ماق ىيبح اذإو ناد لطب اق

 ) خلا مهتماف ةالصلا



 «هأ/ ةماع بقانملاو ايازملا

 فوءرلاك ةئاغتسأ كم ةلي ب مال سلا ةيلع ةيبث يع ا( نوزتكملاو[لسخا لاو )

 يكحلاو ماعلاو ريبجلاو نمؤلا ارح ةفاحالا ؛ ىحرلا

 نيذلا اها ) : ىلاعت لاق « ممل ةعاطلاب ىللاعت هلا رمأ ( نورت ءلاو مياسلاو )

 ؟ اهكانلطلاو ارم ألا مو( 1 يدا ندب لوطا اوطيطأو هل

 ةللوفلا عطظ قدس ءالاقو 00" عالما دتفىريمأ عاطأن م تاركا

 5 عاطأ دقق“

 : ىلاعت هلوقك ؛ نانحلاو ةَقْفّسلا دروم دراولا باطخلتا ( نورشعلاو نماثلاو )

 هنم. جرح كرادص ىف ن كي ةلف ) : هوقو ( كلل نارالا كيل مند

 امر ها ورا ء(ايم كلا انك تي ريصاو ) ( هب. رذمتلا

 مك هللا ديري. ) ميك( 3 3 0 يلع لمْ هللا:

 لا مكلع فقع نأ هللا ديرري ) « ( رسملا ركب ديري الو َرْسيلا

 (.امحرب 0 3 هللا نإ ركسفنأ اواتقت الو )ع

 ند كلذ ربعو 5 2 ىدهلا لعل لالضلا نم ةيضعأا ) 0 م اتلاو (

 و هللا شع اذه ناصع عقوق: عاطأ ادعو ليتل راسا 01(

 ( ىناصع دقف ىريمأ ىصع نمو ىنعاطأ دقف ىريمأ عاطأ

 ىذمرتلا هححصو ميباصملا ىف دراولا ثيدحلا ليوأت ىلإ جاتحي اذه لع (؟)

 هوبرض ام :ةبآلا هذه أرق مح ءلدجلا اوتوأ الإ هيلع اوناك ىده دعب موق لض ام )

 بواطملا ىلع ةلالدلا ةحضاو ريغ هتلدأ نأ الإ ( نومصخ موق مه لب الدج الإ كلا

 ةعاجولو دارفأالا ىف ال ةمأالا ةعومج ىف وه امنإ ( .. ىتمأ عمتجتال ) ثيدح نلف'
 نم ليلقلا ءزجلا الإ نوصلخملا سيل ( نيصلخملا مهنم كدابع الإ ) ةيآو . ةمالا نم

 قاتلا ةناطملا سطل عا مسر نع جرخبال ( هللا ظفحا ) ثيدحو . نيدتبملا

 ( اوكرشت نأ يلع ف اخأ ام) ثيدحو ٠ ةيووج ا الزبك, ةيروناولا"رورقلا 27

 نامبالا دعب دادترالا صاخشأ ىلع تبث دقف الإو . اهروهمجو ةمأالا عومجم هجوتم.

 2 ثيدحلاك لذ. ىنعملا روهجا ىلعافوخىعدتسي ال هنكلو مسو هيلع هللا لص هذبع ىف:

 ١١م ؟ج  تاقفاوملا



 ( ةرشاعلا ةلأسملا ( لام دا هعل دبل عضو 0 عار لا عونلا «ه5

 اين 1 تال اهلع اكرقا » ةحيدخ ىف مالسلاو ةالصلا هيلع ىنال لي ربج لاقو
0 0 

 را ا لا ا مقوت دنع تييشتلا ( نرشعلاو ىلاثلاو )

 ل ا امال فيا دايأت ان بلا كيتا تيك ذهل كاش انأ

 تيا كلاي كناري و تيكا نوعان وبا
 الا ا كا لاقل رتب نيغ نم اطل يونس ثلاثلاو )

 ١ نك رن أ ملف ) ةمالا ىف لاقو ( نودمم ريغ ا

 ١ ةعمج انيلع نإي) كاس اقإم مهياع نارئاربستا( نورشععلاو عبارلاو 0

 هعبجت نأ انيلع : سابع نبا لاق ( هَنايَب انيلع ةنإ مث . هلآرق عسناف هانأرق اذإف
 قم الا نيو 14: كانا لع هئتت نأ انيلع ' (ةنام انيلع نإ مث ) «.كردص قف :

 ركتدم نمر 'لمف ارك, دلل نارقلا نربي دقلو:) (1.

 ىف لاقي ذإ . ةالصلا ىف اعورشم مهلع مالسلا لعج ( نورشعلاو سماخلاو )

 دايع ىلعو .انيلع مالسلا  هتاكرب و هللا ةحرو ىنلا اهبأ كيلع مالسلا :دهشتلا

 0 مكمل

 دفا لممبا مالسلا هيلع ليربج ىنأ) نيخيشلا نع نيسيتلا ىف جيرخأ (1)
 بارشوأ ماعطوأ مادإهيف ءانإ ابعمو تنأ دق ةحيدخ هذه هللا لوسراي لاقف ؛ سو
 0 ا قل الخللا كالا مالسلا اهيلع أرقاف كنتأ ىه اذاف

 ىناقرزلا ىف ركذو . فوجلا ؤاؤالا انهبصقلا : ريسيتلابحاص لاق ( بصن الودهيف

 أرقا : دنا 0 اج : ىناربطلا' نع بهاوملا:للع
 ا لا

 اذه ىف كيرشتلا نوكي عوطقملا نونمملا نأ وهو رخآالا ريسفتلا للعو (؟)
 هجو لدب هجو لحبف : ىنعم لا

 جردنمهتمأ نم ملاصلاف ؛ ثيدحلا ىف مك حلاص هل دبع لك لمشي ناكنإو (+)

 وأ باب نم



 < ةماع فقانملاو ايازملا

 .ىدجو امل 2') « دمحأ َةَّمأ نم ىنلمجا مهلا » لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم

 مزيل ع انُملاو مر 11 كب ةداسرالا نم ةاروتلا

 : كافل أو 5 هلإ ال مهالاو همز( هللذ ا مهادا ا 2 ءمساتلاو)

 .ىذا دقق ناد! نم 0 :قيددكا ىو ١ 4 ع ا رو 3 قوخوو نشل نإ )

 * كافل اةللاقو م ةبراغاب ا دقق و ع "م :تندسا فو 0 8

 هليا عطي لور 1 1 نم ة 00 عاطأ دقق لوسرلا عط» نَم

 مانّيبتجاو) ماللسلا مهيلع ءا هلد هلا لاجل : ءاستحالا 0 وميعلا ماعو)

 .ىفمكيلعل عج أمو هابل وه) رب هلو 0 طارص نإ ماني دهو

ٍِ 3 : 0 : 22200 
 5 ولكل قطصم مالثسلاو ةالضلا هيلع 0 تيرتكا قو ٠ (ج رحنم نيدلا

 ( اندابع.ن مر اميفطصا ”نيذلاباتكلا اننروأ مث ) : ةمالا ىف لاقو

 هليا نك مالسلا ءارقإ 1 دع قف 3 5 ند محلا ) نورشعلاو ىداحلاو (

 م 0 ا. ها 5 : 5
 .ه دابعر لع 0 هلل 0 0 ( : ىاعت لاقو :مالسلاو ةدراخلا هيلع هيب ىلع ىلاعت

 ) 0 مكيلع ”مالس لقف ف اينانا 5 0 :ندلا 6 اذاو) 66 ( ىفطضا نحل

 كلل كلر لا لا ع ئجاراةريره رم نأ, نع سوبا 01(

 ةقالاة ده ذ اهيف دجوف اهأرقو ةاروتلا هيلع تلزنال ىموم نإ ) مسو

 نم يلطجان توا مارح" ىف يلوم لاقادل ةماالا هاذه" ؟زئاضف ىف "لراوط 2 110

 نم ىنلعجا : هرخآ ىف ىسوم لاق سنأ نع مبعن ىأال رخآ ثيدح ىفو . دمحا ةمأ
 ( ىنلااذهةمأ

 قى اس مالنللا-هلع لوسرلا ف اهركدو #ةماالاىةالااولل رك ا
 لالالا خلا ايلو ىل ىذأ نم موهفمو )لاقولو . هنمضتيامنيرشعلاو عباسلا

 بولطملا لكك ال ( خلا ايلو

 سنأ قع.طسو "الإ, ف!قارربطلااةاورأ" 8
 (برحلاب هتنذآ دقف ايلو ىل ىداع نم) ظفلب ىراخبلا هاور (4)

 ,مدآ دلو مرك أ انأو ) ىذمرتلا هجرخأ ثيدح نمض ريسيتلا ف هركذ ()

 ( رخن الو هللا ىلع



 ( ةريشاعلا هلآ ) لاثتمالل ةعب ريثلا عضوا دطاقم عبارلا عونلا

 م انا اانا جاسقلا اذهواذلال أت نو دبأ [4 نايلخ ةماركلاب

 ا ةيرطتلو نقلا

 ,ىف « لئاضفلا نم هريغب و ةفلاسلا بتكلا ىف دملاب فصولا ( رشع عبارلاو )

 .نيداحلا ا !تءيعسو ) دحأ هعسا ى دعي ندر م ٍلوسرب رع م نآرقلا

 ١ ىدلا وه) :ىلاعت لاق ؟17 ةيمالاعم اذ اناعاوا)

 1 مللاب 1 ىذأا ألا يلا هنوسوو ل اونم ءافازل لاقؤل( بسم االودلو

 “0 13 يففكت لو ليحل لما ل ع م تيس ا ةيآلا

 «رهاظ ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىفف , ةكئناللا هما( حالا

 .نب نارمعك ؛ كاملا ةملكي ناك هنأ مهنع هللا ىضر ةباحصلا ضعب ىف ىور دقو
 انه قمر هاكر ألا قع

 «(ملَتن ذأ مر كنع هلا افع) : ىلاعتلاق ؛ لاؤسلا!لبق وفعلا( رشع مباسلاو )

 كس حفر كيال نع يؤ ع اةمألا قل

 00 كرك ذ كل امفَرو ) : ىلاعت لاق ءرك ذلا مفر ( رشع نماثلاو )

 هك 217 د رامك# ناذاالا هك ىو ناعالا تتح 1و عشار هعسإ قرة ءانيم نأ

 لهو : نيصحلا

 ءاندلاو ميدتو ا نم ءاح دقو 4 هب 0 اعوفرم مالسلاو ةالاصلا

 00 تيدا الا مس ىف داو ياريتك ةقلاعلا تمكيلا قوش رقلاب قا ميل

 0 وا 7 00(

 0 رتل 1 رنا ع ال ىذلا كلا احلل ان ولأ كو

 معلاب فاصنالا انني مزايال ىلا .هقحاول ونام الا وهىذلا ملعلا ( خلا هللاباونم اف) يأ

 مالسلا هيلع هفصوك قالطالا ىلع

 ا ا
 ود ال هلع "م ٠ ملىرت اك هجولا اذه 0

 .بتعولاؤسعضوم انه نأ ضرف لبعو. هلبق وفع الو لاؤس انه رهظيال (:؛)

 ؟لاُو ؤساالبقناك و فعلانأ نبأ نف ٠ , مالسلا هيلع هرم ال مهتفلاخعو مهنع مهفارصنأ ىلع



 لا ةماع ىقانملاو ايازملا

 213: قوم مالكم يسلب اذا تلوح .1 لاقل دايلحي هلل ىلا فتكا نا للا

 جرش : لا هامل 0 ا لاق 959 . هح>ورو 3 1 0 لاقو . ملكت

 28 2 ١ 6 م 0_0 م 06 60 هاربا لوا 5 ا ك1 5 ال ل 20 6 ل اع

 .تاذك وهو .هّللا حورىسيعو . كلذك وهو هللا ى + ىبسومو .٠ كلذ را

 ءارل“ لماذا ارت ونخ ةلور هلا كيج لارا كك طرط تا مدآو

 لوأ انأو نالوا عم ايلات .عفاش لأ أنو .قبالو»ةيايقلا

 الوز. نقيل ير نيعمؤللا ءازتف لو ايما دمتم لقا تسي تكل! ا

 7 ىنأي مرتشي ةمالا 1 ى» هد لو 2 نيدو الو نيلوألا ذأ

 نتيسالا ( هناؤخو 2

 تاليك بدأ أو ةعلظا ةخدب م لؤأ هنأ ثيولسا اه

 ل

 ري )ا 220 ا فا ءاخانقل ل نيرحالاو تارا 1 ١

 ( سانلل تح -

 رشسع ىداحلا وهو

 ءاثد النود كلذ نسا هقمأ لع ادهاش لمه ل1( 2 نا

 ع 5 انلعج كلذكو ) : ميركلا نارتلا ىفو . مالسلا مهيلع

 7 مكيلع لوسرلا نوكيو ٍسانلا ىلع ءادهش

 هيلع هللا ىلص ىنلل تاماركو تازجعم « تاداعلا قراوخ ( رشع ثلاثلاو )
 ”ىلولا ىدحتي نأ حصي له فالخلا مقو دقو . تامازتت جال

 كيو عر اج فاق: ملل 00

 نورربسفملا لاق( ديهبشي ةمأ لك نه انئج اذإ فيكف ) ةيآ عم رهاظ ريغ (؟)
 مالا فالخم . هتمأ لع دبشي ىذلا 0 هدأرم نيكس نانا مييبد وه

 همالك نم ديعب وهو .مهيلع هتمأ دبشت ا مهايبنأ عم مهيلع دهشيف ةقباسلا



 ( ةرششاعلا ةلأملا ) لاثتمالل ةعيرشلا عضو دصاقم عبارلا عونلا 5
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 داق اخ از ال كاونتر ةقن ئبك تلاط دقو «٠ ىم رهاظ ىحوز

 وك لآن للا < كلا دفنا ءالقلاا كاداحأو جرا« هلع تمرح دق » : مالسلاو

 هجذنا)و هللا لزنأف« ةثلاثلا ديعتل تيهذ مث « اهءاجأف « تداع مث : هيلا ىجاح

 ةءارب تلزنو . عبنت نمل ريثك اذه نمو ! ةينآلا ( اهجوزىكلداحت ىلا لق هلل

 ىنأ لعأ ذئنيح ايل دار هاج دار امور نم كادج مابقى كو ةعناع

 11 د شا نا تسل اهقلو- علوي داذلا لي وشما نار جنب

 كلوا + لفك رمأب دنا كتي نأ نسيص ناك هوا اع ع او

 0 ا سو هيلع را ار

 ءىربي ام هللا ن 1 د ىلإ قملاب كثب ا لاقو

 .نامزب 1 كا نوم نيدلاو ) ل 0

 هعاطقناب ىحولا 00 ا 0 هل ىلص د كوس

 راع نان كَ كسي نأ ىسع ) : ىلاعت لاق « ةعافشلا ( مباسلاو )
 .ىف مفشي ٠ 0 000 :داتملا هلع ها كا هاك الا هده ةعادج كلت دقو

 ؟نللد ربع 1 1 0 0 00 1 و ةعببر لم

 .لاقو ! ةيبآلا ( كّردصشل حّرشن 1 قلاع لاق «ربشلا وش( نماتلاع

 (عقاوزوإلا رون ىلع وهف مالسإلل هّرادص هللا مرش نفأ ) : ةمالا ىف

 11 ل ا يح ادع نذل ؛ ةكلا ضال ١ عساتلاو )
 1 مم .٠ ٍِك مى . 1 5 .

 امحع : مهدعل لاف 3 هر هباحا نم رشنو ٠ مالسلاو ةالصلا ه4.دع 9 د

 ةعافش" نإ وى علا ١ تلا ديغ 3: انتر أ هل لاقي لج ما 8 نكسر 4

 فيعض دانساب لماكلا ىف ىدع نا هأور ( رضمو ةعيبر ا

 لاق ( خلا هللا ىلإ مدفو لاق وأ مؤاعفش مكتمنأ ) .ابحالا نم ىف ىور (؟)
 ند هدانسإ ف عضو قييللاو ىنطقرادلا هاور خلا هللا ىلإ دفو متم تلي د. قا رغلا

 .ثيدح نم ماخلاو مهمجاعم ىف ىناربطلاو عناق نباو ىوغبلاو , رمع نبا ثيدح

 فيعض وهو ىلسأ الا ىحي نب ىحي هيفو . عطقنم وهو ٠ هوحن دئرم ىلأ نب دئرم



 «<هو ةماع تقانملاو ايازملا

 1 ةاونلا ن م . !ءزج نيعب رأو .:

 تلقت 50 56 ١) كاف ول 8 6 دايما ىفو ىلع نارقلا 5 سال

 لاق هدا 5 0 مالسلاو ةالصلاة يلع نا دقق ( نبل دام

 ىلر تقفاو » رمع لاق ةئم لا قو. ب ددع لك نيف 2 فقوي تي هيلأ'

 نع تل ماقم تذختا و هنا لوسراب تلق :تايثأو
 7 ع

 ولف « رحافلاو لا كيلو ابق ا ل 0 مم م مهاربإ 0

 ىننلب ب لاق حج باحللا ةبا للا لزنأف !بتاحللب نيسرلا اا

 2 5 كلف نيلع ع 4 3 ل صعب سو هيلع ل ىلد ىنلا ةيناعم .

 يت

 ضد 7 يدع هل كا : م اومسر هلل ناسا

 تأ سو هيلع هللا ىلص ىلا اتي فراك بي داع لل 0

 تقبس ىتلا ٍلسو هيلع هللا ىلص هاير يع ثيدحلا لمحت انن ال. رضيال كلذك ءاينالا

 ابيف ىوتسي ىتلا ةماعلا ايؤرلا ىف مالكلا نأ هاوعدو.حصلا قلفك تناكو ىحولا

 رهظيال قاخلا رئاس

 ىأ نعو صاعلا نب ورمع نبأ نع لسمو . ديعس ىأ ْن :ء ىراخبلا هاور )١(

 ها دوعسم نبا نع ىباربطلاو ٠ ليقعلا نيذرفأ نع هجام نباو دمحاو . اعم ةريره.

 هرتاوت ىلا هجر دادعتي 1 ةييص دااسأ : ىويزعلال اق. ريذصلا عماجلا 0

 .ةمالا رئاسلاب نذأ ىتااعبرالا دنع هفوقومدعب نذالا ةيا الاع وضومسيل 00

 كاسماو اشي نم حيرسل نم كلذ لا امو فتاسلا ني مسقلاع وضوم ىف مالكلا لب“

 ىلع انه نيرظانلا ضعب هعبات دقو . ريسفتلا يك ةعجارم ند معي ماع نا

 ةفلاخلاهذهفبيصم وهو . ببسلا نم همعز |مفهفلاخ هنكلو . هلاقام عوضوملا نأ

 ءاشت نم حكت ) لاق هنأ ن نسا كال و اراك نا ةقفاوملا قال

 اذإ سو هيلع هللا لص ناك هنأ( نيم اش رم حاكن كرو تال

 ىرتام لع هنكلو:# هيلا اود, اذكه . ابكرتيب ىن مريع اطخ "ل دحا و ا

 لزوقتلا و تاالاتجالا نقر وانك الا رع

 ةيلاعلا ىأ نع هريسفت ىف ىناريطلا هاور (*)



 ( ةريشاعلا ةلأسملا ) لاثتمالل ةعيرشلا عضو دصاقم عبارلا عونلا 38 »

 م ا وو ةيفلامف للا لاق تءاضرنالا ىلإ ءاطع الا( اتلاف

 لا 11 | كل لاقاور( هقرض رك اخ للم ةدع) :ذم الان قالو مضت

 ( هنع 0

 مد نام نان كلل 0 ىلاعت لاق «رخأت امو مدقت ام نارفغ ( ثلاثلاو )

 001 لا نان تلال نأ ىوؤناو ةطحلا وو( دنت اود كابن 3 ب

 30 1 ا تاكا رار او للا مو دولا 1

 لاس 26 ل ند ير عسا نوي د نام 2 00 ام انقل اع ينل ردك تاب يدل نابسإلا

 هاك تس اطار دو تيلع هك 2 و ) : هلوق ىف ةمعنلا ماعإ ىلوالا

 ِس ع 7 5 2 3-6 :
 8 روطيل ديرب نعل جرح نم مكيلع لعحيل هليا يوتا : ةمالا ىف

 . ةيآلا ( ركيلع تمن

 عبارلا هجولا وهو

 مععلاو
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 و در اس ا قرن م وب ا

 اا 1 ملال نورا 0: مالا لو ء جا نا اسال ١ ع1: نق فام

 ىحولالبق مالسلاو ةالصلا هيلع هل تناك ايؤرلا نأ ثيدحلاىتعم ناك اذا )١(

 عومجو . اهدي ىحولا 5 7 ضل افك ةةفداص انفرد ف ير ريق هع

 ةقلا مالا دعب ولا نأ وأ لوق ىلع ةنم نورشعو ةثالث ىحولا عم كلذ

 اءزج نيعبرأو ةتس نم اءزج ةقداصلا ايؤرلا ةسن نوكتف ؛ ةنس نورشعو ثالث

 0 ذإ « هاعدم ىلع لديام كيدحلا ىف نوكيال هيلعف .-ىحولاو ةاردعلا فازه

 ىف لوقعم ريغ وهف ءاهنم ؤزج ايؤرلاو .ازجالا هذه ىلا أزجتت ةوبنلا نأ ضرغلا
 كارل لما ل ا ل و ع ارح ةقولصلا انور نكح نأ ةناذ

 نودلَح نبأ رو ةقداشلا انقرلا درجمب زج ابيف ج ردنر ال ةيعرش ةيهام ة ةوسلل

 كلذ ىف تأي ملهتكلوب ىرصحلا نع دنعت ةنامدلا ةنسنلا لع تيدا لمح نأ

 قا انمالك ناف ديف الا كابا وزلا نضع قاددعلا7 فرالتخا: نم اهب هدراات و. علقم

 5 نأ تبي مل هنوكو . ةرتاوتم مبضعب اهدع ىِتلا ةحبحصلا ةياورلا هذه ح رش



 اياكم ةرشاعلا ةلاملا ( كاتتمالل ةعبرشلا 0 نضاقم عبارلا عونلا

 ..صاوخلان ع طقاس ماوعلاب صاخ فيلكتلا نإ : مهوب ةقدانزلا هتحتف باب اذهو

 قيفوتلا هّللاب و .هب نتْئاف . مدقتملا لص الا ف رظنلا لامهإ هلك اذه لصأو

 6 ةرشاعلا ةلاسملا

 .تناك ام بسح ىلع « نيفاكسملا ميج ىفةماع تافيلكتلاو ماكحأالا نأ اك

 : تقانلاوابازملا كاذك هب صخام الإ سو هيلع هللا ىلح هلل لوسر ىلا ةبسنلاب

 1 7 ىلص هللا كيو اهطعأ ةيزم نم ام

 كا دك رع سلك 50 ركل ا 0 هقمأ'كنظطعا 0
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 مهكر شأو ء هنم هتمأ ىطعأ ًائيش دن هللا ىطعأ ذإ هنأ ترج هللا ةنس نأ ىنرعلا نبا

 .ةلثمأ كللدانم ركدد ل 00 7

 ءاردالاب# دلل هاذه ارو كل

 فو 6 طقسا ماكحالا ىلع فالختسالا ىف ةماعلا ةثارولاف اي الوأ امأ 9

 تناك ء طايبقسا يع نفاد اهادتع كفرفرأ مال 0 َُلآ زئاخلا ف نك

 .دايعلا ىلع نم هللا نكلو ؛ نويلوصألا هلاق امدح قالطإالاو تامومعلا نكت

 نيب مكتل ) :ىلاعت لاق ذإ « مالسلاوةالصلا هيلع هيبن اهب صخ ىلا ةيصوصخلاب

 انهو (ميف نورا دق نيذلا لكلا) '؟ةيألا ف ناتو( "لا كار

 ش هب لوطن الف حضاو

 .ىلع اهنم رصتقن « ةريثك مضاوم نم كلذ رهظ دقف 6# ايناث امأو

 : ًايجو نينالث

 : مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا ىف ىلاعت لاقف « ىلاعتهّللا نم ةالصلا ( اهدحأ )
 ىذلا ىه) :.ةمالا ىف لاقو ءةياالا( ىتلا لع نواس تيل

 هكتئلوأ)لاقو «ةيألا ( رونلا ىلا ت املك ف يكجرخبل هتكالمو كيلع 5

 ( ةمحرو 5 2 ”تاولص مهيلع



 (ةعجاتلا ةلاسملا) لاثتمألل ةزرشلا عضو دصاقم مبارلا عونلا 8

 . ,صوصملا نوكي نأ الإ - قالطالاو مومعلا ىلع ةعوضوم ةعيرشلا نأب ملا عم

 هلا هللا رك كلا نبع واذن قا هللا دنت لقتل :ةيضققلا كا: (سيلواكدازخرواغ 3

 كالا ) اننا قطلي نأ كاذدنإ هتشقوب ةنفاو للك لف ديالاادنأ ىلا :كيلذزان دشرأف

 . هلوبقل ردصلا حرشناف « مهنع هّللا ىضر ةباحصلا لمعب ديأتو ؛ سايقلا ىنعم وهو

 دا انشر نإ اذلككني اناونالا ىاعيك قك اقدم اذا لكَ

 ةيفوصلا نأ ناي ةعيرشلا دصاقم مهعب ققحتي ل نممأ 1 نا (ةاهتسو)

 ةيوللا ماكحالا ريغ ماكحأب اوزاتما مهنأو « روهجلا ةقيرط ريغ ةقيرط ىلع ترج

 ل مطاعفأو ملل ذأ نا ا كل ا ا

 1 ا فك ىف بجبن امم م : مهضعإ ن نأ

 :اذنكاو اذكذف مكيهذم ىلع امأو « هلل لكلاف انبهذم ىلع امأ : لاق مث ؟ ركبهذم

 ةيفوصلا نأآب حرصم « رهاظلا اذهب قدصم نف « مهبف سانلا قرتفا كلذ دنعو

 6-0 منهو بذكم نيرا رو هللا لو تب ام لعأ قب ةصاخ هع رشد: تصخخا

 نيقيرفلا الكو . ةنسال ةفلاخلاو « ىلثملا ةقي رطلا نع جورخلا ىلا مهيسني.و « مهيلع

 نيبت اك « قلخلا ىف ةثوئبملا ةعي رشلا ماكحأ تحن لخاد فاكم لكو « فرط ىف

 ناعما دك كاذ نيس قرا قولا 5 حور نكلو ؛ ان

 1 7 - ةيترللا : تاوهشلا ىف 3 : ةبتر نع اوقرت مها

 تاعونمملا ضعب ةحابإ مهتقي رط ىف مسترانمل اوزاجتساف « اييلا ليملاو اهبلطب فاصتالا

 ءانغلا عامس ىف اذه وحن رك ذ دقف . روهجلا نع مهصاصتخا ىلع ءانب عرشلا ىف

 .برش حابتسا نم مالسالا ىلا نيبستنملا ةفسالفلا نم نأ اك « هنع ىهنلاب انلق نإو

 7 ىعلتلادصت لعل كيللنلا و ا ثنلاتالحتساو « اهم ىوادتلا دضق ولع ءانب خا

 هيف . نيبرض لبع سانلا نأو لامعأالا ىف لاغبالا بتارم ىف هل مدقت امو )١(
 قلخلا ىف ةثوثملا ةعيرشلا ماكحأ تحت نولخاد مهريغك مهنأو «ةلأسملا هقف



 ؟51/ ةفوصتملا ىواعد ريرحنو « سايقلا تابثا كلذ دئاوف نمو ( لصف )

 تارالراا رع اكان ا تيفي داما مزل اف . عاجاب لطاب اذهو

 6 ةياقثلاو ةفاوعلاوأءلزاؤنلا ىف. .ايتفلاو .ةداهشلاو «ةماننالاوفاضتلا نم

 طرشي لور ظل لعمر يشكل هلع نافع كا مىلعال ميلعتلاو اكن

 ىلع رداقلاف . هب فلكملا ىلع ةردقلا فيلكتلا ىف طورشلا عماجو ؛ اهب فيلكتلا'

 كلذ ىلع ردقي ال نمو . مومعلاو قالطالا ىلع اهب فلكم فئاظولا هذهب مايقلا

 ةالصلاو !ةرازطلا "لا ةقبنلاب قيفاحملاو لايطألك,«قالط ا هع نعش 5

 « ىرخأ ةهح نمال « اهمدع وأ ةردقلا ةهج نم صاخال ماع فيلكتلاف . اهوحنو

 تاطخلا اهو ناكراق كك ىويرالا كل دكو . قاطبال اع سا كا عنم ىلع ءانب

 كلذ للا تي ال ا نال ل ٍِ شاملا

 لصف

 ةيباطع بئاوف مدع اص

 هين وم اي كلم لك سادسا كالدإ ءلق اةلاطع هاروت نظل

 هلال اس ؟نويزا ىف افقاو ناكل باغلا مكحلاو سانلا ضعبب صاخلا ب تاظكلاب وأ

 حصيالف . مئاقولا نم اطاقمأ معيماع ليلدب 8 تورو النك ران

 حن ل سل سس 01(
 ءأم فيلكتلا طرش هيفرفو: نم لك اهب.فلكماهنأ وهو . ةدعاقلاف ةلخاد اهناف أ

 ةاعارم عم نكلو « مومعلا ىلع اب فلكم الثم ةاكرلاف . فيلاكتلا رئاسنم اهريغك

 ىلع ةفقوملا تايافكلا ضورفو تابالولا كإذك ء طو رشلا رئاسو الثم باصنلا

 (خلا ناكام كلذ نع ج رخم الو ) لاق ولو . ىنعملا اذ ةماع ربتعتف . طورش

 حضوأ ناكل

 ىلع امل ذخآو , هظوظحلا طققسم : نيبرض ىلع كلذ ىف سانلا نأ هلمدقت (؟)

 باب نم دعي ىتح . ىناثلا هب, بطاخب مل امب ابطاخم لوالا سيلف ىأ . ىعرشلا اهبجو

 ةنيوشلا فر اتاطقما نع



 (ةعشالا ةلاسملا) لاتتمالل :ةفرتالا عضو دصاقم عبارلا عونلا

 ش 6 ةعذللا قانعلاب ةيحضتلاب راين نب هدرب ىنأ 00 ضامن هيلا مجار ريع وأ

 رادإ ؛ةيلؤظن ال انين”: كذك دحا أ نع 00 نلو » : هلوقب كللدب هصخو

 صاصتخالا ىلع صنلا 0 ذل 3 ضو هيلع كا ىلص ل لوسر ةهح كلا عجار

 صاصتخالا نوناق نع ةحراخ ةيعرشلا ماكح الا نآب امالعإ." هعضاوم ىف - ا ل ل 0( :

 ٠ الاخ 2 عيمجلل ةحح 0 هيلع 0 لضم و اعف اوريص قكلاذلو عل

 خرم نأ )2 ةماع طا سدلؤو ةئيعم اياضق ىلع اكمال نه مك" اف اولو هاحو

 6 ىونعملا مومعلا ىل اع م ا ةغصلا كا درلاب 3 6 سايقلاب امإ 4 مومعلا ىلع

 00 و صوصخلا ىىلل 00 د نوكيال تيحن 2 تالواحلا نم كلذ ريغ وأ

 كل اهك انْجوَر ًارطو اهنم ديرز ىغق املف ) : ىلاعتلاق دقو . هب اصتخم لوألا

 6 0 2 رح نيئمؤملا ىلع نوكييال

 لواز نم دنع هحوضوأ ٠ ديززم 3 | جاتحمال عاجالا هد ررغتو . سال كف

 هنع جورخلاب صخم ىتح ماكحألا ضعبب ضعبلا باطخ زاجول 0 ميارلاو )

 ه6 سماع كطاخألا نا مالسالا تعاود الاد مس راك 2 نباتلا ضقت

 ا يالا نادل ع يكمل ايرج هنالك

 هيف ةمكحلا لع فقتل نيعقوملا 0 0

 ةسملا نع ريتلا ف ا 0

 رئاس نأ ىلع ليلد هسفن صيصختلا ىلع صنلاو . ناثيدحلاو ةيآآلا ىهو ()

 ةي الاف . ماع ىعرش كحل ساسأ صاخلا اذهنأ ىلع صنلا ةي الاف نأ الا (:4)

 ىتح ؛ مومعلا ديفيام ىلع صنلاب تبقعأ اهنا الا ؛ ةماعال ةصاخ اهتغيص تناك ناو



 "هه ةماع ةيلك ةعيرشلا

 محلا كل اا صاخلا مكمحلا كلذب

 نيناحلاونايبصلا الم ءةلكمهيلا ىدأ اه: لاطأب ةالذو . اع نمانلا ىلا نكاللا

 ل ايلا |ت<لخاد وه الو.« .قالط يرةيلا لسرب مهن هن اذ فاك نيثل نم مهوحنو

 0 ماكح الانم مهاعفأب قلثت امو: هيب جرحا رتعا جاف + نادذلا

 "” هيف رمآالا رهاظف مضولا باطخ ىلا

 ىلا ةيسنلاب دابعلاف « دابعلا ملاصمل ةعوضوم تناك اذا ماكح الا نا ( ىناثلاو )

 حاصل ةعوضوم نكت م قرا ىلع تعصو ولف : 30 ةارم حلاصملا م هيضتقت ام

 هللا ل وسرب اصاصتخا ناكام اذه نم ىتتد اعإ و ٠ .ضوصخلا ىلعال مولا

 0 أاهسفن تي نإ ”ةنمُؤُم 5 ماو هلو 0 سو هلع / ىلص

 0 عاشت نم 6 كك هلوقو 0 نوذنم 5 ةكلاح : هلوق ىلا

 ا اذهدلاعجريم ظ لل اال ةيشأ امو!

 ُ مال.سلاو ةالصلا كاع ا عجار هن اف . ةعزخ ةداهشل « هباصأ ضعب هب وه

 انلوتب ملإ انزعأ اهب وهو « قسما ماورع' نلذلا لحس ماري سان 00
 اعمج سانلا مهلا لسرللا نك و2 ا ادم ىلع فتوتم هليلدف ( -- هذ )

 هلا لشفط ود هما اضلا مودمعلا ةاعارم الإ كيال

 ميتال وأ ىلا هيكوم اعلا ماكل رس اناا
 عونلا عباطب نوعوبط٠ منال ؛ءاوسلا ىلع حلاصملا هذ» مهيف عبطنت ىأ“ (2)

 الكي ام هنايرورضاو .هتاباح ىانستلا 01
 عيبلا ىف ىنارعاالا ةثداح ىف مالسااو ةالصلا هيلع لوسرال دهش امل هنال (4)

 نادل ( هير نع ةعلب مف ملسو هيلع هللا لص هقدصب ناعالاةدابشلا ىف هدنتسمناكو

 ع وجر اذه ىف ةفيذح صاصتخاف . لاو تان نم ةريدصلا نو وكاهذهقانداش ل

 عجاري.هتحو دقعلا اذهىفدل دحاو ةداهش لوبقب مالسلا هيلع لوسرلا صاصتخاولا
 ريع اهلا ناعتذ نأ "نيف ةكقلا هز هنن ارك نآاهناو ره

 نيرضاحلا ةباحصلا نم
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 اتلا ةلأسملا 4

 ركحب باطمللاب صتخم ال هنأ ىنمم ؛ "ةماع داك يل

 ايا ا لا نو تاج الو ضف نود ضع ةيبلظلاراوماكج ا نم

 : رومأ - حضاو هنأ عم س كلذ ىلع ليلدلاو . ةتبلأ فلكم

 مالا كو الصور رات دلونك 4 ومالا رسولا (ندلا)

 ( ًائيح مكيلإ كاس رب اى عي ديال مار ورانا عا

 0 يلا ميكو الو ومنأالا نتفق >4 منا ةولففلا نيس

 ا 1 1 رع لاك ازاورلا# ةقماطل ذل ةماع ةتسلا نأ كح كدي اعلن عونا

 بلا ذل لع قدم ذإ كاع ماقال لارا كي مل « * ”هريغ هب صحم ملاع

 ىقبيو .ًاضيأ هف صاصتخاال يفرش ربت رت ا

 ذإ « اهنع زارتحالا دصقي هنأ رهظي الو. ةيعضولا وهو « ةيبلطلا لباقي امف مالكلا

 طرشمادام رخآ نود فلكم هب صتخب ال ماع رهظلا بوجو ىف ايس لاوزلا نوك

 عضولا باطخ ىف ىلو الا ةلأسملا عجارت ٠ اهتيقب ىف لاقي هلثمو . ًادوجوم فيلكتلا
 ةعيرشلاف « ةفاك سانلل الإةعيرشلاهذب.كانلسرأاموروبشملا ىلع ىنعملا نال )٠(

 ىلع ةلالد ( كيلإ لزنأ ام لب لوسرلا اهأي ) ةيآ ىفو .ةفاك سانلل اهغيلبتب رومأم
 تاي. الاامأ . ةلأسملافبولطملا ىضتقي نيتي الانيب عمجاف ٠ ةعيرشلا عيمج غيلبت بوجو

 السرم نوكي نأ نم عناملا ام هن ال ء بولطبلل اهتدافإ ىف فقوتي امبرف اهدحو انه

 عنم امإ ادق و ضل ضل نوكيف , هب لسرملا عي زوت ىلع نكلو سانلا عيمج
 هيلا انيرخأ 2 نم دل نمعدخ امو ؛ عيمجلا هب لسرملا عيمج غيلبت بوجو هنم

 هذه ) انلوق وه لومعملاو . مومعلاب نذوب لومعملا فذح نإ لاقي دقو . لمأتف
 بولطملا ةدافإ ىف انه تاي الا هذه نم ةدحاو لك كتف( ةعيرشلا .

 هتم ال ثعبي ىن لك ناك :لبق ءايين الا نم دحأ نبطعي مل اسمخ تيطعأ ) م

 ىئاسنلاو ناخيشلا هجرخأ ( لا دوس'الاو رمحأالا ىلإ تثعبو ةصاخ
 ى علا عب يفق مديصت امأ: هريغ هب بطاخب مل امب 1 0



 ا ا 0 نو 3 داقلا دوصعم ن 6

 لصف

 اورءأو . تاقو الاف دارو الانم مهسفنأ ةيفوصلا همزلأ ام كح ذْحْؤي انه نف

 دارأ اذإ فاكملاف . مريغ اهب موقي ال رومأب اوماق مهنكل ؛ قالطإب اهيلع ةظفاحماب

 ءادتنا هنبف لوخدلا ةلوبس قاد اظن ال 5 همح ف 4 بحاو ريغ 0 ف لوخدلا

 ىلا ةقشملا نإف ؟ الم درع نر را فرع لغو تينفادلام قرط 02

 06 ةيفن 6 ىلا ةكش ةهح نم 0 مرح 0 نيوهحَو ند ل ىلع لحدت

 .اقيف> هاف َْق ناكنإو هيلعةموادملا ةهح نم )» ىناثلاو 21 ةسفن 0 ا و هةر

 اهملا منا اذاف « ةفيفخ اهقيقح ةي> نم اهناف « ةالصلا كلذ نم كبسحو

 قالصلاو ْرْيَّصلاب اونيعتساو ) : ىلاعت هلوق كالذل دهاشلاو . تلقث ةموادملا ىنعم
 ع 0 ٍ -ِ 50

 ءاريصلاب رمآلا | نرق ىح : ةريك اهلك( نيعساللا لع لإ هداك

 ذل توحاو نم هل مهفصو ام 1 4 ةزيبك : مهيلع نكت ف نيعشاملا ىتتساو

 0 ا نيذلا ) : هلوق هنمضت ام كلذو ٠ داح وه ىذلا ءاحرلاو« قاس وه

 نم فئاخلا نإف ؛ بعصلا نالهس. ءاجرلاو فوحلا نإف ةيلآلا ( مَبَر وقالم

 نما اع وصلا هيلع يصغر هي وع رش ل حارا .. راك [بس كل

 لع قيلاكتلا تعضو «.رارمتسالا دصق ىلع لعفلا ف لوخدلا لح الو ناكل

 ّ مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقو : ديدغتلا 2 نجد 1 جرحلا طقم 6 طسوتلا

 كيما اةفاع قلما كا كا الو 2: عوف ضةيف,لغواف نيتم ودل ا

 نيدلا اذه داش نم » : لاقو ١7" « ىَقبأ ًأرهظ الو مطق اَضْرَأ ال َتبنملا نإف
 7ع ا رصا يدسلا 00 «ماودلاب ديدشتلا لمشي اذهو كك هلع

 ةريثك حلا انه ىلع ةلد الاو

 ( ١١ص  ؟ج ) مدت )١(

 ا ا



 ظ ( ةنفاقلا كلام ر لاتخاف عضو دصاقم عبارلا عونلا عونلا 5

 ذي 3 لكوم اهب عب م نإو 1 نفرد ىف فرصتلا اذه حصب 3 هزو>

 وه ىذلا ل ديب وه امو هلم فرعصتلا ّاضأ مص 4 لكلا دب, نم هزوحم نأ نع

 .باوصللقفوملا هّللاو . باوثلاةبهىف رظنلاىزغم أذا حضو دقف. ليكو ءىلك ىلخ

  ةنماثلا ةلأملا

 اد ارح للالاو .٠ اهلع تاكل ماود "7 لام الا عراتلا دوطفم نم

 + هلوقو ( نومتاد مهتالص ىلع مم نيدذلا نيلصملا الا ل لا حضاو

 .ثتيح ةماقالا ترسف اذهب ؟ اهيلع ماودلا ىبعمب ةالصلا ماقإو ( ةالصلا نوميقي ) 3 هك 2 . ِ ع - 7 8 5 َ 5 5

 .ىلع ليلد وهو « حدملا ضرعم ىف هلك اذه ءاجو . ةالصلا ىلا ةفاضم تركذ

 اطفال 8 هلوقك ةريثك مضاوم ف ع دب رمل ءاحو : هيلا عراشلا 5

 هيحاص هيلع مواد ام هّللاىلا لمعلا بحأ »:ثيدحلاىفو ( ةاك لا اوتآو ةالصلا
 0 ا .ل تا "اف لم“ ام 1 0 3 ّ 02 ل

 يس نع ولا لباب قاف ناوي هاد ا عل رو اورد لدول لك إو
 .نإف ًاضيأو . « ةعد هلمعناكو » « هتبثأ المع لمع اذاءالسلاو ةالصلا هيلع ناكو»

 6 تابحتسمو تانونئسمو تاصورفم نم 4 تادايعلا فياظو عراشلا تق 2

 .لصقب عطقلا لوصح ىف ىنكي ام « بابسأ ريغلو ةرهاظ ب 0 5

 ااه وعر امف ) اويهرت « نيدذلا ف ىلاعت هلو3ىف لبق دقو . لااع الا ةماداىلإا 00 كلا

 رارمتسالاو اهبف:لوخدلا دعب اهكرت وه اط مهاعارم مدع نإ ( ان 5 0-0

 00 00 . دف يمال قلصحب و هر

 مقتسلا نع( لقنإو مادام ىلاعت “هللا ىلإ لامع الا بحأ ) ريسيتلا فهاور (؟)

 ليوط كيدح نم زج وهو

 ( "40ص ا  ١.ج) مدت (9)



 819 ,1٠١ لاغأالا « اوشة يه ىف داتتالا اثنما ىف (!لظنأ)

 اهدا نو لارخالا قدمما زارح كو اد اان عارشلا نم هتلذأ نأ (اه دك ١

 نم ذحاو. لك نآل,: اهيل نيايعلاب امإ و1 اهتالليا وأ ايم تحب نا ا

 ةقدصلا ىف مدقتدقو . نخالا ىف زاج [هدحأ ىف ناواكف رب رستم ضرع

 0 كلانك لاك اذاف . كلذ ريغ أمف 2 ال 5 0 نا ل ةيه 7 ريغلا 0ك

 هحو عنملل قمبر مف

 0 عباوتلاكو 4 4 عمت ايبسلاك ل اامعاللا هي (ىبا اًملاو)

 11 .٠ ةيومدلا 5 ف م 5 لما اة كالا 4 هدعصلا ىف ؛تاعوبتلا

 )0 05 ادلا دودحوب

 ةيطلاب فرصتلا حص كاللا تبث

 1 الا رادلا_ى نركب نأ" امإ نال أملا كلك 5 كللع لاول ا

 انما فارع ذأ! امإاو كيف دعم (كازج ل1" ناكلارأ كزاوق رت معنلا وهو « طقف

 لذه ذأ نأ دى اكلانم ادع نك )ادا لراغت لوقا مانعا

 ا لا ارك 0 ف عنف 7 0 0 ا

 ىف لافي 510 ةهشيلغ تيب فار موك منيع اطابط ايدل

 كلذ اغإو . هتبه حصت ىتح.ن الا هكلم رمأ هل نيلف ؛مئادلا منلاضيأ ةرخآلا

 نال ايكشليو هر حضي ىلا لاوم 5

 دنعنظلا بلاغف هل بتك دقف « ءازحلا سفن كال مل نإ و وه : لوقت انأل

 . زوحلا كلما نم مزليالو . نآلا هزحب مل نإ و « كيلقلاب اكسلمهل رقتساو « ىلاعت هللا

 ؛ هيف نحت امف حص « اهريغو ةبهلب هيف فرصتلا حصو « للملا ىف اذه لثم حص اذإو

 ىل ىرتشا نإ : لوقيوو ؛ نالفل هتبهو دقف نالف نم هتنروام : لئاقلا لوقي دقف

 كاذنم ءىث لصح مل نإ و , كلذ هبشأ امو « ىخأل ةبه وأ رح وهف ادبع ليكو

 قدصتملل لاملا ىطعأهن“ اك ملا ] سف رتل فاير ماع مدقتىذلاف ؟ اذهنأ 01١

 رخآ ءىش, باوثلاو , هسفن لاملا "كلم دقف ؛طقف هفرص ىف تعا تانو.: هلع

 هب هيبشو . هبأب نم ىأ (؟)

 ١١ مدبب ع تاقفاوملا



 ( ةيباسلا ةلاسلل ): لاثتمالل ةقيرشلا عضو دصاقم عبارلا عونلا ؟ 8 *

 1 3 عا هل 3 : 0

 ل ا ل ل دك ل لع ل فيفاخألا هذه نأ نيدانبلاو
 02 : : : | 3 ا 0 2 8

 نظلا ضراعي الف 6 ىوذعملا الو ىطفللا رتاوتلا غلبم غلبت و 4 ىعطق هعب رشلا'

 وهو : ىعطق لصا هضراعي / اذا الإ 3ك لمعي اين دحاولا ريح نا ررشت مك 0: خنلا

 دوصقملا وهو 4 عضوملا ةتكن وه هحولا اذهو . ةفينح ىنأو سنأ نب كلاس لما

 حصو دقو ” فرخ اهلا كتلق كا ا ىصتعل فيعضت هب وخألا نم هأوس امو )2 هيف

 فال كابور مول امألا انه دكا
 ال

 لصف

 رظن اهيفو باوثلا ةبهةلاسم ىهو « عضوملا اذهب قلعت اهل ةلأسم ىف رظنلاتيو

 3 نهد>و نم كلذ مع أ عئامللف

 ' لل فراء نطوصخا 1 فا ةنيرارستلا وع اع. ةنطا نأ ( فدخل 7)

 اهب لوقلا حصي الف ليلد ال نكي مل اذإ و .الفلامعألا باوث ىف امأو.

 هلا تانسلاك عراشلا عضو ةهج نم باتعلاو باوثلا نأ ( ىلثلاو )

 ول ١ دودم# كاي ١) كاع هلوقك نارتلا كلان, قاقز دقو« ةبايسأالا لا

 م كر هلا صعب نم و) : لاق مث( تانج ةلخدي اوسرو هللا عطب

 هل م1 ترا ااا ون «ةلومو (ابن نرحل لكم دودج

 ةحايتساك؛ تاعوبتملاى لا ةبسنلابعباوتلاك ًاضيأ اذهو .ريثكو هو( نوامعت تك ع

 ةريح الف حاكنلا دقمع 3 ةحابتساو 4 عيبلا 0 عيبملاب عافتنالا

 تراك لا هاذا كان 2 لالا ند قف درع هنأعم انها: هلق تلكم

 7 1 وال 10 قالو لش دقن لمان شل ناقل وةنماوثلا نأدرطنقا

 هريغل حصيال اك « كلع ال امف فرصت لماعال حصي, الف . كلذ ءازحلا

 نيهحو نم اضيا لدتس, نا زيحمالو



 ءااو

 حصام لبق نم مهتما: :؛تيداحلالا هده نفر لاوقأا كع قئانلا نأ( كاان

 زودجحلا ىفكلذ زاجأف اهضعبب لق نم مهنمو ؛ لبنح نبا | دمح اك « قالطاب اهنم

 تنأف' . "سني 'كلاك قالطأ منم نم مهنمو « ىعفاشلا بهذم وهو ؛ مايصلا

 ذخألا فعض ىلع ليلد كالذو . حص نإو ثيداحالا ضعبب ذخأي 1 مهضعب ىرت
 « ىنرعلا نبا هاكح ام ىلع ةالصلا ىفاوققتا مهنأ كلذ لع لَديوا .: وظنلا قاب

 ىف زوجيو . عبت امه ال مكفاوأفلا ىتمكر ناكمل جحلا ىف امزال تالذ ناك ناد

 اوقفتاو . هلاع دبعلاعبب و « تر ير رحشلا عيبك ؛ هريغ ف زوكألا ام عبتلا

 ةسلقلا لامعتألا: ىف عنملا ىلع

 اهرابتعا كرت ص ويد وثم داحألا لوا وي ةايلعلا سم (تللا

 نم ًادحأ اوعنمعي ال نأ مهيلع هللا تاولص ءايبنألا ليبس : لاق هنأ كلذو « اقلطم

 هيف ماذا اع اوذفنأف « موصلاو جملا ىف ءاضقلا نع اولئس مهنأ ديري « ريخلا لعف

 :لئاقلا اذه لاقو . ؟'”هنع بونملا نع زاج هنأ ةهج نمال « ًاريخ هنوك" ةهج نم

 ينل نان ناك لاقل مل 3 هلمع ناف ٠ مد 2 2 نمل

 (يعسلا الإ نا

 اذ كرست دل نك قع رةطانلا دا الا ذه 5 ن1 لا

 ىعسهيفهل ناكتوأ# كالذي 0 1م ع عيربم لادا 3 لامع لا كيت ف

 لوق وهو 0 ءسام الإ ناس الل 9 8 هن هلوقل اناس قع

 ءاماعلا ضعب

 دبع ةناقنا_ موفي اع ةراتؤأ ىقبللا لع نوكي انراتماسملا ]نال كا
9 1 . 

 م 0 ( هنع ع نمعةقفنلا جحلا قو ) ماعط ركل مايصلا قكلذو . هرذدعب تكالدهشا

 نيدكيبأ ىلعناكول تيأرأ) مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق هدعبي اذه نكل 6

 ( ىضقي نأ وح هللا نيدف : لاق نأ ىلإ



 ( ةعباسلا ةلأسملا ) د وقل عضو دصاقم عبارلا عونلا 8

 اي اا ا 1 ابابا قدرا ايون لك
 1 1 ماو اةللع هلكتبلا 4س كل كورلا نبا ذاك يضلل

 00 داموا قراف كمال 3 لأ كالا ا

 > ىلعف ٠ ًلدوأ هيف بيست ىذلا هن 0 روزوملا وأ نؤخأملا لمع ىلا عج ُّح >ار اهبف

 3 0 « هلمعنع ءىئثان ببستملا ىلا مجارل لفكفل 10 كانفلا عادم

 لالا نسا كاوا! لاه لوف مجري ىنعلا اذه ىلاو . ىلا ببستلا

 0 ا الا كت كتل نال عادتك ا

 ل كل ابو هلع دنس اا ل كروت مع كلان وب اكل خلا تقم

 هلامعأرثاسب هنمعر "ل هب هنيع رقتو 0 مجرينأ ورغالف « هك هدلو

 0 الامور لا هارت كيو ةتطاصلا

 0 ل ل 0 ذو اك 1 كالو

 مايصلا كلذو - ةصاخ اهبف صن امف فالحلا عقو اهببسب و ؛ اهيلع لدتسملاةدعاقلا

 مايصلا ىلا مجريف ًامايص ناك اهتاف رذنلا امأو - جحلاو

 ِ 0 م هد باج ا

 كك 10 0 1 1 تير اما اعمر 1 لولا يف 'ةرلقاف

 ميلعو "تام نم : : ثيذح ىف لاق ىواحطلا نإف ًاضيأو . هتضراع اذا فيكف

 هب لمعت ف هتكرت دقو . ةشئاع قيررط نم الإ وري ملهنإ '"” «هّيلو هنع ماص موص

 سايعنبا الا هيوري الهنإ رذن اماعو تنام ىتلا ثيدح ىف لاقو . هفالخ ٌتففأو

 أ نع 2 موصل 1 د هفلاخ دقو

 الل سال ار ] تكد فل نآزو ) يآ نيبو هني ققارتلا ىقيا نكل 6

 "0 لا للعسل تاج اع] ودا معسل ابقحتست مل ةيلاع ةلزنم تزاح ةيرذلا

 داما نار مه ب(



 /٠4 هن قلتخم امو ايلي ال اموال عاالا نم ةبايتلاا نإ نا

 ةحاصأ انا مس 4 هلم كالذف أبن دلا لك نإف 5 هن ل العإو لا عب ا هحو كصق“

 .. اهنم ةبعشادابحلاو: ١ ركنملا نع ىهنلاو تفوردملاب اره الا ةدعاتك ءةعا الا

 نيقنلا وشل رعت نع هيف 10 لسماع انا 1 معلا لها نم نأ لك

 مل لمعلاب برقتلا دصق انه ضرف ولو .:ايندلا ضارعأ .نم ضرع ىف ةكلبلل

 اضيأ هب ضارتعاال لصألا اذهف . الصأ ةباين ةهجلا كالت نم هيف حصي

 نح الا.لاعإو .ددعتلا ىف ةبايبلا تأ نط: تسرلف ةلزاتلا يئاسلا ند

 ملاظلا تانسح ن وااو م كلذ نع جراخ رمال ال ستم لش اهي امون

 ىهف « تامارغلا باب نف « ملظلا ىلع حرطت مولظملا تائيس وأ ؛ مولظملا ىطعت

 دإ كن الا نر ف نوكت اعإ يور دا ضاعشا نذل 0 2 تاصضواعم-

 ايندلا ىف ءاضقلات اف دقو « مردالو كانه زايد

 هكشلامرايتخا ناكل

 الب لماعلاب ةصتخلا لاعألا ىلع ءازحلا ىلا ةعجار لامعالا نغير اعلا هلا

 نأ عم « ىلاعت هللا نم الضفتع لمع نك  هتين ببسب -ءازجلا ىدعذا ؛ 1

 ةبحاو ةدابع نع زجت نميف لاقي كلذلو 6 رهاظلا ىلع ايندلا ىف ىرجت اعإ ماكحالا

 ءاضقلا طقسيالكلذ نأ عم « اهلمع نم رجأ هل نإ اهلمعل اهيلع ردق ول نأ هتين ىفو

 الاسم لقشر "0 وع ولا هنأ 5١ ئمهيرام ةداسعلا تناك نإ هللا نينو 007

 ايندلا ىف دعي الو « لمع نم رزو هل ناك «ردقي م هنأالإ ايما لمم دا

 ىف ةباينلا نم تسيلف . ةقيقح لعافلا ىلع بحي ام هيلع بحب ىتح « لمع نك
 هذيف» .رادلا وأ هيلغاهلمغف « كببتكملا وه تمتانلاف ةبايتلا تضرق نإ و

 لصاتام ضصمسالا 1

 . ةلأسملا ىف فلاخ نم ةدمع هناف « لاؤسلا لوأ رك ذ ام ىلا مجرنو

 روزا سرع وسعت سس 7



 ال لا راو دول كيرف ل فز كطاتم عبارلا عونلا "1

 ف ال را لا اس ل وردا ةلذاؤلا! ع كزو اريك يكلل كيرملا

 هل ركاب طال و مالك ناك اذافأ "زول وروح الا انقلاب"

 00 ل تاطتامسللا ادلااماعلك نكي نأ. 1 وع

 هل لا نحف لاق اس نك نإ تا هذه نأ 46 باوحلاف )+

 اهتم اهيف رظنلا نإف « ةباينلا

 4 بابلا اذه نم تسيلف « ةدابع اهانددع نإ و ريغلا نع ةقدصلا ةدعاق امأ

 01 0 درا لا ها ركلا رعت ف ثيح نم ةدانع ىف هان ف انمالك ناق

 . ايف مالك الو . ةيلاملا تافرصتلا باب نمريغلا نع ةقدصلاو

 ,سيلف ريغلل ةعافش هنأل ؛ ةياين ءاعدلا ىف سيل هنأ رهاظف ءاعدلا ةدعاق ا

5" 

 « ىنمملا ةلوقعم حلاصم اهنإف ةيلاملاو ةيندبلا لامعأالا ىف ةباينلا ةدعاق امأو

 ما نإ ةعشرلا 422 - كذك ناتج 5 كاف طر

 ثا تالا فل تردع هنم الا نإف كلذ رخأ لف هيف بيس هل مف

 نم ناك نإ و داهحلاو . لاملا جارخاب برقتلا سفن نع جراخ رمأ ةقردتلا هرج لع

 ا اا 1 ىللا لوم ةنيملسلا ف يق تاداشلا ىف وعلا كا لعالا

 اننا نر ا الا ايعاضلا اسال كل ءافدلل حلاصم ىف ىتلاتايافكلا

 (رانلا ف لوتفملاو لتاقلاههبحاص امهدحأ لتقف امهمفيسب ناملسملا اقتلا اذإ) )١(

 .(هبحاصلتقلعاصي راو ةنز راق ؟لوتقملا لآ اف لتاقلا اذه. هللا لوسر اي لبق

 قنلشلاار درا ىنأو نيخسشلاو دمح؛ نع ريغصلا عماجلا َْق 0

 .هريغنم ناك نإو لعفلاب ا ا ةلصاح دمع هلا نال أ 20

 . طقف ىناثلا برضلا ىلإ ( خلا لماعلاكن اك اذاف ) هلوق انعجر اذإ رهاظ اذهو
 كاك ذر ان نار را دحر نيالا ١ ةجتس ناو وللا لع دك نارك ل هنااؤل]

 .ىف لامع الل هرف ذ ىف قايسلا نكلهتجيتت اضيأ لو“الا ىلع بتر دق نوكيف نيبرضلا
 نيرا كل ل ناحل



 6 قي هيف فاتت امو اهلسقي الامو لاع الا نم ةيايتلا لس ام, نا د

 عَرز وأ ًاارغ سرغب  (نطيف,ءاخياكو الروح اوزتارافك زوار ع طم تا

 ا ا اال تا رو أ نايياسبم

 فووق اك قال رهن دا زشنوأ ع ةضاور وأ جرم ىف لك أف لل

 نمل اوك ىططاغل هنو دلولا عوكل كرار رف [ كرد نركتالا دري و

 ا را ول مرا راك ىلا تاضا ا[

 لاق مت لينال رئاطل تاز نكاو 12 ردع لل رت اذ نا مايق_ هل

 امبف » : نالف لمع َلْثم هب لمعت ”لامدل نوكي نأ ىّتَمتملا ىف مالسلاو ةالصلا هيلع
 .٠ لل . 3 7 0 5 - 0

  0نم ا كك دحو 6 هاوس رزولا ىف امهف » : رخ آلا قو « هاوس

 «ابيشسسب نافل ناملتلاو >6 ةنح لتسلم 0 سويا

 . هيلع تح تحرطف مهاياطخنم ذخأ هيلع ام ىضقي نأ لبق هن 2 ا

 0 آ- اههريغو ىذمرتلاو ملسم هأور (رانلاف حرطي م

 (0 م لا
 ةئسماخلا هللا نمىاثلا لتفلا قال: مدقت اف“. الإ وا ىنملاب هلااور اهلعلا 7 0

 وه كلذ نإ معن ؛برشلا صوصخ ىلإ عجار ( كلذ درب ملو ) هلوق نأ يمت

 انه هب ضرتعيام هيف نكي مل كلذ نم ًائيش دصق ول هنأال ؛ لاكشالا طانم

 ممسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع قاسنلاو دوادوبأو كلام ىور (؟)

 ناكو « هتالص'رجأ هل بتك الإ مون ايلع هلغف لل ةالض امل نوكل يرن 0

 معطق الو ًاريسم مكر سام الاجرل ةنيدملاب نإ )رباجنعس ٍاسمىورو (ةقدص هيلع همون
 ضعب ىف ريسي فالخب هلثم ىراخبلاىورو ( ضرملا مسبح . عم اوناكالإ ا.داو
 ) رح الاف كوك ش الاف عمكو نع لل ىرخأ ةياور قو . هظفل

 ئذمرتلاو ردمجا نع ىرخأ ةياور هفو . هجاّم نبا نع بيغرتلا فيها 0

 ( ءاوس امهرزوو اوس امهرجأف ) ظفلب

 ناخيشلا هاور ثيدح نم ءزج ()



 ( يالا ةلانلا را ناكمال ةكرشلا عضو دصاقم عبارلا عونلا 5 ظ

 عام ريغلل ءاعدلاف ةلجلا ىلَكو « "7 نوملعي ال مهن ىمْوَقل ”رفغا مبللا » مالسلاو:

 ةرورض ةمالا نييد نم

 كذكو ؛ ةحيحص“' ”تادابعلا ريغ ةيندبلا لاعأالا ىف ةباهنلا نأ ( عبارلاو )
 كيل دك, انيع ناببإلا لع ةحاوا تناك نإ و «ةهدنلا تاداتعلا نفد

 ا! © و يح هريخ نب كفاك هرفي ينتتسينأ نيلح هناف داهللا"اهوأو

 لاعالا ىقاب ىزدتلف اذه 0 َّ ةباينلا تزاح - داق ةدامع داهحلاو ) مامالا نذأ

 جورصم عيمجا كك 4 ةعورشملا :

 00 را دقو. اهللع لورا نا كج |لاع الا ل اما نأ ( شمال او

 ةل) ارا هيلع ودنمج [ضاوحور ردم وأ لول ناك اري « ليف مام ىلع

 : ناب رض

 تناك نإ هباف « هضرعو هدلوو ل هةسفن 3 ةلزانلا بناصملا « 55 0

 هريغ لمحو ) كاع أهم 1 ة : ا 0 «ابابتكا اع

 ةربرره نك ظل هلأ دع نأ نع ا 5 5

 هف باستك ١ ريغب تناك نإو . *””ةمايقلا موي سلفلا ىف هنعهللا ىضر

 رازبلا نع قئاقحلا زونك ىف ىوانملا هجرخأ )١(

 اهنوكل 0 . لاكشالاىف لاجملا عيس وتل هاج كلو عازت لح سيل . (2)

 :تادابعلاهنمو «ةياينلاهفز و# اعورمتم ناك ام لك نذاف «ةباينلا اهبف تزاج ةعورشم .

 امأو . ةدابع هنوك ةهج نم داهجلاب قاعتيام هجولا اذهىف .ىثممأ نأ كنع نخي الو

 ةفيعض ىبف سايقلل ةلعك ابلعجبل اهم ءاج ىِتلا هتيعورشم درحب
 اح هللا نم تناك نآبذنا (تاشتك ريتا لوقو >ايعلا ياينكلا ىأ 69

 (هملأ دحب نأ نع الضف)هلوق عم مثيل (كلذب ملعي مل نإو) لصأالا لعل (4)
 : لاق ٍلسو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر ةريره ىنأ نع (0)

 نم سافملا نإ ) لاقف ٠ عاتمالو هل مرد النم انيفسافملا اولاق ؟سلفملانمنوردتأ

 « اذه فذقو ءاذه مش دق ىنأيو « ةاكزو مايصو ةالصب ةمايقلا موب ىتأي نم ىّتمأ

 نماذهو . هتانس>نماذه ىطعبف . اذه برضو . اذه مد كفسو . اذه لام لكأو.

 ى



 5179“ هيف فلتخم امو اهلمقي ال امو لامعالا نم ةباثلا لمقي ام ناب ىف

 .« ريغلا كلذ نع زاجو زئاج ريغلا نع اهحارخا نإف « ةاك داك ارق ةقدصلا ن

 ©0واصلا سا

 لمح ضو 7ع ويقل (لحاشستم را هدمت ال نأ تلا

 .«ورمع مرغيفدي ز فلتيت نأ كلذ ىف رمأالا لصاح ناف ؛ أطخلا لتق ىف ةيدلل ةلقاعلا

 ةلاش اضبأ هنو . ةانعم قدس ل ئدشت رثأ ىف هايل اس لا 7

 ىف هنع ةباينلاو « مايقلا لثم ةالصلا ناكرأ نعي وأ ةءارقلا ىف ءرقاللا 3 مامإالا

 1 عوضخ هتقيقح نإف ء ريغلل ءاعدلا كلذكو ؛هنع هلمح هنأ ع ووسلا د وحس

 مهتدابع ةكئالم هلا قلخ دقو « ةدابعلا كلت ىضتقم عفتنملا وهريفلاو . هيلا هجوتو

 هلل نصا ىتلار ةمتسا دقو © امونع ضرالا ىف ناو تكضوطخ نيرا اسد

 (نإ 0 ا ني ذلاو : ىنال ناك اما: ل ٍسوديلع

 3 نرخت را: لرد ىح 0( تلتع 40 1 ملام ل ري 1 0 ل ىلاقو

 ا": بأ انام يس اح ل نش لو سا 0 اول

 .ةالصلا هيلعلاقو . مهنم ان لا ف هنع 02

 ةيلام ةيئاش هيف سيل امف ىرجيل لاكشالا اهم ىوقي « ةيباطخ ةلمج )١(

 نيعقوملا مالعأ ىف فالخلا عجار ؛ ليلق ايف فلاخملا (0)

 لوكا لأسىأ نب هللا دبعنب هللا دبع نأ ةيآآلا ريسفتف ىناعملا حورف ()

 مل فغتست ال وأ محل رفغتسا ) لزنف لعفق هيبأال رفغتسي نأ مالسلاو ةالصلا هيلع

 مييلع ءاوس) لزنف نيعبسلا ىلع نديز ال مالسلا هيلع لاقف ( ةيآالا مهل رفغتست نا

 ةماعفامنأهلباقموهيلع وعملا مبحصلاوه اذه نارسفملالاقو ( ةي الا مل ترفغتسا

 امنا كنع هنأملام كل نرفختسال لوسرلا لوق ىلأ نباب قاعتي امف اولقني ملونيقفانلا
 لو . ةافولا ضرم ىف هعمنمو لهج ىنأ مالك عمسا بلاط ىنأب قلعتي امفاهوركذ
 ناك ام ) ةيآلاتلزنف.ةيلهاجلا نيدلعقب و ٠ هل هحصن سو هيلع هللا لصدنم عمسي

 زيثكو لسمو ىراخبلل ىمولالا هزعو ( نيكرشملل اورفغتسي نأ اونمآ نيذلاو ىنلل
 .مالسلا هلع ميبوبأ قي كلوت: انأ تاباوزلا وضعا ى ال اذالخ حيحصلاوهو ةمت ارو

 ثيدحلاو ىلوالا ةي آلا ىف فلؤملا مالك ىف ام ملعت اذبمو



 ( يارا كاكا رز لولا فارما عضو دصاقم مبارلا عونلا 77

 0 نأ ماظعتلاال ا 2 ناتو دأ ملل د رف نإ )5 نم كلا

 كا لع ناكر ٍتَأرفأ » : ةياور ا ) 0 : لاق ؟ هنع جحأفأ 2 ةلحارلا

 مار لا معن : تلاق ؟ هن رجحت ناك أ « هتيضقف نيد

 اهيلعو تتامىمأ نإهلالوسراي ليقو» « "' "هيلو هنع ماص موصهيلعوتام نمو»

 اريل حالا هدنه نتف لاق دقو © “ ' ابنه هضقاف :.لاق - ةيذقت مرد

 عفني كلذ نا < لمعلا هفالز ارك راو فرد. كلا فهد مل نمم ةعامجو . ءاماعو

 نأ نيبتو « اهعون نم رك ذي ملام ىلع لدت ةلمج هذهف . ىلاعت هللا دنع هل بوهولا

 ةحيحص نوكت الف « مومعلا ىلع تسيل ةروك دملا ةيلكلا ىف مدقتا»

 نعةقدصلا ةدعاق ىفو « اهيف فلت ريغ اهيلا مجري ةدعاق انل نأ ( ىناثلاو )

 0101 لال لا كاوا دق اذإ فقوتم وكت اه لج آل ؛ ةدانع ئقوفارفلا

 « هب عفتناو هنع قدصتملا نع كاذ أح لجرلا نع لجرلا قدصت اذإف « هرمأ

 ن7 اكد دك قلو او, ةيايعلا اهني تلمح ةدانع هنهخ »يق ناك نإ اهشالو

 ةتسلا نع ( خلا جحلا ىف هدابع ىلع هللا ةضيرف نإ ) ريسيتلا ىف هاور 01١

 ا 006 2 الا حرر ناسا ا صحا علاق يارا هذه(
 (101 لص ك6 جر ناطور دا لبو

 : يلا صحللا فا عج نا رسال لا

 قفتم (ءاضقلاب قحأ هللا نيدف) لاق سو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ ثيدح
 :تلاقف لسوهيلعهتلا صلال وسر تأ ةأرما نأ ؛-! قساعارترا اندر دج نم دس لغ

 ةفلتخم ظافلاو اهيفقرطهلو « ثيدحلا ؛ ربش موص اهلعو تتامىنأ نإ هللا لوسر اب

 ىأ نإ ىناسنلا ةياور ىفو« حن نأ ترذن ىتخأ نإ : لاقف لجر ءاج : ةيأور ىفو

 (ه١١ ص  ه ج عومج ) ها موصلا ىف ىنايسو . 0 ملوتام

 ( ديسيت ) دوادوبأو ناخيشلا هاود ()
 هيتيضقف ندكمأ لعناك ول تيأرأل اق ؟ اهتعموصفأ رذناهيلعو تتاممأنإ) (4)
 ةسنلا نعريسيتلافهجرخأ (كمأ نعىوصفلاق . م هلا تلاق ؟انع كلذ د ور ناكأ



 يا“ هن فاتت امو 'اهلقتي الاموا لامع الا نم ةباينلا لبقي ام ناين ىف

 مهضعب لمح مهداقتعا ىف مهبلع ارو“: زاتكللا لفت ا اضع "6<

 نكي ل ىنملا اذه ىف صوصملا لمتحم تناكولو . ًادانع كلذ مهاوعد وا ضعب نع
 صخ اذإ . مومعلا نأب لوقلا ىلع امأ ةخح اهب مهللع تماق الو « مهيلع در اهغ

 صيصختلا لاّمحا قرطتلف ريغ لوق ىلع امأو . رهاظف قابلا ىف ةحح قبال

 نط ةيارغ ©50 ايتماع:ركقو ةيكملا تامؤيفللاةاظاغلا مات اداوم

 اهذختي نأ بيبلل ىنبنيف « ةضراعملا روم الا نم كلذ ريغو خسنلاو صيصختلا

 .' اك رص" الوب«: ةيعرشلا“تانلكعللا فهد

 رخال تاليتك زكا دايفلا قةباصلا دا قو اظهار

 :اغ لمعي ملام ىلعو « ريغلا نم رزولاو:

 ككل 02 5و ا ة و6 مدقت ام فالخ ىلع ةلادلا ةلدالا ) اهلا (

 ل ا 0 000 نم » و 0 0 : 1 ءاكسبإ 5

 ل نمل 0000 اذإ لجرلا » نا اهرزو اك نير

 مكر ةايدلا اظ لش يس ا
 له

 ا 5 مب ل 0 ا ماا 2 :ددلاو 0 نآر هلا ىو

 مهلاعأب كلذ ا وغلس م نإو اكل لراتم لإ نوعفري ءاك اهلا نا 0

 ةوقلاا مر وس ىف اهنافا قديح الا ها اللا ادعام ىلإ 0

 (ةضراعملا رومالا) هلوقو . فاش عساو ثحبم ةلد“الا ىفكلذل قيس (؟)
 ةقد ىلإ جاتحب مالكلاو . حلازاجماو ةقيقحلاو رامضالا اهنم ىتلا ةروهشملا ةرشعلا ىأ

 هلحم ىف ىتأيسو . هقيبطتو هنزو ىف

 دواد ابأ الإ ةتسلا نع ريسيتلا ف هجرخأ ()

 . ١( 4. صدر جا مدقت (4)
 نع ريسيتلا ىف هجرخأ ( لا ةثالث نمالا هلمع عطقنا ناسنالا تام اذإ) (0)

 ىراخبلا الإ ةسنخلا

 انه امع فالتخا كانه هظفل فو ( ١؛ . ص ١ ج )مدقت (5)



 ( الا كار لامولا رميرخلا عضو دصاقم عبارلا عونلا 3

 لثع هنع بونمل فصتي مام 0اروصتت ال دعتلا قءالهو) "رة" كللذ دعب مي رغلل

 لاح ىلع كاذ ذإ ةباين الو . بئانلا هب فصتا ام

 0 اا ف حمل 2 ةيدنلا تادابيلا ف ةنانلا تحاول هنأ هكر تلاثلاواع

 « ءاجرلاو فوحلاو « لكوتلاو ىضرلاو « ركشلاو ربصلا نم هريغو ناع الك ؛ ةيبلقلا

 « ةباينلا زاوجل « ًائيع فلكملا ىلع ةموتحم فيلاكتلا نكت ملو ؛ كالذ هبشأ امو

 كلذ لثم حصلو « ةبانتسالاو لمعلا نيب رييختلا ىلع ءادتبا هرمأ زوجي ناكف

 سابللاو عاقولاو « برشلاو لك ًالك « تايداعلا نم نايع الاب ةصتخلا حلاصملا ىف

 . رجزلا عاونأ نم اههابشأو تاريزعتلاو صاصقلاو دودحلا ىفو « كلذ هبشأ امو

 كلذكف . ةصتخم ماكحألا هذه ركح_ نأ ةيجنم ؛ فالخ الب لطاب كلذ لكو

 كتاردتلا

 710602 ا ا ا تاموومع اهكذ نارقلا تانار قم دش امو

 لصالاناكنإو  هجولا اذه ىف لالدتسالا طانمو موزلملا ىه ابلعج امنإ )١(

 هرثأرهظيو « كلذ اهيف مهوتي ىتلا ىه ةلد"الا نع رظنلا عطقب اهنأال اماع قبس |مف
 لقعي الو « اهيف كلذ رهظي الف ةيبلقلا فالخ « اهم مايقلا مدعو ةباينلاب مايقلاب اهيف

 نكت ملو) هلوقو .الثم ناممالاب دحأ نع دحأ موقي نأ لقعي الف . ًاسأر ةباينلا اهيف

 ةثالثلا مزاوللا ىأ (لطاب كلذ لكو)هلوقو. ةيبلق وأ ةيندب ًاقلطم ىأ (لا فيلاكتلا

 (ةصتخم ماكحالاهذه كح نأ ةعتس) الة طرك هيلعو اهلثم موزلملاف ىأ « ةلطاب
 هلا قل 21 فلكل همتع تاديعتلار نأ 'ىأ ءاعملاتلا ليلدلا نّضوصت' اعجاَو

 تناك اهيفةباين ال هذه تناكاملف . الثم عاقولاو لكالاك ةصتخلا تايداعلاك نوكتف

 لخدام ىلإ ( لطاب كلذ لكو ) هلوق دوعي نأ حصيو. اهيف ةباينال تادبعتلا عيمج
 نوكيو ( امهابشأو دودحلا ىفو ةصتخلا حلاصملا ف كلذ لثم حصلو ) هلوق تحت

 نيلو الا نيليلدلا نم مزاللا نالطب فذح

 صوصنلاوهولوالاليلدلل اليمكت نوكيل ىنعملا وهو ىناثلا ىلع اذهمدقول (؟)

 نيبتو ) هيف لوقي ثيح هدعب لاكشالاب هطابترا هرخأت هجو ناك ناو بسنا ناكل
 ( مومعلا لعتسيل ةياك.ا ىف مدقتام نأ
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 (ةسسلا نك يام افك كر قتو)“ لق( نر مأوك 1“
 :؟اياطخ تاس اوشا اوس نيكل وزنك نينلالاتو)

 5 ا ”ماياطخ نو نراك . مخامو

 قادغلاب 0 07 نلا زامل ١) لله قاقز أ( (يكصلامإ #01

 ! ةيآلا ( 0 مهباسح ن رف تاكاع او نودي ا ا

 هتك تكلا للملا ايد كر داو او رك نت نع رن فو

 رازوألا لمح وأ روجألا لقت ىف ماع اذهف )انين سفنل سف كا
 زاج وه ”دولوم الو « هدلو نع 1 رجال مويا وتخأو )3 لانو ا

 ب 00 0 ىزجن ال امي اوقتاو ) : لاقو ( ًاًنيش هردلاو نع

 تيد او: ىملا اذه نام زيثك لا»؟.ةينآلا ( ندع اب دو درا

 كامأ ال ىلإ نالف ىب اي » : نيبرقألا هتريشع مالسلاو ةالصلا ةيلغ رذنأ نيخ

 ظ « نيش هللا نم ركل

 « هيلا هجوتلاو « هلل عوضخلا تادابعلا دوصقم نأ وهو ىنعملا 6 ىناثلاو ع

 نوكي ىح يدهرك دب بلقلا ةراعو « هكج تحن داس الاوب © 420

 ًايعاس نوكي نأو « هنع لفاغ ريغ هل ًابقارمو « هللا عم ًارضاح هحراوجو هيلقب دبعلا

 ؛ هداضتو دوصقملا اذه ىنانت ةباينلاو . هتقاط بدح ىلع هيلا برقي امو هباضرم ىف

 ًاعضاخ هجوتلاو عوضخلاب بولطلا الو « ًادبع دبعلا نوكي ال نأ كلذ ىنعم نأل

 كلذف هماقم كلذ ىف هريغ ماق اذإاو 1 كلذ هزتع هلع" لا 5 الو

 تافصب فاصتاوه امنإ اهوحنو هجوتلاو عوضخلاو . هجوتملا عضاخلا وه ريغلا

 اهانعم اعإ ةباينلاو . هريغىلا هنعلقتني الو هب فصتملا ودعب ال فاصتالاو « ةيدونعلا

 هب فصتا امم (شيف شق بونملا دعي ىخت © كرنلإ ةلزع م تيرم نوكي نأ

 ءادأ عفا تئاثلا ن اقأو تافرصتلا ىف حصي, اك تادابعلا ىف حصي.ال كلذو « بئانلا

 ةبلاطم الف ؛ هنيّدل دؤم هنأب ًاًّمصتم ”نايدملا راص « نايدملا ماقم ماق امل الثم نيدلا



 ( اق هلال ر لافضل ةنراوشلا عضو دصاقم عبارلا عونلا

 كل طل د كلذا لو 1هريع ىلا احجام ىدعتتال ةتكخ نال« هيف رطنلا

 امجار كلذ نكي ملام « ةيانلا بحاص ىدعتيال رجزلا دوصقم ندرس

 لاجم وهف هريغو ىلاملا رمأألا نيب ًارئاد ناك نإف . حصت هيف ةباينلا نإفلاملا ىلا

 « دبعتلا هيف باغملا نأ ىلع ءانب جحلاف . تارافكلاو 017 1< داهجاو رظن

 © لدم رز امال دال ةرايكتلا و كفتف «لآملا وأ «هنف ةيانثلا حصت الف

 هبشأ امو « جحلا ىف هيلع ىببام ىلع ءانب حبذلا ىف ةيحضتلاكو « صتخم الف ربج وأ

 ءانست الا هده

 ل رن هناع دان يكدملا تصقخا نإ :تايقادلازةكحح نأ لطاحلاف

 . هيف رمأالا حوضول « ليلد ةماقإ ىلإ جاتحمال مسقلا اذهو . ةباينلا

 ىنغي الو « دحأ نع دحأ اهنف موقيال ةيعرشلا تادبعتلاف 6 ىناثلا امأو

 0 ل الو 1 هلو ىركال لداعلا نعول تفلكشلا نع اف

 ىلقالا ركل رطتلا نع كلذو :"يخغ نإ لي الو © بعو نإ تشالوءهنلا

 اليلعتو القن

 : ار ل ىرعلا هذه ةخا لع نياذلاف

 ةرزاو ُرِزَن الو ) : لاعت هلوقك ؟ كالذ لع ةلاذلا صوصنلا 6 اهدحأ ل

 ا اللا ىف ( يسع ةإ نول نيل نان ) ( كش دو
 لمح آل اهلج ىلا ”ةلقتم 'عانت نإو ) : اهضعب ىفو ٠ مضاومىف ( ىرخأ رزو ةَرزاو

 ىدابعرما وه لب ؛كلذك جحلا سيلو.رظن لاجب ومفتارافكلاك ةبوقعلاو لاملا نيب
 هنا ولو . ةيحضلا ىف لاقي هلثمو.ىعور امهدحأ بلغت اذاف «لاملاب طابترا عون هبفو

 ةدابعلا نيب رودياب رضنيبرضلا نيذه ىلإ فاضأف , برضأ ةثالث ىلإ مبسقتلا لعج
 ران اكل الا ررمالاو

 تاي“ الاىةلدالا أتت ةمزالتم وأ ةبراقتم تناكنإو ىتاعملا هذه لصف (؟)

 ىناعملا كلت ىلع ةلد'الا قيبطتب كيلعف . ةحارص ابقبط ىلع اهدعب



 51717 ( ةعباسلا ةلأسملا ) لاثتمالل ةعيرشلا عضو دصاقم عبارلا عونلا

 ةحلتملانلا ديقتلا قلطم نأ يو : رطنلا ادهادإحأ لدصم ع ا

 اك 1 لع ا عراشلل فلاخم دصقلا اذه بف قش تعا

 حصف 6 عراشلا دصق ةقفاوم دصقلا مدع عم انها دقو « هنع

 لصف

 4 عراش ثلا دصق ةقملا فل | نإ و ةيدا اعلا كاف رصتلا ف د ةحصلاب ان هناك هل ب٠دح

 ف رو ذم وهام ان ريتعا اذا 3 6 ءاهقفلا حالطخا 32 هيف مالكلا ىصمام ناف

 دمقفااخاملكف ؛ ماكح الا باتك نم نالطبلاو ةحصلا عون ىف باتكلا اذه

 لعأ هللاو *'"مدقتملا ريسفتلاب نكل « قالطإلا ىلع لطاب وهف عراشلا

 د« ةعباسلا ةلأسملا

 «نيب د , راحلا تايداعل ]د نم نك ام «اهدحأ» نايك ىع ركل يولطملا

 «ةلح اعلا ظوظحل ْت لا 4 35 ويندلا نالوا 0 ره أسو تابانتك الا قلل

 .ليمق نمناك ام «ىاثلاو» اهعونت لع ةيلاملافيراصتلاو ءاهفداتخا ]5

 دومعملا دحاولا ىلا ةحوت ةيج نم 6 فاككمل] ةقردالا تاذالا

 بونيو هريغ نع ناسن الا اهيف موقيف « ةحيحصهيف ةباينلاف لوألا امأفإلم

 ءردو هل حلاصلا بالجتسا ىف هبانم برغي نأ زوكفف ءابنم هب سس

 تلطب ىلا ةكشملا نآأل «ةانعم وه ام كاد وو ةلكولاو ناك 2 1

 ىيكالاو ير رشلاو عيبلاك« هاوس اه قايتنأ ةلطاض ةاكشل 'فلكلا اه

 6 كلذ 5 امو 4 عفدلاو ضنشلاو ةمدكتاو ع ةراحئتسالاو ةراحاالاو 6 ءاطعالاو

 برشلاو لك الاك« ًاعرشوأ ةداعفلكملا ىدعتتال ةكل اعورشم نكي ملأ

 ةعباتلا ناكر حاكتلاكو « « تاداعلا هب ترجح امم كلذ ريغو « يكفل سرللاو

 نم عوردم انه ا ناف « « اعرم د اهيف ةياينلا 0 0 0 هوحو نم هل

 بأ ا يل كا ا راع رت لع رع 0



 ( ةسداسلا ةلآسملا ) لاثتمالل ةعيرسشلا عضو دصاقم عبارلا عونلا

 ةئياوملا ادماق اف نك لا

 را اكل واف عام قفو ىلع لمعي لاعلاك قالطاب بيضي نآوام الف

 ٌْ : ١ د الكل كلا لح دو نالت نانينإلا تنلقربال ى | 6 قافتالا وع تلعب
 .كلذىلع هيف نوذأم لمعلا نأو ء اذكه لمعلا نأ هريدقت ىف نظ اذإ لهاجلا نإف

 © لمعلا كلذل طايتحالا ىف طرف نكل ؛ ةفلاخم .دصقي ل« هيف لخد ىذلا هجولا

 ن1 نك ناو يع و طريم د ل اذإ ذخاؤيال دقو . قيرطلا ىف ذخاؤيف

 اال وأ فار تاقانعلا و عاوسف عراشلا را ةيلاخ نيف دامو

 م03 ذا ءامرانتعا لض الا 6 تاداملاى و. .. قالط اب دصقلا فلاخخاهن ال. هنفتفلاخح اع

 ا هيا. رابعا آل لابغألا نمي هتحح ىف ةينلا:طرتشتال ام نآل .٠ فلاخ ام نود

 ا

 مثلا كرد ةفلاخلا دصق ىف هيلع نأ الإ . ( ا اما
 ,لماعلاك« ةلفغلاوأ ظحلا درجت ىلع لمعلا وهف ةفلاخالو ةقفاوم دصقي ل اذإ امأو

 نع 0 4 ةلحاعلا در هدصق اعإ هركلو اى 4 لمعي ىذدلا ام ىردبيب الو

 ةين مدعل . ةحصلا مدع تادابعلا ىف هك عورشم ريغ وأ ا رك

 ةحصلا تاداعلا فو . لقاعلا ريغالو لفاغلا الو ىسانلا فلكي : كاذللو ١ لاخلا

 ةحصلا مدعف الاو 4 عراشلا دصق قفاو نإ

 :ةريتعم ريغ ةقفاوملاف ىتنا امل انه دصقملا نإ : لاقي ذإ « رظن عضوملا اذه ىفو

 0 ل ل راع تقرا ةنلاكلا ىلاع لارسال ناك ل

 .كاذلف . لاما حالصإ ىف عراشلا دصق ةقفاوم ىلا هل دصقال ىذلا هيفسلاو لفطلاك

 هلق فاو ام درعا فو ةيلصملا سففاو نإ ون اقلط اة: اةرست دونت مدعب ليق

 .ناك عورشملا قيرطلا ةقفاوم فداص هنكلو ةفلاخلا ةين ىلع هلعفافىأ )١(
 عورشملا ةفلاخ فداص اذإ اماو . حيحصلا ماكحأ هيلع بحسننف ؛ لطاب ريغ قل اراتعم

 رابتعالهيجوت (خلا ةدنلا طرتشتالام نأال) هلوقو . عورشملا كح نحال طاب وف
 ةفلاخلا ايوان هنوكعم قفاو ام



 ؟8*9 ًاضيأ حيحص وهف تاداعلاب ىويندلا امل ا

 ءاهملاصمب موقيوةجوزلا ىلع قفني هنأ هباب نم رمالاىأ اذإ ماع هنأ اك دلولاو لهألا

 «نمصلاب لصاخا ةكلا' ناك "يح ءاتبا نااثعمالا دظدا» تانفتلا

 اذه. ىف "ظحلا دصق نأ تيتف»»عنمضلاب ناثتمالا كصق راس قس ءانع ا

 ظ كمعلا ف حداق ريغ رضا

 بلط اعإو « لاح ىلع لاثتمالا دصقي مل هانضرف اذإ ظحلا بلاطف : لبق ناف

 ردقي مل هنكل ؛ هب ذخأل عورشلا هجولا ريغ ىلع هل ىتأتوأ ثيحب « ادرجم هظح

 ا أ ةوقلاب ا دعو يدك لوألا اكمل ]نر اكلك عورشملا هجولاب الا

 ىلإل وصولا ىلإ ليبس هل نكي مل اذإ هنأل ب اضيأ ةوقلاب هل دوجوم هنأ باوملاف

 هحولا دصقو . هيلا لصق عورشملا هحولا ىلإ هعوجرف ؛ عورشلا ربغ ىلع هظح

 ىلص الالوالا دصقلا وهو . نذ الا ىضتقمب لمعلا وأ « رم الا لاّثتم| نمضتي عو رع

 0 عراشلا دصق ةقفاوم ىف اذه نايب رم دقو . ليصفتلا ىلع هب رعش مل نإو

 وأ عراشلا قفاو هبواطم ليصحت لماعلا دصق نوكي ثيح ىوذاو ظحلاب لالا
 رهظأ هيلع دهاوتلاو رهاظ وهو .ء سم ىف ىتتا 0

 ؛ دل بال ىوملاب لماع هنأ رهاظف ةقلاخلا بصق ل ل
 هعضوم ىف نيبت دقف . قالطاب ىوملاب لماع سيبلف ةئلاخلا دق ريش لع 210

 لإ هلع ببني داق ١ ىياذلا 2 5 عراشلا رمأ فلاختف ليلا لما

 ىلع هلمع حصي هنأ يبأيسف الهج 5 رمأ قفاوغاذإو .:قذاطاب انكم ىلا

 عراشلا رمى ِدابض اذإ وهاب لماعلاف اذهيلإو . اضيأ ىوملا هلع نورك 5

 عراشلا رمأ ةقفاوم نأ ًاقنآ رمام عم هدصق قفاو دقو ىوملاب لماع هنإ لوقت مخ

 أدومم ظحلا ريصت

 ؛ هل ًاتفاوم نوكي نأ مزاتسي الف ةفلاخلا دصق ريغ ىلع لمع اذإ هنأ باوحلاف

 : ثالث تالاحلا لبب

 ١ ةياماج؟" ج  تاقفاوملا



 6 ةنكانلا ةلأسملا) ل |( مدر عل عدلا را كم اقم عبا الا عونلا 52"

 0 موتا داق رمال ةييلعأ كيع ول ناهدحأ "ناد عئازيظاف

 ىلغ بدنلا ثنح نم هَذَحأف « الثم جوزعلا ىلإ بدن اذإ هنأل « ةيعبتلابو ظحلا

 0 25 هب هل لصح دق ثالانه نم 5 ل اننا دام هكاضل هنلا تلم مول هحو

 عتعلا نم ةنسح ًاراث هعبتأ مث « لسانتلا حاكتلاب دصق عراش را نال للا كح

 هدصقام ةلج نم لالحلاب ملا ع ةلماك فلكملا اهم معن معل ىف : راع الاوءتادللاب

 دو كلا قفا ورارجا دقو لحل نما ذياب ادتماقلا اذه دصق ناكف# عراشلا

 ؛ دصقلا ةهحنم عراشلل ةفلاخم الف « عتتلا سفن حاكنلاب دصق نم نبب و هنبب قرف

 انكر ل لاا هالك نأ عراشلا دعت اك ورع هيك سنس رقاب نا تناول هل لل

 نىك ند كاش ل عراشلا ر هاذا ةيطكت ةقفاومو « عتعلا

 هدصق ام لوصح ىلإ ةدايز ؛ رمألا يبل. تك انكلا عم 0 هل ناكف ؛« #2

 نع ا ار نو يل ا لا

 بلط فالح . دصقلا انهى عراشل ا مالا كاما © لستلا لوصح نم-

 ةيرزملا هذه هل سيلف طقف ظحلا

 رمألا ف عراشلا دصق لمهأ ذإ ؛ مولم هجولا اذه ىلع ظحلا بلاطف : ليق نإف

 هلا

 ظوظحلا هذه لين ىف هديلاقم ىتلأ نيح هنأف ؛ ًاقاطم هلم مل هنأ باوحلاف

 فلكما دصق نكي م ة « عراشلا دصقامىضتقمنمضلاب هل صح « ةلملا ىلع عراشلل

 اطرلطملا هذه 0 لخادلاف ًاضيأو . ىلصالا عراشلا دصقل ًايفانم ظوظحلا لين ىف

 حلاصمب مايقلاو ةيب رثلا فلكتيو "7 دلي م هنأ ىلع ىداعلا طرشلا كب لخاد

 ةثلاث ةقفاوم 0

 ًانمض  لخادحاكتلاب طقف عتقلا دصقي ىذلافىأ (ل) فذح ماقملاب قئاللا (")
 تاجوزلا ىلع قافنالاو . دالو"الا ةييزت فلكتيو « دليس هنأ لع  ةداعلا بسح و

 لسنلاوهو , حاكنلا نم ىلصالا عراششلا دصقل انمض دصاةوهف



 ظ 5 ًاضيأ حيحص وهف تاداعلاب ىويندلا ظحلا دصق امأو ( لصف )

 راتار فاو كلما | ليلا مكل لمجوه )*لاقو(/اهينإ اوك

 دل نعل اي كلو شارف ُْضرألا د نع كنزي لفي(

 نيا ع 7 / ننوا) *: لاق (علت ةزر تاَرْعلا نم هب "جرخأف هام

 انلعَجو ؛.ًأاسابل 7 ليلا ان )لاقو ) هلضف نم 7 هيف 0 5 9 راهلاو

 ىمجح ال اع كلذ ريغ لا كالا كحال ) 28 راهنلا

 ضرعم ىف هيلع صنلا عقيال فيلكتلا درحم ضرمم ىف ءاجام نأ كلذ

 مايصلاوةالصلاك ءاوه الل ”عطقو « تاداعل ف الخو ”ةفلكه سفن ىنمن ال ب نانتمالا
 0 رمال ل : هلوق وحن احن امالإ , داهم او جحلاو

 يوتا هيلا ادع ام فالخم ( ركل ه ا لاتقلا ”مكيلع تنك ): كرد

 تالحلاا هب دست و « ةيناسفنلا تاذللاو عتقلا باوبأ هب حتفتو ” 1 ىضقتو

 ىف اهم نايت الا نِإف ؛ كلك كايضاو 6 تارغملا عفدو ءاودلاو ءاذغلا نم « ةعقاولا

 نم ان دحسألا طاسلا اذه. ىمتفا كلك نلك اذإو :ءيبساس نايس 007

 ام ةيدوبعلا ىف ًاحدق كلذ ىلع دخ لإ نود جافا ةنملا تعقو ام ةهح

 ٠ اهب ,نتما ىذلل ركشلاب كلذ رثأ ىلع نوبلاطم مبكل ؛ ةيورا 07

 حيت كلو

 احا ظحلا نع درحتلا 106 اة 7 اذه ىلع مزايف : ل ايق ناف

 اضيأ اذهو . هب نانتمالاو ظحلا تابثإ عراشلا نم موهفملا دوصقملا ناك ذإ ؛ ًاضيأ

 مدقت امل « قالطإالا ىلع هب لاقي ال

 نم لاتقلا لصأو . مهل ًاريخ هنوهركي املعحجب نأب مهيلع نانتما وهف ىأ (1)
 ماقم ىف نمي نأ عوقولا ليلق عونلا اذهو ىنعي  ظوظحلا نع ةدرجما فيلاكتلا

 رخآ .ىشثب نانتمالا نال . ءانثتسا ىلإ جاتحيال اذه نإ : لاقي دقو .فيلكتلا درج

 هناديشس (هن أح ليز ةلاكعلا) سمت لان انقبا2نرايلو نيلطللا ىو درر افلا

 .ىتح ؛ ىمظع ةدئافو ًاريخ هعون ناكايا انل هوركملا نم لج نأب انيلع لضفت ىلاعلو
 كفاريصلا نيخلا وه ههركتام رك



 ) ةسداسلا ةلالا ( الاالل هع رمدلا صو كام عبارلا عونلا 161

 .مالسالا ىف نيلخادلا نيقفانملا لعف كلذ ىفام ني مومذملا ءايرلا

 .دصقب نيلماعلا نيثارملا لمع كلذ ىليو . مل مأو مهئامد زارحإ دصقب « ًارهاظ

 هيف ةلاط الا ىف ةدئاف الف « مولعم ا ايندلا ماطح لين

|| 
 ا

 | ره

 لصف

 كالا ني هل را تاداعلل اجداصإ لمعلا نوكي نأ وجو 6 ناثلا امآو ع

 ا عراشلا دصق ِ ىتلا مدا م كلذ 2 كو 6 ةراحالاو عيبلاو حاكنلاك

 00 ناعارو عراشلا هتبثأ دق اضيأ ظح وهف « ةلجاعلا ىف دابعلا حلاصمل اهم مايقلا

 كلذ مع اذإو . هل ةعوضولا نبا 37 هدصق نم كلذ ٍلعو « ىهاونلاو رما وألا

 . احرحو امد ناكل 4 عراشلا دصقل فلا ريغ 5 ءكللذ نم هيلطف قالطاب

 هحو اذه

 ا الو هلا ىف احخات تلك ىف طللا بلل ناك و ها نأ هوو

 ا لاعمال لا كمقلاو تلا طارشا نامي را ةراملاو 0 تادابعلا عم

 الا نإ لا نيا ىف فك انكم ا لا تسال تاداكلا نار للع ارنا

 اكل ل ور ذاكر انصرف وللي - لكللا كلذ سيتستا ىلا راغالا ف مدقب. ال

 5 يح نم هحوزب حصل 6 كالذ ريغل وأ 6 ىافعلا اها نم بل وأ 62 هحوزتيإ

 .فالح 3 ةعمسلاو ءايرلا أمف حدقيف جوز. وه كب نم ةداعلا هن هيف 2

 ادرحم ىلاعت هلا ميظعت اب دوصقملا تادابعلا

 0 ىلع صنلا حمصي مل افئاس اهيف ظحلا بلط نكي ملول هنااا هحرو

 ا كل نا الا ا لاقت هلرتكا كلو نأ القاع

 ,ع ايض هيلع بترتي امب الإ ىبني الو , ةحلصملاب مايقلا هيف امب الإ رمأي الف )١(
 هذه ظفح موقت اهنأ اهيف ىعور تالماعملا رئ اسل امعضو ىتلانيناوقلاو .ةحلصملا

 .ةكحل ىه امنإ هنعىمن امعىهاونلاو ءاهنع دسافملا اردتو : ةلجاعلا ظوظحلاو ملاصملا

 ظوطحلا ه.:ه ةماقتساب رضيودسافملاب اجب هنأ



 نار 0 حداق مكر املا عم ةدابعلاب ىويندلا ايل ةلظمو

 خيشلا لجأل فيفختلاكو « هريغ هب لمع دقف 00 ملامو « ثيدحلا

 « ىصلا ءاكب مشسال ىنإ » مالسلاو ةالصلا هياع هلوقو , ةجاحلا ىذو فيعضلاو

 اع كدي هلق امو 00د كارد ككل واكل تل هر

 عمو ةالصلا دصق كرشي دوصقم اهيف لوعءفم ؛ ةالصلا ةيقح نع جراخ لمع وه

 اهصالخإ ةقيقح ىف حدقي الف كلذ

 حدقل « اهاوس رخآ ءىث دصق اهدصق ىف حدي نأ ةدابعلا نش ناكوا لب

 رااتناو «هيف انتل ادصاق دحسملا ءاح اذإ 5 4ىرخا ةدابع ىلا دسفلا ل 7

 اهنم دصق لك نإف ؟ هل ةكئالملا رافغتساو « سانلا ةياذا نع فكلاو « ةدلاضلا

 دصق لكل ب ٠ قافتأب حيحريغ اذهو . هريغ نع هصالخإ نع هحرخأو هريغ باش

 كلذكف . ًاعرش دوم عيجلا نأل ٍ؛ ادحاو لمعلا ناك ناو هسفن ىف حيبح اهنم

 طوطخل ١ ىعرشلا نذالا ىفءاميك ازتشال .« هيف نودألا نم ةداع رع ك5

 ايفانم هعضوب ناك ام الا « تادابعلا عم اهعامتجا عنميال ناسن الاب ةصتخلا سوفتلا
 ةافانم الام امأ « كللذ هبشأ امو ءايرلاو مونلاو برشلاو نك لاو تبدلت

 عزانبال هنأ ريغ . لاقي نأ ىغبني ال اذه ؟ ةدابعلا ىف هيلا دصقلا حدقي فيكف هيف

 دصق ىلع اذإ كلذلو «٠ 1 :وشدلا روما دصق نع ةدابعلا دصق دارفإ نأ

 دصق بلغ ناف . ةدابعلاب دتعب مف ع تلاغلل - ناك ةدابعلا دصق ىلع ايندلا

 دهتجملل رهلظي ام بسحي لثاسملا ىف حيجرتلا عقي و مهل كحلاف ةدابعلا

 اللا وأ لالأ )0 4 سنو ادع رسل لنا لإ مجري ام « ثلاثلاو

 هريغ هب لاق دقف عوكرلا ةلاح لخادلا راظتنا نم كلام دنع هركي امو ىأ )١(
 ىرخأ ةياورب مدقت دقو ( همأ نتفت نأ ةفاخم ىتالص ىف زوجتأف ) هتيقب (0)

00 

 ةالصلا ةقيقح نعجراخ وه معن ىو نمل دما تلك مالسلا در لهو ()

 كذا ام نأ .ديفيإ (با .ةدابعلاب نأششا ناك ول لب) ,هلؤقو.ةدابع لي اينوينذ: نييل هنأ الإ
 ىرت م وهو .ةدابعلا دصقل ىويند رما ةكراشم نم هيف نحن اممهنأو .ةدابعسيل هلبق



 ٠  "5هي كاننلا ةلأسملا ( لاش الم كعل :نثلا حو كام 0 ع شل ١

 عا : '"سيحصلاىفو . اف ضصالخالا| لع ثعابو: انين لك قه لب ذاك

 ه0 5 تل ا ا 0 7 3
 . جرعلل نصحاو رصملل ضغا كي ف جوزيلف ةءايلا مكنم عاطتسا نم تاييقلا

 « "””ءاحو هل هن إف .ماوصلاب هيف مطتسي مل نمو

 برز نب ركب ابا: ىضاقلا ترضح لاق دادحلا ىلع ىنأ نغلاوكشب نبارك ذ

 ,نم دهعيب نذل كي ملام لع 6 همصه فعصو هندعم :ةنفعلم سيطتملا ليلا لإ 5

 هك ا اهل لاق ةكتدنم حلصت وصلا درسا : لاقف ءاودلا نع هلانو رو هل
 كا 7 هلا

 .ةداعىلو « اصلاخ ههجول الإ موصلاب ىسفن بذعال تنك ام ؛ ىنل داذه ريغ ىلع

 الد تك دو ل231 لاقرف اهع نت لها ال يسيقلاو نينثالاءوصلا ىف

 1 0 مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ثيدح نيك

 اذه ريغ نق كلذ ىف 5 ان 2 ني كلذ ىف يلع كلذ داردل ! نع

 : . "تيدحلا 00 ىلا

 01 مو ىلصي ماقف بعش ىف ًادصر ن وكيل الحر مالسلاو ةالصلاهلعثعب دقو

 تضر وز | ل لارا نكشلا او ةمادال اكق

 ,ىف مامإالا هيعارب ام كلذ نم ىتكيو . ةريثك ىبعملا اذه ىف ثيداحألاو
 ا 1 2 3 1 . 5

 ص ا
 (تيغرت) قاسنلاو ” ئدمرتلاو دواد وبأو امل ظفللاو ناخِسْقلا هاؤر )١(.

 ةالصلا بحأ ىنإ مالسلا هيلع هل لاق نأ (ك.ه ىنكت نذإ)ثيدح هلثمو (؟١)

 .كلذىعار اذاف . اهاك الح كل لعجأ : لاق نأ ىلإ ٠ ىتالص عبر كل لعجأأ كيلع

 .ناكهنإ؟بر اورفغتسا) رافدسإلا َّق دارو 5 كنهو ٠ اليفلا اذه نم ناك هنالص َّق

 ىلع ظوظح كس ىودد ل بنار امف ةب الأ (ارارد» يلع ءامسلا ل سرب ارافغ

 رهاظ وه مر صحلا ةقيقح ديريال (©)
 ٠؟ةدابعلا ليمكتل وه ما ؟ ىودد 5 عوكرلل لخادلا كاردال راظتالا له 2

 .( همأ نفت أ ةفاخعإ وت الا ثيدحلا للاب هدعب لئاسملا ّق فيفختلا ُّق لاقي هلثمو

 ةالصلا نع ابلغش انفو



 "16 هيف تاغ حداق ام ناعما م ةدامعلاب ىويندلا لجللا دصقو

 نم ةحارتسالاو « دالبلا ةيؤرل جحلا عبررلاو . سانلا ىلع لضفتلاو ءاخسلا ةذللا
 هادا نساك . رقفلا حا وأ ءاهدلوو' هلهأب ةمرتتل وأ ءاةراجتلل وأ داك الا

 . لاغلا نع هب ىعتحيل ملا لمت سداسلاو . للملا وأ [5الا وأ نستلا نإ ا

 ةدايع مساتلاو . ءاركتلا نم ًارارف فاكتعالا ةماشاو دوم را عباسلاو

 ند هبان لخلل رك 0 رشاعلاو . كلذ هب لعفيل زئانحلا ىلع ةالصلاو ئضرملا'

 ءاركلاهل فوتيل ًايشام جحلارشع ىداحلاو ٠ ثيدحلا ةذلب جرفتيو « تمصلا برك

 ةداسلا اةطعل انبات روك كلا كلا ناك اذا توراتح ا ع مضولا اذهو

 ثأر كل رطل اهمف ىلازغلا مزتلا دقو"

 قداح ىلا تهدف رقلا نبا امو ضارعألا هذه تيس تعادل 00

 ءامهك اكفئامدع وأ نيتطفلا اكفنا لاتستلإ ةلألاى راسل اخ ن7

 تافتلالا ىلازغلا رهاظو . تادابعلا ححصيف كاكفنالا هحو ىلا تفتلي ىب رعلا نباف'

 ءانب كلذو . الوأ امك اكفنا حصي امم نادصقلا ناك« ًادوجو عامجالا درج ىلإ

 8 غبصأ 0 عقاو اهبف فالحلاو . ةب وصفملا رادلا ىف ةالصلا هلام لع

 نيبهذملا ىؤتم رهظو « نارظنلا هحبا كلدك نك احا لا

 نه ءاج لاا كاكفنالا هيف حصي اهف ككف وا ف لما ع

 نم اضف 0 15 انج" ا موب 1 ر حارسا نارقلا ىنف :!تللذي لع الد اي“

 جحلاب داكتألا نم رارفلا ىف ىبرعلا نبا لاقو . جحلا تاتا كر

 ىلا ”يهاذ ف" : مالسلا هيلع ليلخلا لاق دقف « نيلسرل |تاددإ وأ

 لوسر نك ند( م20 لكم يا مياكسلا لا لاقو ( نيدهيس ىر

 بعتنم اهيلا ب رتسي ناكف ؛ ةالعلا ان سو هيلع هللا لص هللا

 ؟ اهيف حداق هحولا اذه ىلع اهمف هلوخد نإ لاقيفأ .هتذلو هميعن اهيف ناكو ٠ ايندلا

 ىبرعلانباىأرلدببأت (نأ م ىلازغلاىأ ًاروهم كاكفنالادوجو عم ىأ ) ١)



 ل ل ىف عقي م هلل ىلصب كذا ركنلا فانا ف

 0 ايكو ساو كو ال فعلا قولا نوعا

 قانا ظسملا نأ 0 ناسن الل ةضراعلا ةسوسولال يبق نم كلام هادعو « اذه

 © كلذك نسل ءاراكلا | "هل كوقسف '« قادلا لع هل. نمانلا كلا ناسنالل

 ( م ع كلما ) لاعت لاق كقو . كلع ال هبلق ىف عقب و وه اعإو

 فو ( ني. رد ٍٍقدص نايل كوضالا ابحت مهارإ ربا نع لاقو

 00 را لاقفءاهوقأ أ 0 ا ها ىسن ف عقو 2 0 نا ثيدح

 ىبرعلا نا لاق ةدا ف كنا بلطو 9 )» مكي ظل م 1 8 ف 'نوكت

 ا دال رن لاس كرش نع قوضلا زا ريشلا روصتم : 5-500
 تاعاطلاو حالصلابسانلل لاعفأ اورهظأ : لاق ؟ | اد 1

 0 هتداهش لبقتو «هتمامإ حصتو هتناما تيثتل 4 معن :1 لات 1١ كلذ مزال و لايلق

 ا ل ا ل يك يورو اللا يف . هريس يو 1 رعلا قالا

 رولا ل ا ال رت دع كرشلاو

 هلو ىلا ةاءارم نه ةلفغلا مم «هسفن ىف ناسنالا صخب امىلا:عجري ام «ىلاثلاو»

 اس را كارا للاب حاصل وأ نا ريل ايس ةالتحملا (ىةداطلا :اهدخأ قلتم

 هخبطو ءاعطلا لمعنم ةحارتسا وأ . لاهل اريفوت موصلا ىباثلاو . لاوحأ ةعلاطم وأ

 ةقدصلا كلانلإ 1 هل 2 ل نأ 6 هعقوتبب  ضرم و « هد مال ءتجاوأ

 ةمايقلا ةفص باتك ىف لسمو : للعلا ةفاذفا ١3 فواخلا ”ناعتلا“ ةاؤوُر 655

 ران
 هيلع هللا ىلص هساجب ىف اونا مهن ل رمع نبأ ثيدح عوضوم وه ىذلا 0

 ىذلا 2 ادق _نرودك نال: لاق ةدارع ماقم ىف هنوك عمو « ملعلا اف مهأسي سو

 هف ةليضفلا داقتعا وه اظح معلا بلطب هنبا ةدابع ف شخ مل رم نأ لاكوو

 نلخأ عفن و ةماعلا ةحلصملا الإ "ظحلا اذه نوكب ال كلذك ناك اذإ 6

 افرص اعبات وه هيلا عجري ام نوكيو . لو الا دصقلاب



 ”11/ هنف فلتخ و حداق امإ كاتم عم ةداعلاب ىويندلاظلا دصقو ) لصف (

 هللا هو كلا رظنلاو .«ةاحاتملاو ةفرعملا درج دزاتلا مافي طققاةسللا لا

 .الؤهو : لاا هنمنويجمم زي ا نئانلا هر ل انهو ما ا مظعلا

 .ةيهل آلا ةرضحال دوهشلا ةمزالمو « ةاجانملاو ةعاطلا ةذل نم هيف مه امعا اوضاوعول

 مهمعاطو لممل مرا الإ تفعل و اهورقعتسال «ةن ا امن

 مظعأل ”تابثا وهو ٠ لاق ام اذه . هريغ نود مهدوبعم مهظح نكسلو « 0

 1 9 كافعما هلو وها نم اه نب رض ىلع ءالؤه نكي . ظوطظحلا

 .تامحأو . اطنكابالناخمالا واما ين ظل ترو يق ير ا

 4 ازدان الإ ميبولق لع هووطخل متترينال لفل نكن تجرد س7

 نعم ؛ لاثتمالا ظحلا هل قيسي نم «ىلاثلاو». ءالؤه صالخإ ةحص ى لاقفألو

 ,ىعاد ىبف « ءاح ارا فولتاةلء ةيساو ؟ ءازلما هل اؤطخ يتلا عمت ا

 . هيلطفف ىف مه نذأم اًويلطفإ ؛ اها نوما ءالؤه نكست لوألا نود وهف ؛ هللا

 مدقت امع صالخإلا ىف حدقيال ُثيح نم « هنع برملا ىف مل نذ أ امع اوب رهو

 لصف

 .ىلإ عجري «مسق» نامسق وهف اننذلا فام :تادابعلاب :لسولظطملا ظحلا ناك نإ و

 4 مسقو » هلمعب :لماغلل ةليضفلا داقتعاو « سانلا دنع:نظلا نسحو « ةئيطا حالص

 ناسالا ضخ اننإ عجري «امهدحأ» ناب رض اذهو . ايندلا نم هظح لين ىلإ عجري

 كادي انمل ءاءارلا لإ مجري © رح الاو »معلا هرباثلا ةاءازم عراد عم هسفن ىف

 . ماسقأ ةثالث هذهف. كلذ ريغوأ اهاج وأ الام

 . ةلئضفلا داقتقاو مرمانلا ادت نظل نسا كا مت

 ةدابعلا ىلع هع اعإ هنأل ؛ ءاير كاف 357 داق اعويتم دحنلا انهناكن اف

 .نيباذهو . هلفت وأ هضرفىلصي هنوك كلذ عم رحني و « ريخلا هبنظي نأودجلا دصق

 مقوف «لصألا اذه ىف ءاملعلا فلتخاو . داهّتحاو رظن لحم وهف اعبات ناكن إو



 وهو « بواطملا ظحلا لذب هديب نم دبعي. اعإو « هسفن ظحلا دبعبال دا 6ك

 اذهف « دابعلا نم ام ظح لاب هديب نظ نم هللا عم كرشأ ول نكسل ىلاعت هلا

 هللاو . لمعلا كلذب بلطلا كلذ ىف هريغ هللا عم لعج ثيح ؛ كرشأ ىذلا وه

 مك هللا 2 تلو كلا كلان د الو هك رت هيف دا لع

 اذإ لب «اهيف صالخ الا ىنانيال ةدابعلا ف ىورخألا ظحلا دصق نأ رهظ دقف

 ا ت1 لا كياذرلا ةركتالا نما هطحلا ىلإ هلم ب الناي ماع ادمغلا "ناك

 فرك اكلع لا رد نإ هلل » "وفن صولخ الا/لغ هل
 عضنام لع ء ةرخآ الا ىف الو انندلا :ىال:ظخلا هنلط مطقنيال دبعلا نإف او

 )11 ل7 ل علا نيم واس معا نال 4 هنا ةحر دما ونا هيلع

 ىام ٍظعأ وه لب ميظع ظح كالذو . هتاجانمب ذذاتلاو « هنم برقتلاو « مهب وبحم

 . نيملاعلا نع ىنغ ىلاعت هللا نإف ٠ كلذ نم دبعلا ظح ىلإ عجار وهو . نيرادلا

 ( نيلاعلا نع نمل هللا نإ « هيفتل ”دهاجم اعف َدَهاَج "نمو ) : ىلاعت لاق
 0ك كف ردا الا لاما در ا نادل" نون نان انهما

 هللا علل ا ئرلا وخلا ماعلا عيبا رمأ لق ا زخو نع هلل

 تدان 1 ل ل ل ل

 دب انهرا قاطوال ان كتناكت نعام

 مدلل د دءاربلاو ء لصتخلا ءارديطاال ناينأألا نإ لاتمةم الا ختي نأ لغو

 امن موقلا نكلو ؛ قح هلاق امو : دماح وبألاق . رفاكو هف هاءّدأ نمو « ةيهإ ةفص
 دل اتا ارا الاباء رلا ب ةيفرصلا يي ةيهاودازأ

 لصيال ادج ةريسع ةلجآلاو ةلجاعلا ظوظحلانع ةءاربلا نا ) مهطوقب ىأ . )١(
 دماح وبأف ؟ رفاك اهاعدانم:لاقيف يكف ةنكمي ىهف ىأ(صاوخلا صاوخ الإ اهلا

 .نم ةنجلا له ال روكذملا معنلادصقنمىه امنإ صاوخلا صاوخةءارب نضام عمجب
 ةاجانملاوةفرعملا ظخالإو . ظحل ال , هبشأ امو روح عتمتو س ار كملف

 ىتح . اسأار ظوظحلا نم اوءربتي مف ٠ صاوخلا صاوخ ظوظح اهوحنو رظنلاو

 هفصو ىهل الا اركراش



 9١0 صالخالا ىف حداق ريغ ةدابعلاب ىورخ الا ظحلا دصق نأ قيقحتلا

 هيلع مالكسلا مقوام '١* فالخ ىلع هسفن ظح ىلإ

 ترّقتملا تادابعلا « اهدحأ » نيب رض لع هب دانعلا 0 نأ ( باوحلاف )

 تاذا تا دعاوق نم هساوتو ناعألا كلدو ةلاص نا د0

 قو « قالطإب حلاصملا رشن اهمازملا ىف ىلا دابعلا نبب ةيراحلا تاداعلا « ىباثلاو »

 .مهنعدسافملا ءردو دابعلا ملاصمل عورشملا وه اذهو . قالطإب دسافلا رشن اهتفلاخ

 عورشللاو « ايندلا فدابعلا نم هللا قحوهلو الاو . ىنعملا لوقعملاىويندلا سسقلا وهو

 مهمعدسافملا ءردو ةرخ الا ىف موحلاصمل

 ايورخأا وأ ايبويندب تواظملا ظل نوكي نأ واح دانك ىو

 اعرسش تبث اذإو . مدقت امسح عرشلا هتبثأ دق ظح اذهف ايورخأ ناكن اف

 كلذ ىفهللا عم كرر فاخر عراشلا هدحامدعتي م ذإ « حيح هتنبأ ثيح نم هبلطف

 لامعالا ىلع بتر نيح عراشلا نم مهف دق ذإ ؛ هتفلاخ كصق الو « هريغ لمعلا

 هلل الماع ءازجلا هل عقيل لماعلا راصف «لامعأالا ىلع ءازحلا عوقول دصاق هنأ ءازح

 ةدايعلان ا ع هنال ؛ هصالخإىف حداق ريغ كلذو . ىعرشلا رع ىفتقم ىلع هدحو

 لحو زع هن ال « هريغ هب دصق امال « هللا هحو هب دصق ام لصوملا لمعلاو ةيحنملا

 وت انج ,ىف :هلوق ىلإ بياع "يرو مهل كنلوأنيملحا هما تاس 1
 نأ اصلن وك ىنعمودع ضلخلا ناقلا: لعمار سر طق نك اذان! ميعنلا

 نبل طلبا بلظو':كلذ قفو لع لبعاوق اذهف"!ءريخ ةدايعلاو

 لصأ ىلع لاكشالا لح وه اذه نأ عم ( اهم ًادبعتم هنوك طقس )لقي مل )١(
 وهو . امات صالخالا نكي مل هنأ ىلع هلمح نكمي اماع المج امالك لاق لب « ةلأسملا

 لالدتسالا ىلع لمحت نأ حصيو. (انه ىلإ_اضيأو)هلوقلةجينن نوكي نأ حصي يذلا
 انملاظ حلا ةكراشمل اةاغلم و .ةطقالس اديعتلا ةهج نأ وهوا. لاكشالا نما هلاقاك

 هظحل لماعلاف ) هلوق هيف جتنتساو ( اضيأو ) هلوق لبق هيلع للد ىذلا وه اذهو

 ضرغلا نع دئاز هدعب ام نال « ىلوأ ناك هيلع رصتقا ولو (دبعتلا بناجل طقسم

 ع رشلا هتبثأ ام ىتح اقلطم رخآ ائيش ةدابعلا عم دصقيال هنأال (؟)



 ( ةسداسلا ةلآسملا ) لاثتمالل ةءيرشلا عضو دصاقم عبارل شل

- 08 

 َّق فوال لخدمو صالخالا ف حداق اق وهام اذه نم لسانلا دع لعق 3 أو

 لك ”!نلفنلا هيلا حيرت ايندلا ظوظح نم 1 نك ::قلازغلاا | قاعفا ."نلاع الا

 00 الإ كل قول فريم يار كم ةامعلا لإ قطع اذإ "سك وأ لق تامل بلا

 001 انف ةنارإ او نادل و ةطواتعلو كيش نادر نور ند

 ملس نم لكل نك تاو طظوظح نع « هتادامع نم ةدامعو 6 هلاعفأ نم

 ِ م ب : دل مل مل :
 رع ٠ صراخدلا زعل كلذو © اع هليا هحول هل ةدحاو ةرطخ هرمخ ىف هل

 برقلاى لطالا هيف اتعاب د ىذا وه صالاخلا ل : تيارا هذهنع باقلا ةيقثنا

 اهلك بئاوشلا هذه نع لمعلا صياخم صالخإلا امنإو : لاق مث ىلاعت هللا نم

 : لاق © هاوس ثعاب'هنف نوكي الف « برقتلا دصق هيف درج ىتح « موك اهلملق

 قبب مل ثيحب « ةرخآآلاب "ملا قرغتسم « رتهمسُم هلل بح نمالإ روصتبال اذهو

 00 ] ناسا تع رتل كا دل ع زنا عك را قنابل نادل
6 

0 

 ىلإ جاتحي ال ىتح عوملا رش ىنك ول ىنمتيو ؛ ةدابعلا ىلع هيوقي هنال لب « ماعط

 ردق نوكيو « ةرورضلا ىلع ةدئازلا لوضفلا ىف ظح هبلق ىف قي الف « لك الا

 01 لقانا الا ”م هل نوكي الف « ةينيد ةرورض هن اال هدنع ًابولطم ةرورضلا

 1 ماعطلا ىهتشي الف « ةايحلا ة ةرؤ رمد هنإ ثيح نم ةحاحلا ءا ضو ى هتيغ

 لا مح لمعلا ضلاج ناك «ةتجاجائضقاوأ كرش وأ لك أ ول ضختلا اذا

 (هدعب ةدانعلا ىلع ىوقيو هسفن حرب الثم مان قاف. هناتكسو  ةناكرح عمم ىق

 001 ترافل تان ت1 ك1 1 ندر  قاشلخلا اةحرو راجت وداع ةئو ناك

 600 هلال ىلع ركن من 32 رودنلا ليبس ىلع الإ هيلع دودسملاكلامعالا

 تغتلملاٌلماعلاف تالذك ناك اذاف . هلواز نمااهفرعي عضاوم ىنعملا اذه نم ءايحإالا

 هيف مالك الف صالخالا فعضيلاثتمالا دصق ظحلابلط كراشاذإ هنوكامأ (1)

 اسأر هنالطب وهو بولطملا هنم مزايال نكلو



 511” صالخالا ىف كلذ حدقي له ةيلصألا عم ةعباتلاددصاقملا تيعور اذِإ

 موطنا ارانلا .ةمياو ٠+» هنيرارج ا: كيا
 ؟معنملا ىلع دابعلا هانث 2 قحتسملا بجاولانمسيلأ

 « عورشملا ىغتقم نع جرخأ ةليسو لعج اذإف « عرشلاب بوجولاب ىنعيو

 عراشلادصقل فلاخلا دصقلاو . عراشلا دصق ام ريغ ىلع ىهنلاو رهالاب لا

 تكزدنك ظحلا لعت ىملا قمغلاف + ةلمم هيلع ملا ليلا 7

 «هيلعهل ةححالو « ّقح هبر عم هسفن ىفهل سيل دبعلا نأ ثبب دقف اذه ىلاو

 تاومسلا لهأ تبدع ول لب, همعتب نأ الو هيفي ناالو همغات نا 0 7

 هل نكي مل اذاف ( ةقلابلا ةححلا هلق لق ) كلل نحب كلذ لنك 10

 لمعلاب ظحلا بلط نإف . ظح بلط ريغ نم هب موقي نأ هت «دبعتلا درجم الإ

 هسفن ظوظحم لب ديسلا قوقحي اًمئاق نكي مل
 لع ةلادلا "تيداح الاو "تاي آلاف رلْمْتلا اذه ةحح لع هلادلا در

 : ىلاعت هلوقك ؟؛ هللا هلبقي الف اَهنُم هلل صلخ ملام نأ ىو « هلل لام الا صداح

 هير ءاقل وجرب ناك ) : هلوقو ( ني دلاهنيداخم هلا او دبسيل الإ اوما امو)
 م ال قلل و 0 هير ةداسا كت الواال ل

 للا هتدسيف ةلوشرو هتاراكلا بارع تناك 1: و 030 علا هاك لا

 1ع سك ةأرما ىلا وأ اهنيصيراتن 5 ىلا هترحته "تناك نمو - هلو اذا

 ناكل نلف عر ةرحملاب زماالاب هل ثيمتلا نمادل شيل ىأ "7 ديلا كان

 لماعلاف . هللا ءاش نإ ىنأي امسح دبعت هيف هانعم لقعي مل وأ هانعم لّقع ىهنو رمأ

 رجالا لماعلا نيمدقتملا فاصلا نم ةعاج هلع كاذلو دست اك 0
 هلوق هلكر مآلا عج دقو ءايشأ كلذ نم راث آلا ىفو .ءوسلا دبعو ءوسلا ميدخ

 (ضلاجلا نيسلا هل از

 هلكت قار ةق كل رخأ داع يع نم ( همامحو لسم نع ريسيتلا ىف هآور )١(

 ( ةكرشو

 ( ١90 ص ١ جزمدعمت (؟)



 دانا هانا را اناا ةفيؤفلا عضو دصاقم عبارلا عونلا 5

 0 ل . ةايسو لك كر ىلا هكسنلابا وهف" هظح وهو « هريغ ىل | هب

 وأ ثيحن دصاقملل عبت ىه | اال ةدوصقم١ ريغ لئاسو قا ثيحلا نم

 لسوتتي م اود دصاقملا ىلا لصوت ول ثتيحن و « لئاسولا تطقس دصاقملا تطقس ول

 نوكت تناك ل ب «رابتعا لئاسولل نكي مل ةامج دصاقملامدع انضرف ول ثيحن و ءاهب

 00101 ل 1517 هو رقلا لاع الاف ده تس اذإ و تسلك

 لمعلاب دوصقم اوه ظحلاف ءظحلا ثيح نمالإ ام دبعتم ريغ تراص دقف « سوفنلا

 800 ا 2 اي ول لح ا ايلا, ىلسلا" "  تيدحاف ةديعتلا ال

 00 دا اذإ اهب ديعتلا حضي اهلك 7 اهيف نوذاملا لامعالاو . كلذ هبشأ امو

 تاو 0000 ا 1ك ليس ايولتملا هيج ىما دس لذان ايف نذأ كح

 تلا 7 فار الار راشلاك لع ديملاو اج روماملا .لامعالاب لمعلا

 (4/وب قلعتم سفنلا ظف هب رومأم ةدابعوأ ةداع نم لمع لكو . مب دبعتلا طقس

 000 0[ ا رك طن ل انعم هقول هيج نمل جو كللذ/ نم نخأ ذاق

 حيحص ريغ لمعلا نوك ىنعم كلذو . هيف دبعتلا لطبف « ةدابعلا ىف رابتعالا

 عنصي, ناك ىذلا ام ىرعش تيلإي « هظح هيف اب ىهنما وأ ران

 و ل رمال كاديسلا هيا نك | لع تاط رطل نع قعدنا تينت

 001 دوصتما دي داب منعا ينلاوب هل رومأملاف احق زاب قنأ مولعملا نم ناك اذاف

 : هلوقب لئاقلا هبن اذه 00 00

 ا ناقل رن اتفلاع ىو: قالطاب حلاصملا رشن ابمازتلا ىام ىهو 5

 اه ءلاملا عوضوم اهنأال ٠ . ةلاصالاب ةدابع تسيلام ىنعي

 هضرغكلذ ىلإ مضي هبف ىعسلاو هظح بلط عمن ال ادع ءاير نكرر (5)

 نذالا ةيح نامل ءددخأ ليلدب ةدسفملا ءرداو ةحلضملا ةماقإ نم

 همالك ىف ةعورشملا لامعالا سفن ىه 0

 هبقلعتي نأ نكمي سفنلل ظح نم ولخال ىأ (:4)



 ١١" ؟ صالخالا ف كلذ حدقي له ةيلصألا عم ةعباتلا دصاقملا تيعوراذإ

 نير تامل دوق ( اروكش الو اًءارَج ”مكننم ديرنال هللا هج

 تراسل ا 1 ثيدحلا و ( رول اموت اهيا ام

 ا ماعلا مضر شوا ني ريل ىلإ ا ل
 كارت رسوما لا دا ترع راصالا عا

 00 ةنللا# لاق ؟ الاف الاف طرتشا “امن ١ كل الا

 ل نإو « ظحلاب لمعلا ىلع ني رخ همي "دخلا نأ نم رك 01

 حداق هلثم نكي مل اذإف . اذك كل نكي لمعا : لاق دقف ء اذكل لمعا : لقي
 تاداعلا ف احداق نوكيال نأ لواف تادا كا ف

 لوقعملاو صنلاب « لمعلا ىف حداق اذه لم لب: ( لبق كاف

 هل كورت لمشلاو اذطتم ةطح رت دق'اطلط دع ماعلا

 كلذكو . فلخاذهت:. كلذكماتضرفادقو . لمعلاب اب واطم نكي ل ادهن نكي |
 لصيل لمعي هنأ هانضرف دقو . هقيرط نم ظحلا بلطي مل ةليسو نكي وأ 77 لمعلا

 0 ليوط ثيدح وهو ئراخللا هارد ني
 دنقلا نع ىوق داتساب قيببلا ىورو:بهاوملا ىلع هحرش ىف ىناقرزلا لاق 2

 هيلع هللا للص هللا لوسر قلطلا لاق ىراصضناالا دوعسمىأ نع ىربطلاو ؛هلصوو

 ىلا ةهامأ وأ هل لاقف ةقعلا دنعراصت لا ا همس سابعا همس لو

 هباوثلا نماتلاه اني مث + تئشاف كسفتلو كبرت دمح الس 2 هر 1

 انووؤتنأ ىاح ”الوىمفنلكلأسأ و .ائيشهب اوكرشت الو هودبعتنأ ىرأ ملأسأ : .لاق

 (كلذكل : واقل ةنجلا : لاق#الاف اولاق. مكسفت د نوعتم اع ان رع ان

 هااعيج نيودسلا ٠ هم كادحأ ةح

 نوكي نأ ىلإ برقأ ودو ظحلل ةليسو لمعلانأ ىلإ هب لصوتي رخآ قيرط ()
 ىلإ هلوأ نم لاكشالا اذه ىف هنأ قخي الو طقف ريوصتلاو ريرقتلا ف رخآ#اقيرط

 ظحلل كراشملا لص“ الا دصقملا ركذي لو. ظحلاو لمعلا ىوس هيف ذخأي مل هرخآ

 انعوضوم ىف ظحلا ناف ( لاكشإ الب لاثتمالاب لمعف لو'الا امأف ) هيف لاق ىذلا

 نذالةياغوهىذلا « ةدسفملاءردو ةحلصملاب مايقلا هعم لب .هدحو دوصقملا وه سيل

 ةهجلا هذه نم هل فاكملا ذخأو ؛ هيف ع راشلا



 (1 ال كال نامل هعيرشلا عضو دصاقم عبارلا عونلا

 اذهف ؟ هبحاص باغي امهمأ ىرُيل ناضراعتملا اهو « لك بأ نأ نييرابتملا ماعط نع

 اذإف .لكأألا درجم دصقب عورشماىلع حبذي نأ ةهجىلع عرش اإ هوحن ناكامو

 ىلعو . ىلاعت هللارمأ ريغل ًاظحلو « عورشأا ىف اكيرشت ناك دصتلا اذه هيف ديز
 اهيف هلوقو «زورينلاف موحالا لك أ نع هيهنب باتع نبا نم ايتفلا تعقو اذه

 . عساوباب وهو . هب هّللا ريغل لهأامت اهنإ

 اقل 5ك ةماعلا لع الا ىاتي ام طيلا ديعق ناكو هنا ىاتلاو )ع

 دك ا ٠ افرح وأ هللا لودد ىف ىاجر د تادانعلا ن باسو تاعاطلاب

 هنع مزلي ام لطبيف . اعطق لطاب ثللذو . حلا ريغب لامع

 را اكو د راثلا نق لرطا وا ةنلبا ]ىلع ن داق: ةئيزالملا نابي اها

 : الغ وهثيح نم ؛ هيف ه نذأو عراشلا هل هحأ ا ءاتمتمرلا بلطنبي و هنيي

 الآ 11 يدرطكل الاى |سالاو زعمتلاو ” لحارخ الاوجاع امهدحأ نأ إلإ

 ا ل ال هلتلل[ىلط نك الو. هيف هياتم :امادلا" ىف لجأتلاو

 | اهلك كك لا

 ملخدي اواكاو ء ىووت لمع ليي ناب ماج دقن فارقت ناف قاتلا نولطي زامأو

 00 01 ارانلا نات ذاك" "اراك الو 1 نقلك دوا رو ١و قنا

 تاو 1 رلا ارامخ لمقلا لك كب رخ كم ذاب اذهو ذك رعاذك

 .كلذو . لمعلا ىف حدقي ا اركذم نآرقلا ناكل لمعلا ىف ًاحداق ظحلا بلط

 سو هيلع هللا ىلص ىلا" ناف اس مزلي ام كادت قلقا لعاب

 رارتحا ريغ نم هب سختف ا راتلا نم دعساو ةتحلا كخدي ىئذلا لمعلا ]نع لك ناك

 كيط اه ر بلو لك لاس ما ربخأ دقو كلذ قءانلا بلاط نق اياز ةلو

 ا لا اللا ل كلا طل الل ناك الو ليش نأ لوألا 00
 انا نوت لاذاف) هلوقب هيلا ريشيس مزاوجلاب ىلوأ تاداعلاب لجاعلا ظحلا

 نآوهو مدقملا ضيقن تبيف لطابىلاتلا نكل انلوق ةوق ىف اذهو ( خلا تادابعلا ىف

 كح ولو لاثتمالا دصق هيلا مضنا اذإ ةيداعلا لامعأالا ةعص ىنانيال ظحلا دصق



 5٠ 8, ؟صالخالا ىف كلذ حدي له ةئلصألا عم ةعباتلا دصاقلا تيعوراذإ

 هل لحام ؛ عنمام هّللاو سّنب : باهش نبا لاقف . اهف لاملا نيب اهرئاس مقو

 حب ذي نأ 7”ىهن » لنمو هيلعتلا قصاقلا لوسرنأ'هنلب امأ ؟ اهنمرك ًالازؤلو اك 2
 بصنلا ىلع حبذ امل هاضم -هيلعهّللا ما كد نإ و نت

 ههنا يقل له 1

 ايف تداخل [ىرابسلا لو ع 0 ردا 7” ءان كاد

 هلك نع 2 در 0 ع مر 1 ف اص هب دواجب « امهم دحاو 1

 حبذ نم سانلا ةداع هب ترج امدانعم ىفو : ىف املا لاق هي متلاردعل شا اك

 مط كا ناد «نارلبلامهمو نق كنعءاسورلاو كاولملا هه رصح ناو هل

 نعمالسلاو ةالصلا هيلع ىدم 2.0 10 ” دواد وبأ جرو ٠ رومأالا سك ىو

 ( نجلا حئابذ نع ىبن )ظفلب قبيبلا يل نمار 0 )10(

 هللا دبع هيف ( نجلا حئابذ نع ىمن ) تاعاوض ملا ةرك نب هناتك "ىف ل

 تازكتملا راع ىو د10

 جودتلا وأ مهنع قلتلا وأ نجلا ةيؤر ىوعد نأ انه ن :ظانلا نضع اككا )0(

 تغدتباةفجتب معاك تافارخ اهلك مئاب لاب مهل تش نإ مهقاقحتسا 3 مهع

 ماقملا نع ًايبان هنو' ؟عم نجلا ةيؤر ىف مالكلا نإ لوقأو هأ . مالسالا ردص دعب

 ارفع نأ ) ملسو هياع هلا ىلص هنع حيحصلا فردحلا ىف درو ال كلاخم وهف, انه

 ةسارحىفةرير هىأ نع ىراخبلا ثيدحو(ىنالص عطقيل ةحرابلا ىلع تلفت نجلا سم
 كلذ ريغ لآ" حبصي هو ناأطغ هير كب دان نسركلا نأ دقن هلك ا 00

 بارع رقاعن "مارا الا نام نلا كي دتح ورينا نبال ةييتلا سال ١
 مهرقع وه : ةياهنلا بحاص لاق مث  (هللا ريغل هب لهأ امم نوكي نأ نمآ ال ىناف
 « اليإ اذه رقعيو البإ اذه رقعيف , ,اخسلاو دوجلا ىف نالجرلا ىرابتي ناك. لبالا
 هر, نودصقال أ رخافتاو ةقمسو ءابز هناولعش | وئاكو ا رجلالا 1

 ها هللا ريغل حذام هبش .هللا هجو

 دا ل (:)

 ًاضيأ كاحلاو (ه)

 لو مد م حد تاففاومللا



 ( ةسداسلا ةلاسملا) لا كاتتمالل ةعب ردا مل دات 2م بارا عونلا 20 /

 نارا لتمالاو 9 0ك نا اذه زرعت ادق

 رمأ ىف فرصتي نأ دحأال "”زحجي ل « كاذك نكي ملول هنأ :6 امهدحأ ع

 | انا علل ل 0 الا لاقفإ درع هيرو لف دعتلانوكي حت داع

 ضف حتنم ا وح ةتملا' نك ١ و رطضمال 5 عنتعي ناك لب 4ك 317 ف قصقر مالو هنسفن

 لو . قافتاب حيحص ريغ اذهو . ظحلا نم درا دصقلا اذه ىلع لمعيو ةينلا هذه

 0 د اال رطل ناسف در ليال < كلذ نم لقب هلوسر الو ىلاعت هللا رمأي

 "اال دنا دلو لا الاوز صال دال عراشلا دعت عم « لاح ىلع ةيداعلا

 تلك 5 و جز فلا نأ لع لدم" ىلا هلا يع ايف طخلي ال نأو

 لا لا 2 ا

 مدعو ةيد لاعألا ىف صالخإلل عراشلا دصق كاع ل

 ا ترا

 | اهب دصقي. ال « عورشملا ىفتقم ىلع ةلومعم نوكت نأ كلذ ىنعم : ليق

 لا 0 هل ل ا كل عارتخا الو . ىلهاح

 سر ىراصتلا وا درربلا داعأ ميظعتل عنصام لك 001

 . كرشلا مظعتنم عون وه امم كلذ هبشأ امو « ةيلهاجلاةاهاضم ىلع بذ ام وأ « هسا

 ليععس| نب ماشهنب ميهاربإ 0 هل

 مد 0 ملع تأ 1ا روهظ دنع نوسدنهملا هل لا او 4 اًنيع ىرح اولا

 لسر نيد ر ا رحنف : أمف ١ لمعي !نم ا روج ها 1 ا نأ ىرخأ ناك امس ©

 5 | 1-0 ها  ماعط | 0( هأ يع 0 4 مدلاب اطانذ 4 ءاالا

 دصاقبلل ةعباتلادصاقم ا و ظحلاةحاصم ةضص نام ؛ نضضرغلاو . نيتروصلا ىفىأ ا

 ال ا رك راك را هلعلا
 تناك اذإظ حلا ةبحاصمن“ال . هنع ىبنملا ىو لا عابتاىف اساغنا نوكي هن ال (؟)

 ا 6 تلاد ا طقم

 ا ا رمأإ نامل بجلال باب نم رامسللةتملا لك أوعأ (0)



 هيما (ةسدانللا ةلاملا لام تال هع تلا عسر كل
 خ 1

 لصف

 ثييعتاذإ شياو تاعالعلا لوبماهنأ مو < وش 0 0

 قل ةتيحنو تريتغا اذإ “تاوتاثلا نئابكو © ةيلص الا دصاتل ا راع نا 07

 اهب, لأ اموالك هيلع لماوستلا زئاكلا ىاكاظنلا كلذ كلا نس 5

 هللا ءاش نإ ادرطم:هدحح كب ف

 ع هداشا هلال 0

 .رارأ تلم الإ دانا حاس نا واح داق ةياتلا سلا د 1 عقو اذإ لمعلا

 ,سنلا ظح ىف عش ن5 نإو 27 لاكشإ زل لاشمالا لكشف

 اور ىوطاو ظلت اسف نا ١

 فنسوململا انهوأ لوك الا اذه : الثملوهنأ هلاثمو للا اء 017
 5 ا 00 5
 هبالحتساب لمعاو حابملاب عتمتساان أف 4 دي عاتمتسالا ع رشلا ى حابا ءسومللا انهوا

 نم حابملا كلذ ىلإ بيستلا ىف لخدي, نا هلاثمو ؛ ةوقلاب امإ و . هيف نوذام هن ال

 لصوت اذهنأ هل رطخ اعإو « هلاثرطخ /ندالا 2000

 اذإ « لو الك حلا ىناذهف هنم هيلا لصوت اذاف . يتالفلا قيررطلا نم ©” هيلا

 .ىلعأ لمفلاب ةبحاصملانأ الإ ؛ ًاحابم هتهج نم حابملاىلإ لصوت ىتلا قيرطلا ناك

 نيتروصلا ىف هارحن حابملا “7 ريغ ىرحبو

 باوجلا دعب قد ل نأ لع هينتهنم اذه نا لاقينأ الإ.هلاكشتسا اس 000

 هرظن ىف لاما 1

 فاك ني رف لا عمج دقف ؛ هيف ذاع هن ال هسفن ورش عش 0

 .نم الا ءاج ام : هنع هي رحتو « قرطلا نيب نم حابملا قي رطلل هريختف ىأ ()

 بودنملا وهو (:؛)



 هزاع لقال هلا وداد رئايك كنك تللانلو ( لصف"

 . ءادتقالا ىف ىدتتتلا طف 1 اوفا ناكل < نيف انلاةوأ اب اطصلا##وأ سو

 -:همارحإ ىف ةباحصلا ضعب لوق ىف ا” ؛ هب ىدتقملا ةين ىلع ةينلا ىف ةلاحالا هدهاشو

 0 كلا ىف ةححناكف « إو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب مرحأ امي »

 لاخلا نق ةرتغاف

 لصف

 'اذإ و « مظعأ ةعاطلا رّيصي ةيلص الا دصاقملا ىلع لمعلا نأ 24 كلذ نمو 9

 مظعأ اهيصعم تناك تنلوخ

 عفدلاو قلخلا ميم حالصالا ىلع لماع اهقفو ىلع لماعلا نار و

 ,لاثتماىلع هسفنرصاق امإو « لعفلاب تالذ عيمج د صاق امإ هن ال ؛ قالط الا ىلع منع

 .لمف اذإو . رمالا كلذب عراشلا هدصق ام لك هدصق تحن لخدي ىذلا رمآلا

 مظعىف كش الو « اهدصق ةمأع ةحاصم لكى لعو « نر ا كاع ور

 ماعلا ناكو « ًاعيمج سانلا ايحأ ا اكف سفنلا ايحأ نم ناك ثالذلو ؛ لمعلا اذه

 غبي اعف هقفو ىلع لمعي مل اذإ ام فالح ؛ ءاملا ىف توما ىح ءىش لك هل رفغتسا

 . مظعأ هرجأ ناك معأ هدصق ناكىتف . تاينلاب لامعأالا نأال « هدصق "غلبم ها

 ؛رهاظ وهو كلذ نازو:لعاالإ هرجأ نكي ل هادصق معي ل ىتمو

 .داضم وهو « ماعلا داسفالا ىلع لماع امنةلا ىلع لماعلا نإف نال ا

 .غ رجالا هب مظعب ماعلا حالصالا دصق ا ماعلا حالصإالا ىلع لماعال

 0 لوألا مدآ نبا ىلع ناكك الذلو ٠ هرزو هب مظعي هدض ىلع لماعلاف

 سفنلالتقنَم ناكو « لتقلا نسنم لوأ هن ال « ةمرتحلا سفنلا ”لتقْنَم لكر زو
- 

 أهم لمع نمدزوو اهرزو هيلع ناك هك ةس نس نمو « اعيمح سانلا لتق اءا[كف



 "8 لرد اا ناع اولا عراشلا دصاقل عجأ ىمو ( لصف )

 هجولا اذه ىلع هل ىتلتملا نك« ظحالو ضرغ هب وشي ال فرص رون هنأو« اطترأو

 0 > وهف . عراشلا دارم نع رصاق الو بوُسم ريغ « الماك ًايفاو ًايكز هل انآ

 ةيسنلا كالت" لع تفلككللل هيف اولا 07

 ملا رم اربح نادر 2 ل ل مياتلا دصقلا 3

 "لاف « كرا دو 5 هقالطإ نعاطمحلا ضف هرضق دفا لك اب لمعلا ل ذر

 لوألا نضر

 ليخلا » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو . « تاينلاب لامعألا » ةدعاق هادهاش
 0 ا 00 ىلعو كرت ل 0

 ىف تباصأ اف « ةضْوَر وأ جرم ىفاط لاطأف هللا ليبس ىف اهطبر لج

 د ل ا وأ 0 ا

 00 ا ل م رف 0 3 0

6 
 ف رحال كف تل كك اهم

 ماع انهو . ا "لكس اهطامتراب كضق 1 0 هولا كاملا تبحاصل يا نم

 ةدراضلا د 0 0 ا ا | ناكتلما تا

 اهر 2 الو اماق 0 عطا ىح 0 مى 507 58 0 5 ا 0( . مالسلاو

 ةلفح وهواأص ا كك كك 0 0 دويحلا ]للا تبحاص ىف و انهف )» 2 هل ىجح

 4 8 دصقلا بحاص وهو . ركسلا وهو 4 ان ص اروصا 1 0ك

 (١ ا سي“ مو 58 00

 ) مالس لإ له ل اونو ءايرو ارد اهطبر لحرو» 5 ميسو ةراصلا هيلع لاق

 الو « ىوطلا ةعباتم ل نم دعا مومدملاظحلا ف اادهف © رزو كلك نع نصف

 5 نع هنف داو

 ةيلع هللا لص هلا لوسر ناعفأب ىادتقالا لو الا دستلابا لسملا نوع



 ابجاو بودنملا ريصن ىمو ( لصف ) ول

 5 نإو 2 هيل )ا ةيسنلاب ةدابع وهف 4 تت اكرام تسح نم ا

 ىا|!.ه
 ةيسنلا تال لح ةيعاد نع جراخ وهف

 لصف

 تلاثلا اى” ناع لا” لاتش ةنلص الا :دظطاقلا للع ءاذنلا# نأ" 44 كلذ قو لع

 تناك ُثيحنم « بوجولا <> ىلع ةرئاد ةيلصألا دصاقملا ذإ ؛ بوجولا ماكحأ ىلا

 تراص ا ا اذإو .٠ قافتاب ةاعارملا نذل ّق 5 رورصلا 0 0

 بجاولا ريغ نأ مدقت دقو . ةماعلا 00 ل ال ف وال قرلعفالا

 5 0 تودتم وه ىف نر اع اذهو 6 لكلاب قارات ءزلاب

 : بودوألاب المماع راص دقق : هلالتخاب ماظنلا لتح حابم

 مال ال قزطلاو قرالا ظلما ىلع ءانب ووفبةمبالا ادضاقملا نع 'ءاتبلا مآ

 2 رك الا زاتسي ال ةعباتلا دصاقملا ىلع ءانبلاف « بوجولا

 58 2 100 جا سيور دنقلا ردع

 ماكحأالا باتك ىف ةلمجلا هذه نايبو

 لصف

 ا ا ار اكل ءارع اذ نرالا تسلا نا 6 كلذ نمواوو
 هب لماعلا نإف : هدا ءرد وا ها ل نم 4 لمعلا َْق عراشلا هدصق 5

 ىعو . رم الآ لاتعما 0 امإو 0 كفاه مهف دعب امإ « عراشلا رماة يملك هدصق اعإ

 .دصاقملا معأ عراشلا دصق نأ تبث اذإ و . عراشلا هدصقام دصاق وهف ريدقت لك

 ال . سانلل ةماعلا ملاصملا ةماقا وهو .ىلكلا رمالا دصقي لماع ىأ )١(

 ماظنلا لتخ احابم ناك تارا قا عقلا: ناكنأ نوت ا( نق .[صوضقل

 لتتا اذا



 59 1 ةدا 2 ناك ناو هد دابع لمعلا ريصت ةيلصألا كَ اهملا ةاعارم

 تاناعالا هوجو ىف رهاظف ديلاب امأ

 «نيصاعال نيعيطم هيلع مه ايف اونوكي نأ هّللب ريك ذتلاو ظعولابف ناسللاب امأو

 فورعملاب ا ا حالصإ نم كلذ ىف هيلا نوحاتحن ام ملعتو:

 مهئيسم نع زواحتلاو مهتسحل ناسحالاب ءاعدلاب و ؛ ركنملا نش ا

 فايا مهفرعي و « ريما مهل دقتعي لب ءارش مهل رمضبال باقلابو

 ريغىلإ « مهبلإ ةبسنلاب هسفن رقتحيو مهمظعيو « مالسإلا درجمم ولو اهب اوفصتا ىنلا*

 دابعلاب ةقلعتملا ةيبلقلا روم الا نم كد

 نع تففتلا هيلع لد ووكملوا نامذلا ندع ّط اذه ىف رستشالا

 هيلغ هلوق هيلع لد.اك © نحنا نه ىلاب الإ ”ايلماقلالا ىح ا

 هر بيعت تثيدخو 00 ع بط دك ىف 0-5 ( : مالسلاو ةالصلا:

 اذإف طم لك لع نابحإالا بتك هللا نإ ه:تيدحو ل ا

 ظ كلدءاشأ لا. 7 ةيدخلا نا ا
 6 هيررإ رمال الاثتما هيفن اروم الادذه ىف لماع ةلص ال سل 1

 هليبس هذه نه فيراصت نوكتال .فيكف . مالسلاو ةالصلا هيلع هيبنب ءادتقاو

 ناك اموأ هظح ىلاتفتلي اه هن اف «.هظح ىلع الماع ناك نم فالخم ؟ اهلك داع“

 مل نإ حابم ىف لماع وه لب « قالطإلا ىلع ةدابعب سيل اذهو ٠ هظح ىلا ًاقيرط

 ىلعماق هانضرف نو . هب نالاد حابملاو . هيف هريغ قحب وأهلا اا

 ثيدحلا زومار ىف ىراخبلا ظفلب هاآرو (دبك تاد) ظفلب ىراخبلا هآاور )١(

 نع ىوعلاوا ةراتخلا ىفايسدقملا ءاضلاو ا قيسلاو 'قاربظلاو ل2 ا

 ليك نأ ةقااز مكاحلاو « رمع نبا نع دمحاو ؛ كلام نب ةقارس ٌنع-

 رن نعائراخلاو ةريرد ىنأنع هجامنناو لسمو ىراخبلاو دمحاهاور (؟)

 هللا نا ) عبرالا نئسلا .باحصأو لسمو دمحا نع ريغصلا عماجلا هاور ()

 ء'. . للا . .ىث لك لع ناسحالا 5



 ) لصف ٠ ةسماخلا ةلآسملا) لاثتمالل ةعب رشلا عضو دصاقم عبارلا عونلا 3*5

 ابامصأ هل نإف عد » : ةرصي وخلا ىذ ىف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نم تماعام

 0 وللا مام 1 0 مهتالص "عم هتالص < دحأ رق

 كالذلف ) لضايع لع اكن 2« هر 0000 الاحو مظعتست ةدامع مه 1

 ةالصلاهيلع رمل « ةيمّرلا ند 0 2 رك نيدلا 2 : 00 5 ١

 ريثك اذه نم ءاوهألا لهأ ىف دجويو . "7 مهلتقب مالسلاو

 9 ظوظحلا حارطإ نم هصواخ حصي امنإ لامعالا ىف صالخ الاف ةلمخلا ىلعو

 لصأ ىلع ناك نإو « هللا دنع ًايحنم ناك حمص لصأ ىلع ًاينبم ناكن إ هنكلا

 ىأر نيبحلا لاوحأ علاط نف . ةبحلا لهأ ىف اريثك اذه قفتيو . دضلابف دساف

 تاما ىلإ هوجولا محا لع 8 اومحا نأ علا الا صالخاو ظوطملا حارطا

 نار 417 ءدعاالا لا ؟يىزتأ ةبلضاألا دصاقملا ىلع ا

 ةيقدا#الواع ةمانعت ل 50 ةعباتلا دصاقملا

 لصد

 يكل 1 دك هم الا دضانلا ل4 هاب اها لوو

 0 اذإ (كفككلا نألا ها تاداعلااوأ' تادآبسلا,ندتف نم تناك 4: كادابع اهلك

 اعا | وهف 6م مهف 8 ىدتمم لفل كلا ف هل 4 ايندلا لاي مايق ند عراشلا ذازف

 ةناغ ىف نر كولا هنم باط د كر وع لمعلا هنم بلط ثتيح 0م لمعت:

 5 باقلاو 4 ناسللاو 6 ديلاب حاصلا ةماقإ ن *ىم هيلع مهام ىلع ناك

 ل 0 قىراخبلاهاور )١(

 ؛ مالسالا لضم مورد دل نما يف ورل نعت نأ لع ليد اذه 0

 انه مهضعب ددرتل هجو الف . ةيصعملا قلطمال

 قبامو . ظوظحلا حارطا ببسب هلاكو صالخالا صولخ حصي امنا ىأ ()

 هتضرف لمع ىأ ىف ؛ الماك صالخالا سيلف ةحئار ظحلل



 ١ 5٠ صالخ اللب رقأ وهو ؛هتحص ىفلاك!الف لمعلا ىفةيلصألا دصاقملا تيغور اذإ

 ناقهرلا. اذكهو#. «كللذلا .قرتؤط ف اوتوع ىحا ةطايرللا لطب كتل

 ييظعتل اوديو تعول نك نمل لااةدل انذلا تا

 5 ردع لال راك مظعأ 0 لماما 0 هاحلاو مارتحالاو ةسايرلاو

 ا نميف م داك دانا ا ا ىف ىهنم 0 ل كللدو . ايدك قايل

 اوقدصو . ميكدل سوءر نم جرح ام كة رلا بح اولاق تالذلو

 نورك دادقو ع ظوظحلا نم 0 و 5 9 بلط نإ ( ىلاثلاو )

 « عراشلا رمأ ن وكي نأ امإ ًالوأ هبلط لع ثعابلا نأ 0 قرفلاو تاك

 ذا تن يهيمن كلو يرن انا كا عراشلا رمأ ناك نإف . ذأ

 هسفن طاصمىف نرك كادقلي نع 0 هريغ حلاصم ىف 0 2--

 اذه ليم هالو للا رسلا ف كاد نم نان دعنا 0 دضتلا يحي تاني

 دصقلا هيلع ثعابلا ناك اذا عباتلا دصقلا نال ؛ دصقلا بسح هيف ًايعسالو ًاظح

 ىعسهن إف لوألا دصقلاب طبتري مل نإ امأف « هكح هلف « هعورف نم اعرف ناكى لصألا

 اذكه هيف رع قييلواا ةلطقكلا ف

 تالاف كن ةلاحلا هذه م قفتي دقف مههيش ذأ نمو نابهرلا نسا

 نوطقس و. تاذللا ل 0 و « تارايدلاو عماوصلا فذ مط عضولا

 هوحو نم مهلك اما ةئاع كالذ فان لامك و٠ مثدوبعم قا هوت مهظوظح

 ميع مشأل ىو ىلا فار را 0 امواديلا فاد

 نوصلخم مم لب « نيصلخم ريغ مهإ :!؛لاوقأ الوان فرح, افرح _نيدلا ف 005

 دودرم فاعلا اف هامل ما ا « اودبع نم ىلا

 ل ا ا 50 هلع

 هّنلاب ذ 5 - أو 0 هيما - ارا ىلصت ةمصان ةلم ئع 'ةمشاخ ل ذئم' 00

--_- 

 جراوخلا ىف ءاح دقو : ةللادذه لا لالضلاو عدبلا لهأ كالد َْق مهودو

 هتقب ر نم دبعلا ج ايزل ةحيرتللا سم و ىذلا وما هع بدأ 6



 هما هلاخنا )لا كاغمالا] ةكرشلا عضو داعم عبار ا عونلا 0

 .هلمعتسي ناك لب « لالحلا نم هيهشيامم عنتعال ناك ذإ ؛ سفنلا ظل عابتا وه ام

 اكو ع ماكزأو قلخلا ىتتا وهو « نيدلا لهأ ىف ايلعلا ةبترلا غلب دقو . هدجو اذإ

 01 ا د اك اقرأ ىف توا .ةليوللاب ادخل و ءانزف ١ نارا هه

 كلذ عمو « هلمع ىف اند قلع رار اا ريم ؛ اعلا حلاصم ىفو ,اردوتكل :لدقأو

 دهزت نمت ؛« ل ْىئَر كلا نامهر نمر اكوا قالخ نم نكلا ف هل سلف

 3 ىعسلاو ةدا ايعلا دوخاو 4 هلامب اهر ل الو | ملا علا و 4 اًهلهأو 8 هندلا نع ع هناو

 ىع 1 قل "م 1534 (ضاعلا ف زا ىح « ةداعوأب 11 قلخلا مناوح ىف

 نيش رفلا نم برق 1 ١ طن 2 نيفرطلا نيده سوو « صخ لطاب

 : سيهحو نم باوحلاف

 0 ةقولعم 500 ال لق ولا تاساغو ّ رهاوظ ا أ ) مك

 َببُح » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ىف رابخألا دئاوف ىف فاكسإلا هلاق ام رظناف
 27 ع 0 3

 نم تمهوت ام ا علطملا كلذ نم "كلل حلبي 9 « ثاالن 00 نم ىإ

 هاد ا لل ل ل

 اهاوس ىف لاقي نأ نكمي اذكهو « نامي الا دعب تادابعلا ىلعأ ىهو « ةالصلا

 نطاب رمأ بما نأل ؛ ظحب ابواطم نوكي نأ ءىثلا بح نم مزايال ناف اضبأو

 ةداخلا هيلع نك 0 تل: نيأ نم لامع 00 هنع 5 اهفر لك اعإو ”كلعأل

 اذهو ؟ 1 0 نم هلوأ نأ نود 4 لكلا هدا 3 - : اي كالت لوانش مالسلاو

 ظ سو هلع نا رع مظعألا ة ودقلا ىف اذه نيت اذإ و . ظحلا نم ةءاربلا نيع وه

 هتيالو ترهشا نم هب ىدتقم لك ف هوحن نيبث

 املك ل ل نا املا نم درج اه نالف نابهزلا نع مالكسلا امأو

 ال11 لا رأى هلح كارا لف نان ألا نال 4 نسفتلا ىوه ى كداهساو

 117 1 ب كال نألا ةايع ا ةىللطب ىف لاما نرلظنوا نسانلا عزت 154 هن

 100 نك ا ار مدلل 01



 ١ 9.8 صالخ اللب رقأو هو هتحص ىف لاكشا الف لمعلا ىفةيلص الا دصاقملاتيعوراذإ

 لثتع نإ و ؛ فتنم لمعلا كاذب دبعتلاو ؛هقح ىف دوقفم هلك ىلع صالخ الاف

 دقو . هيفاصلخم نوكي نأ نع الضف «دبعتلا ىلا دصقلا مدعف حضوأ كلذف رمالا

 ضن كللذو  هظح سلط ةيلع/سلع اذإ « نايداعال نيبداع ىلا 002

 لع: ا ليش ءسعب ملأ لد دصاقملا ىلع مئاقلا أ وهو ثلاث هحوو

 وه اع هظح لطب لب: ءدكتلاقلا قالا تلاط هنع تيشال فيك

 ؛ ىنأ وأ ءا ان, فاكسملا لع ةلخاد ةلاس 1" الا انه نأ كيد

 لاحألا ل تثأ ةويتلا تناك تاذلو ٠ هدابع نم نيب رتل هصتخلا نمي 00005

 اذه لثف ( اليقت 8 كك ينل نا: كاين فيلاكتلا رظعأو

 ريغو . هسفنب لماع هناف ظحلا بلالط فالخم . دئاز صاصتخا عمالإ نوكبأل

 كلذلق,.اهسفنب لماع قاثئاوء لوح لواالاف.. هسفني رعافو ب 07

 لالا تل نإف . قاش فيلكتب موقي ظح بحاص ل ال

 لودتم فلا تل الإ و « كاذ وهف هب ىفوأ ناق؛ ماقملا كلذ لهأ بلاطع ةيلطاف

 كلذف 6 لوم لّوألا دصاقملا بمحام نأ تس اذإو . ىعداام 0 200

 رادقع الإ للا كلذ, لوفحع نسل "7 ظحلا تتحاضو : صالخ 007

 هل تيدثو ٠ لو الا دصاقملا ئهدصق»تددث هظح ا طقس اد او . ليس .. 00

 تاداع هلامعأ تراصو « ضاع

 لهأ ىف ايلعلا ةبترلا غلب دقو هظح ىف ىعسي نم ًاريثك ىرن نحنف : ليق نإف

 بطلا بح نذ 4 سو هيلع هللا لص نيلسرملا دبس نع ءاحدت ل

 كا عارذلا هبحمت ناكو « لسعلاو ءاواحلاو ءاسنلاو

 لما ل ىأ يلوح لوألا و هلوقو .لوثالا دصاقملا لس سلا 0
 امل يرتسيف لامعأالا قاشمب مايقلا ىلع هزفح « هديس ةبج نم ىوق ثعابو

 نمهل سيل :لاثتمالا ىلا تافتلالا نيبو ظحلا نيب هلمع ىف طلخ ىذلا ىأ (؟)

 دصاقملا نأو ) لصفلا رخآ ىف لوقيسو ٠ ظحلا هتاعارم ةلق رادقم الا ماقمل اذه.

 ( هيفنأ الو صالخالا مدع ىلا برقأ ةعباتلا



 (1 ا ا لم ؤا] هم تلا ميمو كصاقق عبارلا عونلا 8

 «الاثتما م عراشلا دصق ىعور ولو . هعم 0 عراشلا

 - لمملا ةاغأ ردالإ د ب. ل عارب ملاذإ داق مده 6 تأ الكذتا ىحدتمع قلعتلا يلا 2

 هحو اذه

 ااا 0 2 لاامإ ةعجلر دلع الاتطاقلا نأ نان هلو

 1 لاثتماو رمآالل ةع هع 2 كلف را 2ك وهو 2 تللذ ىوس "نانا طر

 ةرحعس ف هدي هلمعتسادبع ا 0 نم مهفام لا امإو . هيف "ا 1

 0 اذهو !ءاث فيك مهب 2 أ مماح >اح لوصو ىلا 00 0 : هدد 2

 « ايف هظل طقسم ؛ دوما ضحع لماع وهف « رم الا درع رانغا نع جرح 3

 نم كلذ متي ملام هن إف هظحل لماعلا فالحم . هظحب هل مئاقلا وه ديسلا ناكف
 ةهح نم هب ماق ه2 هل مهف تيح نم 0 ل 5 نح

 ل ياللا 9 نإ يروا لح هلف دل رم (طدكوأ ةظدح كالحتشتلا

 عاري مل هنأ الا . هفلاخ ملو عراشلا دصقل اًتقاوم هلمع ناك نآو وهف ىأ ' )١(
 ىضتقملا اتافتلا لمعي ملهنأ ىأ : هاوه .ةيعاد نع اجراخ نوكي ىتح هلمع ىف كلذ
 هتوهش ةيعادو وه هتجاح درحم ىضتقمب لب ء انذإ وأ اين وأ ًارمأ عراشلا باطخ

 باطخلا نع رطنلا عطقب
 ان ندا تاطخلا ههجوت وأ :لوقف 'حابملاب قاعتي ام انه ركذي مل (؟)

 هلعجب مالكلا حيحصتل فاكتلا ىلا هيف انجتحاو :لوأالا هجولا ىف نذالا ركذ

 فتك ا) اذان ر هلع نع اظيأ لاول ى: "هنأ يع« ءاةيلص هلا! طاقم "ق:الخاد

 امو هجولا اذه نيب قرفلا لصعو . نذالا ركذي مل ( حلا ره الل الاثتما ناسنالا

 0 اه ا نر كلا هطامأو سوفتلا !ر اا ع الا كح اكاه « عج هنأ هلك

 مب لا ممتاجاح لاضرال هلو هل خوة دنع ةحلصما قاودسا هرحس دع هنأ ةكشملا

 لبف ( هظح هل مثاقلا وه ديسلا ناكف ) لاق لب ( امدقم نوكي هنا ) انه لقي لو

 مانع نابع ىلا نيب راعقلا 1 فل كا ذو اذه نحب

 لثمو .هظح ىوس .ىثل ةين نودب حابمل العف هلعف نوكي يالاك و ر
 ةينلاو دصقلل جاتحي لاثتمالا نال . هقفاو لب . رم"الا لثتما هنإ هيف لاقيال اذه

 ( فتنم كاذب دبعتلاو ) هلوق هيلع لديو



 ١ 91/صالخ اللب رقأو هو« هتح ىفلاكشاالف لمعلا فةيلصألادصاقملا تيعور اذإ

 ف 2 جردني من 2 امو كانا رسل هلعفو : اك نم ءىرب هل

 هزفلا راك مدقملا وه لب « ةللا

 كلا بضقلا وهو رممالا هلق ارايتخا و6 رمزا الام ناسالا سس 7
. 5 1 : 3 059 3 3 

 : ع مدقملا وه 0 2 0 رورسسلا ةطاماو ناحا 0 سوفنلا ءامحإ

 راض حا نا ماق اع همايق ناك 0 لا 10 مث كسفنب ادئاد

 دم :نك « ضعب نود,سوفنلا ضع لع رضتمي دق بحاولا كلذ فة

 مسني, دقو . هرظن تح نم ةايحب وأ ء اهب فلكم وه ثيح نم هسفن ةايح مايقلا

 هدا فرار اهدحاو هر درا معأ اكو ىحيل بدتكيف هرظن

 ريغ دصمي و 8 كصقنإ م ا همفن ع 6 ا هرف هنوف لق لوألا نأ

 كس تالا امال 2 لك لا ١ هلا ""ةرهأال نك نإ 007

 هرماسال منجا نأ ”دصقو , ريدق ءىس ل ىلع وه نم دب َْق هفرصنو هدصق لعد

 هتوفيالو « ةيدوبعلا صالخإب قمحتلا ىف ةياغ اذهو . هرصح ىلعردقيال ريبك اع

 ى ءاناقح نم

 اعإ هب ) هع 1 اذه لح أهعم هنوغيب ىف هع اتلا كافل ةاغا عارم فالح

 ًادرحم حابملا ؟ ةانانلا وا اة رزافلا ا درلا وأ ٠ليتظملااو هَ عوجلا لاوز الاثم

 كصق هيف كا الو ةدامعب ع َ 0 ناك نا ل حج اذهو : كل ريع نع
 يو

 ليبقنم تناكت ادابع اهلك فاكملا تافرصت ريصي ةيلصالا دصاقملا ىلع ,انبلا نا )

 ةيلص”الا دصاقملا ىلع ءانبلا نا ) لوقي ىناثلا لصفلا ىفو ( تاداعلا وأ تادابعلا

 ( بوجولا ماكحأ. ىلا لامعالا لقي
 ةراشاّلا همايقناك وأ : هلوقو ( ةلمججا ىف هظح جردني مث ) هلوق ىلا ةراشإ )١(

 ( اهلوح امو تايرورضلا ىلع عقاو هلعفو ) هلوق ىلا

 اضيأ دوم هنأو ىعرش بجاوب ماق هنأ ف )١(



 (ل ار ناتمحال قارشاا عضو دصاقم عبار 0 املا

 د ةسماخلا ةلآسملا

 وأ « ةيلصألا دصاقلا ىلع امإف ةيعرشلا دصاقملا قفو ىلع عقو اذإ لمعلا

 0 مق لكى عضنلف . عيررفتو رظن هيف نيذه نم مسق لكو . ةعباتلا دصاقلا

 لاكشإ الف « لمعلا ىف اهاعار ثيحب ةيلصاالا دصاقملا ىضتقم ىلع عقو اذاف

 ؛ ظحلا هيف ىعور اهفو كا نع ا ناك ف نافلطم ةنمراسو ةتجما

 ىف ىعرشلا دوصقلا نأ مدقت ذإ « عيرشتلا ل اصأ ىف عراشلا دصقل قباطم هنال

 رك انكر ف ادع نوكي يت ءاوه ةعادا نع 0 جارخإ مي رشنلا

 : رثك هيفو دعارق 1 0
 هل لا صداخا دال ةيلص الادصاقملانأ 6كالذ نما

 "د لا ردح هو قي ريش ىلا طوظيلا ةكراشم نع د ةدامع

 ؛ هظح وه ثيح نم هيعا نأ محار نيل ناتنالا ظح نأ كلذ ناسسو

 نتما لضفت درجم وه امإ « هيلا تافتلالا ةحابإ و هل عرشلا تابثإ نإ اذلوق ىلع

 لوتلا ىلع راج ًاضيأ وهو « ديبعلا حلاصم ةاءارم هللا ىلع بجاوب سيلذإ ؛ هب هل

 0 100 الا وأ ىةفلاور رم دلل لاتمالا ذبمق در ء لثعلا_ ترجو

 هل فاي دا ضرعلاب كتل هيفا ناكأوأ 5 1 01(

 دعب هلوق هيلا ريشيو فاكسلل اهيف ظحال امم اهنأب اهعمجأب ةيلصأالا دضاقملا فرع
 نم لماعلا هصلخ اذا ظحلا هيفام نإ لاقي نأ الإ ( ةلمجا ىف هظح جردني مث )

 ةمتت مالكلا ىنأيو « ةيلصأالا دصاقملا» ناك ظحلا

 لك لل احلا نم هنأ صنم قيلاو ىمالا منك ديددكي ندالا 23 (©)

 هفذحولف « ةيئافك وأ ةنبع تابجاولا  مدقت م اهنال ء ةيلصأالا دصاقملا نم

 ) اطوحامو تايرورضلاىلععقاوهلعفو ) هلوق اضيأ هيلع لدبو ٠ ماقملاب ىِلأ ناك

 دصاقملا نم وهو ىنعي ظحلا هيف ام نأ ةعبارلا ةلأسملا ىف هل مدقت هنأ لاقي نأ الإ

 ليصفت ىف قبس ام ىلع « هب ًارومأم ناك ام ىواسيو ظحلا نو هصيلخت ىأتي ةعباتلا
 لوقي ثيحلو الا لصفلاف هل ىتأي اكو اهيف رظنلا نم نيهجولاو ةروكذملا ةلأسملا



 ' 188 ؟اعرش درجلا ركح ىطعي له ةينلاب هنع درجت هنكسلو ظحلاهيف ىعور ام

 مهسفن ال اوذخأامو « ةاحاعلا ظوطحلاب مهسفنأ اوديقي مل مهلبق نييذلاو ءالؤبف

 لع هلفن نانآلا رؤي نأ وهو «رهاط رثأ هيلا دصتلل دإ ؛ ظل ا 0

 . هريغ عم هسف ىتوس وأ « هسفن ىلع هريغ رثآ لب « كلذ انه لعفي ملو « هريغ

 نم ةلزنمب مهسقنأ اوتدع مهن اك « ظوظحلا نم ءاءّرب ء الؤه ناك كلذ تبث اذإو

 0 لا الإ نوح تاراشلاب تاراخ د ف مهدجيو ٠ ظح هل لعجب ل

 ل ل مد لراخ نر 3 «ةرجألا وأ برلا نم

 : قألال سال دك "7-0 ال ؛ مهمزليام قوف ةحيصنلا ىف اوغلاب كالذلو

 .مهريغل شغلك - تزاجنإو - مهسفنأل ةاباحملانوريا وك لي ءاظدكلا

 نعرشلا ورا يسع نأ والا مسقلاب اح نوقفال ءالوو نأ كل

 ااا

 نذإلا ثيح نم هيف مل نذأ ام اوذخأ لب ءالؤه غابم غلبي مل نم ( مهنمو )
 لف . ةجاح هيلا ملام لك ىف قافنالا ىلع اورصتقاو « هنم اوعنُم امم اوعنتماو

 : اهذخأ حصب ثيح نم ةذوخأم نكل « ظوظخت لهأ مدقتلا رابتخالاب الوش

 اىودخاب ا 7 ةهح قه لاقي اهناف < كفل نع“ صادنإ اذه ا

 ظحلا وه اذهو ء ىهنلاو رمالل ظحالم ريغ اهذخأي نم ًازرح « مهئاوهأ درحع

 ىف ىثملا ريغ فرعت ال ةميهبلاك أرحن لب « هل دحام نود فقي ل اذإ « مومذملا
 هسفنل الإ فرصتي مل وهو « لوألا ىف مالكلا امإ و « اذهىف مالك الو . امتاوهش

 ةحلصم ىلع لاو وه لب « نيماملا ىلع ةماعلا ملاصملا ىلع ىلاولا كح ىف لعجي الف

 « ظواحلا نم ةأربملا ىه ةماملا ةبالولاو « ماع لاوب سيل هجولا اذه نم وهو .هسفن

 ءافيتسان م اودصق ا كح نولماعم مسقلا اذه كا رع تاو 1

 تي حلا 0 ؛ يلو الإ نيمسسلا امدح كلذرهل زوجيف * ظوظحلا

 اهوحمو ةنقلا هينا عوكل ذخأي وأ



 ( ةعبارلا ةلأسملا) لاثم الل ةعي رشلامضو دصاقم عبارلا غونلا 5

 : سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ىسوم .ىلأ نع حيحصلا ىفو

 ناك ام اوعمج « ةنيدملاب مايِع ماعط لق وأ وغلا ىف اوم اذإ ا

 «١ر 6» : انأو ف : دحاو ءاناىف ل هي مسدقا ٠ ل تون قف -كع

 ممن دا يي 2

 هادا ل 2 قو ادع راع ذلاو يررحابلا ني ةاحاولا "7 تيك فو

 0 دوم ظوظحلاب ر م الاف .٠ روهسم وه | انه نم هد زاغم ىف ف لعفي مالسلاو

 0 6 )» 0-0 : 0 كيفنب أَدْيا 2 مالسلاو ةالصلا هع لع هلوعل داعم ريع

 . نيتلاح ىف و ةماقتسالا ىلع لمح

 ( ريسيت ) ناخيشلا هاود (1)
 هلو ن] كلبأ# هع هللا ىكر سن الا تلق لاق لوحاالا نا مصاع نع (؟)

 هللا ىصىنلا فلاح دق: لاقف. [( مالم ل فالح الل ١ لاق ملَسو هيلع هللا لص هللا

 0001 الملا نافل 53 ) ها ا

 : ( ريسيت ) ( اثالث را نب فاانراك قار هدعو
 211110٠ ياسناولا كامو معاق نأ نيرحابملا لع ارضرع عاف (م)

 ةراجتلاو عرزلاب اولغتشاو

 اوذخأام ) هلوقو . هحويس منيتروك ذملا نيتبترملا لهأ ىف لصاح وهو (4)
 ةيناثلا ةبترملا لهأ ىف اذه ( مهسفن ال

 اانلصو ام ةياغو ظفللا اذهمهيلع فقن مل ةنسل الا ىلع هتربش عم ثيدحلا (ه)
 هل ناك ناف هسفن ًادسلف ويقف كدحأ ناك اذإ ( هددسم ىف ىفاشلا ةأور .ام, هللا

 و دمحا نع ثيدحلا زومار ىف هاور امو ( لا لوعي نمي هسفن عم أدبيلف لضف

 ( هتيب د ًاريخ مدحأ ىطمعأ اذإ ) ةرمس نب رباج نع ىناربطلاو

 كدحأ ناك اذإ) رباج رياج نع ناضلار ىأو و ماسمو دما نع ا هةفاعورامو

 ناك ناف هناارق ىذ ىلعف لضف ناك ناف هلابع ىلعف لضف ناك ناف_ هسفنب ار ًانريفف

 قدصتق كسفن أدبا) ملسم ثيدح .ابقفلا 0 جتحا دقو ( انهاهو انهابف لضؤ

 .نع لضف ناف كتبارق ىذلف ءىث كلهأ نع لضف ناف كله الف .ىث لضف ناف اهيلع
 كلا ناو !كنيم نعو كيد: نيف لومي «(امدكمو:اذكبف يىق كتبارق ىذ

 ,(لوعتنمأدباولفسلاديلا نمر يخايلعلا ديلا )هيف. اجناخيشلاهاور رخآ ثيدح كانهو



 ا يد حلا مكح > ىطعي, له ةيذلاب هنع 2 ه5 1 هيف ىعور ام

 لاق. نيترارع ف ناع ال سب سرا نبا نأ ا عامنا ىعر ةساع 0 7

 هي تلقا عا 5 هو © يطا تنعم كل ”قيلأ ةلانو اع كا

 ةيراحاب » : تلاق تسمأ املف ؛ مهرد كلذ نم اهدنع امو تسطاف لا 7

 ذأ ةتوحت |مف تا ااا ا ليقف « تيرزو زد 1 ى» ىرطفأ ى 1

 ه كك د ا 0 كاكا هيلع 0 م مثر كل( بلا

 0 فقيعو ذل "اكل ىلا لول 1ك او قو هال 00 0 ل كالان جارخو

 هبات .كلزافاا اايلعب نا رطست 6 كلر نقبل كلانا كارا تطمع ل

 3 0 مي انا نما ىلا ألف تا ل

 هر كيما مازال دعا 00 رك + تلاقفاةشئاع يتعرف“ لا را
 تت

 0 هتوسفو ل ةئاع : اطام عا 5 اهبو' ع ربا املا أ نيعمس تو ا 6 ' .. 3 7 5

 دحاي أف © هكشلمملا ضعي لع للاولا هيشي انهو .ةريعتلا .- 2 ١

 ضارتعا الو " هانا د رجب كت ْ ماقم هرب دو لا ممسش نيقيلاهلما 8 0 كلل نكد

 0 ١

 1 ل هرمد كت 0 هل هليا رمد كن ري ةيحاض قاف“ 3 كل ع ماقملا 16 ىلع
 0 5 35 5 . ع .

 لا أ“ ال لالا ُ الوم اند رهام ىلا هتك نع ايما 1 اذإذ

 0 ميقيلا لام ىلع نيكوك هين دهب نم( لن

 2 ف متيلا ل | فرضي, مك هفرس ه كلذ ا 8 و. ةفورعلا ل 56 أ جاتحا ناو:

 كج ثيح هير , قافنالا تجب ثيح هقفتيف « هنع 8 لاخلا ف 0

 فارسإ ريغنم « هل نذأ ام بسح هتيافك رادقم هنم ذخأ جاتحا ناو ؛ كاسمالا»

 هظحم ا نخأول هنااق ”نلاشتك الا “كلذ ف طولمللا نس ةءازيا ضي اد

 هن كف . قادما داح اكه سقت لعج لب ؛ لعفي مل وهو « هريغ نود هسقت ىباخل

 مهم ادحاو هسفن دعب قلما ىفماسق

 نأ ةداعلا, ترجاامت اثيشرال ىدهأ ئأ ( انلبئدهي الاه )لص لا لل
 ام نمي لدب (ةاشر) مكلرتو !.هلطع نالت

 ١مم »جا تاقفاوملا :



 ( ةعبارلا ةلأس 11١ ) لاثتمالل .ةعبرشلا 0 دصاقم عبارلا 0 ضل

 0 هللا ىلص ىبنلا رابخأ ىفو ( هفن ىلع ثكتي امنإف تكن ْنَف ) : لاقو
 كيفوأ | 0 2 مكلامعأ ”ىهر اهنإ ىدابعاي » : هعيرختو رظلا ركذ دعب

 هلرالا تناطل قت دوب 11 نو ور عاؤلا فه 20: عل اوال وأ

 ( كيِديأ ترك اهف 0 ل هلوقل « هبونذ ببسب ناس : الاب

 ( مكيلع ىدوعااق ع اك اورتعا مكينلع ىدتعا نق ) : لاقو

 له اهل ةيلط ع ا نانإلاف - رمال | قرف ده لع" ةلداالاو

 ىواسإال مسقلا مو ف ل ل ىلا 0

 . ةلج هلجاعلا ظوظحلا عانتما ىف لوألا

 مهظوظح ذخأ ىف سانلا نأ كلذو ؛ نيقيرطلا نب مهلا نكمي دقو

3 

 "الا وا ليف رو ا و ا

 كلذ للا رد ديالو ارقام سلق ا قاخ رع ةقرتتلا لع اك وكن 0

 «هسفنل هرك ذت مدعل امإ « ظوظحلا نم هسفنل [ظح كالذ نم لعجت ال لب «

 ماع 3 هللا نقي ةوق امإو « ساه لبق م ةديح راخلا ىح اهطخ 0

 تاققلا مدعوأ « هييحن الق ةيس> وهو ؛ ا تارذقلا كرت هدبب و هب

 ياش ا كل ل ا نا هل اننا ىرغ دنا ليفقور ناي انفي يفظحالا

 تا الا و كلك يقل وأ« كاسل نع عم هظح ىلا تافتلالا

 (ةصاصخ'مهب ناك أَو م ىلع نورث يو ) : ءاجءالؤهلثمىفو . لاوحألا

 سم هآور )١(

 هيلإ قيس املكف « هريغل كلذ لعحجب لب ٠ هببستب ءاج ايش ذخأيال هنأ ىأ (0)

 هدبل لصو ام نأ ئري فرتحماو ببستملا اوه هنوك عم وبف .قلخلل هلعجب ببستلاب

 هذهو..ىث هنمهل سيلو طقف هفيرصت ىلع ليكوك هنأو ٠ لضفلا ضح نم كلذ نم
 اذه نم لقأ وهو : جاتا نإ ذخأي ليكولاك هسفن لعجب اهدعبامو . بتارملا ىلعأ



 304 اعرش وربما كح ىلطعي له ةينلا هنع درخ هنكيلوءاطللا ف 7

 5 م ل: كردكف 6 كاضواملاك هظد كلا سس ال ل ا

 هيلا هب لسوت ام ركح ظحلا نم هيف نوذأملا

 حلاصمل لاوم الاون اي مهمحر حلاصلا فاسلا نم اندجو دقو

 4 هم 5 ُْف هيلا نوحاتح 5 رادقع اهريغو ةراح لا 0 ا و6 ميقا

 كا اسك كل اوداع هي ا م كا ادإ ىح 0 وى 0 حا ع ىلانوءح رب 9

 اوناك لع تت هولا كلذ لع طة داعية اا راسل نو 1

 فنذءتلا ُثيح نم كلذ نولعفي اءإ اوناكن إو « مهسفنأ ظوظح ىلع نورصتقي

 مهظو 0 نيلا انك هرمز نع محرر ال كل لف ) ةداسعلاب مايقلاو

 نأ ىلع هلح ةحصل مدقت اهف نيعتمع سيل حا اصلا فاسلا نع اوأ 5 ف

 قا لولوه ؛ مه عراش كل ا 25 هييوقا ظوظح فرصتلا كلذ ةوظقلا

 عيمجاف ٍ كالذك مما رخأ ف امسي و « ظولظحلا نم مزعل أم بسد ىلع مهايند

 ا ل را 5 ]و ..نولطلا وهو طوطحلاتاسا 1

 ع ٍرْط ُْى 8 لعل ربع نما م دحام ةهح ص

0 

 5 ها كاياإلا لحال نك : 1 ىبإ 7 3 هور 18 اعِإف ع داو

 ىرحتل ا دودملا تال 2 ع | عراشلا نإ 0 ة !| كلذ ىدعتلف

 لاش نال لبا ا ا ا ليبس موقأ ىلع لاصل

 1 ف اع تالذو ( اهيلعف ءاس أنّمَو هفتلف ًاحلاص لمع نَم )

 ذخأي ملف ء ضرعلا قيرطب تاج اهنا الإ ردلا تحلصم هفراع نك م

 ةليسولا هذه - دصقملا

 ةباحصلا لمعي هياع للدو ؛ قبس امف هحرش ىذلا ىأ 0

 تايزتعلا يان, نشا ةيلطم ندخل درس سس ل ا
 تاب اكتر الا بيسي لزنت ىلإ لاا وثلاو كئاضا | نماقويغو تافلتملامقو رجاوزلاو

 . ىرلعا اميلثم ئدتعملا يراك نأ هلع ىدعا نانا حابأ دقو . تاقلاخلاو

 سفنلا ةحاصم ىلع لالخالاب دوعي ريغلا ةحاصمب لالخالاف



 ( ةعبارلا ةلأسملا ) لاثتمالل ةعب رمثلا عضو دصاقم عبارلا عونلا 19

 .نيدلا 22 0 هيلع هللا ل هلوقب 6 نيدلا ةالمع عراشلا هأعح ثيحن امزاح

 طرا رسيدللا لع (لف ران و فيماف عضاوم ل 0

 انآ ىلا يجزي كلا اي كوصنلاو خيمانلا/ رايت نع ةفوقيوم تناك نخاع
 .هنوكف . هلعاف حودمم هيلا بودنم راثإلا ول رات دل نوكأ

 0 ميدهت رامالا ىععم 20 4 0 نوكي ا روطتإال ضوع ىلع دب الومعم

 اذكهو ٠ لجاعلا ضوعلا بلط عم نوكي ال كللذو . سفنلا ظح ىلع ريغلا

 الا كا عل دال راو فرط تلكبوب ايف ؛ةيطحانفل و ءاقتداكل »تاي ئاطلا وئام

 حا ل ا مكملا ىف عجري هنإ لاقي نأ 6 يباثلا هجولاو ع

 .نإ هنإ ىح ؛ هريغ ىلع . "سم هاو انامل ن1 تينا ذق عراشلا

 مقالا هذ ا رخديب أ هل ناو ) 5 6 هعيمج كنك 0 دارأ

 ها رديتر فول يك د قبلا نانو تف يول ١ رمال دع امل نو هني

 نمو « ظح هيف هل لعج ام ذخأ اماف « عرشلا دودح ىفتقم ىلعو نذإلاب اهذخأ

 ةيعر كلا 00 كر انا هيلا اريخفلا |١ هل حيبأ ىذدلا دصقلاب 56 هل لمح تنيح

 / ب 3 كر قا رطو : ةامسو ىهف « ظح اهاضتمع لمعلا ىف هل نكي ل نإو

 نرسل 8 3 امنا لا 17 نم ؛ ل 1 هه لبق مدقت مف ةلسولا مك هقول ع

 د - 6 زيلاو «نابوث نع  خيراتلا ىف ىراغبلا كو 3س

 ( ريغصلا عماجلا ١

 ةيعرشلا دويقلاب ديقم ظح هفام بلط نإ) . وداكملا هجولا 2 هلوقل 5ك )0

 .نا دودحلا هذه نأب انه هيلع دريف : ظحلا هيف نوكي نأ ىتتيف : ( اهيف ظحال ىتلا
 "لا هلال كح دصقملا ذخأي نأ مّالب سلو ؛ هظح لوصح ىلا ةليسو الإ ىه

 تاضواعملاو تاراجتلاو فرحا عاون اك :لوالا دصقلاب صخشلا ظحهيفام نأ ىرت

 ملل 1 مم كلذ عمو « ريغلا عفن قيرطب الا هضرغ ىلا اهف صخشلا لصيال

 ةدلاصأ ضصخشلا 1 هبق 0 1: دعو « ربغلاةحلصم نم انه ُط ف ناك 6 مح ابف

 ضرعلاب ريغلا ظحو



 104 عر : درجلا ؟ح ىطعي له ةينلاب هنع درجت هنكلو ظحلا هيف ىعور أم

 ىف هظح نع درج اذ اك قه 1 5 دصق هظح نلط ىف“ دعب ناس الو اذ

 ا 0 1 : : :
 ةسنلابال « لامع الاىف عورشملا *'"ىرحت ىلع ضوع ذخأ هل زوجم ال كف ؟ هلامعأ

 ترذك دطتلاب راض انف كلدكف غيل ع وهو «تاداعلا ل لو تا
 . ا

 تيران تينا ن اف يبدا راسل هلام مح ولحد "ريا

 ةلؤسومف هلا اكولطلا تفريش ال5 56 ل

 نوكي نأ ودعي ال ةلخلا ىلع 0 . ال مأ ًايعرش ًابلط هب بولطم هنإ انلقأ انيلع

 ايل داك جيس تار عراشلاف . رهاظ 6 00 كال سيلام كح

 هيمسقب هيف ظحالام لعف ىلع ىأ 0

 برام هنوك متي الو ىنعي ( حلا متيال ام ) ريظن ىف ةلخاد ةلاكللا 69

 هيف ظحالام مح ذخأ اذإ الإ ظحلا)

 ظحال ام مكح ذخأ اذا الإ كلذ متي الف « هلل لمعلا صيلختب بولطم ىأ ()

 ةيافرصل ى اكن او اذا ةتدال ةماعلا هولا مسقو ىدابعلا مقلا وهو« .ادتبا هيف

 هنا ابلخأا ءاوس ) هلوق ىف مالكلا قبو ظحلا بواسم نوكي الف اهريغو ةيلاملا

 نساحب و مراكملا باب نم ولو اي ايعرش بلطلا نكي مل اذإ هناف ( ال مأ اعرش بواطم'

 ىف هدصق ناسنالا صاخ اذا هنأ ضرغلا نال ؛ هتمرب ثحبلل هجو الف « ميشلا
 بلطي لهف هللا ةيده لبن و ف كما 0 طل تاذ لاخلا

 نمديفكي امالإ ذخأي الف هيف ظحال ام وهو ىناثلا مسقلا ىف لمعي نك ن وكي نأ هنم

 مل اذاف هاري امسح قفنيو هنم رخدي هريغو لالا ىف ارح قبي اذه عم هنأ وأءهلام
 هةنناسو نم راو ناع) ثحبلا عاض ىعرشلا |بلطلا ىف مالكلا نكي
 ىأب« .ادتا بجاولا:ىعرشلا:مورالاب ال ميسفب ال مهمارلا#كلذا نأ كانإ 5

 عراشلا فيلكتب نكي مل ناو اعرش لوبقمو ىعرش لاح وهف»

 لاثم الابرضو هنايبهب ديري .ادتبا هبف ظحالام وهو هيلع سيقبلل مجاب (ل
 ىذلا نم.اذه ناك ؛نإو.. هل لاثمالا برضب نسمملا ىعدملا نابي, هضرغ سملو هلا

 قفوي يي هجو هنأ عت كلذ نمو .رظنلا نم لو'الا هجولل اممتت ارظتنمناك
 ةضراعم امأ ناس .ءاكما رعب لاك لاثم الا ل هش“

 اهراخداو لاوم“الا باب سفن ىف اضيأ مهلاعفأب



 (ةفئاولا هانا ات ةيوقلا عضو دصاقم عبارلا عونلا

 1 ا ءلسل ارق ]كا كلذ ل ديف دب هلل َيقلاو هريغ

 ةاخلا ىلع

 ةياحصلا نع يحي وه لب هيضاحنلا نم ربثكا نك ةفاوملا 5 ادع لثمو

 او نيس ١ ام كاننك دا اك مهماف 6 مهنع هنا ىغو نيحاتلاو

 .لب «ملا | ا ل يعمل اره دفلالا ككل, اهااسكلالا عا ا

 .هتنسحامو « هيلا عرشلا بدنامو ؛ قداح الا راكم و, و تاريخا لبس ىنراجوتنتبل

 .لك_ىف هو ٠ لاومألا توبي ىلع ةالواك ملاومأ ىف اوناكف . ةيعرشلا دئاوعلا

 .نياماع اوراص ال مهنأ ىضتقي هجو اذهف . ممرابخأ هصنت امسح تاجرد ىلع كلذ

 2 هيف طالب هانم لا ًالاكانم اناماع عيل بغا

 0 ا

 ال التل يتوب ل ةامالا هال هي نذأ تع هل ناسالا

 ةيعرشلا مناوملا ءافتناو « ةيعرشلا طورشلا دوجوب ان نك اذا 51 بلع

 1 لل يفرم ال انك كاننج وبك ةيمقلاو واط الإ يفكروا ناس الاخ رجوو

 ةلماعم نإ مت ٠ هظح ئضتقم نع هسفن ىف جرخ دقف * هب بواطم وه ثيح نم

 ةحاسماو « ةلماعملا ف هءلازا 0-9 نم هل طا ام ىدتقت سفنلا 1 قورط ىف ريغلا

 ةنياغملا كرتو « هلك .شغلا كرتو «.قالطالا ىلع ةحيصنلاو « نازيملاو لايكملا ىف

 ًاعرش هركي ام ىلع هل انوع ةلماعملا نوكت ال نأو « عورشملا دحلا 0 ًانبغ

 لقي دوت اللا رد ارا تادرس ناودعلاو مثالا لانا 00

 "7 لفإلا مدع ىلا ظحلا بلط ىف رمآلا لآ دقف . الصأ ظي هظح بلاط

 .هنأال « ليصفتلاال , ةلمجا ىلعهيف ظحالام ةلماعم لموع ظح هيفام نأ ىأ )١(

 ةيناح لحمضا , اهدعب هل قابلا ظحلا نأ ىح . ةديدشو.ةريثك دويقب :ظحلا هيف دبق

 أ ان 0 كاس
 ةلمجا لع ىأ 0١(



 ا د”رحلا 2 ىطعن له ةينلاب هنع درع كفلواللللا هبف ىعور ام.

 : ق4كلدإ 0
 رظنلا نم نيهحو لمتح و .ةهيف 0 مع

 مدقن الرنج كتل كارا لا محلا ىف مجري هنإ لاقي نأ *6 اهدحأ ع

 2 ش) : ةصتخم تادابعلانم ةدابعب مايقلا وهو دضعلاب لو الا: سسعلا يع ازاص نقاش لللاا

 710017 1 622 1 7 ل
 قاخلا عفانم ن 6 0 ىلع هيحاص راص وا 0 مهشسياعمو مهاوقا حالصإ ف ىلخلاب

 شي اإل كف قلخلا للاومأ لو لاملاو © لاوق الا "كوني لارمأ سا

 ىلع الو هيلع 22 ام ىلع 0 الو ةءده ل ند 5 نأ لوألا بشل بحاصل

 ا 0 هعطتقي هتحاح رادقم لع دير َنأ هلأ ىغينيتال انهه تا هب ديعت أم.

 هلدسإ ىالذ ىوس أمو . فورعملاب هذ غم نم همل )| 00 لاولا عطتقي مك هدب

 زوي انا 5 4 كلذ ةافأ 8 0 ءارعإ وأ 1 هقدص أ كن لهم امإ صوع ريغ نم

 ىلع ليك لاك راض ا :هيتخل تلي ةحأب تنصل نضل فلك يل ا

 , ظحلا نم صولخلا ملست دعب راج نيهجولا نم.الك نأ انه همالك رهاظ (1)

 ىف لمعلا كح هنأش اذه نمل كح له هنأ ىف ثحبلا امنإ ءهف عازنال رمأ اذه نأو

 ىنيعلا هيعونب هيف ظحالام مسقك نوكيو اضوع ةخ انام ىأ : هيف ظحال ام مسق

 محلا ىف قاحلالا ةلأسم اصاخ مابفتسالا هلعجو همولك  ماظ نه انشاي كاك

 ع.يمجاف ( ىاثلا هجبولا ري رقت قف ل وقس ةنأ عم :ماهفت مالا لبقام عي ج لس هاك

 ىواسيال مسقلا اذه نأ اذه تبن اذ 0 لاقو ( ظ 0 تانثإ لع قم

 هيف لخدب 5 ةلأسملا ردص ىف املسم اذه ناك دقو (ةلمج ظوظحلا عانتما,.ىف لوآلأل
 أود رف ل اهو اضل 0 ىضتقم هنأ عم اماما

 رظنلا عوضوم ىف جردي نأ هب قيلي اذه لك ( ظحلا نع درجت )

 اما اًيبنأ مدقتو . هيف ظحال مف نييياسلا ,نيعيوتلا كلا .ةواشإ عيونتلا لعل 66

 : هلوق هيلعلديو .نيملسملا اصم ىلع ةماع ةبالوب مايق امإ مإو « ةءلام وأد ةدابع

 ( هب دبعت ام ىلع الو هيلع ىلو ام ىلع )

 ذخر, دق معل .هلءىجيس مدحاو مسق امه ذإ هعطتقي لع فطع وأو اهاعل (*)

 كلذ 0 همر اذ رن .هتجاح نع ةدايزلا هل حصر هنأ ريغلاك هسفن لعج نم.

 قاحللا واسأل



 (ةيارلا ةلاكلا | لانمدال همي تلا عضو دصاقم عبارلا عونلا 7

 00 ا ةرورض نط م ف زيا هأ 0 مل ع ظحلالا

 96 0 ىاعت هل وق م ع تلا 3 بادتتالاب مئاق

 8 3 منا ةرجأ فاما 1 0-3 كلك ار 5

 اا ىف : اهعونت ىلع مولعلا 00 6 ةيراخلا تاقدصلاو 2 ف رظانلاو

 رك 2١7 ةعبارلا ةلأسملا

 عاطل سول نا ل ل ودان نب < انعدم طي ةفام

 ند الا اذ اهب ركون واس قدام قدرك اما عبار ردن فلا

 7 اك نم ادرج راض 4 ديعلل ىلا 0 ةيده هيف لالا 05 نم لوبقلاب

 اذإ و .. ظحلا نع درجت « هاوس ام ةاعارم ريغ نم" لاثتمالاب بلطلا ىل اذِإ هنأ

 ظحال ىذلا لوالا مسقلا نم ٠ 0 ل ل

 فلكمل هيف

 ايي كلا د. انكم راع مكحلا ىف هب قحلي لهف تلدك نك

 ل اي كلاما ذه قب نأ كتل دلل 3 ناك هنإ تلقنا )١(

 ىف اهجردي الو . هسفن فاكملا دصاقمب ةقلعتملا باتكلا نم ىناثلا مقلا لئاسم

 نوكي حابملا نأ ىلا عجرت ان "لل ,فيلكتلاب عرمشلا دصاقمب نلت ملا ا
 0ك امك لعفلا دي له كانك هنأ قيل ناوكت مث فاكملا دصقب ةدابع

 ظحلا بحاصك هكح قبب مأ 1 هيلع كرو رالف هبال ولا كت لص ك خاص قيظيأو ةدابغ

 نضل 1 وري الانا نه لأكل ينو طعملا لور انلق ؟ هدب تحن مف ءامشل كفا فرسصت

 لم ىلوأو هف :.كرعلا عالا عونلا ماقم بسنأ اا 00
 لم ها كالا ناو فاه مالو .؟قلزلا قاثلا مسقلا نم

 دصقلا َْق ىأ 0



 8/8 طيب وتر وأ للا هيف ريتس ام ةيئافككلا ةيلصألا دصاقملا ندور( لسا

 تاق 1و: تازاحالار تاعطلا يارا هباستك ١ ىف ناف ًاضيأو

 طم ا رف « ريغلا/ اصمم أ امايق قلل,

 ..قيرط وه ام ةهح نم الإ « ضرغ هنم هيلع دوعي هل ظح - وه ٌثتيح نم هيف

 هدالوأ ىلعمتقفت انكم وردم ف دوف ةزرك او ًايرطدن وك و نإ

 ..لسوتيامرئاسو « لقاعريغ ولقاع ناويحنم ًاعرش هب قلعتي نم رئاسو « هتجوزو

 أ هللاو ٠ ببولطلا طلال

 لصف

 :ةيافكلا مقملإ ةيسنلاب فاكملا ظوظ>رابتعا ىف صوصملاو ءومعلا ىلإ ان رظن اذإو

 ماسقأ ةنالثلامعألا اندجو

 تتاياالولا 'كلذو ٠ لاخ لع لو 0 هيف ربتعب 4 3 0

 ةماعلا حلاصملا ةماعلا بصانملاو ةماعلا

 قرط ى علا ةحاصم» ةيفيناك < ليغ لك وهو كلذ هرف راتعا ( مسقو »

 مسقلا اذهو: .. اهلك :ةيداعلا "فري او“ تاغانضلاك- ءاةيفقازن رناسألا تكلا

 .نآك 6و ء هسفن ةصاخ ىف هظح هبالحتساو نانالا ةحلصم ىلإ مم حار ةقيقحلا ىف

 ضرعلاب هيف ةماعلا 2 بالحتسا

 ظحال ىلا 0 ظحلا دصق هىذاحتيف « امهمدي طسوتن. « مق مو

 .لخديو . ةصاخ تسيلو مومعلا ف ضحمتت م ىلا ريدا ف و رهاظ اذهو . هيف

 هرتغأ انورأو قارن ودك عطملاو ٍسابح هاب ماتت. الا لاوس ةيالو للك

 ..صوصخلا ُتيح نمو . ظحلا نم درحتلا اهبف حصإ مومعلا ٌتيح نم اهنإف . كلذ

 رفقا لو“ < لمللا ل217 ةتناتك الا از ا يضخ عئانصلا يا

 هب موت نا ًاءادتنا رمؤيف 6 مدا هحو ريغ ظح الب رمألا 0 اذه ىف

 قافكلا رو رصلاد يف . نعلا رود صلا هق نأ كن 1



 ( ةثلاثلا ةلأسملا ) لاثتمالل ةعبررشلا عضو دصاقم عبارلا عونلا 5

 0014 آلا دستلا لل راكبا هيقامو . عراشلا نم ىلاثلا دصقلاب هظح

 ل هما 1 هبف

 0000 ا ل نو ارا هع شلا ىف تنام (لو الا ى كلذ نان ول

 ةعب رشلاىفةدمت مهلعجو « ةلادعلاو لضفلاو ىوقتلا لهأ مارتحا نم كلذءارو امو

 مهل لعجام ىلإ أدئاز . كلذ ريغو ةينيدلا ملاعملا ةماقإ و تاداهشلاو تايالولا ىف

 مهحبىتح « ضرأالا مط لوبقلا عضوو « مط تاومسلا لهأ بحو هللا بحنم
 < رودصلا حارشنا نم هب نوصخم امو « مهسقنأ ىلع مهومدقيو مهومزكيو سانلا

 0 5 كالا 0 فاحن الاو « تاوعدلا ةباحإ و « بولقلا رب ريونتو

 ىبزراب دقف ايلَو ل ىذآ ن ا 1

 59 ةيراحلاب
 مر امك غرفتي ال ةماع ةفيظو ائاق هفضو اذه نم ناك اذاف اضيأو

 .كلدب هل اوموي نأ ةماعلا ىلع بجو « هظوظح لينو هحلاصمب مايقلا ىف « هب ةصاحلا

 ؛ تطل دما ملاومأ توبب نم « مهحلاصم ىف رظنال هلاب غّرفي امب هل اوفلكتيو

 قوعلاال 0 ا لصرطملا ىلع طع لين ىلا عجار ومالا كللد هيأ ام ىلا

 نه ةرخالا ىف هلامو . هظوظح نع هدرجب قيرط ىف « ةييويندلا هظوظح لبن نع

 ملفع أ معنلا

 .تاحابملا ىلإ هدصق نمض ىنهناي رورضل ناسنالا باستك اناف ( ىلاثلا | 0

 تاهرافلا بوكرو « تانيللا س انزال 2 نا رهاظ اهب معنني ىبل

 ةماقإ ا ا ل مايقلاو كوالا نم نيكي دق ءاتدانملا 8

 هد احل - ىرورض وه ثيحنم ل

 .ةماقاك. هيف ظحالامم لعج ىذلا هنم بولطملا لمعلا هبسب م الو

 هيف ىذلا مسقلاف ؛ ,اهريغو نكسمو سايلو برشو لكأ نم اهءابسأ رئاسب ةايحلا
 1 هيف ظحال ىذلا مسقلا هببسب لصحب ظح فلكملل

 هتتذادقفايلو ىل يداعزم ): ظفلب ىراخبلا نع ريغصلا عماجلا ىف هاو ()

 ( برحلا



 ١117 ىرخأالا قيرط ىف امهنم لكم قت ةعباتلاو ةيلصألا دصاقملا ( لصف )

 لا ل مسقامأو
 دوصقملا ظحلاب 1 ةئ ويتدلاتت اب وعلا كو 5 ميرحتلاب هيفنو «باجالاب

 اهربغو ةالصلا 0 تراك | نأ : ان اف ؛ ببسلا هعضوب عراشلا دوضقم ل

 ارت اولا 3 ندا قاع لاتتلالو “«اهلع دمحتلال تا

 نيدلا الأ ) نيملاعلا بر هَ ةصلاخ ىه لب ؛ تادايعلا هل تعضو ام دض اذه ناف'

 ةيالولاةرمو « ناطلسلا رع ام لاتلإل ةيلفكللا لامحأ تع انكخ (02

 يفد قلل نع نإف + عبتلاب كلذ لصحي دق ناكنإ و « ىعنلاو مالا »ك7

 مواعم هوم تايالولا ىف ةزقلا رويط كادتو ..ركسو هريغ ىلع هفرشو ايندلا'

 ةالولا لاصمب مايقلا اذكهو . هب فلكملا لمعلل امتنا نا

 لب « عونمم الو 0 مال هدح امسح يي ىف حدي ال ثيح نم

 مايقلا ةماعلا ايل « ةماعلا حلاصمب مايقلا ىلاولا ىلع بجي اكف . دك أتم بولطم وه

 تثرعأات 1 اكوا الات عاق هعو ور كالذنإلا جاتحا نا مهاومأ تويب نم هفئاظوم

 نمو ) : لاقو . ةيآآلا ( قرت نع . ًازر تلات ريطصاوز ةالسلب

 قمنا ابل نزأإل ( نقف ب ذاع ا + 1 هللا قتي

 فلكملا مايق نأ ىلع لدي امم كلذ ربغ ا 2 هقزرب ل 6-2 ملا ب لل

0 0 ١ 

 ل نم هللا دنع ام زاجل تلدس )0 3 ىومح
 اثر

 لصف

 ةفدل هع لو الادصةلا اخ كتاكسال هيف سلام نالطك نا 2

 ايف | الو موصل باسهل لاعةرلقول اال يلام اتنب شل اوكا

 بيطخلا نع ريغصلا عماجلا ىف هاور ( بستحال ثيح نم ) :همامت (0)

 فيعضهدانسإو



 ١ ةثلاثلا ةلآسملا ) لاثتمالل 5 ةهعل ر لا عصو كضصاقم عبار | نا (

 /رالك ةردب الاى رانلاب 3اكي الااوبع ايحدلا قار ةأتلاورخلالابااتح كمنكلا ةبج

 ممريغو ىماتم اعيلا كاايمأ نك اقيكاور ا لكي « راو ع !|و ٠ نسينلا لتقف نع

 م تل لا اجلا ننام كالذ هاش ور فق لاوعل 1 |طانلاب ساتلا نم

 ءايش لإ هذه ف لوخدلا ىعدتمساإب هندسفم هردو ناس الل

 (؟قاثلا ىررقلا ) نم نانكلا مسسق ىف ىعرشلا مسرلا ىرج دحلا اذه ىلعو

 موا : هناا هدو 0 فرشو «.ناطلسلا زع نإف «هعاونأ رثك أو ا

 ا ا لا الا كا كلا ال

 هلا دك و5 ايقدا مقوتملا طورشلاب ًاديقم كلذ ءاج لب « باحيإلا ال بدنلا

 هيلإ عزنت امع ىهنلا ىف ثيداحألاو تايآلا نم ريثك ءاخل . ىعادلا ةفلاخم ىف

 0 كح ٍضرألا ىف مول ايو دواداي) : 0 موتك ؛ ا

 6 . اهرحا لا (هللو 0 2ك هلق ى وهلا عبشت 0 ةلاب سانلا

 ”واعابلا تكي 0س تارشسإاا 3 نإ كرف راما 000

 اا 2 الا عملا مدع نعو « ءارم الا لولغ نع ىهنلا 000 لأ

 مدع ىلع اليلد هلك ادع نكي 5 : سنلا نم ىعاذلا ا ىلع ه5 اك

 تجوأ نم قلما حلاصم ىف اهنأ ىلع ةلاد اهلك ةعيرشلا لب ؛ لصالا ىف بوجولا

 لا

 م لم مال شاذ اق قو ناك قب 2ع يمت ةديسفشلا) ند حملا
 نيعبو همدختام عبطلل ههج نم هأ نسل حراادسعم ردو هتحاصم سلط لوخدلا مدع

 ار نيشلا نع ةديدشلا رجاوزلاب عادلا اذه ةأطو فيفخح هكا نم راض هيلع

 ريغلا قوقح ساسملا مدع دح دنع فقيل ؛ .ىش لك ىف ىعادلا

 اهتيطعأ نإ كناف ةرامالا لأستال ةرعس نب نمحرلا دبعاي ) ثيدحلا ظفل )١(
 بو ج )مدقت دقو (اهيلعتنعأ ةلأسم ريغ نع اهتيطعأ ناو اهيلا تلكو ةلأسم نع

 هع ا د0 .لاملا ادجنا هف اح عودح ى روك ذق فارشتسالا امأ ( ؟/أ/ نص

 حري مل الا هحصن اهطح لف ةيعر هلأ هيع رتسإل دبع نم اه) ثيدك (

 ( ةنجلا ةحنار



 ١/1١ ةأبحلا ىلع الاكتا بلطلا دك ْو ل ظحلا بلطلا قفاو اذا

 كرار ةةدقل ماتا حاسم ديور 61 0 هلل لَحأو ) : هلوقك « ةحابالا
 نم الن از دبت انك حانُج يلع لد ب 0 لضف ن ةيارتساو ضأالا

 (قر اند يللا هدابعل جر 0 ةنيز مرح 0 مرا

 دأ/قءانلا نجل انتقال انأ مسد كلذ هيغل د نود

 الإب مقفادلا" لالا ناكل روي ايري كرطلا انج يا تي

 لعادل نمل ل عراشلا نم اذهف :نايشك رببدتلاب

 هبجوأ ىعبط عزان ةيج وأ ظح هيف نكي مل اذإ ىتح .باستك الا ىلع ثعابلا

 كوز(  (ننزات الاو تاجرا هنن انه قصرت ع 1 0

 "5 هك

 ريغب هيف حلاصلاب مايقلا نوكي « مسق 2: نامق برغلا اذه نأ

 ةطساوب هيف لاصملاب مايقلا نوكي ه مسقو » « ةرشابم هسفن حلاصع هماعك هلل

 هيفا رحخلا 14 فاينل الاو كالو لاو تاجت لا مايقلاك م ريغلا ىف ظحلا

 اسك عئانصلا هوجو رئاسو ةراجتلاو ءاركلاو تاراج الك « ةحلصم

 اوال ني 39 موش و كلام كاد موقيف هظح اهب ناسنإلا بلطي عيملاف

 ا ةحلطلا ل صحت ىحباشب نان الآ ءاضعا نك 0

 هذهو . رشابملا سفنلا ظح بلط ىلع « ريغلا ظح هيف امف تلطلا ك 17

 5 0 رعاك يا انكهرظنلا ناك نإ

 تدك 1غ كلذ نم دضلا لع وه لب ء ٠ مدا هل سل عادلا نا ١

 هلا بةمفتا/ماكسالا اوه تحال الاوان انافك اجا ىنارككسل 0 لاك ا
 « ماكح الا ىف مدقت 5 لكلاب ةياقك بجاولا ءرجلاب بودنملا نم اذهنا : لاقي لأ

 زجلاب ابودنم هنوك عم لكلا كرتب ريثأتلا حصيف
 بجاو ءالؤه ةقفتل بسكتلاف (؟)

 ةحابالللا عضال اا ذأ. للا اكدت علياء بوز(

 بللظ !لللا ووعد, «ناسنالا لع هدحو .طلستملا وه ىعادلا ناك ال



 ١/٠ ةنلاعلا هلاشلا ( اسمر ةعب رشلا مضِو كضافم عئارلا عرونلا )

 د ةثلاثلا ةلأسملا )+

 ا 2 كار ورصلا نانادإا زعم ف

 ناسنالا مايقك ؛4 دوصقم لجاع ا هن 13 نا 6 مشا »

 0 ا و 0 , ؟"'نكسلا ذاخاو « تايتقالا ىف « هلايعو هسفن حلاصمب

 هوحو نم اهرمغو 6 ل الاو « تاراحالاو : عويبلاك ؛ كامحملا نم أم قدح

 ةيناسنالا لك ايهلا اهب موقت ىتلا باستك الا

 م يا و حا ا يا ا

 « ةاكزلاو « مايصلاو « ةالصلاو « ةراهطلا نم : ةيلاملاو ةيندبلا ا

 «ةفالخلا نم : ” ةقاعلا تال راك 6 تايانكلا ضورفنم ا : كالذ 6 6 جحلاو

 6 ملعتلاو 655 اهحلاو 6 ةناواخلا ةمامإو 6 اضقلاو 2 ةفارعلاو ) ةياقنلاو )ع ةرازولاو

 ١ ع 7 3 ِِع 5

 سانلا كرتوا اهمدع ضرف اذإ ةماع حلاصمل ةماع تعرشىلا رومألا نم كلذ ريغو

 ماظنلا مرح امل

 01 ا لا | ف نان ال نك الق لون[ اما

 مل « كلذ ىلع ًأرهق هلمحب ثيحب ًادج ايوق ىعادلا تللذ ناكو ؛ هيلا جاتحب ام بلط

 حاكنلاو بسكتلاو فارتحالا لعجلب ؛ ل للا كب

 021 1 اا د ول سا نسا ساد هت م كا

 ةجوزلا ىأ )١(

 اج 6 المح 2 2 ل6 2 ةنافكتلا 2 هى ناال (دوصقم) لاقاما (؟)

 دوصقم ريغ هنأ الا هلىنأيس امم اذكهو ءرم الل نيرومأملا يظعتو , ةسايرلا ةزعك

 دق يرصملا طم ا: ع كلا فايس وزي ىمنلا دش هع كقتم» اذ ء اعرق

 مدقت ا« لجاعظح اهيفسيل ىلا تاير ورضلارئاس نم ؛ تادابعلا ريغكو ()
 هحاضيأ

 هيف سفنلا ىعادلا نكي مل امم تاجورلاو براقالاك هريغ ىلا ةبسنلاب امأ (4)
 هبجو. عراشلا نأ ىنأيسف ايوق



 3/ ةعبات ىرخأو « اهبف فاكسملا زك ىفازال ةيلطأ منين دل

 حلصياعإ ايندلاو نودلا مايق نأ افك نيا كحل ةكح نأ كللذو : تداعا

 5 هريعو وه هيلا 0 م تاع ل ىلع 0 لبق نم عاودب رمتسل و

 ثعابلا كلذ هكرحيل « شطعلاو عوجلا هسم اذإ بارشلاو ماعطلا ةوهش هل قلخ

 «ىفايلاب خلا ةئوزيشلا هل ولع .ترذكر هيتس !اهتوز 1 نه بس

 كلير ارسنالا د قات نك وا ابن[ لطول بابسالا ناك 6

 + نكسملاو نمابللا ةضاستك ١ ىلإ ةيعاد كلذ ناكف « ةضراعلا قراوطلاب للا

 ذه هاو انيه سيلا ' هك ل ارنا هيض را لسرأو ' 0 ةنجلا قلخ مث

 0 ك6 تلا ذه هب دب ةداقسلاو هياذب لإ ةداعسلا ل ناو ) ىرخا ازادل ةعرزم رادلا

 ا جورخلاب وأ ؛ عراشلا هدحام ىلا عوجرلاب انه الايس

 هةر ف كل لعجب ا نصار 50 كالت قل ١! ةاصوملا 00 كارككمإ َق ل

 6 هريغب نواعتلا بلطف كور الامد ةمواقم نع هعمل 6« هلذحو كالذي مايقلا ىلع

 عومجملل عا عافتنالا لصخ 4 هربع عض ا 0 ةهنسفت 3 ف (ىععسل راصف

 2 3 0 0 اعإ ندلا 0 عومجاب

 2 0 1 ةيلص هلا دص امل هما ةعباتلا كاس راص ةهجلا 0 0

 ةرامع نم هدارأ>ام نإ ةليسو هلم اع [ةدايعلا لع نما هنكل «ايارع را ا

 هاف نك« اوتعال احدي راعطا ند نا تك هلآ لتر ا

 هناي حل م دجلة ءاودلا ىلع ىرجأو « ةحلصملا ىف غلبأ نم

 هوان ه1 تيماء ارذ هبا عك الا ىفانعنل ءاشروو (نرفكالا 5 و ملغ

 دعوب انيلع ةبجاولا هقوقح مايقلا ىف انبغر هنكلو « ةفلابلا ةجحلا هلو كالاملا هنإف

 . هب مك قيزط ف 5 عتمتن ةريثك ًاظوظح كلذ نم قل لجو اعل ىلح

 !آ : : لولا مسقلاف . لوصألا ىه كات نإو عباوت دصاقملا هذه نإ ليق ظحالا اذهف
 ديسعلاب كلاملا فطل هيضتقي ىباثلاو . ةيدوبعلا ضحم هيضتقيب



 (ةيانلا كالا رنانيدا ةيرشلا عضو دصاقم عبارلا عونلا 0

 نأ ضاق الو « مهيلع هتيالو ىلع مهالوت نم ة ريدا نا نو لف لد

 ل هك لع 5 اخ الو « هتاضق ىلع ره ا هيلع ىدقملا نم 0

 00 د هلت ال 1 ا لك مرد الرا هءايحإ لع ندخل الو. داوقفا لع

 .دوصقملا ايادطلاو اشرلا تعنتما كالذلو . ةماع ةحاصم اهبف سانال ىلا ةماعلا 0

 .دداضت. ةماع ةدسفم ىلا دوم ا للا بالحتسا نأل ؟ ةيالولا سفن اه

 عيمج ىف لدعلا ىر< كاسملا اذه ىلعو « تايالولا هذه بصن ىف ةعيرشلا 16

 دعاوق مدهو ٠ ماكحالا ىف روحلا ىرحي هفالخ ىلعو . ماظنلا حاضيوو « مانألا

 ء ا( لع ةراعجلا حصتال ةينيعلا تادايعلا ا نيش هيف رظنلابو . مالسإلا

 511 ننس الك ناو امر دوست ل دلو 4 ايف ةضواعلا ديضق.الو

 ,ىف نأل « 7 ةبوقعال اهكرت بجوم ةماعلا حلاصملا ىف رظنلا كلذكو « بدالاو

 رمان نة

 [4 03 ةظللا طاق ورا لاحت ا سياتل لعامل اماورز

 .لسو 6 تاحامملاب عاتمتسالاو 4 تاوهسلا 07 نم هيلع لدجحام ىحتمم ل لصحع

 0 : فاسد لل اجع3 د فلشأ او ءاضقلا 1ك ةيعارلا هل دن 0

 .ةلادعلا ةياعر نه « ءاضقلاو ةيالولا تاجاو هدأ قا ةفاقتمالا مدعو وا

 زيحتلا ةمهت نع دعبلاو , سانلا نيب ةفصنلاو

 را ل ماو م راو عا )0

 نيعتلا هوجو نم هجوب ء. صخشلا ىلع رظنلا نيعت اذإ اده م

 ام كا هل 5 تكلا مزلي ال ىتلا ةعواتملا تاببستلا هو (:؛)

 ةراجتلاب مزلي لف . هيلع هتنم ىوقتو « هيلا ليمب امب قلعت نأ هراتخا حلا ءاكوررب

 اكتر ىلا تانسلا تور 2٠ اذكهو عازر زاانود ملعتلاب لو ةعاتصلا نود

 : جراخلا ىف موقت ال امنال٠ اهل ةمداحو هللص كا 1 لا ةلاكم 15 هكر“ لدضمتلا

 7 املع اهفقوتل ةيلصأالا ققحتت مل اسأر ةعباتلا تمدع ولو . الا

 نم ةيناثلا ةلأسملا ىف مدقت ايءزجلاب ىأ ) ةحابم ةعباتلاو ةبجاو ةرلصأالا ناو

 -ةيلص الا دصاقملاك اضيأ تايرورضلا نم اهدع ةيلالا لاما ى دل 0 0 ا



 ١ا/ا/ ةعبات ىرخأو ) اف فلكملا ظح لا كمل 0

 هأ 5 4 رادلا 06 ةرامع ىف هصوع ءاقب للا ناكل ا ظفحو 45 هيلا هز نم

 . هئاماكم قولا لع ةمسرلاب 37: ةنطاعلا تاس الا طورتسلا هي

 نضرفاول هنأ كلذ لع لدياو : ةعب رآلا هجتوالا كالت ةطاقإ لإ حاشا

 6 0 5 هرايتخا نس و هندب 0 ) هيلع رجلا 0 هذه 0 ديعلا رايتخا'

 ةيموف ظح ايف هل زاص إو ؛ هن ىف هيل امرك اش ل

 لحاالا دمام اةطادرلا لا

 م ومعلا ىلع اهم م رد ريغلاب ةطونم تناك ثيح نش « ةرئ 0 5 ريكو 0

 نا الإ . اهب الا ةصاخلا موقت ال ىتلا ةماعلا لاوحالا مقتستل « نيفاكملا عيج ىف

 قيعلا موقي ال ذإ ؛ ايرورض 1 هب قحال وهف « لو دا 01 00 اذه

 0 عيب ةماع حلاصمب مايق ىافكلا نأ كلذو فاشل

 ةصاخ كاذ دإ رمؤت : 5 4 لع هدهح نم هيلع دوعب ال اع رومام ةهملا التت

 « هدابع هللا ةفيلخ هنأ هتقيقحو ©.دوحولا ةماقاب نب «آنيعراطالاو 00 ١

 هكسفن حالصإ ىلع ردهال دحاولا ناف 6 كالذ ند هأ ىه امو هتردق بتسح ىلع

 لها اصعب 0 نأ نع الضف « ةلسفب موني فا 0 المضف « هلها عجم  مايقلاو

 كالملا ماق ىتح « ةماعلا تاير ورضفلا ةماقإ ىف فئالخ قلخلا هلا عشت ندر

 ضرالا ىف

 يعافلا نأ اهزنم للملا 10كم قايكللا (تواططلا نه نا 7

 نم هب اوماق اع مهسفن ال ظوظحلا بالحتسا نم نوعونمم "” رمألا رهاظ ىف هب

 ىلا باسن الا ىأ ةفطاعلاب قلعتم ( ةحرلاب ) هلوقو . باسن'الل ةفص (1)
 ناسحإلاو ةحسرلاي هاو لعايلا ولا بلس 1 0

 اوعفارتنم صوصخنمرجأالا ذخأي مل نإو هن"الرم الا رهاظىفلاق امناو (7)

 سيل اذه نأ الا . مهريغنمو اوعفارتنمم هلخدىًايىذلالاملاتيب نم هذخأي هتاف: هيلا
 هثعس الو هتمذ ىف رثؤي ال وهف , ةرشابم اياضقلا بابرأ نم هذخأي ىذلا رج"الاك
 .. رهاظ وهاك. نيمصاختملا نيب هآر امح اح ريغي نأ ىلع

 ١7 مد ج  تاققفاوملا



 ( ةيناثلا ةلآسملا ) لاثتمالل ةعيرشلا عضو دصاقم عبارلا عونلا 5

 لصف

 «هضارغأ ىلعاهيلاتحبن الةنظم ةيعرشلا ءاكح الاف ىوملا عابتا نأ ( اهنمو )
 ا[ ابا ا ادم فاول هسا نصاتسقالا سدتلا ةالكرينطم

 دسافملا نمدجو تايعرشلا فىوملاعابتا تال آم عبتتن مو . رهاظاذهنايبو . سانلا

 ىلع مالكلا دنع ةلج ىنعلا اذه نم ماكحألا باتك ىف مدقت دقو . اريثك

 ا 1 رك ل هال يدل كلر! ايس ف تايسلا كل تانبلالا

 8 را جوا نيد ٠ اناوغأ عابتا اهعادتبا

 د« ةيناثلا ةلأملا

 ةكبات ةلصاقمو  ةيلطا" ديدات“ ناب رك ةيعقشلا!ةكاقلا

 اق ملا حر «اتفاكسلا اف طدبالا ىلا د (مةيلص هلا عاقل "اأن

 اد 11 و م ام نر دبع اهفاظتساللا اهمإ .انلق اع ولا دام“ لكن ف ةناقفلا

 « ةروص نود ةروصب الو «لاح نود لاح صدتختال « ةقلطم ةماع حلاصع مايق

 ا رورض ىلإ و «ةةيليعةببر ؤارص ىلإ مسقتت 02 : تقو نود تقوالو

 0 وا 5 كك تشيع نان

 لل ل ل كا كيلا كا هتايس اي رو ردع فايق هن انفعاو هب تانعو

 هل روم آلا هده نم سمعنا هف اطحال ىذلا ردعلا ناسل ماقملا جاتحي 5

 مفديام ملعتي نأب هنيدو ؛ ةأوبم ىف هسفنبفذقي ناك كدا ا لآ هش طش

 وأ هباهذفف ايس نوكي امع عنتمي نأب هلقعو . الثم هيلع دروت ىتلا هبشلا هب هسفن نع
 ىتح هللا لحأ ثيح الأ هتوبش عض الأب هلسنو: بابس الا نم ببس ىأب هتبوبدغ

 هلوةرهظي اذه و.هب عافتنالا مدع بجوي امم هو وأ قرح هفلتي الأب هلامو . ظفحت

 فرحتلاب هسفن ظفح امأ . ( هيلع رجحل روم الا هذهريغل هرايتخا ضرف ول هنأ )

 ىأ ٠ ىناثلاعونلانماذبف اذكهو نكسمو سابل نم هتايح هب موقت ام لانيل ببستلاو

 ىايس ماضيأ ايرورض ناك نإو . هظح اهف ىتلا ةعباتلادصاقملا



 31/86 مومذملا ىلا قيرط دومحلا ىف ىوهلا عابتا نأ اهنمو ( لصف )

031 

 "000 1 ىهارتلا تاكتراو رءارالا ليطعت سبس هناف الوأ امأ

 ضل ميتا اذإ هناف نانا

 0 جاسم الاف ا قصلم اهعم قولخت وهو امس الو ءالامعأ ىف اهعم ىرسي

 الا ]هلا نام اهاسارابم نإ و اهل هاسكي عادل ل

 0 اهبةيوخللا قيلدو ناش ىلإ هسا نيو اما ع ماسك ا

 « هيف وه امب ذاذلتل الا هلمع ماتن نم لاثتمالا ىضتقم 0 ناف ثلاث امأو

 6 مولعلا 38 حاتفن او « موهفلا تارمث نم هينتجم اهب يينلاو

 كلك 2 لا ا 1 "0

 لخدي امم كلذ ريغ ىلإ « مءارخأو مهايندب ةقلعتملا مهضارغ لمار

 علا بلطو « موصلاو « ةالصلا نم نةملاقلا لامع الإ 1 نيكلاسلا لع

 0 ناك كلذ هيلع 1 اذاف . ريذلا ق د رطل نيمزالملا رث سو 6 ةدامعلل ةواذلاو

 0 د ا يمنو ء ةذلو ىعو ساو 27

 ل كا ومما اع ول » مهضعب لاق اك. كلذ نم

 « مئاتنلا ها سا هرقل 00 1 ا اك اذإو لات

 اذه هللب ةانعلاو.ه.ةقرلا] كلت نع طوقا تاييوسو : لاتعتلالا

 ىلع مومذلا نإ ده اف 0 مل مومذع سد ١ دونا "ىف ىوشا ناك إذ

 0 ءارعتسا نم دوحام/ سلا انهي ا

 انهه هرب رقت ىإ ةحاح الأف .٠ نيحل اصلاو ء داخفلا

 ابسنأ دادزبل ةدابعلل ةواخلاو مايصلاو ةالصلاب مايقلا ىف اهتبغر دتشلو )١(:

 لكو. ضراالاف لوبقلا ةدايزو تاماركلاب اههارك او . ابميعنو اهتذلو « اتجمو
 هتبت م هحاص رسخيف سفنلاىلا قبسي دق هنكل لمعلا نم دومحما طلاخ ىوه اذه



 كر اكف اع عرا امل ةلزعف هيحاص هيف قفاوو« هل ع عودو هلل هقي رط ن ف َ ىلا

 و
 يي كملف « امهالومعمناكفنارم الا هيف جزتما نإ امأو

 عورشملا قيرطلا نم هضرغ لين لماعلا دصق ثيحب عراشلا ا

 عرشلا ىضتقم هيف عبتملا ناك اه ىهو هءناثلا مسقلاب ةفال نق لكما ناف

 6 ةهحلا هدد نم ةعبإ 5 ع صو قانا ضار غأالاو ظوظحلا اظ نأل م ةصاخ

 ىلع ررض الف ًاعبات ظحلا لعج اذإف « دابعلا حلاصمل اضيأ ةعوضوم ةعيرشلا نآل

 )لدا

 5 | وأ رس يذلا هللوا كلذ لوك أ جو ايتن اط ع 8 نال

 للا سيلفالإ و ء« ضرفلا كللذ لثم ليصحتل هعرش عراشلا 5

 هعضومىف روك ذم طرشلا اذه نايب و . عراشلا رمأ هيف

 قل ريق . مينلك عراشلا نها راو. لعوشا وه ىنانلاو يبلاغلا فاك نإ و
 كك 3 : 5

 لا
 7 ا

 رع كن كد دعو عراشلا دصق ىترحن ني.سقلا نيب قرفلا ةمالعو

 14 عراشلاى م كن هن وس ى دة قمو هارد تك نإ 86 رظناف هاوه هيف لماعلا كا

 ىهنلا ةورو دنع تكي مانإو. عبت هاوهو . عراشلا ر 1١ اله رتل قيلتلاوكللالاق

 . هدنع هل محال ”عبت عر راثلا نذإو «دووتلاو' ىوطاادل قباسلاو كلاقلاق *: هيلع

 الا نذل وأ «ءارل ابا د رك نأ ركل وة : طارق
 اقل ب 5

 قياما 3 لع لد إو م "ا نأ لع لد كنك ا ه6 ناف

 لصف ٠

 «ادويجلا نمص ىفاع ءاح نإو « مومذللا ىل يي ىوطلا عابتا نأ ( اب ممو )

 لمعلا ىف اهاضتقم محاز انك ؛ةييؤتلا عضول هعضوب د دا نيس !ادإ ا

 اللا لآ سس ىدلاو ٠ ردقلا لع لكلا قييوق الاعأ 20 (1) ١



 "١١/١ ىوملا ىلع لمعلا نالطب ( امم ) دعاوق هيلع ىنبديو ( لصف )

 لصف

 : دعاوق هيلع ىببنا اذه ورقت اذإف

 رم الا ىلإتافتلا ريغ نم « قالطإب ىوملا هيف عبتملا ناك لمع لك نأ(

 « هيلع لمحت لماح نم لمعلل دبال هن لاء ولان لطاب وبقت را 7

 ىفتقم الإ سيلف « لخدم كلذ عراشلا ةيبلتل نكي مل اذإف . هيلإ وعدي, عادو

 «قاللط ب ىلا الخلا ءنأألا ؟ الطرب لطاب وون كزدك نكانو

 دوعدم» نبا تيدح لماتو ٠ ةمدقتملا .لئالدلا ىضتتع قزلطاب لاا 0
 00 0 . ل عر اس دا

 هيف ظفحم « هوارق ليلق « هواهقف ريدك نامز ىف كنإ » : اطوملا ىف هنع هللا ىضر

 ع 22 هع 0 3 ل :
 نولايطي 4 0 عإ نم را لاق نم ليلق ؛ هفؤرح 2 «نارقلا دودح

 ىلع ا : ' يئاوهأ لبق .ق مهامعأ نوءدمبإ 0 ةمطخ اهيف كورسعشي و ةذاقلا هق

 «هدودح عيضنو 6 كا 00000 4 هوارق رب 0 هواه هف ليلق نامز سانلا

 نوءدلس ؛ ةراصلا ل قؤرصشإ وةمطخلا هيفنوليطي 1 ىطعي نم ليلق 04 ناس نم 2

 2م طامعأ لبق مع كا هيف

 مدع ثيح نم كلذف تاداعلا امأو . رهاظ ةلطاب اهنوكف تادابعلا امأف

 ءاءاوس :ايمدعو :كللذ ىراهدودوف نب قيلاورم الا ىصتسم,لخ 7

 هلاك مدعت 5 هب معنملا ةهح نم هيف نوفل دك مدع ىف نذإلا اردو

 باتكلا اذه ىفو ماكحالا

 قحو حيصوهف رييختلا و ا ىلا "الا قالطإب هبف عبتملا ناك لعف لكو

 هيلع لمحت ميلمع نذاف . هيف مهاوهو مهتوبش روهظ لبق أدبي ميلمعف )١(
 هتبترف مهاره امأ . هللا هعرش ام ىلا مهدايقتا وهو ؛ ىوحلا ريغ رخآ .ىتث

 ىذلارخ الا قيرفلا فالخ . ىوولل نيعبتم هبف اوسيلف ؛ لمعلا ىف ,دبلا نع ةرخاتم
 ناتشو . هاوه لمعلا هيلع لتتم ناف هيف ىررحلا رهط ديالا لس 0
 نيقيرفلا نيب



 ( ىلوالا ةلأسملا ) لاثتمالل ةعبررشلا عضو دصاقم عبارلا عونلا

 الإ ل نوت 0 للا . يام ردك ناك نإ( ىلاب الإ هامل ا

 هيلإلاصملا دوع ليحتسو ىنغ هن ال « لاحم هللا ىلإامعوجرو . دابعلا ىلإ وأ « ىلاعت

 مهضارغأ ىضتقمكلذو . دابعلا ىلإ اهعوجرالإ قبب ب لف . مالكلا لع ىف نيبت امسح

 3 لا لا ل1 داب دق كاح قفا وتر امور ء هع حلمت ماظن اع | لفاع لك نال

 ةعيرشلا عضوت نأ ودب | تيك ال كيلكتلا خيط ىف بلال اذبإا كل كانك

 .تءاج ةعيرشلانأ نايب مدقت دقف ًاضيأو ؟ مهئاوهأ ىعاودو دابعلا ضارغأ ن فو ىلع

 .هلوقيام ىلعىلاعت هللا نم الضفت « مهظوظح مط تتبثو ؛ دابعلا ضارغأ قفو ىلع

 اح عراشلا دصاقم نم اذه. تس اذإو . ةلرشلا 7 امأَّلَع ار وال نوت

 الطاب هيفاثي ام نآك

 بسحي مهيلع ةدئاع ىهف دابعلا ملاصمل اهنأ اس اذإ ةعيرشلا عضو نأ

 اك الر لاس د الل يلا لب ا
 تالا كفاك د ركلاو ةداملاو ندطاو ٠ سرفلا ١ لك هل ةيعردلا هيرااكتلا

 طا 0 هنا لاسر اوف هع اد نع هل عر يعل دئلاو رجاو لاق

 اساور احلا هئلل ني ردو . دالا ىه اانعر عورشملا دحلا ت تح نم

 . مزلي الو « حيحصف ل منالاو لحال ىف فاكلا لع هك 2 حاصم 0

 "اخ اله انتم نرد نأ 0 عرشلا دودحب نع قا اطل هلين 0 كلذ

 025 ا ا ننس ور عرشلا هايإ ا نا

 هتبثأ ثيح نم ضرغلاو ظحلا توبث ىف رظن مدقت ام نآل ؛ مدقت ام نيرو مالكلا

 انهه اندرأ ام كلذو . ةوهشلاو ىونملا ءاضتقا ثيح نمال  عراشلا

 الام وبللاو بعللا ىنعم ناف « ابلثم اهدعب ةدآالاو . نايبو عرش دعب الا نوكي الو

 :قاحاب لا نإ لاف , الق ؛ تاب الاب لالدتسالا هجر رهظ .هانر 5 امو. هيف ةيكح

 ةعيرشلا عضو ىف ال قلخلا لصأ



 ١1/١  ىوملا ةيعاد نع فاكلا جارخإ عب رشتلا نم دصقلا

 رمألا ىضتقم ىلع ثعاب ىّوهو « قفاوم ضرغ هيف فلكملل قفتا نإف . ال مأ

 كزخذلا اهزهاظ ناك نإ وق ءاسقألا رئاس امأو  نصألاب ال ضرفلابت ١ ردا

 ةمسار يد 1: رااخا قع اذ عراشلا لاخدإب تلخد امنٍإف - فاكلا ةريخ تحن

 دقو ضرغو رايتخا هيف هل نوكي دق حابمل نأ ئرتالا .:هرايثتا نعاس 1

 هنإ:لاقج ةفيك" ٠ دلشم هسضر ىف' لإ :ةزاصجلا هيفسل' سيل تار ريدم ل

 ؛ ًاعونمم ىنالفلا حابملا ناك ول دوب ىوه بحاصأ 5 ”هراضخا تع
 ىف 5 نك ل تيا ا برنت دام ديلا كرا

 ضرف وأ, ىح ؛ لوصحلا بولطم ناك ول دوب « صح ف هاوهو هرايتخا نأ ريدقت

 وكما ىلع هنيعب حابملا كاد قا دق مت : ةحرد هيلإ كلذ ل

 5 كح ةيضق ةيضق ىف ثتتسي الف 4« نسكعلابو ءادغ ركب ام نا 0

 10 لان 2 م«دحاولا ءىتلا لع ضارخألا دراوس ت00

 هاك ل : هياتك ىف لرأ ىذلا نايف. ىوطاو ضان

 بجوت ال الثم حابملا ةحابإ اَذَف .( ”"نييفنكو ضراالاو تاوملاتدسفل مءاوُهَأ

 ذإو . عراشلا نم ءاضق ناك ث يح نمالإ « فاكلا رايتخا تحب قالطإب هلوخد

 نع كلذ ل يك ل عراشلا عضول امبات راما نك

 لح ةاوه هنعاذ ا نع فكل 0 الإ يع ع دك فعلا 9 1

 هلل ا ًادنع 0

 «قاقانا ركاز دلو كتر افكت را ما ,كلا عضو : لبق نإف

 تايم سرع رار ل ل ا 0 !اهت لاق دقو
 . نيبعال امهنيبامو ضر الاوتاومسلا انةلخامو) "7 ( ًالطاب امي امو ضرألاو

 ىلع رافكلل خيبوت ىف . ءازجلل كثعب و مكفيلكت يضم كلل 0 ١)

 ؛نسحأ ناكل ( لا ) ةلكداز ولو ةيكمل تعضو ةعيرشلانأ ىلا داشراو « مهلفاغت
 ( ناوعجار ل انا منأو ) هلوق ىف مات ةراشالا روهظ نال

 كاشلخاو كاكا 5 نم املبق أ ةررفم ةءاالاو .هنف ةمكح ل لطابلا 6



 ١١/٠ ىلوأالا هلأ هلال ناتمدال همر لا عصو كمان عبارا عونلا (

0 

 رق ) : ىلاعت لاقو . تحلل د ىوملا عابتاف . هدض 0 9 . جدا ع | اناف .6 ار لإ 20 نم كيا
 رو ا
 91 لاو ”تاؤمشلا تدسل مهءاوهأ 0 عبتا ولو ( : لاقو( عىل هلل هلضاو

 ا اوعبتاو مهم ولق ىلع اع لا مبَط ندلا كعلو 1( : لاقو ( نيف. نمو

 ) مءاوهأ نوال 000 0 0 4 1ع ناك نمفأا) :ةناقو

 هل مدلا ضرعم ف 44 ءاح اع اماف ىوطلا هنف لاف هلل رك ذأ عض صوم لكف مانو

 هاتكل ارا ن9 داما و كاف هنأ حسامع نيل نع ىغملا قرر كفو! ةيغشلوا

 لوحدلاو 6 :اررللا عامتانع 3 وردا عراشلا ال نإ حضاو هلك اذهف . همذ الإ

 لإومال دبعتلا تحب

 هيويندلاو ةينيدلا حاصلا نأ 0 تاداعلاو تل ام ( ثتلاثلاو )

 كلذ ىف مزلي امل ؛ ضارغالا عم ىثملاو « ىوطلا عابت ف لاسوسالا عم راما

 مهدنع فورعم اذهو : حاصلا كاع داضم وه ىدلا 6 كالطاو لتافتلاو جراما نم

 يح راف 4 هنا اوهش 3 نر مد ىل اع اوقفتا كلدلو .٠ ةردعمملا تاداعلاو براحتلاب

 0 ال « اهعشإ هل همز كسا وا 06 مدقت نم نإ ىتح 2 كارا

 انا الار طناف ةاوش عبتا نم لك فكب ةيويندلا حلاصملا نوضتقي اوناك

 ةماقإ نم « اودار ا هتاضتقاب دئاوعلا دارطإ و ٠ مهدنع هتحصل الا هيلع اوقفثا امو:

 لقعلاو لهنلا ع لق 5 انهف ٠ ةيندملا 3 كرس ككل اهومسل ى لا م ايندلا حالص

 هيلع 0 نك نم ل وهو٠ ل ف هندحص لع

 ىلع 00 ا ةعل را 10 دن نأ 0 0 1 كارذكا ناك اذإ و

 ةلوولا امأ هما ند 0 كح واع لذ 0 ا

 هللاه دإ : افلا تع لحادلا هداف ل و صم هال م.رحتلاو

 ندر هيفا كلا ناك لك دفنا راو ذل ءَ سر نع اكانا نك كرك" لعفاد

 دقو 4 مهدنع ىلقعلا رظنلا هيلا ىدوي 15 بسك 5 وه اعيتم دعب 0 أ نا

 حاصملا ةماقإ نم ادا 8 هملع كس كلا اذه أ مدنع دياودلا تدرطا»



 314  ىومهلا ةيعاد نع فلكملا جارخإ عيرشتلا نم دصقلا

 0 كالذ لع ليلدلاو

 :نوخدلاو هش فصلا | اوهلخ داعلا نأ ىلع لادلا ع رصلا صنلا ( اهدحأ )

 نودبعيل لإ 0 ةنحلا 0 امو ) - قاعت هرقل ايم ع تع

 6 ءو

 فاما د د هلوقو ( .نومعط نا در كا 0 ب ل

 2 تم ا عل 7

 اها 5 : هلوقو ( كقركز نحن ةزر ك 1 آل ع ”ريطصاو ةالصلاب

 1 0 5 1 0 ما 6 00

 نا را 9 لال وتك ةروشلا لها سل 2 7

 ل ل وعلا نلف ف رمل قزرخلا 1 6

 هأوتزا ١ ماكل قم عز ولا ارك دام ءم كل اذكعو( قرت م كيلوا
 0 تالا سلخ سنا 0682 55007 الو ا

 .ىفهّللا ىلإ عوجرلا ىلإ مجار هلك كلذف « مومعلا ىلع اهليصافتب و « قالطإلا ىلع

 هلل دبعتلا ىنعم وهو. لاح لك ىلعهماكحأ ىلإ دايقتالاو . لاوحألا عينج

 رمأ ةفلاخ نع الأ ىبملانم : دصقلا اذه ةفلاخم مذ ىلع لدام ( ىناثلاو )

 ةصاخللا تابوقملا نم لجاعلا باذعلاب مهداعيإ و « هللا نع ضرعأ نم مذو ؛ هلل

 كلذ لضاو .:ةزخنالا,رادلا ف نخب الاتادفلاو « تافراخلا وايضا 2200

 لعج دفق . ةلئازلا تاوهشلاو « ةلجاعلا ضارغألا ةعاط ىلا دايفتالاو ىوملا عابنا

 كالي تا : ىلاعت ه4 رق ىفاك؛ لايق ادعو قلل اداشم وما عابتا لا

 تالا 0 الو , قلاب ساثلا تب ؟خاف « ضراألا ىف ةفيلَخ

 نإف كك 0 0 0 ل 0 : يالا (هلل لبس نع

 1 7 111 ع 0 : ةمستق' ف لاكو ا ّه ميححلا

 ”ىحو الإ وه نإبئوطلا نع ئطخ امو لاقو( ىرالل ع ك1

 تلاد داق ..'ىوطاو 6 ةعب شل وهو ىحولا: نمش فارما سس ل ا

 .ىوملل هحوب ىحولا ىف 0 نيءعت نيحو . ناداضتم امهف تلذك نك 05 يل



 ١1  30لوألا ةلالللار لاتمدلل همي رشا عضو دصاقم عبارلا ع را عونلا (

 تق ل رتل او فرو ةيحرتلا ىف نوكي ام ةماعو -- فيفختتلا فرطو

 .كاذ الور اداه نك : ذاك ب ككدتتتلا ف جرحلا هيلع بلغ نم ةاباقم ى دب ىلْؤي

 « هيلإ عجري ىذلا 0 دعو اكماو كامعألا تلتمس. . اعد ططسوتلا تيار

 . هبلإ احلي ىذلا لتعملاو

 طظسوتلا نع لام نه نب 9 ءدلا ىف نيرريتعملا نم نلعنلا فبات ا ذإ ء اذه لعو

 ىر# هيلعو 0: ىرح هلا ةهحلا ف را عقاو فرطا هنم ةاعارم كلذ نأ رلعاف
 : 7 0 0 ا

 باق ايو ءاكيهلانشأو ؛ دقرلاو عرولا ىف رظنلا

 م ءالاقعلا مظعم هد كدبن امو دناوعلاب فرعت دقو 9 2 رشلاب فرعي طسوتلاو

 ادلب الك

 عبارلا عونلا

 ةعيرشلا ماكحأ تحن فلكملا لوخد ىف عراشلا دصقنايي يف
 : لتام ىلع لصف و

  ىلو ألا ةلأسملا

 .ُ هأوه ةيعاد نع 50 جارخإ ةعيرشلا عمق نم ىرذلا لمعمل

 اطال 6 ا كال نك

 هر رق ىدلا لاو ذا عونلا ريغ . ةعيرشلا عضو نم عراشلل رخآ دصق اذه 6

 .ىفانت الو . ىلكهجو ىلع ةيورخأالاو ةيويندلا حلاصملا ةماقإ عرشلا دصقم نأ نم

 .ثحابملا زيمم ىتح ؛ نيدصقلا نيب قرفلا ةفرعم كنم بولطملا اما . نيدصقلا نيب

 .ةرخآلاو ايندلافةداعسلا لفاك ماظن عضو هانعم لو“ الا عونلاف« امبنم لكب ةصاخلا
 دايقنالاوماظنلا اذهتحت لوخدلا دبعلانم بلطي عراشلانأ عبارلاو « هب كسم نمل

 رئاس كلذكو « هليصافت ىف اهلك لوأالا عونلا لئاسم دجت اذكهو . هاوحل ال هل

 ماتلا ءارقتسالا قيرطب عاون الا



 اب هيلع ليحتلا هع فلكتلاب تلا قاف . لطسوألا للا لع يارا

 هبشي اذهو . هب متتنم ام نكي مل ةيادملا الواف ىأ ًاضيأ كلذك ( ناعالل 97 0

 نم لجرو ريبزلا هيف عزانت نيح ةركلا "جار ثيدح دوصقلا ىنعملا ىف

 لسْرأو - فورعلاب هرمأف  ريبز اب قسإ » :””ءالسلاهيلع لاقف «راصنأألا

 ةلعاتلا رس دحر نواف : كيم نبا ناك نأ : لحرلا لاقف « كراخ كإ

 < ةقحلا الا قوتشاو ا ( ردح لإ ةلملا عجري 0 1 0 لاق مث ؛ سو
 م2 اسال 3 تا 1 100 7

 كومكحم ىتح نونمؤيال كبرو الف ) : كلذىفتلزن ةيالا هذه نإ : ريبزلا لاقف

 م
 اهرذاضمو اهدزاؤما لف ًادبأ ةعررنلا نك نك

 لع ءادتبا ءاذغلا ىطع : رهاملا"ىيبطلا ىرح سيترتلا اذه نم ع ىلعو

 نع 0 نم رينو « ءاذغلا جازم عم ىدتعلا جازم ىفاوت ىف لادتعالا 22085

 اذإف ؟ كلذ ريغ مأ 9 مأ ؛ءاذغ وهأ : ىذتغملا اهلهحم ىلا تالوك أملا ضعب

 ىف هفارحلا ىفتتم لع ةتللاعم ىف هلئاق ءطالخلالا ضب تاركا 007

 . ةبواطلا ةحصلاو « ىلصأل | جازملا وهو « لادتعالا ىلإ عجريل «رخآلا بناجلا

 هناحبس هّللا نم ماعن لاو ناسحإإلا ةراغو « قفرلا ةياغ اذهو

 لصف

 تير ناك ٠ طسوتلا ل داماح اهالخ الفاتف هير نة ىف

 فرطلا ىف عقوتم وأ عقاو ةلباقم ىف كلذف« فارطأالا نم فرط ةبج ىلإ اليم

9 

 كادلاو بيهرتلاو في وجتلا ىف نوكي ام ةماعو - ك1

 نيدلا ىف لالحنالا هيلع سلغ نم ةلباقم ىفدب فؤي

 ةرحلاو . لبسلا ىلإ ةرحلا نمءاملال يسم ىهونوكسف حتتفبةجرش عمج: جارشلا (1)
 ةنيدملاب رقص اخ 00 مسأ انه ىو .د وس ةراجح تاذ ع

 ةسزلا نع ريسيتلا ىف هجرخأ )9١(



 هللا ىلص هلا لوسر ل 2 اة“ كل رفغلا ال نأ فاخو هرمع 3 دادتراب مهضعب

 2ع هم

 اوطنقت م اع اف

 هللا ناوضر ةياحصلا نم ةعام مه اهعاتمو ايندلا مذ الو ةباآلا ) هليأ 0 نم

 نيذلا د ا سو هيلع 5

 كلذ درف « ةدابعلا ىلإ اوعطقنيو ايندلاو ةذالاو ءاسنلا | 2 3 0 لأ مهملع

 6 0 01 نع بغرنَم » : لاقو سو هلع هلا ىلص هلا كور مهملع

 ( نتف كةال أو مكاو 004 ا ك1 نسا كاع

 مو ٠ اهنملالحلاب عتعلاو ايندلا عمج ىلع ةباحصلا رقأو : "7 ايندلا ىه داولاو لاملاو

 ثتبيحو « هقح نم عنم ردو صرح روي دبع الا اك مهرمأ الو مدهزي

 دا دا ا لدا سعب اهيوتلا ةفلاخ ةنلقم ظت

 هدا نيرا ىزاجي امع ربخأ ىلاعت هنا نأ تلا اذه سماق حو

 ندا رن اع ةازح)“ هلوقب مهملا اهفاضأوالامعأ مهم اود اعلا اندنو

 لاو ١ كاعأب اونمالق © 0 هلوق ىف مهيلع هب ةنملا ىننو

 نك انا: كتمان عار نعت اونلسأ نأ كايلع نوط )لات

 د ا ل 18 ملا 0 منك نإ ناع حال رك ادع نأ

6. 3 

 نا) 5 هلودب © نب رح الار !! فاضأ امدب 0 00 قحمطقم هن ال ب هسفن

 (30 نك حر دم(
 بيدا لاى 9

 3 هريسفت ىلع ن.رسفملا 5 هب نونمت ريغ ىعملا نأ ىلع راج. (*)

0 
 هناف مهريغ فالخم مهلع هب نمو هسفنل هفاضأ لب . مل لمعلا فضي ملف (4)

 مهنع هيف ةنملا بلسو ممل هفاضأ



 84/6 هيلع ءامحتتلف هتع فلكم اب تناسق اق - طسوأالا دخلا لع ةيراح تالا

 ريظي مل"0لو ©”. «ايندلا تارَمَذ نِم 5 مسي اميل فال
 .تابّييطلاَو داع 2 7 أوفا هللا ةنيز "مرح نم لق ىلاعتلاقهتنظمالو كلذ
 :لاقو (ةماب ايقلا موي ةصلاَخ اين دنلا رقابحلا ىف ون 7 نيذلل ىه لق؟ قر
 2 1 لاس اواو تابعا نم اراك لس اي(

 ا م ل 2

 ا م 7 : مالسلاوةالصلا هيلعلق الو. (ن قرد مهكلناو ايل مي .اعإ

 لال

 4 ناَح نما اَذِإَو تا ذإو 00 دح اذإ : : ل ٍِقف انما 3 2,

 مه مالسلاو ةالصلا هيلع 0 6« هلم ءىس نم كا م ال ذأ 6 مويلع تللذ قش

 . زفكلا لشاب ةصتخ ةناندكو قولو 0000

 0 3 ؟يقنأ نار نورا نر

 راو. (اهقسو الإ" انهن اذن تفك الا لد مهملع قش ! ةيآلا (اهل

 ىتاسنلاو نيخيشلا نع ريسيتلا ىف هجرخأ ليوط تندح )1١(
 كلذ لاقو ءاذك ماقم ىف اذه لاق هنأ اذه لثم ىف فلؤملا مالك نم دارملا (؟١)

 هللا ىلص هلاق ثيدحلاف الاو . بيترتلا اذه ج راخلا ىف كانه نأال  اذك ماقم ىف

 ةياالا اذكو ,ةيكم ىهو فارعالا ىف ةيالاو.. ةنيدملا ىف ربنملا ىلع سو هيلع

 ةيكملانونموملا ىف ةيناثلا
 طاع نما ةريغو كزرتلل لماشلا ق7

 نإ)ةيآبشيدحلا ىف هريسفت درواككرشلا وه ةي الا فلظلا نأ ف ورعملا (4)
 ( لظب)ةملك دازو ثيدحلاوةي الل( مهيلعللذّقش )هلوقعجر ولو ( ميظع لظل كرشلا

 عقاولافو . عقود ملظلا ةيآ رك نإ نوكي.ال اذهريغيو ءاديجن اكل (بذكب ) هلوق لبق
 ففخب امب ترسفف . مهيلع قش تازنامل اهنأ ىف ء دحاو دا ونم اهدعب ثيدحلاو خيه

 لاتع لا قر رطلا لا هنا لا هر را لظيم انيأ اولاق ثيح . مهياعاهعقو

 ةلانملا قف <هلوطب كيدللا نايسو ,قاسنلاو ىدمورلاو ناقل 0
 ( *ج ) ىهاونلاو رماو الا لئاسمفف ثلاثلا لصفلا نم ةسداسلا

 ليوط ثيدح وهو ةريره ىنأ نع سم هجرخأ (1)



 ( ةرشع ةيناثلا ةلآسلا ) فيلكتلل ةعيرشلا عضو دصاقم تلاثلا عونلا 5

 لوصحلو « مهلجأال دوجولا اذه ىف اهب ىلا « لاسم او تابيطلا نم مهيلع معنأ ام

 0 : لا 000 2 موسعا م موه ىلا مهقفارمو 0

 هب 50 0 ءانب ءامسلاو ًاشارف ضرالا 2 ! لمج ىذا )

 و ا نا 4 0 ا أ زر تآر 00

 ىف ىرحتل كرفلا ل و و كل أ زر تار ا 7 0 1

 00 اىناوه): ار( قوس ا مَهاَة يش 508 : 1 ا 0

 مه ”دعام 0 لل ني 0 هيف 1 1 00 0 . م ام 1

 مهام ىلع اوداع نإ كل هاا 0

 00 تا ا اوك نارفكلاب كا اواباقو اودناع اماف . رثكلا نم هيلع

 ليقام قدصب ةعطاقلا نيها ربلا مهيلع تل ا

 ةطاز ا 3 1 ذ اهنأو ؛ امقيقحم اوزخ دل >اعلا ف مهبعر املا

 ااا مالا الإ قلاع ةلزتك كلذ لاتمألا 1 3

 اوتفتلي م املف . هتحصو مه

 0 اقوة نا يل نإ .(٠:2 زا:

 انإ ٍ 52 2

 راسي ا ا 20 رسوب يذلا ا ع
 0 اي

 ةتلامأ ١ اعر ةيعر اين ندلا ىف هبغرلا ى هتف أم مهضعإ 3 رهظو سان 0 0

 : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف « ىنعمل د 206 لم ىف لالا نع

 ثعبلا ىلع اب لالدتسالا ىف بقلا نبال دئاوفلا اك طا
 5 لاثم الا مل تبرضو اهتقيقح را وا ماملف ) 000

 هلك اذهىناني الو . هبيترتب رضأ ال ىتدم الدب ناك ولو ناتيكم امهو هدعب نيتي الاف
 كلا 00 بذدملا رولا فالكل تلج و تاراثلا طا وملا ىف ناعملا هذه نوكم نأ

 ىاعملا ىف اهراتخا يلا تايالا هذه نأ ىف مالكلا قبي هنأ الا . ريرقتلاو ديكوتلا

 لوزا اهخراوت ةعجارم كيلعف ؛ وه هبترتىف ءاج مسح لوزملا ىف ةبترم ةثالثلا

 ؟ بيترقلا اذه ىف هريرقت هل مت ؛ له فرعتل

 اقباس هيلا 3 ل ا



 الا ( ةرسع ةيناثلا ةلابملا) يفيكتما كعب لا عضو دصاقم ثلاثلا عونلا

 6 ةرشع ةيناثلا ةلآملا

 ذخالا « لدعألا طسولا قيرطلا ىلع اهاضتةع فيلكتلا ىف ةيراج ةعبرشلا

 هءلعإ :ةقشم ريغ نءانبعلا نييك كك لخادلا مبف يمال ظاس ك0

 ةياغ نيفلكملا عيج ىف ىفتقت ةنزاوم ىلع راج فيلكت وه لب « لالحا الو

 ام كتالدرعو ءرةاكا دااو دا 4 جحلاو 3 مايصلاو . ةالصلا فيلكتك لاع

 روحا 5 كيلا ( 3 ) نومفني اذا كتولاي وز : ل لوك لمعلا ىب رطب

 ك0

 نع هفارحا ةنظم دوجو وأ . .فاكملا فارحتا لجال عيرشتلا ناكنإف

 ىلع نكل علدع الاءلسولا ىلإ ادار. مي زشتلا نك « قيفرطلا ا ل
 .٠ 3 م - 6 38

 قيفرلا, تربطلا ”لعف هيف' لادتعالا لضحيل رخألا يتاللا لإ ف 0

 ىح ؛ هفعضو هضرم ةوقو « هتداعو هلاح بسحن هحالص هيفام ىلع ضيررملا لمحم

 . هلاوحأ عينج ىف هب اقئال 0 ىف ًاهيرط هل ايه هن

 ف رستلا باطخ كيلكتلا ءادباىف "0سانلا بطاخ ناس 00

 ناكل : ل وفة نانو قاع داش انا ىلاعتهنأ و حيحص هناذ كيناولا 0 را

 لصالح مهفيلكت ىلا لصي ملو ؛مباج ا دوجولا|ذهىفمعنلاثب و مهقلخ ةقلعتملا

 فيلاكتلا ىلع مالكلا دنع تاتكتلا ىففلؤملا ابيلا ريشيس ىلا تايكللا و ا

 هذه مهف ىلا لوقعلل تادادعاو تاداشرإو تانايب دعب الا  ةيندملاو ةيكملا

 امم اهلعحو ىلو الا ةبا الاب هداهشتسا موبفملا ريغ نكلو . موهفم اذه ٠ فيلاكتلا
 تايآق هلع تلمتشا امدح نأ هتك ناكو.. ةندم اع عم فيلكتلا .ادتباىف ل 5

 ابتمو اهنم اوبكرتل ماعن الا كل لمج ىذلا هلل ) رفاغ ةروسوف ىلاعت هلوقك . ةيكم

 يلا حاف ءام ياعسل 1 ىذا وهو ) ماعن الا ةروس ىفو ( خلا نولكأت

 مث . ةيكم اهنأال ميهاربا ةروس نم اهركذ ىتلا ةيناثلا ةيالاكو ( خلا ءىث لك تابن
 ها ميهيلع تميقأ اودناع آلف ) دعب هلوق



 ا 16 دلل نار تكل يرث عضو دصاقمثلاثلا عونلا 7

 500000 ل ارا توا قذافلا نابل نموا نلف ىبب نم اهحورأ

 الل ا 1ك را قلاط رف تلد ةخاامو ني كفا بجوز ا ركب

 نك ا 157 7 ضاخللا نم طولا دق ىلإ ةيسلا وه ةرخ

 3 لد : هيف لاق لاا... طقشف ماعلا نم الملا لطم دصقب للا ةيينلا . ب قللط

 كياتلا 2+ كد 1 الا هنن ردوا اضاخ ناك نادركلا نما تما

 ل ل لإ ى ةمكك هيلع دموي امن فردا رهو "نكح اكهنأ تاوطاف

 رابتعالابىعفاشلا نعو « رابتعالامدعب كلام نع اههابشأو ءايشالا هذه ىف فالخلا

 لات لل ا هقفلا مع ىلا ةبسنلاب اهريغ ىفو ل ا

 217 لرصالا هلو ا 16 دانلود ةفحاحلا فيءاذإ هنا لإ 00 5

 ا راك ه2 ككسإلا ىف نادال ةردقال ئذلا ف ماعلا جرحلا نإف ؛ لاق ام

 كاكفتالانأالإ . قالطاب ماع جرحب سيلف هنع كاكفنالا قكما اذإ امان. ةمدقتلا

 نود هنع كاكفتالا درطي ال ذإ « فخأ ناك ن إو رخآ جرح هيف نوكي دق هنع

 ك4 را در طر الق اناوا كلذ" ىف داثلا ا لاوخلا ةمداتخال تفشل

 راصف «ني رظناذ رابتعالا اذ ناكف ءاهدوحو عم در ركل ل نو

 5 ا ةداعلا ىف هنع كاكفن اال ىذلا ماعلا فرطلا : ةطساوو نيفرط تاذ ةلاسملا

 لخلاب ءاملا اذه ريغتك جرح ريغ نم هنع كاكفتالا درطي صاخ فرط هلباقيو

 لعأ هللاو داهتجاو رظن لحم ىه « نيفرطلا نيب ةرئاد ةطساوو . هوحنو نارفعزلاو

 جلاد .امالا ريغلن وكي الفكلملا امأ .ءامالا ريغحاكنهلذ ال (1)
 نكلو ,ام الا كلمب نأ هلف , ةغيصلا كلت هيضتقت ام طاقساب هيلع عسوف ةغيصلا هذهم

 ىناثلا ف صوصخلاو .لواالا ىف مومعلاب المع , نهحاكن هل سيل
 عورفلا ىف فالخلا نم نوكي نيبهذملا ىف همدعو رابتعالاب فالخلاف ىأ (؟)

 حيرص وه ا؟لوصالا ىف فالخ هنأ ىلعهلقن ىبرعلا نبا نكلو .لوصأالا ىفال
 نيهذملا ىلا ىرعلا نيا هوزعي ىذلا قالخلا اذه تبث اذا : فلوملا لوقي . هترابع

 اا الا دعارتلا سقم نال سلا ارك ف قل ول هج رق اه هي دا رملا ناك
 ىلوصأال ىبَقف رظن هنأ ىلع نكل هل اححصم



 ١) عسنا ره الا فام اذا مطوقو « صاخلاو ماعلا جرحلا نيب قرفلا ىف ( لصف 111

 دعاسلاو الانس يكف ل و ا موحل راخدا

 نيا“ ةلاثم لف ””اذه ته اروصتف بتحسن ارئاس لع اهلصق نس

 تاتم ربغ ىنرعلا' .

 لخادفنص وأ عون وه ثيح نم صوصخ فنصلا وأ عونلا ىنف : ليق ناف

 . هريغلو هل لماش سنح تحن

 حا سيلف ا. محش/اال ددعتل زامات 000 نم « موت أ هيفو لبق

 مومعلا ةيجلب . مومعلاوهو رخ الا فرطلا نم هب ىلوأ ء صوصملا وهو نيفرطلا

 : ْ 1 ا ظف!ان عش نال 5

 ةلخادلا فانصالا وأ عاونألا رئاس ىلا فنصلا وأ عونلا كلذ ةبسنف . كحل

 و ينل اعط ار

 نا زفيسلا وأ نكرملا قوخل ىف نسنملا كلذ: دارفأ قحاب ةينن ا دخاوا ا
 طقس طقس نإو ؛ ضعبلا ىف تب اهشمب ىف محلا تبث نإف .٠ هدارفأ ميج

 رمالا#نوكي نأ ىتبش انتلاسف 4 نيمامالا نيياةيلخ قدتس انج ا

500 

 هنع كفني ال اع ءاملل قحاللا ريغتلا لثم ناك ام كلذب ديربي هلعل : ليق ناف

 مدع ناك اذإ ا صاخ وأ « كلذ هيشو باحطلاو بارتلك؛ ماع موهو . ًابلاغ

 فلق ىانلاو ن ةفوسل طفاش كر 2 ناف.. هايملانضعبب اصاخ ت5

 ريغتم هن ا مأ روهط وه له: _ ءام قف فلتحا كانا هصوصخلا هيفا

 ليف قداطلاو . فالخ ةيفف اضوصخ هايملا ف ناروألا تكف 10 00

 ةأرما لكل اق اذا اك . فالخ هيفف ًاصاخ ناك نإ و « « طقس ًاماع ناك نإ حاكتلا

 كاذنيح راخدالا نعىبن دقو . رصملا نودري بارعاالا نم موق ةفادلا )١(

 ابنم نومداقلا ءالؤه لكأل

 انه لقعيال' .ابيلا راشأ ىلا ةلثم“الا هذه ف صوصخلا لثم صوص أ 07

 تالاّتحالا ةرثكب هضرغو.هيلعهمالك فص وصخلا| لمح نكمي الف . ىبرعلا نبا مالك ىف
 هذه هتلمج ىف ىبرعلا نبا ىلع قيرطلا ذخأ ابيفني مث اهقرطي ىلا

 ١١ م ١ ج  تاقفاوملا



 (ةرشعةبداحلاةلأسملا) فيلكتتلاةءب رشلا عضو دصاقم ثلاثلا عونلا

 ؛ ضرم لك ىف فيفختلا غوسبال هنأ ىنعم « ماعب سيلوهو فيفختتلا هيف عرش دق
 نك ردع نما ينمو ء العاق وأ اهناق ةالضلا لاك! نغ ردع. ال قلت ضرما قفا ذإ

 4 | مهممو « موصلا ىلع ردقي نم مهنمو ؛ كلذ

 هنأ رهاظلاف . ةلججلا ىلع فيفختلا هيف عرش دقف كلذ عمو . هسفن ىف نيفلكم ا نم

 جرحلا نم اذه اولعج اونوكي نأ الا ؛ ىمفاشلا كالام هيف فلا ال نكلو صاخ

 من علا كلاذ ذإ مجربف . داتعملا ريغ 00 لص# ا ضرملا دييقت دنع ماعلا'

 : صاخلا ليثمت بعصي كلذ دنعو . ًاضيأ ىمفاشلا كلام هيف فلاخم الو « ماعلا

 وهو الا فالتخاب وأ قافتاب عورشم دوف !:نوكافيأ اذه رشا نازل

 نكمل نأ ردقا نإ ودا ةنخلاو دؤفاالا اةوحنؤولا| قب هنم عمي ال نأ قفا نإ و « ماع

 صتخا ام الا « ةعيرشلا ىف روصتم ريغ اذهف نيصوصخ موقل وأ هدحو هل ميرشتلا

 تانعلا ةدرب أ 1 ا د هب صخ 0 « لسو هيلع هل ل ينلا هب
3 

 أ

 كلذ دع ان نود ةردقلا ناز ستح كاادق)! ةهيرج' ةداينو عانملا

 ناك انو 2 مهلك سانلل 3 2 مومعلاو صوصخلاب ديري هلعل . ليقف

 ت0 ا لا شل ا ناكر الاس دا ةراطف اللا ضقت 0 هاك

 فنملا وأ عونلا ىلا ةبسنلاب جرحلا ناف ؛ هيف رظني ام اخي اذه نأ كارطأف

 ًاضاخ هيف جرحلا ناك ام صاخلا ةقيقح نأل ؛ صاخال ىلكلا كلذ ىف ماع

 لكنا |[ ك2 زر ايلا نازل هضم وأ | قينيملا [ضاخش الاء ضاعبب

 2 هيبنك ٠ هريغ هيلع ساقيال هجو ىلع وأ ؛ ةوبنلا نامز ىف روصتي اعإ كلذ

 هربت برضلا راد ىتأبف ربت هعمو هتقفرنع عطقني رفاسملاب مهضعب هل لثم )١(

 دقو : لاق برضلا ةرجأ مبيطعيو هربت نم صلختي ام ردقب ريناند اهنم ذخأيو
 ريغ اذهو : ها ةنيعم ةلاحو نيعم صخش ىف ةيئزج ةحلصم اهنأ عم كلام اهزاجأ

 ناف ) فلؤملا لوق هيلا ريشي ا” . اذكه ه,كحل هلاح هذه رفاسم لك نال ؛ رهاظ

 ( للا ىلكلا كلذ ىف ماع فنصلا وأ عونلا ىلا ةبسنلاب ج رحلا



 3184 معستا رمالا قاض اذاملوقو . صاخاو ماعلا جرحلا نيبقرفلا ف ( لصف )

 لاح اني: ةيزكشل انو تارابت كاد ثنا ودبإ 11 ل مالسإالا ةعس كلذ امنا

 نمد سان 2 ءاح 3 ريم نب كيسع ند : عابرو كولا و 2 ءاننلا نم ل

 عدا لنيك مل 00 اوأ : لاف . ا هلاسف 6 تا

 هل مل أم رولا نم 3 0 كاف ركيف ج رحلا ام ليده نم الحر ىل

 جرحا لعج يكرس ا جر الا الام جوملا 6 تاو : س ع نيل إذ : 2

 8 قيضلا جرحا لضاو .٠ كايا 5 وتلا م هعفر واعفو 4 هأ جر جا

 )0 اع رس 1 هنأ ع رح نس ايا ها لامعالا ىف مدل تت نم ناك اش

 « رابتخالاو صيحقلا حمو « ةيعرش ةكحل عضو جرحلا نم عونلا اذهو فيك
2 

3 

 دوصقم جرحخلان م وها ا نيم لقف : ساغلا ىف 0 م 8 دهأ ل نف رهظللا ى

 هَل دملاو .عفرلا دوصقم سيل امو ؛ 7

 لصف

 4 طقس هاف سانلا ىف ةماع ةلزان ىف جرحلا ناك اذاكر: ىبرعلا نبا لاق

 لاقام ىهتنا « ءاراتعا فاشل لل يطأ ىلا نو  انادنعأ زيتعي م اصاخ ناك اذإو

 هيف رظني مم وهو

 اق ميما  داتءملا بتارم ىلعأ ىف ىذلا جرحلا ص اخاب ىنع نإ هناف

 اا دعا : لم ال داقملل ند ناك نإ نذل :5:تنلنط

 نع ىلا م فالتخا عوقو روصت نإف اف . فياكتلا لا م | الإ و 6:هبف

 كف 0 ا 4 تانعللا رع جراما ىل 50 ا ) هام يبق نم جرحلا كلذ نأ

 لكب هنا اف ؛ هيف حاشي اصاخ هتيمستف م هكا 0 5 ىلع قافتالا عم هيف

 ضع ندد نيبعتلا ىلإ ا ككل صعب أصتخم ن ل ا صاخ ريع ماع رابتعا

 ةصخرلا هيف 5 م نسنح نمو « داتعملا 0 جراخ وه 8 جرحلاب ع نإو

 بلس دا رفسلا نإف ةمهف لكي مم ذك ا هيف ص را و 5 ومعلاف 4 ةعسوتلا و

 ضرملاو . ماع اذهف . فيفختلا هيف عرش دقو « موصلاو ةالصلا 0 عم جرحلل



 م ل ايفيكملا ةمروقلا عضو داق كلا لا عونلا ١

 : لاق مث « تنعلا ةيشخ دنع“ ءامإالا جاكسن ىف: جاما اقر نيبع ا ا 1 د 0

 عي ار نأ :(

 نظي ام ةداتعملا لامع الا ىف غلبت دق ةقشملا نأ ىلع لدي ام « كلذ هايشأ ىلا

 دطقشألا ذإ ءاداتعإ مم الث ف هتفشمو ©. داتعم ةقضحلا ىف كو . داتعم ريغ 1

 نع جرش اًثيش داز ول ثيحب « ىلعافرط » : ةطساوو نافرط امل دحاولا لمعلا ىف

 000 ل ا تور راو اناس برك نع يفر الل اهو « .دانغلا

 0 00 الاوبلاذلاىه« ةطساو » و « لمعلا كلذ ىلاس سنت ةقشم و نكي مل

 كل اا ا تاشلا د ارا يهاب رطل اع تكف كاك ناك

 06 م داتعملا نع جر ل اذاو . تاداعلا ىراحمب افراع ناك نمل كلذك نودي

 ا ا ا ا ل الا را ايسر دست عراشلل

 ا نر 0 عضو لانو 0 هصخر اهبف نو 0

 بدعي اور فنت الإ ): لاق مث ( الاقثو ًافافخ او رفنا ) : ىلاعت هّللالاق ثينخ

 فلكل ف ذلضأ ةظحرخلا نأ ضيش أل ووش مضوم اذه ناك"( ملأ ع

 كيس ل ا لوم جرحا مفر ىلع ةلد الا ماع سلا الإ

 ا عمتجا تاكو وا نا لا نا تي

 يع كالا ا 0 1

 < داتعملا-نعاط جرم ريغ هتكلتلاورا ةرهاظ ةدايز وزغلا ةقثم ىف دئاز هلك كلذو

 ل و) ىلا ل 0 ا : ةصخر ةخا خا 3 م كالذلف

 (مك ارا و نييرباصلاو 1 نيدهأ الا رك ى

 ( ٍجَرَح نم ,ني.دلا ىف كيلع هرج امو للاهل هلوذ أ سابع نبا لاق كفو

 ايار درعا تقلا عوزبب نعال نم ج وتلا ةحابا مدع ىف ةقشملا ىأ 01(

 دوجو عمو . ةقشم ناك ناو هب دتعي الفحاكنلا ىلا ةيعادلا ةدش نم كلذ لبقام امأ
 1 اء 14 ريحا هع ريفلا لاديد ده ادصخلا ىاانم تررعا ىلإ ةققملا

 «ىرخ الا تازوب الا تاقنفملاّلا: اهتتسن بسح الا هيفاهسح ردقتب اللا اذه ةقشملا



 6١ا/ تماظع نإو اهعفر يلطي ال ابعوقو بلطيال اك ةيداعلا ةقشملا

 عم هوضولا الو « راملا نامزلا ىف هغابسإ ىواسي « ١7" تاربّسسلا ىف ءوضولا غابسإ

 000 كه هبواسإ 4 ةئافتسا ق كلكت ريغ ند ءاملا ةرضح

 عم « دربلا ةدش ىف وأ ليللا رّصق ىف مونلا نم ةالصلا ىلا مايقلا كلذكو . ةديعب

 . كلذ فالخ ىلع هلعف

 «وّنلب انمآ لوقي نم سانلان مو ) : ىلاعت هلوقب نآرقلا راشأ ىنعملا اذه ىلاو

 مخ ملا ) :هلوق دعب (هّلل با عك ساثلا ةنتف لنك "ا
 ل 6 رسم 5 ل مس م1 0#

 ٍتغاز ذإو ) : هلوقو . اهرخآ اا مهو انما اووي نأ اوكرتي. نأ

 هاو را يو سا رع رجانملا ُبولقلا تمل ٌراصْبألا

 : هلوقب 6 هدعو ىف قدصو ثالذ ىلع ريمص نم ا م 3 0 0 1 |

 هيبحامو كلام نيينك 07 ةيضوو!“ةيآلا( هيلع سا او دهام ا. 1
 ب ُ 2 2 رم ا :
 ا هيلع هللا ىلص هللال وسر فو ) كود هوزع نع مهفلح قى مهع هللا ىحصر

 تقاضو تبحر اب ضرالا مهلع تقاضىتح ) مرمأ ءاجرإو « مهملاكم.ن

 ةدرابلا ةادغلا ىهو نوكسف حافي ةريس عمج 3

 الو 6 اهيلعربصلا بجب انتفو تاقشم هتاجاوب ءافولا عبتتسإ ا 3 0

 ةيآو . فيلكتلا لامعأ نم وهو .ءنامبالا عوضوم ىف داتعملا نع ةجراخ دعت

 ةقشملا هذه لثم ىضتقت داهجلا ةعيطو « نيدلانع اعافد داهجلا ةقشم ابيف بازحأالا

 مهحدمو . ةقاش اهسفن ىف ىه تناكناو داهجلا ىف داتعملا نع ةجراخ نوكت الو

 همزاي هنأو : نامبالا دقع مزاول نم كلذ نأ ىضتقي هيلع هللا اودهاع امف قدصلاب

 هيلع ةظفاحلا لمس ىف هريغو داهجلاب تاقشملا ىلع ربصلا

 ( 00" ص ١ ج) اهجيرخن مدقت (0)
 مثريغ نال . ةبوقعلا نم عون هنكلو « مل افيلكتسيل اذه نا لاقي ابر (4)

 سيلو . ابيرقت ةدملا ةرخآ ىف مهئاسن رجم. الا اوفلكي ملو . مثرجبم فل ىذلا وه

 ؛ هولعفي ملف رجهلا ةيوقع نم اوصلخيل



 1 2 احلا لاكن رطيكشلا ةيوشلا عضو دصاقم ثلاثلا عونلا 1

 6 ةرشعةيداحلاةلآسملا

 اتلاسلا داعم نع ةراح قيلكتلا ىف فلكملاب ةعقاولا ةقثملا نوكت تي

 اهيف عرا دل دودقف « ىوبفد 0 ىيداداسف اه لصحم ىبح « ةيداعلا لامعألا ْى

 اتلطم ص خرلا | مف تعرسكلذلو ؟ : هلا و اللا ل 2 كاذىلعو 0: ةاها ىلع عفرلا

 ىف ةقشلا عقتام وحن ىلع تعقو امنإ و « داتعملا نع ةجراخ نكت مل اذإ امأو

 اهعفرا دصاقب سيلف اهعوقو دصقي ل نإو عراشلاف « ةيداعلا كي

 نر ا ا نكي مل اهعفرل اك كا راق كل ل ا ماا

 اح 1 -[ 4 هرذدق ىلع افياكتو أيعت مزاتسإ ىذاع ربع او ىداع لمع 0

 لوخدلا ىلا هيف ناك امع فاكملا جورخىف امإو « هب فلكملا لمعلا سفن ىف امإ

 ولا ةظيلكتلا لعق

 ناكف . حيحص 1 كلذ. أ 5 هد فكل لمعلا عفر ءامتفا كاد

 0 بعتلا كلك مقر عر دل ىصتقا اذا ءم امهمف امأ

 حيحص ريغ همزاتس اه

 كا لا ناعتلا ى ةدشلاو فلا كارم ا ظاام ناد

 1 ا دل دع( سل ر داق وو ةقشملا | تالشلفا دا اكعتاال ك2 نقرا

 ف ةقشلاك مايصلا ىف ةقثللا الو.« مايصلا ىف ةقشملاك ةالصلا ىف ةقملا الو . حبصلا

 . فيلكتلالامعأ نم كالذ ريغئلا « داهألا ىف ةقشملاك هلك كالذىف ةقملا الو ؛ جحلا

 الا ردد ب ةكشم ىراوت ندنف ةداتعم ةشمادل هش ىف' لم لك نكبلو

 ند ال ةداتعملا لامع الانإ مث . ةلجا ىلع داتعملا نع جا رخن | نادي فاعلا

 0 1 لاح رك لعوا ىناكم لك ىو. 4 تقؤأ لك ىف يذحاو نازو ىلع ىرجت ١

 هيي ةذانللا ةقفملا نأ هيف ققحت ؛ الحلل هذه نم ةدئافلا لدكات وه 4 01(

 .تاقشملا عاون ا طاح ال ا هنا ل لكلا ةيسنلابز رطب ةقدا ىلإ ١١ مف ج تح

 الع ةمترتملا ماكحأ الا ا

 هقحالو هقباس ليلدب ؛ فيلكتلا لامعأ نمىأ (؟)



 00 ا

 كلذ م ا ادإ هب اف 4 هياجاتمت عسسل ل للا ةدامع كب عاطقت الأ ن نع هع ةيالولا»

 هرحغ قحلب 8 كلذ نم 1 « ررص )او داسفلا ُْ

 لوخدلا ناالا“ امهمأا ر ل ماعلاو ى ا 4 قد هريغ ىلع ةل> ادلا كاّثمو

 3 ىومد وا ىدد ميم نع مكاخعل 1 4 مخ 1 اهرج ءاضقلاو ايتفلا ّ

 م ا ا ا وو ار رفا 1 رع كلذب اموتي مل اذإ اهو

 ماع داس كيم ال مف نوذأملا و

 كد ا د ةدوصتم ريد نع فش نيسانسل يد 0 و

 «نيتهسم صر ءاعت ىف رل ظلا ض 1 كقف. هنأ 2 يب مدقتاك ابو اك 0 دولا 9 || الو.

 لاس 0 اا راف ركل نصر دات لا 0 نإ فلكلاناف
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 نم ل الف نكع م نإو م 53 كالذ نكمأ نإ نسل امنا 3 نيتحاصملا'

 را

 عامجا هجو ىف رظنلا ىدصت تلك نأك اذإو - ةضاى هفسز

 ا ل اك رام ان رد مظعأ ةماعلا ةقشملا تناك اذإف . حيجرتلا

 ىف رك 35 ىنابس 5 ««تقوتلافحبجرت رهظب ل نإ و . نتكملاف سكعلاب ناك ّنآو

 ا كا | حيحرتل ملاو صر اكلات

 ىضاقلا سيلف 000 ىلع لاانعا 0

 ىلا ةفينح ىنأ اتم )اعداام .ادهوو اضا ع ديلي

 كلذ ىلع انه نيرظانلا
 فلؤملا مالك اشم وه مو قيس اك تاتعملا نع ةجراخلا ةقشللاب لل عا 2

 بلطلاو :للطيال" ايلا "هتدأت تح نم ةمشملا ىلإ ى دولا فلا تا

 هلثم قيس ا" ةداصم ا نم وه ارا“

 موقيو كلذب ةم'الا هل موقق ل نأك (+)
 ناتحلصملا عمتجت اذهم.و . ابمدعب ررضتت ىتلا ةيدنجلا 31 معلا وأ ءاضقلا ةفيظوب اهل

 هيلع هك ان 1 د دمرم نينو ؛ هملع نيعنت ةماعةفيظ و نيب ضر اعنلا ناك اذإ 6 0



 ) ةرسشاعلاو ة كعدس اتلاناتلا الخلا ا كلكت | ةعل رشلامضو 00 قبلا املا لا عونلا ١ (هإ 4

 لالا ا دك ناو [قروا“““ ل . عرشلارظن ىف اهريغ 0 0

 0 ا الازم مدقت دقو : ةيحلا هذهنم ةقّدملا لاخدإىف '”دصقعر رانش
 3 أ

 ةلاقك فاني ترا اذه بع

 6 ةرشاعلا ةلأسملا

 ناكل هلحو ةيادلا اي | مكتلا نم ةئشانلا ةقشملا ةؤكت لَو

 1 از اولا قركاو نفور. نايل للا نع كرك طقوأ شعل

 قاإلا ءاكل اديسأ ايف ةباقك "اذ هقؤكل كيل[ درتقملا ىلا ولاك هراغلودل ةملاعلا_َاّثُمو

 كالا الع الار ودفتلاا لع امدقما ةنيدلا روم الا: ناتعا :نئنلك نثتححاو :نطرملا وح

 عدوضصتوم قريرحتلا بح اص لاق اذلو اذهنمؤوأ طسوملا ج اح ' ماقملاو . ءىثلكف

 الف( عدبلاىلاى عادلاةب وةعو د توج نك :.دلا ظن: قس فاووارصلا

 حبجرتلاىلا هيف جاتحامةرشاعلا لاقل وامس يدل لرص واكس نفاذ نأ كف

 مدقت ةينيدلا تناك ولف .ةيوذد ىرخأالاو ةينيد امهاد-ا نوكت دق نيتحاصم نيب

 00 حيجرتلا كل 0 كانه كك 8 اقلطم

 ةيويندلا لع رابتعالا ىف ةمدقم ةينيدلا ةقشملاف ىأ )١(

 2500 هنوك عم  نيدلا ظفح هيفام مدقي هنوك عف ا
 أ

 ابنكلو . فلكملا ىلع ةقشملا هذه لاخدإ دصقبال هناف « ةفرضلا ةيويندلا ةقشملا

 ةهدوصفمم ريغ ن مدلا ظفح قرط ىف تءاج

 ىف اهدصقي مل عراشلا نأ ىلع نهرب ىتلا ةقشملا مومع ىف لخاد هنأال (©)

 فيلكتلا لاثتما قرط ىف تءاج ناو اًعلطم فيلكتلا

 تمد ىلا ةعيراالا قاعللا ف الخازن“ ةققملا نم 1 غوت اذه“ 24

 نم ثدحت ةفشملا لوصح انهو : لعفلا سفن نم ا ا ةقشملا تناك كلت مك

 هريغلو هل لصح ضعب ىلع ابضعب مدق اذا كفلكملاب كا ىلا فئاظولل ضراعتلا

 ةجراخ ةقشم هيف ظحالي مل بولطملا لعفلا لصأ نوك عم . طقف ا

 ةقباسلا ةعبر الا ىناعملا سكع . لمعلا مدع نم لصحت انه ةقشملاف : داتعملا نع



 8 61 فياكتلاب ةدوصتم ىهو ىوحلا ةفلاخم ةقشم عبارلا هجولا ( ةنماثلا ةلأسملا )

 # ةنماثلا ةلأسملا

 .عللذلور؛ هتطبايحورخ تحمو#م ابلغ قاش نسالا ىومام ةفلاشخ نا 7

 اج تدل ىنكو « مهريغ اهغلبيال غلابم هتدعاسم ىف ىوح ا لهأ غا :

 "0 0 ا ل

 لاومألاو سوفنلا كالهإب اوضر ى 0 وب ايم مريغو «باتكلا

 27 ا 0 تأ أ ) : ىلاعت لاق ىتح « ىوملا ةفلاخمب اوضري ملو
 زر 26 رس ل هر ع

 0 الاىوع امونظلا الإ َنوعِمْدِي نإ ) : لاقو ! ةيآلا ( لع ىلع هللا هلّضأو

 .( مءاَونهأ 00 0 ,ك ةبربنم هن لعنأك نا

 . كلف هانا

 «« هاوه عابتا نع فاكسملا جارخإ ةعيرشلا مضوب دصق امإ عراشلا نكلو

 ع ةوراكتلا و ةزصلملا تاقملا م تيل ىرطا علا اذان“. لال 0

 فيفختلا عرشي ىح ةريتعم تناك ول ذإ ؛ تاداعلا ىراح قةقاش ا

 .ىدأ اف < لطاي.تالذو م هل هي رشلا تعضو ال اضه تلاد ناكل 2 ف 0

 اماكن سرا روك ذل# مال اذه نآس

 د ةعساتلا ةلآسملا#

 .نآك اذإ لامع الان اف؛ هب ورح نوكت كللذك ةةيويند:ننوكت هيلا 7

 رابتعاب  ةقشم دشأ وهف « مرحب لمفوأ «كيجاو ليظفت لإ قو(

 0 مدعم نيدلار ءامتعاو . نودب ةاغكر رع 02 2 ةبويندلا ةقسلا ن0 00
 ب

 ظفح فقوت اذاف .ءاضع الاو سفنلا رابتعا ىلع مدقت نيدلا لوصأنا ىأ )١(

 نددلا ظفحل داهجلا بحو اذلو ؛ نيدلا مدق ,.اضع الا وأ سفنلاب ةرطاخما ىلع نيدلا
 رمأالا نأ ملعت تنأف نيدلا لوصأ ريغ امأ ء سوفنلا نم ريثك عايض ىلإ ىدأ نإو

 نح ىّتم سفنلا ىلع ةظفاح ةينيد تابجاو عراشلا طقسيام ًاريثكف « كلذ ريغ اهف



 ( ةعبالا ةلأسملا ( يكل ةعب رشلا عضو دصاقم ثلاثلا عونلا١ كل

 ظحلا ةهح رابتعا نكس : نولكوتب مهر ىلعو نووتكي الو ».: ثيدحلا»ف

 : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ثيح ىوادتلا ىف ير

 0000 ا هللا تلا امأو « يودلا كدا ءادلا لأ ىلا نلف وأدت ١

 00 هيما تالا فلنا ومب ١ 1 نكيلانلا جيا لع اع مالكلا ىفقتا انهو

 :ىهو . ىوملا ةفلاخ ةقشم كللذو ؛ بابل هيجرلا لك 0 اا الط

 ريغب افلأ نوعس. قمأ أ نينةللا لخاس 0 طم هيلدا حلا 5

 لاو نوق تشل لاو نيذلا لاق ؟ هللا لوسراي مه نم : ل لق تتاح

 ( . . لا نولكوت, ممر ىلعو « نوريطتي
 0 صحم حري مده (59

 اهلوأ ىف هنعملكتف ثلاثلا هجولا ىفةقشملا ظفل ىمسمل ةعباسلا ةلأسملا دقع (ع)

 عراشلانأ ىلإ مالكلاهب رجناو ؛ةفلكهيضناك نإو دعيال اموةداتعمةقشم دعيامنببقرفو

 دصقب لب « ةداتعملاريغ دصقب ال م. فيلاكتلا ىف ةلصاحلا ةداتعملا ةقشملا دصقب ال

 لصفلا ىف كلذ لع بتر مث . طقف فاكملا ىلع ةدئاع ةحلصم هن وك ةهج نم لعفلا

 مث ؛ اهرجأ مظع ىلإ ًارظن فلكتلا/ و ةفقلا نصفي نا تلكحلل سل هنأ هلو الا

 نارك نا"اماف فقمت ادع كيص اذ[ ايف نودأملا لاتعالا "نأ ىاثلا لضفلا قاركذ
 ةيعورشم لح ىه ىتلا ةداتعملا ريغ ليصافت ىف عسوتو « ةداتعم ريغ وأ ةداتعم

 .ىتلاةداتعملا ريغ ليصافت ىف سفنلا دم مث ؛ ةلأسملا هل تدقع امع ةجراخو ء صخرلا
 فا ولاة رملاقا و .ةعشا "وأ لمعلا نع عاطقن الا فوخلامإ ةدانعلا نع ترس

 ماقملا لك أ مث . تلاثلاو ىناثلا نيلصفلا ىف كلذو . ضعبل ابضعب دبعلا نم ةبولطملا

 هدبق ىذلا ىناثلا لصفلا عوضوم ةلباقم ىف ابف ثيذاا ريغ لاعفالاب 0 لصفلاوف

 ةعجارمب و . ةقشلا قلطم ىف مالكلا لاك! در اتي ًاسهاخ الصف ركذ مث ءابف نوذألاب

 نيهجولاب تب ربه هقيانع لك ثكثلاثلا هجولاب ا

 ةداتعم ربغ ةقشملا هيفىذلا « همشي اموثلاثلا هجولاب هياع 0 2ك م

 ىلع مالكلا ىضقنا انهو) ةلأسملا رخآىف لاق مث ةداتعملاك موق دنع تراص ابنكلو
 تلمعشا امتثحبم لك عضي نأ هب نسحل ناكو هجوم ريغعينصلا اذبف ( ثلاثلا هجولا

 ا للا رام يح ةيداقلا يح ول قللت نم هن صاخل ا دايخ ىف ل وصقل كلت هيلع

 هوجولا كلتب اهطابترا ربظيو ضعب نع



 ١ ه1 91د نصت لهب كيلاكلا 31 هداعبألا ةققما ىف( رغداما اقل ]

 6 رتاكاضالا :تالكال مفد كلذ عم هل نير 3 . حلاصملا بلجو دسافملا ءرد نم:

 . هلاعفأ نع بيستي امف كلذ هل بتر 5 . ةيعرشلا نيناوقلا مازتلاب اهعفانم بلخو»

 ةرؤر م ندا نم 00 همفاأن 7 م نو

 عراشلانأ انءاع ىف لاكشإ الف هماتحتا تبث نإ هيف نوذألا مفدلا اذه نادل

 نيماس او مالسالا ىلع نيعاسلاو 2 سرر احلا م انيلع سحو 3 مك 6 هه ملا كالت عفر نا

 طظيلبتإلا ةيحللما كيلوت دله و ماسإلا هلو ينضاقلاراككشلاةةاهجو اناا

 ناكل كيلا قولا كلذ 1 00 باجيإإب انماع دق انأل ؛ ءالتيالاو

 5 اا لا 0[ مر داع الا بقعلا لذ اقل

 كوتلاو“لسفلاف ةميولا ( قاج كديعلا,ةيطب و تعسسلا وأ هيا

 ماكح ال مالستسالا الإ ةليح.لصأالا ىف هل سيف « دبعلا ىف هللا قلخي ام بسحب هيف'

 هدا ركوتت وار قفا

 ناو اك ولون طرأ لدا ةيجلار انعا وم 5 ١ كنت 1 نأ

 نكي ل, امل تالذاو ٠. ءاضقالا دعلا بنتسيف ءىل ”لاطابلا مرتع

 ءاقبلا ىف مالسلاو ةالصلا هيلع نذأو ؛ للاصلا فلسلا نم 7 دكر الع راندا

 هللا له يونا * عنا يراك ةوتواطا اا روتر »لاقسام ا

 0 ا ا دوا مم ان الاف اهريح اضيع نا 5

 ربتعي الو ( خلا هنأال ) هلوقب هنيب اك .التبا هسفن فيلكتلا نأ كف ْىأ7 61)
 امم فلكملا بلوط اند كلذكف «لاثتمالاب فلكملا بلوط لب ..ءالتنالا اذه هِنف

 ناكاذا عيرخأ ا ةراظياو اهداعول نحال الا زكا لري ىذلا مفدي

 اولمعيل نيفلكملل ههجوتعنم ىتح كلذ ربتعي ملو « ءالتبا هلصأو ماعلا فيلكتلا .ادتبا

 عفد هب بولطملا صاخلا فياكتلا اذه اذكف ..ءالتبالا اذه نم ةاجنلا هيف ام ىلع

 اعنام ءالتبالا ريتعي الو ء الوبقم افيلكت نوكي الثم عوجلا ملأ نم صاخ .التبا

 ههجوت نم

 تياديلا عالراعا نما 51( نترات عفاك ىلا »له نأ كوالا ناك ١



 (١ ايلا ةلاسلا ر اكيلكسلا ةلاوشلا هنو الطاقم اثلاقلا عونلا "84
 2 0 ات

 كلاي ناكل لك يفتك ومالا تقال ارناف

 او اومأملا ف ماع فاك ىلع ةقشملا لاخدإ دصقيال عراشلا 0

 تباعا

 ىدتعااملثع هيلعا وُدةعافكيلع القفا نف) : نارقلا ىءاح دق هنإ لاقي الو

 "1 هارد اادقلالا لل[ دهسا فعل اعلدزاهئاذكعا"ةوططا سف ( كلل

 يتلا ىلع ةاحادلا

 00 فرس راه وادع الشمال ءرعااولترلا : ءازطن يات نوم نذل

 1 ى رومي هاو قاف الوتك ا درعا قرم كلامك
 ؛كالد ا ) 007 كل انك 0 مم[ را 7 رك وز

 كلذ ندع ”ضازتفا اللف

 64 لصف

 لمى فهلوخد ببسالو هببسبال « حراخ نم فلكملا ىلع ةلخادلا ةقشملا نوكت دقو

 كارل لاو ةقثملا كاتو مالا كلذ ءاقب ىف دصق عراشال سيل انههف . هنع 006

 كارلا تحولا نأ ريغ ققفلا لع اهلعإا ف كيلستلا قانصقهلا قنيلاهنأ م

 هلال ان فكك لريلعا اهطاشو “4 الك غو داسإل“ كلبا لات: ةذلا-اهقلخل

 ىلع اهعفد ىف ندالا ةعي رشلا عومجم نم يفد ) ْن 52 مو ا ع 02 ل (

 ىفنذأ لب «اهيف مهل نذأىتلاظوظلا ىلع ًاظفحو « ةقحاللا ةقثملل ًاعفر « قالطإلا

 نع الا لة راسا نوت واكل مقت مل نإ واهعقوت دنعاهنم زرحتلا

 معنلا ركّشب مايقلاو « هيلا هجوتلا ىف صولخلا دكت

 ىوادتلا ىفو « دربلاو رملاو « شطعلاو عوجلا ملأ مفد ىف نذإلا كاذ نف

 زرختلاو .""هرتغ 0 000 0 قولا قو نم ا عوقو لاف

 رادلا هذه ىف هثيع هب موقي ام رثاس اذكهو . امل ةدعلا مدقي ىبح تاعقوتملا نم

 ماقيل اليمكت . تاقشملا قول عوضوم ىف مدقت ام رئاسل لباقم اذه )١(



 ١ 58[ تايبنلاو تارومأملا ىف ”ماع ةقشملا دصق مدع( سماخ لصف )

 نكلو ؛ فلكلا ىلع قاشرمأل اببس "'” عرشلا ىف نوكي دق هنأ الإ

 ةحاصم باج عراشلا دصق اعإو « هيلع ةقثملا لاخدال عراشلا نما دضق طر 1

 "هيلو اهتراف « ةعونمملا لامعأالا نع ةّئشانلا تايومتلاو صاصقلك « دس

 ا 2 نأ هريقل ةظعو 6«: لففلا اكلل3: لدم ةيقاوم نع كلاسك ١

 ءاودلا برشو « ةلك تملا ديلا عطق نوكل ماضم' اقاشو ًاملؤم ءازحلا اذه نوكو

 كلتب ماليإلل دصاق هنإ بيبطلل لاقيال كف . اقاشو الؤم ؛ عيشبلا

 ى ةمالثتللا ةلد الاز . 0 بيبطلا وه عراشلا نيف ؛ انه كلذكف « لاعفألا

 عع 1 3 1 ١

 ىدبع سفن 0 ة ىد درت هلعاف انا ءىس قبتددرت اما : هلق نك ثيدحلا

 قولان ا 7 قولا م هل كي الو . ةنءاسم ©« هركي © نمل

 «رارقلا راد ف هبرقب هعتعو ءهبر لإ ةلويمو لإ اهيرطو « نمّوملا لع 2 0

 ا ةوأ 00 6 اهووكم هيف 6َء اسملاةهح نم راصو )2 م هيلإ كنف راق

 نم حرا امل فاك ىلا نال ؛ اهب ءافولا ناسن الا ىلع شي ىلا رو ذنلا ىنعملااذهب

 تادابع ىه ثيح نم اهب ءافولا بجو مقو اذإف « ًاهوركم اهمازتلا ناك اهنايضتقم

 ايف روذنلا تناك اذا دحام نيبستلا لع ءاتب[تابوتعلا تر 02

 ةحاصمر اكوا 2:تاييفح ال تعارمو [ناطتنول هدا ىتماكرا

 هذاف هلام ةقذيفا ةفلخع اذا اكل4 تلت 1 نذل منن اك و اا

 002 هناف ردقي لف الجار نا ا وأ ؛«ثبلقلا نرد

 تانيابتأ ىلإ ء هعس طيب هيإن يايا لك الراو
 )١( نوكي ام ) طقس هيف لعل (

 ىراخبلا هآاور (؟)

 كال ل .رطدم هتك ةلهر وكلامه ده همام د صمم ك1 6

 عوضوم ف سبل هلال مده اع نكي 1واببش ناك اعأو . هدانا د00
 ةيوندلا فيلاكتلا



 ( ةعباسلا ةلاسملا) فيلكتلل ةعيرشلا عضو دصاقم ثلاثلا عونلا

 موملع فوحلا  مّنم اهنع مهسفنأ بوزعل مهظوظح طوقس نأ ريغ . لامعأل ا ني

 نم مهضبأو  قوقحلا نيب حيبجرتلا ىف مهقفوو «لامعألا ةيهاركو عاطقنالا نم
 ةمدخلا ىنالاحم عسوأو ءالامعأ رثك أ اوراصف . مهريغ هب ,ضهني لا لامعألا

 هادعيو مهريغ همظعتسي ام حراوملاو بواقلاب ةقلعتملا ةينيدلا فئاظولا نم مهعسيف

 ىلع هيلا بدنو دبعلا هلك ام عيمجي مايقلا مهنكمي هنأ امأو « تاداعلا قراوخ ىف

 نللاوأ <لالعأ ال4 لامعأ توت قالطاب ”كرت هناف اء تاكينلا ىلإ ءردق هيدا

 ممدنع تراص مهظوظح تطقس الو . ماعلا تابثالا فال لوصحلا نكمم ماعلا

 مل من ف داس نابت رك نذل كو ددالا 0 ال
 م ىوقأ هدنع هريغ راصف 6 طقاس 1000 فيعض هل قح وه تيح نم هقحو

 0 ل 1 علا عملا دز زمام ركعألا 0 درا ءاعق" فم طخ

 7 لا او توبا تايلاع يال ةلقللا كلل نادثانألا ( اعلدب

 ناك ا دب ةداعر اضف نانا دامو فاما ثيح نم هظح ىلع لمع اذإو

 لا را »ا! تاطاطلا راك نوال هيج ل دينا عا راجل اتاي قوام

 را

 اذه ريغ عضوم هل ء« بحر

: 4 
 لصف

 نم وهو ةقثم هنع ببسني لامعالا نم ناك امف وه اعإ هركذ مدقت ام

 عنملا ف را وهف ةحداف ةقثم هنع سبستو هيف ندا ريغ ناك ناف . هيف نوذأملا

 هسفن ىلع جرحلاو تنعلا لاخدإ ىهنلا باكترا ىلع داز هن 1 لا

 ( + صر جرم 0
 عراقلا نات نق اينع يس اذإ اع عيتملاكامعأ الا نأ نايبا ماقبلل, ليمكت ::( 0

 فلكلا :يبسي قيبرطلا'ف:تءاج-نإو ًاضيأ ةقشملا ابفدصق.ال



 ١ ايا قمأنإ نب ايداع رتل اع ال نيلي ير داق للا عبار ل مف )

 بيودملا كارلو ع هلاعتسان اك ءأرجأ م اعد وه تودنم 2 كك ل 1 6 عير هركب 0

 هيلع هد امسح 4 تايننجالا ىلا فوشتلا ىلا ىدؤملا هتحوزب اا 31
 4 ْ 1 ا 5 0

03 7 2-06 0 5 3 

 موصل كت دو 0 لا » هتيكعأف ةأرما : كح ىارذلك ذإ» بسادح

 مابقتسادقركلإ رقت دلما قولك :نازقلا ةءاراقإل لع ىو نا, لوبان موب

 ةفاعإ (ىداا ور كسلا كلر ناك ا تاك كسل ىوقأ رطفلاو ك ودع

 ءانلارعلا لاقياكا# فج الا لنا تار ومتم ةعررا لد انوا

 يدع ١ 0 - عروتلا ىل اع« تاها للا لوا ّ ع 3 ,دلاو ١) ةعاط مدعي 0 ىغبلب هنإ

 عروتلا ب ع هايتشا أمف نأ اذا كد 2208 نال تاه اميل لنا 20 ري 6[ : معاط

 ظحلا بناج حجر نيدلاولا ىذر اخوانت ىف ناك ناف ؟ لجل طرا 0 ا

 ا ىور 5 هلدمو 2 نيدلاولا ةفلاع اوجد 4 هيهأ ركلا ف 5 وه أ بلاس 4 انه

 سانلا ىلا ةحاجلا نعم ناحل ههمش َى ه قرر لا ىلط 0 - ةكللاق

 حيجرتلا 0 4 ل محازت ظو ن1 تافي رطمل نأ لصاحلا

 مالك هدم ىف داخل هك ا 4 ةانع 8 لرد تككإل] حجارلا نيعت اذاف 3 5

 حيجرتلا ىف لو الا برضلا كح و . ظوظحلا طاقسإ لهاىناثلاو ل“
 00 ا ل ل م للم - ام

 ملم هاودا(١)

 رظنلا ىلا ثعبنيال ىتح ةوهشلا نم رسكي ةجوزلاب عتملا نأ ديفي هناف ىأ (؟)

 ةيبنج الل
 ةدابعلا ةهارك وهو « اعرمش هركب امىلا ىدؤي بودنملالعف هيف ناكامل لاثم (*)

 هلثمو - ارجأ هنم رظعأ وه بودنم كرت ىلا ىدؤي امل لاثم هدعب امو .ابنم للملا#

 نالاثملاو ..موصلا نم لضفأ نآرقلا ةءارق نأ هنم ل ورو هده تل

 بهو ناو .دوعسم نبا 222 1

 دأب نع ناطر ادله نان لسمو نع اا وع ننحا عماجلا ىف هجرخأ (4)

 ( للا ودع وحبصم كنا ) امهيف ظفللاو  دواد ىأواسمو



 (ةعب اريد ةلاسملا)فيلكشتال ةعب رشلا 0 ةضافملابلا عونذلا 6

 ؟ ال بلطلاو اهيف ىعسلاو !منايثا عملاحلا فيكف « ظوظحلا ىطةسمو

 :[ فلاي ظ مدقت 5 سانلا نأ ناوملاف

 .. مهظاوظحم رضر الو 6 مهباغ" تجاوب نزح نايل! كلاب اعدل اهيناونأ وذأملا

 1 ْى 57 مهلا ةيسنلاب صخربلا عضاوم ف صخرتلا ممايع أندحو لقق

 كراكو .٠ كم كاف ماد ةحايملا دياوعلا عطقو 5 اا اهعقوم مظعي كا وا

 كلد و رادليراعلاو ا . هيدويعلا ةقب 0 نع احورخ اناظر طظواخحلا عم رورملا اندحو

: 3 4 2 : / 
 انه عفرلو . ريم داسف كلدو . هبقن نع حرعلل 1006 قلم ديش ريغ ىلع

 ردم صر اللا ف امو مل اومسل فام نأ 1 عل ايلا تءاح 0

 600 دلل

 - لدن يع ا ايدل يودي ند عملا وه ةعيرشلا هب تءاج ىذلا ىتحلاف

 «روظحم ىلا كرتلا دؤي ملام ظوظحلا كريو بجاوب لي ملام ظوظحلا ىف ذخأيف

 هظحدهيف ىذلا بودنملا لعف ىلا بدنيف : نزاوت ىلع هوركملاو تودنملا عمرو

 ق ةداسصلاك 4 الاحاع هيف لكك ىذدلا ورك ن ع ىحضش و م 2 حاكتلاك

 .ىذلا نكح 1| قو 4 هنق هأ العدرلا ىذدلا بودنملا قى 0 8 ةهوركملا تفس

 «ئدرو» )8 بودنملا 0 0 كر ناك ن اف تنم كا ظنا 0 مد 1 4ف 0 هل

 اف درك يرعفلا ان د مدا م فاق
 ..حلارسي رسل نيدلا نأ (

 00 1 ا واه كاسر داق الا ذتعالا بولا هر اما( ١
 هي كانفشإ

 .. هف هسفنل ظحال ابودنم هلعف ببسب هظوظح نم ظن كني ناككناف أ 8

 تل لاا نا ا لاا. تانلييودنم كررت ىلإ وأ اعرش هوركم لعفملا ىدؤي

 :ناكااذا 5 كلذو را نوع را, ده لح ال_ةاقق ئذوملا بواكملا اذه كرتب

 هتاددجم الل هعلطت ىلإ كلذىدوف 4 هتج وزر عتعلا نيبوهنبب لوح ةالصلا ةلفان هلا ا

 ىلوأهجوزب هعتمتو ةظانلا كرت نوكي . نييلإ رظنلل هقوشتو



 ١58 نمأنإسأبالف « ىرخ الا لامع الا ليطعتفوخىناثلاببسلا( عبارلصف )

 فقوملا ىف ناك هن ال ؛ أدبأ ةفرع موب موصيال نأ قا هنأ ةطفو بأ نك نفاع

 ةحارا -اووارطتنا قاتلا نكته اق ككاةيلع ا نعقاف « رطل نيد ناك

 قو 4 0-20 6 اعل لاقو هلك ل يللا غامحإ ”كلامهركو ّ راطفإلا افي ا

 ناك ناف : حبصلا ةؤاضو كليك مام هب سابال : لاق 5 .:ةوسا البا "كل اوسرب

 بلسلا 4 فاو نيط شعل هو لمعلا ىف لاغيإالا نع ىهنلا ع ترهلظ

 نع م ةعقوتم تناك 8 ةلعلا تدحو اداف 6 ةداسعلا دو كرجل نسكت

 فتئاظولاب مايقلا ببسو . نسح هيف لاغيرالاف كتاذ نم ءىث نكي مل نإو . كلذ

 ةيحما وأ ءاجرلا وأ فوخلاا ةيلغ نم « لو الا هحولا ىف مدقت ام لاغيإلا عم

 «فوخلاا عزاودل ناكنإ و - هيف هلاغيإ و لمعلا ىف ناسنالا لوخد : لبق نإف

 قأتيالو «تادابعلا عاونأ ءافيتسا هعم نكميال -ةبحلا لماح وأ « ءاجرلا ىداح وأ

 ةاصاوم نم كلذ ا نإ 3 الع اعاطاو 4 دا ا 6 للا 8 ار نأ هل

 كلذكو . املك لغ داههلا قئاظوب مايقلا وأ ما تفوشلا !ارغ مايقلا عم مايصلا

 كلذ ريغو « سانلا حماوح ءاضقو . نافهللا ةئاَعِإ و « دابعلا ةناعإ عم ةالصلا ةمادإ

 دقو « اهيف عامجالا نكميال ثيحب رخأ ًالامعأ ةداضت اهم ريثك لب ؛لامعألا نم

 لوهجم ريغ مولعم فلكملا ىلع قوقحلا محازتو « ًاصقن اهيف رثؤت نكلو اهةداضتال

 :ءاح انهو ؟ هذه ةلاحلاو اهرثك اب وأ قوقحلا عيمج مايقلا نكمع تفيكح
 0 3 أ 1 سس ع ءاا 1 ل 2-0

 لاوحألا باب رأ ىف اذهل ثم مَلَس ناف «ًاضيأو» .«"'”هبلغتت نيدلا اذه داش نم »

 داشي نل) ةريره ىأ ثيدح نم قارعلا هنع لاق ( هللا ةدابع كسفن ىلاض غبت الف

 ىراخبلا هاور ( هبلغ الا دحأ نيدلا اذه

 تانك ى(لاقاو ١ هيلغي نيدلا اذه دانعب نم هناف ) : هرخآ ىف ءاج نوقثوم هلاجرو



 ( ةعباسلا ةلآسملا )فيلكتلا ةعي رشلا عض و دصاقم ثلاثلا عونلا 5

 را تر ل او هم تا كايسلو ءاتخ كايلع تا نإ ناهس 1 لاه

 لاقق « كلذ هل ركذف سو هيلع هللا ىلص "ىنلا ىتأف « هقح ”قح ىذ "لك طعأف

 50 دك ملسو هيلع هلا لص قتلا

 كأي ا "د ا دانا م» دا 0 هيلع 0

 3ك 0 قاكو 50 فعصلاو يوصا 1 5 هذ ف و كذا

 لقا هيحضان كرتف 6 ىلصي اذا قفاوف « لمللا حنج دقو نيحضانب لبقأ لحر

 را لال را كا بلر ىلط اف ءاكتلاو# ةردبلا روس ارفق , دام لإ
1 7 00 39 : 2 3 0220200 
 يل )» ىبالص ىف روكا ا ءاحد عمسألا ىلإ » ب٠ دح تل و

 ىارف 4 نيديعتملا عضاومو 3 نيعطقنملا عماوص لحد هنا اص نب له نع ىوريو

 ليللانم ةالصلا ةلاطإلةعانلا ىف حبصلا ةالص هتتافذاببسب امظع ءاكب ىكس الجر

 لها نم وهو هريع وا داهحلا نع لام الا صعب 0 لغوملا زحعي كقف كا

 امويب راك واموت موصيرْناك 0( مالسلا هيلع دواد ىف تا اىفل | اك هيف ءانعلا

 . موصلا لقتل ا ىحكر دوعسم ن ا 1 قىالانا رفإ الو

 3-0 ادهوحو 5 كا ل 0 دافور 0 ور ىلعشي هنا لاق 2

 ىذمرتلاو ىراخبلا هآور ناس عم ءادردلا ىأ تيدح نماورج 2(

 ( ناتفا ) ظفلب ىذمرتلا الإ ةسنلا نع ريسيتلا ف هجرخأ (0)
 زوحنأف ىصلا ءاكب عمسأف ٠ اهلئلكا ذا انا ةالصلا ىف لخد ال ىنا) 5

 دواداأالا هسا نعوسللا ف ا ُ هناك نمضمأب دحر مهلع لل لص 5

 ليللا نوموقيلو رابنلا نموصيل فلح امل ورمع نب هللا دبع ثيدح ىف 0(

 كلذق . امو رطفأو اموي مصق ) : سو هيلع هللا لص هللا لوسر هل لاق شاعام

 ىف هجرخأ ( مايصلا لضفأ وأ - مايصلا لدعأ وهو . مالسلا هيلع دواد موص
 ىرم تلا لإ علا رع نا



 3 81نمأ نا سأب الف . ىرخألا لامعألاليلعمت فوخفانلا ببسلا(عار لصف)

 0 را مالسلاو ةالصلا هيلع وطوال ا

 كا قلب اولد لا قرح نطلع نك ىورر دقوا ٠ منيع تيم ىحا لال

 هتيأرمت « ةدحاو ٠ نيعإ هتيأر م * نينيع س "ل م وهو « طساوب نوره نب

 تهد ا: لافف!؟1نائابلا' نانيطلا تلغف ام دلاج انا تل ةانيعت

 اذه دضاع لاصلا :فاسلا نع ةقدملا قلطم لاّمحاىف مدقتامو . داحس الا ك1

 قحبناج بلغ نمو « قالطإب عنم ىلاعت هللا قح بناج اح نم اذإف . ىنعلا
 هتريخ ىلإ كلذ لعج نكلو « قالطإب منممي مل دبعلا

 لصف

 . مقل ليال ةلعارن كن طور نعت ةقولطل فرك نا

 هعطق اعرف قاش لمع ىف لذوا اد16 لاش هير نك اف موقي ءاهنع هل صيخم الو

 نلخاذلا لمعلا هتدانع نوكتف « 1 قاععتت ىلا نيفلا قومح ( سالو 00

 دارلادا زر ودعم ريغ 0 كاذب 0 « هيف رصقبف « هب هل ع ا هيف

 اهيف ام ا ةدحاوب ل ال هحوىلع اهعيمج مايقلا هنم

 نيب ملسو هيلع ل ىنلا ىحا :لاق ةفيحج ىأ نع ىراخلا 00

 « هل ليتك ةحور ىقو ءادردلا مأىأرف لل هام رارفا ءادردلا ىنأو نان

 فاك ىاياللا ىف ةحاجي هل نسل ءادودلا يبا كوسا: تلات "كلا 07

 ىتح لك اب انأ ام : لاقف . مئاص ىتإف لك. هل لاقق « ًاماعط هل منصف ءادردلا وبأ

 1 « مانف . مث : لاقف « 00 بهذ للا قاك انه كا

 «"”انيلصف» نآلا مق : ناءاس لاق لبللا رخآ نمر ناك اماف . من : لاقف « موقيل بهذ

 ىرخأ ةياور هيف اورك ذي ملو . بئاغلا فلأب ( ايلص )



 (ةعباسلاةلآسملا ) فيلكتللةعيرشللا مسودصاسل كلتا هللا ١

  لعف نإ هئزجنال هنأو «ىعفاشلاو كلام نع هب فلتلا فاخاذإ موصلا عنم لقن دقو

 .ضرملا فوخىفو . مميتلاىإ لاقتنالاو « فاتلا فوخ دنع ةراهطلا ىف عنملا لقتو

 اح كَسقأ اوان الو :٠) نلاعت'هلوق عنملل دهاشلاو . لاهتحا لام ا فاقت اء

 تادابعلا كلت سفن عاقيإ ةهج نم ال « فوحلا بيس اههابشأو ءايش الا هذهنعأيهنم

 .ةدرحماهبع ىلا لقعي سفنلا ىلع ةحدافلا ةقشملا لاخدإ ناف ؛ ناقرتفم نارم الاف

 ال ات 1 كفانا ينل ف هدرح اب مالا نوال وزال اعلا رق

 عراشلا دصق له : لاقي نإ د عير ا درعا ىلا ىلعنلا هانا اقتنات

 ندم ١ انلق نإف ؟ دبعلل قح 5 نال مأ ؟ هلل قح كلذ نأ ل افةتنلا عفر

 هيف امف لوخدلاف « نيدلا ىف و جرحلا مف 2 دقو ؛عر اذا هيدر: تح عنملا هحتبف 5

 تناك هظح هبرادعلا حعم ذإف دبعلا قح هنإ انلق نإو . عفرلا كالذل داضم جرا

 ةداسلا كلذ نع ليلا ضخم ١ و ؟ ةحيحص هتدابع

 ير ىلكلا اذهحجرب ىذلاو

 0 كلذ أ ىلع هتراشإب لددق ( كش ا الو ) :ىلاعت هلرونأ(اعم)

 مفر ىلإ كلذب ريشي ( اهح 1 ناك ولكل ابا ا لود الا را يح

 «( نيملاعلل 3 الإ هنن امو ) : هلوقف 0 3 قف 200 مهمع 0

 دابعلا اصمل ةعيرشلا عضو ىلع ةلادلا تايذلا نم اماك

 يالا كوكو اهافا ؟ الا ةدزإو جرحلا عفر 1 ةلدالا نم مدقت ام (اهنمو)

 عفترا موق ىلإ ةبسنلاب تلذ عافترا ضرف اذإف « رسعلاو جرحلا ضرف عم ًاضهننم

 .وا « هامدق ترطفت ىتح سو هيلع هللا ىلص ىنلا مايق ات ع اعوابلا

 ال ل الفولو تح دملا اذه لإ كراصأ اذإ :داعلاو ؛ هامدق موو

 ا 17 1 ل نتال الاف تير فنلااوادلااف ةؤلضلا ف يق
 .ةالصلا ةلاسق مزال: كانه نكي ملاهف راج فالخلاو . امبك اكفنا نكمي لمعلا ىلا

 5 ةراك دنا



 ؟ 5 ١ ذأ معلا ع نتا للام را داعب عاوفرمحرألا

 اوفا فلات 2 .تذرا/انل .'رطفأ : هتنبا هل تلاقف « مثاص وهو فئاص

 ة'س فلأ نيس هرادقم ناك م وي ىف ىسفنل قفرلا تبلط امِإ ةيبب اي لاق

 دازفألا الإ راهقيطي ال لولا ةقاشلاىلاتعألا) و نيلو ألا نعيرك نام 1

 اوناك لب ةنسال نيفلاغ كلذب اونوكي لو ؛ مهبل! اهببحو مهل اهأيهو اهل هلا ميه

 ل املا ا ل ا 0 هللا انلهج « نيياسلا “نا

 لاق اننا ناو ابل دع ىف بلا, كيتا ف ٠١ مهتح ىف ةدوقفم قاشلا لمعلا

 نع كسلا نشرت هنلعو ىهنلا هو ناتو «(ناضغ رتب سلا ا

 ىتح « هئافتنا دنع ىنتئاو « ركفلا شوشي ام لكم ىهنلا درطا جححلا ءافيتسا
 حيلم حي اذهو . شوشسال ىذلا ريسيلا بضغلا دوحو عم فتنم هنإ

 نم ناعرإلا دعو مالسالا دبع مكحم للعب نم لاح هلح لوألا برضلاف

 * هلا وأ اخ راو «توللا ةيلؤوكح ليك نذ لاح لاح ىاناو 5

 عم لمعي فئاخلاف . لماح رايت 00 كدئاق دا ءاحرلاو ه قئاس طر تا

 نوحأ| ساه لخ ربطلا لع لمح اوشا وهاعإ وخلا ناع تلا

 ةحارلا ماع ىف ءاحرلانأريغ « اضيأ ةقّشملا دوجو عم لمعي ىجارلاو « اناث نك نإ

 وبلا .ىلا اقوش دوهجلا لذيب لمعي حلاو ءابعتلا ماع لع ربصلا ل2

 ديدي فوأ هنأ ىري الواى وقلا ىفإو سيلا هل ابرد: سحلا 2 27

 كلذكو . هتمهن ىغق هنأ ىري الو سافن الارمعيو « ةمعنلا ركّشب. ماق الو ةبحلا

 ناك نإ « .كلذا ببسملا لمعلا نم عنمي لاملا وأ لقعلا وأ سفنلا ىلع فوحلا

 0 كرد ةفقح عن. لضخلالا ل كلل نان هن نط

 ع ا ا

 ىلن كاحادإ »ال ما رع نولي لد هو ل

 ؟يلقع را دئاصعأا نم وسع

 «ةبوصغللار ادلاىفةالصلا» ةدعاق نادم دا ةينح ل ء ماطر ظذ هيف امم اذه



  5٠كلا لد .ةعبابلا هلادلا ) ةييلكفلل ةعياوتشلا عضو دصاقم ثلاثلا عونلا «

 .لامحا نم ىنعملا اذه ىف ءاحو . حي 0 ادوانرل م 0

 ع هللا مهماي نمو نيعباتلاو ةباحضلا نع 0 ا 1 0 0

 00 را ا دك داك نع افادتنا و كيدللا ]و للاب رهتشا نم .

 .سيقدبع نر ءانك فيفاعلا نمو 2 ريبزلا نب هلا ديعو © رع نيديعسو « ا دنلا

 مدلل تتار داو درس اولا تسيل يدق ع قورككو» (سكأو

 « ناذاززب روصنمك و « شيرق بهار نمحرلادبع نب ركب ىلأو «ريبزلا نب ةورعو

 ماوس نمو ىماسلا 3 دبع 1 © شيح نب رز « مدعو « نوره نب ديزيو

 اهلع ةظفاحملاو ةنسلا عابتا ىف ذ مهو « مرك ذ لوطي نم

 "هكر ري داءاششلا 0 0 ا مع ا

 دا ل يلا لب فلا لرل ح ل نع و كاك كارل
 و انك مايصلا

- 
 . مايصلا نالصأ 00 6511 ا رم اع ىورو 1 ناك

 َ لوقيرو © حصل ع هليل مويا ىرقلا ُ
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 ا هويدا نعوا. سارلا نب هيأ دبع نع هوحو 5 ا ا

 ِِء

 نك ؛ رفصل و. هدسح رصحم ىح © ةدايعلاو موصلا ىف هلق ينك كك
0-2 

 ه0 ا لا كا الا مل! كحنو : هل لوقي ةمقاع

 "يلح 0 هامدقتمروت 0 , لصلا 0 تلاق قو رسم ةأر ماا نإ, ريس نبا

 ع

 ولدا ّ قورسم ىلع ئسع :لاق ىعسلا نعو 3 هسفنب بص( ها مم هقاج سا 1

 النم هحراش لاق ( اح الا كلذ ىف لوقأ ال ىناف . معن لاق ؟ بضغلاو 0
 هحمصو ؟ احلاو دواد وبأو دبحا هأور : ىلع

 ثيداح الاف ىناثلابرضلل مال ا هؤافشتسا كيلع قخالو 6

 0 بل اوجللا وأ معلا ابيف سيل ابلك اهنا ةاعارم عم ؛ ةروك ملا
 ابملا تراشأ جل ةثالثلا ماسقأ كك وه م كلذ لصحت دق ناك نأو ٠ , خلا اداسف

 كيرداح الا



 ١8 هلنذاهيلغ كش نق“ للملاوار علا وخ لو الا: نيل تلا

 عزاول 0 الو للملا كلذ هءلع 0 نأ هنأش ( ىناثلا برضلاو )

 الو عة لمعلا هلالي 6 كيطملا ليسا داح ف فتنلا 09

 ىف ةقشملا كالت تراصو « هريغ ىلع لقت ام هيلع فخ ىثح « ةذللا نم هيف هل لصح

 نع طمع اوأ تلا زو زود ذادللةياكو ليك اك ارو ب لل

 :* تيالملا وان اك 4 ”ءقرللا لإ وأ هيلا ةيلفلا نحل ف .شوشلا ك1

 1 7 . “م ٍِس .٠ ب 27 5 9 0

 تاعحو: لا وا 0 د ند 1 لا لالبإ أب اهم >را»

 ع 5306 28 03 5ك 94 73 2<( 42

 الفا » : هامدق ترطفت وا ب]٠مارود ىدح ماق 0 لاقو 20 ةالضلا ئ و ىبع هر
 ا

 50 ذخأنأ : مالسلاو ةالصلا هيلع هلليقو "' "6 ارك
 1: 3 0 . ص 8

 وهو م ىدشي اي )ل 1 قى لياقلا وهو ) 7 معل ار 6 لاق َ؟ ىفرأاو“

 قارقلا لاقو دواد ىنأ كا ل ادكجاياجرا اد اب 00 ١

 للعلا ىف ىنطقرادلا ها لالب اي ام انحرأ ) ثيدخ : ءايحالا ثيداحأ جيرخت ىف

 لالب ثيدح نم
 ( لا ٍبيطلاو ءاسنلا ىلا ببح ) ظفلب قاسنلا نع ريسيتلا ف هجرخأ (9)

 نم ىلا بيبح) ظفلبقبيبلاوك احلاو ىتاسنلاو دحا نع ريغصلا عماجلا قي د

 .اهيف نعطثشالث ةياورو (ثالث ) ظفل نيتياورلاف سيلو ( بيطلاو .اسنلا ك اند
 روتشا امو : ىقارعلا ىلولا ظفاحلا لاق ىتأب ام قئافلا عومجملا هباتك ىف ىوانملا لاق

 فر دخلا يتكا ]نم انى سيل تالت لفل ةداير نم ةسسلالا ع تا 007

 ) ثالث ( ك6 اللا كك ذا جير ىفرجح نأ لاقاو ..: ىدمللا نست ىهو

 ءازجى هح رش اك روق نبأ| نأ لع. ىدلادسس هندي زو هفرطر ولا 00 عقب ل:

 نيعضوم ىف,ايحالا ىف ىلازغلا هدروأ اذكو . بنطاوههجوو هتابثاب
 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماق لاق هنع هللا ىذر ةبعش نب ةريغملا نع ()

 الفأ) لاق, نتسأت امو :كبنذ.نم مدقت ,ام)كل .رفغ ادق.:هل ليقف ءامدق كاررت 7

 وادا ابأ الة تلا نع ردشبللا ىادجرحأ (اررككلا 22 ١

 تلق ) ورمع نب هللا دبع ثيدح ىو ءافشلا نيم ف ضايع ىضاقلا لاق (4)

 تلق « ىنم تعمجام لك ىنع بتكأ م للا ة كنم عمسأام مك مشا



 الل ا تلا ل ار يكل ةديودلا ضو دصانم ثلاثا عزتلا تا
 .. 1 دع دف اح ا ديت ١> دكان افلا لقط رات: نو او اللة الاانا” اا حا

 ىنلا هاهم : اهنع هللا ىضر ةثئاع تلاقو "7 « نا طلو مطق ًاضرأ ال ا

 ل د11 لاسم صار كنا راق محل ةمحر لاصولا نع لسوهيلع هللا ىلص ْ

 34 0 "كار ىمعطي تاق 00

 ناك اذا عراشلل ةدوصقم , ىعللا ةلوفعم ةلعل ىملا ان اك ا ل

 لع ل را نع دا و اذا! ايذعب ادرج ةلعلا عم رئاد ىب لاف كلذك

 سانلا ذإ «دوقفم ىهلاف دجوت مل اذإو . اهحتمو اهجوتم ىبهنلا ناك« سو هيلع

 ندير لها دل و

 لع ةدئازلا ةقسملا تالت لمعلا ىف .هقفن لاخدإ .تبسإ هلل لطحا ((بْرض)

 0 ا وا الو اريعصما كيل ىأذع ااذاثلف :ةزيغ ى وأ نت وتف ءااداقنلا

 ل ل ا

 نإ « صخرتلا ىف هل عرشام بسحم هيف صخرتي لب « كلذ هيفام لامعألا نم

 1 1 العلا ضمت ومو دكر هان ناك نإ كش ذأ كيتو را اع ناك

 ا ل هلزتزا 97( نانا ئقاعلا لعق اللا تالللاو هداضلا ةلعمازب

 هرقل! وير الر قا ومزايا فير عرعااو اه تدلع كاسم
 دعب لاق دقو موصلا درس هنأ هغلب نيح صاعلا نب ورمت نب هّللا دبع ىلع مالسلاو

 0 هيلع ا ىلص أ أ وسر هةصخر دحر اق نشل: ربكلا

 0 ؛ قفر , هش ا ,دلا م ا هكذ 00

 رباج 0 ثيدح نم دمحأ
 لظأ ىلإ ملثم تسلىنا ) ظفلب ىذمرتلاو نيخيشلا نع ريسيتلاف هد ذ (9)

 امهم دجوتو . ابظفلب فلؤملا ةياورولسمو ىراخبلا ف سيلو ( ىنيقسيو ىنرىمعطي

 ىنعم لا اذه لل عج رث ةرثك تاناور

 1 خرم كاز كرا مدعو
 مل صا ير مدس ا(



 : ناضمر مايق ُثيدح قو ل 0 هللا نإاف ! نوقيطت ام لامعألا : : هس 0 5

 هل مكيلع ضرغت نأ تينخ نكسلو ؛ مك مصمم ا

3 

 اع هل لاف نيح توت تنب د رطب 7 )» نا اوزحعتف - |

 هيلع لاقف . لكلا 2 ا 3 اومعز 1 وب كدب هولا 0 َ اهنعتتلا ى

 "نبال اونا نودي طاع نسملا رسل لا ءالسلاو ةالسلا
 لا را هلعنا الست[ هروكر كدا تسلا ا 1
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 اذإف ىلصت « بنيزا لبح : اولاق « ؟اذه ام » : لاقف « نيتيواسنيب دودمم لبحو : 0 4 4 300 0 5 14 .٠

 0 ا الويل ر د/لاقفاتب هيكتور ا

 ا ةالصلاهيلع ىنلا هل لاق نيح ذاعم ُثيدحو 0 1 لك اذاف

 نير ةنم كتم نإ » :لاقو ؛ نيالا دكا ناطأ نجا را أ ”ناعفأ »

 607 « ةحاحلا اذو َريبكسلاو فيعضلا مهبف ”ناف ؛ زوَجتيلف سانلاب ىلص ام كيف

 نيد رحل هللا نإ » : لاقو رذنلا نع ىهمو . مهل ةنحر ا 0

 ليم هلك اذه نكمل "2 لاو امر ايغ تاردت نوسة ا

 ةعالفا عفو لا ا اوال ا 0 1 لدرع سلا

 ::لاقدنأ سو هيلعهلا ىلص دل نع انعشا ىتراةشئاطر نع ءا دقو 7
 و

 .ناف : هللأ ةداشرلا قفل ا قفرب هيف اولغ و أف ٠ نيثم ة اذه نإ م

 (موم صو جز مدت (1)
 ( .... لا ىنكلو ) ظفلب لسمتاياور ىدحا (؟)
 (موع صان جرمدقت (0)
 ىاتفلانو دواددؤبأرو اعراجبلا هاا 0

 ( 60"0» صا ١ ج) مدعت (ه)

 / 10 نصا جرا ووعلا اا

 ذنلا ناف اورذنتال ) ى مو ملسم تاياورىدحا هذه ىلا تاياورلا برقأ 6

 ( ليخبلا نم هب ج رختسي اماو اًئيش ردقلا نم ىنغيال



 « ثلاث لصف .ةعباسلاةلأسملا) فيلكتتلل ةعيرشلاض و دصاقمثلاثلا عونلا

 لصف

 5 نيهحول فلكشلا نع عقر جرحا نأ رعاف

 دل « ةدامعلا ضغب و « قيررطلا نم عاطقتالا نم فوألا « اهدحا »

 ا نواب ف ان فونت لا: 33 تت مظظتنيو . فيلكتلا

 ا ل ا

 7 : : رك ارا الا ةنلتملا ذلمعلاب ةقلطتملا'كفئاظزلا ةمازم نع رتمقتلا 'نفوختا« قاثلاو د

 كر ناك اك رف ( ىيررطلا ف :ىنات رخآ فيلاكت ىلا © ةدلوو.هلها' لع ةمايق لثم

 0ك 21د اع رو. يرد فكل اظافر . اع داعاش لاب الا نشب ىف

 . امهنع عطقتاف «ءاصقتسالا ىف ةغلابملا ىلع

 « ةاهس ةحمس ةيفينح ةكرابملا ةعي رشلا هذه عضو هللا نإف 6 لوألا امأف الع

 حامسلا فالح ىلع اوامع واف . كلذب ممل اهببحو « مه واق قلخلا ىلع اهيف ١7 ظفح
 هلا ىلا 0 لدلا 0

 (مترع نمل نم راسل ىف كشيطإ ا لوسر ' جيف 0 اوماعاو ): لاك

 "0 كا  الاابلا ةسح سا نإ 0 كفف 0 ||

 0 اكل للا 0و” هلك ازللاب ىداشلا دعوا 0 < ظل اني واق قف

 لا فوغ شات تت هأوقف . حلا هلقع وأ هس قدا

 ا مسقلا اذه ع وضوم لصأ ىفاني ال (حلا هلقعو | ى دلع تاسفلا

 ىنلا لا داسفلا اذه لوصحت نظلا وأ ملعلا ريغ ريصقتلا نم وأ كلذ نم فوخلا
 لوالا هجولا ىلع لصفلا اذه ىفراكتدقو اذه . نابل ريفر قنا نر
 ليصفت هدعب لصفلا ىف نام ا عاطقن الا نم فوخلا وهو جرحلا عفر ىهجو نم

 مضر قرطتلا نابعاب اذهو 1 ةحارملادتعويضقتلا' نم, ف وخلا ىهوا ثلا هجولا
 ماع هجوب اهيف هعينص ىف فلؤملا ةشقانم ةلأسملا رخآ ىف انل ىتأيسو انه

 امنلاكج لعيورفتلا كا 1(



 ١ هرايتخاب ف ا لوخدلا فاكملل س ل هلأ اضرأ قسد و (ناثلصف)

 نورك ديعلا 0 اع ةظفاحملا 3 اضلارتظف كاف 3 هلاك ىل اع هيف نوذالا لمعل ءلأا

- 

 ىف هلوخد للاخ ةعسو هفرت ُْف نك - 5 هيلع 1 هب الاو ) بتنا سال 0 افلا

 فيالكتلا هعب رج

 لمتنا ف نكسلو ءاذاذلا تلد يلع و ؛وأ ع نأ © ىناثلاو

 لا لصفتيرو ٠ ةاحلا ىلإ اع ة هصخر ا ةنعو دل عر 3 انهف ٠ هد داتكم ريغ ةقسم

 « تنعلا اهنع اشني امم ةقثملا ةدايزنأ كلذ ىف ةلعلاو . ماكح الا باتك ىف ١7" هيف

 ردعي ال ام ئهف اهيلع ريصلا لع ردق نإ و. 3 ردع و تنعلا ىم اهسفن ىف ةقشملا له

 . ةداع هيلع رصصلا ىلع

 .تاايثكفل ةةداتبمّزع .ةقثملا نوكس نايوهو 00 ان ايس

 لاوحبالا بابوا !نإف:؛ اًذكع اليت ترو ب قداتتلاك سالا 2 003
1| 

 : تالاكتلار اولا لدي, لع نيياعلا ٠١ 3 هلا كلا نيسطقنلاب نإ

 هلوق لا ىرت ا هيلا اوعطقنا ام ىل 85 ءم اوراصو « ةيصاخلا هدهعا 0

 المخ ( نيعشاحلا ىل الا ةرييكلاس او ةالصلاو: سلا ار 0

 هلا لص شا كوس مخيمامإ ناك نيذلا نيمتئاللا"نينتساو «تنكشا 17
 نم اهبلا ميرتس ناك ىح « ةالصلا ىف هنيع ةرق تناك ىذلا وهف ؛ - هيلع .٠ م 5 200 0

 ف هتارو صخ نش كلدك نك اداف . هامدق ترطف: ىبد ماقو ع ايندلا بعت

 ع هنأاف « 6 صضقعب دم هبف نر 0 مك 522 انهو

 راخلا ل( هالك ما عم هيلع كت نم ا

 دقو ؟ ةميرعلاب مأ ةصخرلاب ذخ“الا وهأ ؟ لضفأ نيرمأالا ىأ : ف ىأ (1)
 هللا همحر كلذ ىف ليلغلا ىش

 لخدتال اهنأ نظي وأ ملعيو ةداتعمريغ ةقشملاف . ىاثلاف لخدام ضعب وه (؟)

 : ةداتعف اين ااكهلاةقلفلال اظواضا انآ )

 هب لمعلا ىف هيلع لخديال هنأ نظي وأ لعي نأ وهو هيعونب ىناثلا ىأ (0)



 (ةعباسلاةلآسملا ) فيلكتال ةعب رشلا مضودصاقم ثلاثلا عونلا 5

 "ا لبتل الو. ءهتلا'ترقتلا 7 تربلا بيادعت عشب 0 نر

 00000 | اه] تشل ريكس نأ. لير رقم ملا: اذهت نأ الايدي ماطر

 ندي ديف مكحلاف : لن 6 2 لا ل الا ©

 «ًاهئاق ةالصلا وأ موصلا ىلع رداقلا ريغلا ضي رلاك لمعال ةعبات تناك نإ امأو

 0 لا ند را مبقم الا: ناك اووأ انام حلا لع ردت جاحلاو

 6 0 و ا ١ ل 0 0 2 لاغت هلوق هيف ءاح ىذلا وه اذهف 3 لمعلا

5-8 ٍِ 32 1 . 
 صخنا ةيعوؤ رسم ةبذ ءاح 3 ) رمل

 مال ا نأ وكم تال ةماعلا لع نإ اذهز كا نكلو

 لمعي لن ا هزذ ال ةيبلت هب ر نم ةصخرأ 000 0 نك ع

 هلقع وا همس وا هسفن ل هيلع لخدي هنا نطظيرو لعل ا د اهدحا 2

 ١

 هلل دهف لمعل ا رك بسعل و 0 5 ةهيبداع و : اان هيك ف تنم راو وب ةداعللا

 0 تلك هيلا لخو لكعلاا ق'لخو 7-00 7 نطاالو كذب ع ١ نإ كردكو

 ارنا نو سلط هاء انسرشمى و! !شوشلا لاق لخدأ اعد 007 3
 امس

 و ماعطلا ةرضحب وهو ةالصلا نع ىهن هوحن ىفو ' كا بلا ىفا ءايضلا

 ادار (نآتحغا وهو ئضاقلا طش الا) +١ ناقد“ نائبخألا هعفادي
 ءافيتسا م سل ةنع ىو ك6 0 لا( باك نأ و 7 رش 70١

 ش (اهيضتقيال لمعلاك لذ نأ عم ) لاق ثيح . همالك يف نصرعلا لصأ اذه )١(

 ماركللا عوض ول دكا الاك طرشلا اذهف

 هنأ الا ءهل باوثال ىلو "الا ىف هنأ وهو : امهنيب قرفلا مده, ار(

 ىلا نع عفد

 (صاوععرو ١ ج ) مدت (:4)

 يسال ف )0(



 ١17 رمح ابةقشلا ف لوختلا فكك نول نأ اها ين رو( نان لق

 5 14 1 ل 3 1 . ١ 5 رض اص سعاد ا ع

 سجن 4 ةعب رشلا قى ريش ةيكشسلا نع ل 3 )»ع ناوعطتملا ا لاقو

 5 31 2 2 . تالا 0# ا ١
 نك نفل لع كيلا عراشلا دصق نم نكي مل ادإف : ًايعطق أهف الإ راص

 اذإف . هب عوطقملا مولعملا فيفختلا نم عراشلا دصق ال اًداضم هيلا فاكملا لصق

 قيفوتلا ا ه حضصاو اذهذا حمص و لطب عراشلا دصق هدصق فلاخ

 لصف

 ا مدقت ام ىلع َّضأ ل

 اينع قرت اذإ « ةحببإ وأ ايدل وأ أ يحتو اامإ انا نوذألا لاكن

 قاف ."ةداتعم نوكت الو ٠ لمعلا كلذ "لتس ىف ةذاتعف نوكش نا

 12 هماةنق ةعشلا نسل 0 5 هيلع م الكلا | مدقت ىدلا كلدف د2 5

 ةدو 0 0 ةفسم ىهام ةيجنم عراشلل

 7 عم « هرايتخاو فاكملا ببسإ ةلصاح ن وكت نا كللذ دنع واشار | عراشلل

 البوأ ءهلصأ ايضتشي »ل

 أدب ذلعتلا 3 نحكم ريغو ©” هزه نهم كلذ ناكادببب ل

 مايصلل رذانلا 7 ثيدح اذه لاثمو . هيف نذأ امف جرحلا دصقيال ع عراشلا ند

 « موصلام اع هلأ1 و هيلع 0 ص قنلارماد يلا كلذ سي سلا ىف اعاف

 هكيدرك اع او ) هضالط هلل 100 3 نأ 2 9 الطقس دوعقلاب هل 9

 (0401 نص ا 9 00
 ىعونب صاح 1 ةيد.عتلا ىف حرص ريغ ١ هلوتو ؟ ةنداخلا عاونالا قا 065

 حابملا قالو ترش بجاولا

 سملقلا ف ماق لرب وه اذإ :بطخع لسؤ هلعاهشا لص هللا لو
 هلو رطفي ا 0 طمعا ىف مودي نأ ند 0 1 اذه اولاقف هنع لأ

 ىراخبلا هج 1 «ةم وص 2 ل نلطت اة ةورعر : لاثفا ملكتي الو لظتسي

 ريس ها را و كلامو



 ( ةعباسلا ةلاسملا ) فيلكتال ةعبرشلا عضو دصاقم ثلاثلا عونلا ١م

 هللا ىضر ىسومىلأ رايتخا اذ إف .داهحلافبصنلاوأهظلاوءتاهب ركلا دنعءوضولاك

 ةقدصلاو ةالصلا لفاون ”١ ىلع داهجلا راتخا نم رايتخاك« راحلا مويلا ىف موصلل هنع

 هنف اعإو هياكل لصحيل سفنلا ىلع ديدّستلا دصق ةيف نأ الو كلذ 1و

 ةعبات دصقلا اذه ىف ةقشللاف ء اهنقثم مظعل اهرجأ مظع ةدابع ىف لوخدلا دصق

 ٌثيدح كا ذكو .ةعبات ريغ دصقلا ىف ةقشملا تناكاذإ امف وه امبإ انمالكو . ةعوبتمال

 ربصلا دصق ىلع ل ادلدي ديف اعإ ويف ني دتنتلا نلت ىلع لدي. ام هيف هنن راسأالا

 لدلا انه اك راس ادكهو 2 هرج مظعيل دجسملا دعب ةقشم ىلع

 رظنلا حارطا عم « مهدوبعم قحب مايقلا مدصاقف لاوح الا باب رأ نآش امأو

 هللا ءاش نا دعب ىتأيس الو « هيلع ليلدلا نم مدقت امل « تاقملا لاهحاو

 سو هيلع ا رار مرا هل نفرتعا ان نإ (كانو)

 لاقو . رطفأ الو موصأف انأ امأ مدحأ لاق نيح « لتبتلاب ديدشتلا اودارأ نيذلا

 1107 اا ذاها نأ ع الان لاقو مانأ الو ليالا موقأف لا

 ىتنس نع ٍبْعَر 0 2 ا و هلك كد لعشي ا ةسفن نع ريخأو مييلع كلذ

 00 هع | م هيلع ا 0 هلا ترو 2١ : ثيدحلاىفو 0 0 9 سيلف

 ع السو “0 هلل للص" درو 6 اندصتح ال هل ند وأو 6 0

 0 ا ا 0 موصل نأ ر لن

 ا لا ل ل را ل ةقفملا تناك ةداسلا نم اسون ناتج اذه( ٠
 ةرارحلا ليلقلامويلان ود هموصيل ةرارحلا ديدشلا مودل يرمز يرسل عسل

 ىذلا لجرلاةحيصنل اعابتا , هرجأ ظعيلةقشملا دصقاذه هيرحتىف رهاظهناف , هموصيال
 ( خلا لوخدلا دصق هيف اما ) هلوق باوجلا لحم لعلو مهادان

 0010,صور مدقتاا 5(1)
 نيزر نعو دوادىأ نع ريسيتلا ىف ثيدحلا اذه جرخا ()
 دعبهجب رخت ىأي (4)



 1 اة نفال قالا هلل نكت كائاتنلاوأ يلع رنا

 ع ِِء 3 0 2 1 0 5 3

 ةلوأنآك هنأ نسا كلام نع ور دقو . ) هك أرح نم مهةيحان ا داك كلذ

 ؟ قيقعلا لزنت ا : قيقعلا هلوزت دنع هل ليقو « ةنيدملا ىلا لزن 3 قيقعلاب الزان
0-38 

 هيحم ناك سو ةيلع هللا لص ىتتلا نأ فلي : اقف ا دغشلا ىلا دع : 2 ١
 - ع

 ىنلا هل 00 كنارق ىلا هنم ةلقثلا اودارأ اا 59 ا

 ال١ هلوق نأ كلام مهف دقف *(؟ 1 كر امأ ) : سو هيلع هشلاد لص
5 

 ١ ”لحلا ةلدصق هيح ند نكشو 6 هس لاخدإ 3 هه> ن نم نتي ا 4 نوط

 هنع لهتنملا

 - ةدع هدعس ع اذإ ىناحصلا ل مع نم ةحح هن ف كرامملا قب تناك اما

 « هيلع ةداسعلا ة تحط ا ردا ا رف كلذ 5-6

 ةليضف لحملل نوكي نأ عنام الف ةملس ىن ا كا 57 0

 ءرملا باثي طابر عضوم ناكف ( ةنيدملا ىرعت نأ هركو ) هلوقب ثيدحلا اهرسفي
 ةيقب نم دخؤوي امو كلام مهف نيب ىانت الف ؛ ةبجولا هذه نم هيف هدوجو دصق ىلع

 ع ماكتي اما اكلات ناو دكا ريغ ىف مهنك اسم تناك نإو . هريسفتل ثيدحلا

 انابيب كديزنسو . رهاظ رم الاف , مهتثدا> ريغ ةثداحو . مهريغ راصنأ

 ير ةياور ىفو ( ! راثأ نوبسحتاالأ ةلس ىباي ) ئراخبلا قاىدلا |

 لال ل نا ماطخ : دهاجلاق لاق م ( ٠ مراثأ نوبستحت الأ ) هل

 تا

 هللا للص هللا لوسر تعم لاق رمع نع دواد ىنأو ىراخبلا 9

 ىداولا اذه ىف لص لاقف ىنبر نم تآ ىناتأ , لوقي قيقعلا ىداوب وهو ملسو هيلع

 زواحب نأ دح“ال ىنبنيال لاق كلام نع دواد وأ ج رخأو « ةجحو ةرمع : لقو

 ةنسم ةفاسمن لع وهو. اهلادب" ام وأ نيتعكر' لضي ىح ةئدملا" لا لك اذ

 (ةنيذدملا ةيحلانىةملشس ونب'كتاك ) ؟ ىذمزتلا تراحم دخؤراو حالا ل
 1ذاف ::ةملس َىِن' نك انس اري ويفعل 'نأ*ةنانملا نم لايمأ هنسا اع قرسشلا 0007

 طابر امن هذهف ةملس ىنب نك اسم ىف ةليضفلا ريغ انه ةليضفلا تناك اذه مث

 جاتحي رمأالا نأ الا . ادبعت نوكي نأ هبش الاف قيقعلا فالخ . ةتيدملل ةسارحو

 ىرخأ ةنداغ انآ تاب لإ



 ٠* 7ةعباسلاةلآملا ) فيلكتال ةعبرشلا عضو دصاقم ثلاثلا عونلا (

 هسفن 00 دل حلا فك لانوس نأ ىلع لدي.ام اذه نم.ةعبرشلا. ىفو

 لاقتنالا | يخل 0 يذل نإف ؛ هيلع باثم حييحص فيلاكفلا رئاثو"ةدارغلا ف

 اوناكف « اطخلا ةرث احلا مظع ل اجألا# توبثلاب مالسلاو ةالصلا هيلع هرمأ

 0 ا ا ل اهرحأ : لمعلا ىلا ناقيرط هل 01

 ا كر عين ءاجنب لب 'هرجألاب تالذأ لع ذعاوو

 نا ل يف ا ءادرأللا ني لاوخلألا باعشأ ةلازحأ نكات

 صخرلا كرتو « لعلامئازعب ذخ الا مهلصأن م ناكى تح « مهقاط هتفابام ىلعأ مهر

 نب قأ قف ديا حيحصلا ىفو . مدقت ام فالخ ىلع ليلد هلك اذهف . ةاج

 هلا نك ا ار تلا فاست راسن الاول لجرا وناك أت لاق اسك

 كنأو نالف اب : هلانلقف « هلانعحوتف لاق« سو هيلع هن هللا ىلص هل 0 علو 0 ةالصلا

 كا
 هللاو مأ : لاقف ! ضرألا ”ءاوه نم 1 انما ند كاع نا كا دعا ك1

 ا تل 0 ا 175

 اننأ ركل 6 كلذ 3 هل لاقفهاعدف لاق « هت را و ملعهّثلا 0 كا اةاتما

 0( 1 كننإ)“ سو هيلع هّلاىلص ىننلاهل ل ن1 وع دارا تكلا

 : لوقت نأ 5

 ءارقتسا اهنم مظتني ال « "'“ ةدحاو ةيضق ىف داحآ رابخأ هذه نإ ( الوأ )

 تايعطقلا ليبق نم هيف نحن ام ناف . تايعطقلا ضراء: ال تاينظلاو . ىدطق

 ايلات تقلا را كلف لع انف ليلذ ال تيداج ألا هده نإن( اناو)

 ار ل رت نأ وركز هقدر هاف هس اهعراحفلا و ءاج دف لوألا

 دوادوبأو سم هجرخأ 0

 هذهو . ةديعبلا نك اسملا نم هيلإ ددرتلا ىف ةقشملاو دجملا نع دعبلا ىه ()
 كل 2000 2 اماامأ,. داحتالا تداحأ ,ابيفاتذدرو ىلا .ىه ةدحاولا ةنضقلا

 هنع باوجلا ىأيسف لاوح“ الا باعصأ لمعو كرابملا



 ١ هواش نس رجا قاشلا لمعلا 1 كيلا أ هيلع ىبلإو ( لصف)

 رك ديا اتافرضتلا ىةزبعنم نطاقملاوا نت تاسننإ نامعألا نان

 دصق ناك اذإف « عراشلا دصق قفاو ام الإ اهنم حلصي الف « هّللا ءاش نا هعضوم ىغ

 فيلكتلاب دصقيال عراشلا 00 عراشلادصق فلاخ دقفةقشملا 2

 . لطاب ةقشملا ىلا دصقلاف . طاب عراش ملا دصق فلاح لتقف كو 0ةمثلا 18

 نإ مث الا هيف كابا كا ةيقا تناول 0 ىعني امو . هنع ىهني ام لينق نم م7

 ةقشملا ىف لوخدلا دصقب رجألا بلطف . ميرحتلا ةجرد ىلا هنع ىجنلا 9.

 1 ضقانم دصق

 عاقبلاتلخ : لاق 2'"ر باج ُثيدحنم حيحصلا ىف امل فلاخم اذه : ليق نإف

 هنلا_لوقسر كلذ غلبف « دجسملا برق ىلا اواقتن نأ ةلض وي داراف د

 ات ل 0 نأ نودي. رت كنأ ىلب هنإ » : ل لاقف * سو هيلع هللا ىلص

 1 رايد! ةيلسأ ادي :لاففر واو كالذ 3 دق هلل كاوشراب ١ : اولاق « دحسلا

 ل اوان ةياور ىفو «! 5 راثآ "بتكت 5 رايد« < راثآ بتكت

 دقت تو ا تكلس نسوا عك يل

 سو هيلع ل 2 ا لا لا نانافراف

 نق ع 9 » لاقف

 رحبلا ىف ةييفساى ناك هما ىرعش الاى نإ ٠ كالا ان

 الأ : انلقف . ارم ميسم .«.اوفقاةنيفسلا لهآ اب >:,لوقي لشررادرن 0007
 نم هنأ هسفن ىلع هللا هاضق هءاضقل» : ةعباسلا ىفلاق من 2 نع نا

 موب ةافري نأ هللا لع ديدش ايندلا 0 نم موي ىف ةسفن ِس 0

 .هموصحق را ل دنلا فايل مويلا عيتتي ىسوم وأ ناكف «ةمايقلا

 لضم هجرخأ ثالثلا تايوتا ١
 مدعبأف مهدعبأ هاف 12 قا مظعأ ) ًاضيأ ىراخبلا حص ىفو (9)

 1 ريست هأ (ىشع

 3 تاققاوملا



 (ةعباسلاةلأسملا) فيلكتلاة عي رشلا عضو دصاقم تلاثلا عونلا 8

 03 ع 5 0 0 2-5 2 َّص

 لإ الك ةكوشلا ىح تكزح الو 1 الو بصل الو ربصو نم نمؤملا

 1 ع 0-0 ربل اذهب

 ٠ كللذ هشاامو 3 هب انيس نم هب هللا هد

 لاهتناللا دست. عذب اهلا نركب الا عونم هنع تيقن لفاذإ حابملاف اذا

 « حابملا نع مزاللا عونمملا سفن ىلأ دصقلا منم ىلع قفتي كالذكو . عونمملا

 ىلاعت هللا ءاشن اهرب رقت اا دب ماع وهو هيلإ دصم م اذإنوفلتحو

 لصف

 : رحآ لصا اذه لع تنسو

 ءاهرجأ مظع ىلا ًارظن فيلكتلا ىف اهدصقي نأ فاكملل سيل ةقّملا نأ وهو

 لمع وه ثيح نم 1 ملطعل 0 مظعل ىذلا لمعلا كدصقنا 0 هلو

 نيل ا ا ا اك املا  يكللا ناي هن داق .ىاثلا اذه اما

 ءاح امو 6 هل تكلا عصوب عراشلا نا وه كلذو 57 رحألا هيلع بترعمملا لمعلا“

 ةلهجلا ضعب نظ : لاق ثيحمالسلادبع نينيدلا زع خيشلا لع بقعت ثيدحلا اذه ىفو

 ء«بسكلاب وه امنا باقعلاوباوثلا ناف ؛ ب رصأطخ وهو . روجأم باصملا نأ

 ترداح الا فعلا هجاورو ١ اضل استقلاله نجناالا لإن ةمأ تلملا نيئانغم ابو

 نكي دئاز ردقفاذرلاورصصلا امأ . ةيصملا لوصح درجمب رجالا توثق ةحن رص

 امو تارت , تفاقم: فاررعلا لات . ةنيضللا تاون ناعم دايز انلك تاك انآ

 ىئارقلالاق . لق الإو « ريفكتلا ٍظع اهب نرتقانا نكل ءال مأ اضرلا ام كتف او
 نأ مالك ىهتنا . كلذىعرجؤي اضرلابو ء اهمزاوءبنذل ةرافك ةدصملا نأ قيقحتلاو

 اك ارع ةنفكشلاو ؛ لعل عمج ىفارقلا مالك ىف قيقحتلا اذه لعلو ل رقأ
 ل نا وثلاو رجاذلا ام" كفاكملا نم لبعةلب اقم قال نوكينأ عنامالف « ءازجلاو

 فانيال قيقحتلا اذهو . ميلستلاواضرلاو ربصلاب قلعتم هنأ هن اذقلا تان لأ ىرعمو

 هبجو وهو . رجالا ىنن امنإ و ريفكتلا قنيال هن ال ءزعلا مالك



 11 هنامةدوصقمالو فماكت | نمةعلا م ريع ىف ضو 5 م نغقدناو | ضل 2 هنااا

 اهو دامع ملط لاك دو ايم ايتام مفر

 هل الا مطقو ٠١ رملا ءاودلا تسل بيبطلا دصق عنتنم الف انف

 نإ و اة هرخأ را مخ ناو# تباسإ كل كي نا« ةنلررا ماا علقو

 اافدشاو مظعأ ىف ييلادعلملا وسان[ دوما نر ءاوض هاا مزلي ناك

 |ذالفل راوي: شل نعل تاس ا وعر موزللا قي رطب ىه ىتلا ءاذيإلا ةدسفم نم ةاعارملا

 . ةحلصملا دوصقملا ن ا للا عفا نإو هنم دبالف هحو ىلع كلك ناك

 « اهنع ىهني ةقشملا نأ عراشلا نم لع دقف . عيبملا امذه ىلع راج ًادبأ فيلكتتلاف

 انهي نمو ا. "اهبع ئه اك اري ناكول ذإ « اهدصّقي زف هنع مزلت اغير 5 اداف
ّ 

 قا قي تايداعل | 1 0 يلا نع مر ران ئ كك

 6 مدقت اي هيف 2 ال اهساح نم وه امو اتاداتسملاب فيلكفلا 5 يضخ

 مزاتسي اهعوقوب ملا نوكي نأ نع الضف ؛ ةقشم ىمي ال فيلكتلا نع مزلي اف

 ايل[ كحل 1

 نم ديالا: ةقثملا"تفناك< تيلي رم لضاح "ناأؤتلا: نأ 4 تنلاثن| لارا

 هذه نمو َ ا 1 لمعلا لضح | مو ) تعا ككل لأ در ع اا وعوقو

 ف عراشلا برق 4 نا ةدوصفم 4 ا 6 ةدوصملاك ؟نرككت نأ هم ةهحلا

 بصنلا نأ ىلع اذه لدي الو . هب فاكلا عاقيإ رجأ ىلع ادار ار

 نع ببسنت1 نإ و تاقشملا ببسإ لصحب با 0 ١ نهيب

 هقحلو ام بلبسإ 0 رس نم هنع 3 ا : 0 نق 1 4 بواطملا لمعلا نع

 بيصي ام ) : مالسل 0 ةالكلا هيلع هلوق ةتلع لذ 5 ؛؟«تاقثملاو تاما

 ىأ ( ابعاقيإو ) هلوقو . كلذ وحنو رسيلاو فيةختلا هدصق 0 ْىأ 0

 ىناثلا ضارتعالا اذه ىضتقمب

 .نودب هقحليام درجم ىلع رجأالا نبأ نم نكل . ثيدحلا حيرص ريفكتلا (؟)

 ؟ ريصلاك هل لمع



 (ةعبا اسلاةلاس 11( ف 0 لا عذودصاقم ت تلاثلا 2 عونلا 5 ١

 ,نم لع ىلع ناك نإو « همالبإإ ال ضيرملا عقل تك فعالا مطقو قورعلا

 4 ةيكفلاب قلخلا حاصم نإ عراشلا نم 3 روصنمب 5 8 ماليرالا لوضع

 ..ةلمجلا ىلع ملاصملا فيلكتتلاب دصقيي عراشلا تاولع عاججإلاو . كل لا

 ىف رمل هاج لك « دنا زا 6 ةايقعلا :افبلكم عع اع و ةةققنلا هيفقا عازتلاف

 ىف ةفافلم ااه [فحب .كاادو اة مازبغ لاتشمالا فءانناكا نإ اوان« هفزايب اف يتلا ةنمليلت
 وللا عضولا ةقيقح ىلع لب ازا كلذ نوكي نأ ريغ نم « قاقتشالا ع 4 : ا : 0 0 0
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 هنأ تبث نإو -ببسلا نع ببسملا عوقوب علا نأ#«ىلاثلا نع باوجلاوإ#

 صضعب نم دصقلاى رح راح وه عاف تح قفطكتلا ىح ف هيلا كيمعلا ماقم ا

 ةيح نم ةيعرشلا ماكحألا ف ىقعأ 6 هوحولا
 ا 0 ذا لع لعدم ببستلاب وه 4

 ادإو - هلق ةعمنم ل كصقي هانضرف 56 دإ م ةعقاولا ةكييفسل كح وه 5 ههد نمد

 ةحلصما سان دصاق وه ذإ ؛ عراشلا > ىف انه بولظملا وهف دصاق ريغ ناك

 . ماكحالا 2ك ايل جاد مدقت دقو . دسافملا ضعب نم اقيرط ىف مزليامال

 قيرط ىف ةدسفم هنع مزاي اب فيلكتلا ىلا عراشلا دصق نم مزاول انو

 هتحص ىلع ناهربلا مدقتا ام نالطب مز 6 هسا عاق ل طق كفاك

 0 افلام ضوصخ ف مزلو « دسافملل ال حلاصملل ةعب رمثلا عضو نم

 لع فقوت الو « ةقالع ةظحالم نودب 4 ا

 ازاجمال ةقيقح نوكف . ةئيرق

 طقف هسفن عفن دصقي امناو , هدصقي الو ببسملاب املاع نوكي 1 0

 هذه قف ماواشلا 1 « هقدلت ةدسقم ريغلا لع ىدعتلا همزاب ا رظنلا عطقب

 .ىف نوكت ىتلا ةدسفملاب املاع ناك نإو اضيأ انه ع راشلاف .هيلا دصقلا ماقم ببسملا

 اهدضقال هنكل. ةحالضملا قيرط



 ١ 86 هنمةدوصقمالو فيلكتلا نمةعن امريغىهو .داتعملا نعةدئازلاَةَقشملاثلاثلا

 طع رشي اع 1غ ليلاتلا قا اتاقلا نأ !ةرض غادر ااهقشملا كلا عراشلا نو

 عراشلا نأ ىفتقاف ؛ماكح الا باتك ىف ةلأسملاهذهري رقت رم دقو . ببسملل دصاق

 انه ةفنفلا كرماف

 #8 تيلكحلاءانثا ىف ةتعلم اذإإ قلع :ةناثت رجلا فر ةقشللا نأ دي تلت

 ّظ مييصيب ال مهاب كلذ ) : ىلاعت هلوقك ؛ فياكتلا باوب نع رظنلا مطق عم

 اننا داو ةدرقويركالا نجلا كان( هنا ليس ويح د

 ًارجأ يمظعأ نأو,.دهاشلالللا اطيطا مرتك يمال ور عل

 م كلذ ىلع هند كقو 4« هراكدللا لع ءوضولا غابسإ 0 1 ءاح أملق )» ًاراد مدعبأ

 امانا ل ةركوم و لاعقلا || يلع بيتك ) > كي رت

 : لات اس يتناعقلا ملفعأ نمل فال كفو 2 ةيآلا ( ؟ل ري 5

 .٠ كلذ او (ةنحلا' 1 ا مه ل مهسقن ١ نينعوال 5 رتل 32 نإ (ْ

 داتعم ىلع ةدايز اهلع 00 راع ثيح نم لك را ميلا 6 اذاف

 ف اهيلع عقب م اهدصقي ملواف الإو ٠ هةر لاو ا لعيلد ا تيعللا

 ل أ قو مايك يلا 1

 !فيككتلاب ةقشملابلطل عر اسلا دصق ىلع دك لدف 5 ءاكحألا با اتك ىف حابملا

 د هزل هك

 دضقلا نكع فلكملا لع هجو.اذإ يياكشلا نأ لوألا نع تاو

 ناش او) « ةقشم وهام ةهح نم هيلإ دصقي نأ ) امهدحأ ) : نيهحو ىلع هيف:

 (فاثلا يأن ) فاح اورداسلع )وهلال م قأ

 ك6 كليفر ةيطاب لك دحر ل للا عراشلا دوصقم هنأ ىف كشالف

 نادصقلاو . كلذ دصق.هنأ لسن الف ( لوألا امأو ) . باتكلااذه لوأ مدقت

 دنع, .فاينالاوأ ادكنلا رايمالسا ليا ذطن يطل نك ناس هزايال



 ( ةعباسلا ةلأسملا) فيلكتلل ةعيرشلا عضو دصاقم ثلاثلا عونلا 4

 اذه لبق ةلآسلا ىف ') مدقت ام كلذ ىلع ليلدلاو . فاكملا ىلع ةدئاعلا حلاصملا

 كورال ؛ فيلكتلا ىف ةقثملا ىلا دصقلا مدع ىلع لدي.ال مدقت ام : 0

 كلل ةعرلا ىف هيف ذإ « عربا نات اوكتل هن انس ناس اند ا و

 « مو هلا انشا هنأ ملكي 1 101) + لاعت: هللا لوف.« ةقشلا نقرا« ةفلك دبفآت

 هنردق هل عسنت اع هيلطي اعإو « اهيلع ردقي ال ةقثم هيلع قش اع هيلطي, ال هانعم

 كلط تبدا كانايئبنلاو اا ا ول سانتا تيك نمت# ةواغ

 . افيلكت هل عرشلا ةيمسنل « ةقشم وه ثيح نم لعفلاب قاعت امإ ”بلطلاو « ةقثملا

 0 لا ىف مكيلع و ل ا

 ههابشأو 35 2 2 نم

 درحم نأ مولعمو « هنع مزلي ابو هب فلك امب ملاع عراشلا نأ *© ىناثلاو
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 0 مزاي ًاذاف ل كاكفنا ربع ند ةقسملا مول ماع عر ايلاف ةعشملا هيو
 ع اة 5

 0ع ةج راج ةعقملا "نصت مدع ىلع هيف ةلد كلا 0 1 ا ى مدقتام 01(

 داما يك ةقفملاف [هاامأ كيلا ايفل امو رع خلا انام" هو» داجملا
 نإو رخآالل ةلدأ نوكت نأ مزليال امهدح“ال ةلدالاف افلتخم عوضوملا ناكاذإو
 ذك ؛ البلد حاصي ثا ل1 لدع تا اعدت كلدعف .ةقشملا ناونع ىف ادد

 دصقبال هنأ. هنم ذخر هناف .( خلا ناكولو ) هلوق نم ذخؤي ىذلا ريخأالا ليلدلا

 ضقاتتلا , عزاب الثلء'ثلاثلا وأ , ىناثلا مسقلا نم تناك اقلطم ةقشم ان ركل ةملعالا

 دصقيال امك هنأ ةريثع ةيداحلا ةلأسملا ىف ىتأيس نكلو .ريسيتلاو قفرلا هدصق عم

 ريح الا لددلا 115 ا ال فل كنايعنرا تفتيال كلاوك ةداعملا ةفملا لوصح

 تاي الا ضعب الا قبي الف هانررق ىذلا قيرطلاب

 للا و لدور الع د ا :أ تلق كادعتماتتلا ” كلا ا ةيف أ )0

 6 تانذلا ةمقب ل ' ا أ الا ا ىوعدلا عوضوم ريغ جرحو ةقيشم ىلع

 اذاو ) هلوق ىف انه هاوعد ىلع لدت ( رسيلا مكب هللا ديري ) لثم ن١ نم تفرع

 .ةداتعم ولو اقلطم ةقشملا دصق ول اضقانتم نوكي هنأ ةميمضبو ( حلا اذه ررقت

 مدقت ام ىلع



 17 حاجا ةلامللا) تنيك هلك اعضو دصاقم ثلاثلا عونلا

 «فالتخالاو ضقانتلا ةعبإ شلال امقاو ناكر و. هيلا عراشلادصق مدع ىلع.

 دقو « ةقشملاو تانعإالا بصق ىلء.ةعبر رشلا عض و ناك اذإ هن اف ع ىزنم كاذو.

 . افالتخاو ” (خ ورك ام لا 05 3 ريستلاو قؤزلا كدصق ىلع ةعوصوم ا 1

 تا كك هدم ضو.

 : ىمو 6 ثلاثلا امأو ع

 دي ةعباسلا ةلأسملا

 ا 00 هيف مزاي امب فيلكتلا دصاق عراشلا 0 0 ال هن اف

 شاعملا بلط  هفشم ةداعلا ىف ىمش الاك . ةقشم ةرمتسملا ةداعلا لفى

 لمعلا نع ةفلكلا نم هيف ام عطقي ال داتعم نك 0 رئاسو فرحا ١

 «نالسك هنع عطقنملا نو 0 0 تابرأو لوقعلا لجأ لي داتملا

 فيلاكتلا ىنداتعلا كزذكف..تكلل 00

 دعت ىتلاو « ةداع ةقشم دعت ال ىلا ةَقْسلا نيب قرفلا مجرب ىبعملا اذه ىلاو

 ا عاطقنالا ىلا هيلع ماودلا ىدؤي لمعلا نك نإ هارت

 انه ةقّدلاف « هلاوحأ نم لاح وأ « هلام وأ هسفن ىف : هبحاص ىف للخ عوقو ىلا وب

 ةذاعلا ىف نعي الف بلاغلا:ف كلذ نم ىش اهيف نكي مل نإ و :.:ذاتعملا نع ةحراخا

 ءلكسأ 46 ادلة هكاقاةنلك راك ناطمالا انا اف. .''ةفلك كيس را

 اف رقتلا كلت نوكت يح الخ ةرذق كل لع كلو« هلافرطت 200 00

 ليف افلككلا تادف <” تر نال 2

 ةَقدملا نم نمضت امو فياكتلا مهفي 91

 أضل دداتعملا"ةقشملا؟ةقم'دانغلا“ هرعت تانلا كفلكفلا طفت اف ابهر

 رع ل5 ف ام ةهح 0 0 6 ةملا] سهن ةهدح نم عراشلل باطلا دوصقع نس :

 رهظأ ناكل الثم اها ا عبارلاو لاق ولف . عبار ليلد وه ةقيقحلا 2 02



 (ةسداسلاةلاسملا ) فيلكتلال ةعب رشلا عضو دصاقم ثلاثلا عونلا 3

 لا ل اذار تينا ”اةتيكلات( نعيد وسلا لق عع
 0 1 2 ع

 و 1 ل كا رح باعت ونالاغأ ع 4 20 ال ) : ءاح

 هد 2006 02 م سو ع ل (نوتلا 1-1

 و
 ١ ع سس 00 و ل 5 7 هه

 م لعحمل هللا ذي رش 1-3 )م هرمعص 00 لا قاخو 0 20

0-7 2 1 2-0 5 ١ 

  0 1لا ا تدعإ 2 ” شما ليي ور كل 0 عطمل دب ل

  0ملام 0 ِ لاق اعإ )» غإ نكي ىلا 6-0 ر اتحخا الإ نّسشن نس امو
1 

 د ل 7 درج ناكث يح نم « هيف ةقثم ال مثالا كرت نآل ( امثإ نكي

 « فيفختلا الو رسيال ادي رم ناك امل ةقشملل ادصاق ناكولو . ىنعملا اذه ىف امم كلذ

 لطاب كلذو 5 ضيقلاو جرحلل ادب ره ناككسلو

 5 ع وطقم 4 وهو 4 لا ةيعورشم ند 6 سف هج د تالا 3

 اناا ا عما ارا اورر اوف و مارا 0 رعاممو

 ت1 8 فرعا عفر قلطم ىلع اعطق لدي طم اذه نإف . رارطضالا ىف

 . لامع الا * نيف عاطقالا ف ببستلاو كك اكنتلا أو زا قدعتلا ن ,ع ىبنلا ند ءاح 8

 د رو ياحا ّْ ناك اذ فيلكستلا ع ةقحلل اديماق عراشلا ناك ولو

 ل رو اء كنا قاادزعف هعوقو مدع ىلع عا اجالا 6 ثلاثلاو ع

 ةباجالا هيف ثيدحلاو . كلذب .اعد مسالا ل 00 مامب وه 00

 سم هآور (؟)

 04 لأ لانا اردتم دعب ف اذكر... الا ردع ى للدلا -(09

 ناكر ابي كلا ردات منا نلف نبأ فاك وبار هلاق "5
 دمحأ نع قارعلا هجرخو  هريغل ندح ثيدح ىزيرعلا

 0 ا
 ةيثيحلا نم هيف امل ؛ كرت له ىف ىرحي لب ء مثالا كرت صخبال اذه (1)

 رهاظ ريغ ( حلا لاق امناو ) هلوقف ةلمجابو . ةروكذملا

 ىاثلا برضلا ف ىأ ( فيفخت الو ) هلوقو .لوأالا برضلا فىأ (0



 7171١ ىلو الكف يلكتلا منع هو . داتعملانعةجراحلاةةشملا ىناثلا( ةسداسلا ةلأسملا)

 لا نا هيف نقلورب هيلك روبتللا انياح نياك نأ سيتف نر

 ةدايز هبانفيلكتلا سفن نكسلوا« ةيداعلا: لامع الا قداتتملا نع جورخ سفتلاس

 هيلع. قلطأ"كالذلو 4 قيبفتلا لف قاشإ؛ تيكعلا لبق تاداعلال ب ترد

 هتفلك ه + لوقت عرعلا نأ ؛ةةقخملا وعم دع اعلا ع كا

 ىلع عليم اذإءلارخا_تناكتج او" هءاهلوماو هيلع نير دكا صم

 "اذهب ةقثم ىمس اذه لثف . افاكت الا هتطت مل اذإ هتفاكت ءىثلات لمحو .ةقشم

 ايندلا ةايحلا هدفا 8 كك اع ةدناز لامعأ ّق كو ه2 ديلا لاقملاب ءا لإ 10 ٍ اراضعألا

 جارخإ ككل || نأ اف ؛ هلمق امع؟ 0 اع : ( ن١ نأ مباراو و

 قحايرو « اتلطم ىوهلا بحاص ىلع ةقاش ىوطلا ةفلاخو . هسفن ىوه نع فلكملل

 ناضل َُق 5 راحلا فاك ف 0 كالذو . ءانعو بعل ان تافنالا

 نر 1120 1 ا ا

 هب قلعتي ام مدقتو . لوص الا ىف صل دقف 6 لوالا اماف 3#

 : ىمو 6 ىناثلا امأو +

 ي ةسداسلا ةلأسملا

 ' كلذ لع ليلدلاو . هيف تانعرالاو فشلا تءاكيلا قادضف ١ عراشلا نإف

 8 روما

 مهنع عضيو ) : ىلاعت هلوقك ؛ كلذ ىلع ةلادلا صوصنلا ا 31

 ا انيلع "لمحت الو 0 هلوقو ( م لع تناك لا 2 مهَرص

 نأ ف تسي لولا ناكلولا كا هال 97 00

 عبارلا 0 ةلآسسملا 0 دا هقشمو تع ةفاناساالا

 070 0 امن أ 5



 ( ةسماخلا ةلآسملا ) فيلكتلل ةعب رشلا عضو دصاقم ثلاثلاعونلا ©

 1 4 ك)ا ءدبارع دس ابل 5 0
 .ه(معاو ءان2 َى أعق وم هلمح ةسفن كاش 0 باطن نك ثيح نم 6 فيم ىعسل

 'امو «ءاوهلا ىف ناريطلا فاكت اذإ ناسنالاو « مايقلا فلكت اذإ دعتلاك ؛ ىدجي ال

 ع ساو 1ع ذ[ ةرعلللا واقل ف ةياطروذتلل عم عمتجا نيل . كلذ هلك

 ةماعلا كقاكك خف 1 ناك لمملااو

 قى داتعملا نع جراخ هنأ الإ هيلع نيل اما نوكي نأ 0

 ف اع مايقلا َْق اهقاقيو 4 اهفرصت 1 سوفنلا ىلع سوس ثيح 5 ةيداعلا لامع الإ

 ةقشللا فارع

 ان مد رغ يقرا ادهن نأ آلآ

 "تريح اتفلك ل1 لاقفاالا ناعأب هنت ةققللا-نوكك نأ, .( انظذذعأ)

 ضخرأا هل تعصو ئذلا عضوأ ا وه اذهو ١ أهيف تدحوأ ةدحاو ةرم تعقو ول

 امو «رفسلا ىف ماهالاو « رفسلاو ضرملا ىف موصلاك ؛ ءاهقفلا حالصا ىف ةروهشملا

 كلذ 5

 ل نتا دبا ولسا اق او "لح" نو "ناي" قانلاو 3

 لفاو كل ف ع كحولإو . 2 ام لماعلا َهَق ةمحلاا ف ) فاح راح اهسْنع ماودلاو

 .«هبعتي ماودلا 2 هنأ 0 6 هحو ىلعهلمتح 8 قوف أهنم ناسنالا 0 ادإ اهدحو

 اد ل ترس لا ل ا اا

 .هيلع هن [مسح «اللم 1ك ال 3 لمعل 0 قفر ةفرا هل 2 عدلا عضوملا 0

 نم 1 لاقو » « تا 0 نعو « لاصولا نع م ةالصلا هيلع 1

 ل كل مرتو 0 كال نل هللا نإف نوقيطت ام لامعألا

 .نمةتش 0 ةققم هذهف . زود 0 هسنتللو ) ةريمد) انهر امخ هي أو 60 5 عفت

 ةقدوكرما ا لولا تررصلا ف 00و 5

 (موم صو جز مدقتا 00(

 ( اوغابت دصقلاو ) : ظفلب ىراخبلا هأور ثيدح نم ءزج 0



 ١ ١ قاطيال و 1 لو اللا 0 0 همس اك 6 ا اهلنا ةلاسملا)

 تاراقتلا :نوكي و. لامف الايساوتلا نط كنذ دو رت اي توك

 يولطأ ا وهو ؛ تك اقملا نإ دا - وافقت ىلا اج

 نها عسو طس هقيقح لمتحم و . نافرطلا هبذاحتب رظنلا 5 0

 قفل ةنالباو مضوملا اذه ىف هيلا ةجاح الوب .

 د« ةسماخلا ةلأسملا

 رظنلاق يو . فاكملا رودس تح قا دال ا يكن نع مالكلا | مدقت

 انماع اذإ مزاي.ال هن إف . هعضوم اذهف . هيلع قاش هلكشل # كووتم تلا يف

 عا :اي/ فيلكتلا ون ةنم س 00 3 0 2077

 اهيف تبشي لو « قاشلاب تكينكذلا الا عئارم كاد 7 ت تاس ا

 « ءالقع ةعامح هعنم دق قاطيإل اع 0 لا ناف اضيأو..:'قاطبال اع .فيلكتلا

 فالخم . مهلصأ كالذف ةلزتعلا | 0 مريغو ةب رعشألا نضال

 ىلا ةييدلاب :فللك قا رطل ناب اق 0 ناك لذاف .. قش اع يا

 ةلضافلا ةعب رشلا هذه

 كما فرقد ن ةنملا» ىنعم ىف رظنلا نم جيرطلا نوعا ابقي ل

 هال قش ءىيثلا ”لعئن كلش

 اذهو . ةّيْدلا نه مسالا وه نى ىشب الإ دعا ووك 0(

 . ةطاطما ةحدا ةميرأ ىفتقا ىبرعلا عضولا ىلا رظن ريغ نم أ ًانلطم كخالادا

 قط الام تئاكشف, ..ىرتغو هيلع روداملا ىف ماع نوكيانلأ . 4 ِظ

 فيلكتلا نيب مزالتال هنا تيحوىأ . رهظأ ناكل خلا تبث هنأليلدب لاقول (©)

 , نييفنلا ىف ملعلا ني مزالتلا ىأتي الف : ايفن الو اتايثا قاطيال اب فيلكتلاو قاشملاب

 , ليلد ةروص ىلع هذخأي مل ةقباسلا عنا رشلا ىلا اعجار ناك امل هنا : لاقي نأ الا'

 هن اال اليلد ىنالا لعحو .ىوعدلا ىلع ع رفم هن اك ىتح , طقفسانئتسا ةروصب لب

 ةعزارسلا هذه( ءاملغ اراكل نلف



 ( ةعبارلا ةلأسملا) فيلكتلل ةعيرشلا عضودصاقم ثلاثلا عونلا

 3 تت ص 0 1 < 2 :

 نك رإ هم ليقت ال ةواصلانا د ءاح هبااف'ب افا عىلا نمو < ركنا براشتك قاثلاو

 ل1 | ادإ 3 هوا ءازحإ مدعإ لو وقنإ هكا لع نم تادحا لعأ الو 02 )» ع

 ها - كا اع اصلا جدير فراصر  قراعألو او اهناكرأ

 كيلذلا انه 0 يلو

 ءازا نإ هلوقف . ءازحلاىلع لادلا ٌتلاثلا ليلدلا هضرتعا دقف 1 مآ (

 .هنالطي تبث دقف * فصولا نود مقي اك ادرجم هب دارأ نإ ك رتلاوأ لمعلا ىل 3

 تكاذو 7 كافاما يإ اولا ف رب 1 فصولل ر 0 كقف فصولا نارتقا رعم هي دار

 0 اي

 هيفن ىلعال هيلع ءازحلا ةحص ىلع لاد 7

 * ةعادإ نقر ماثلا )لع ضرمخ نأ لوألا بهدلا تحلصاو

 كيل لا كارت ىلإ يكتب تملا" ىدم راض اذا ترق( لوألا امأ )

 الو نو تاودلاو ةيانعلا اهون ندم يع هيلع اقل نأ عنتما

 رمأل العتي: نأ زئاحلا نم ذإ « ةرصحنم ريغ ةمسقلا نإف ( ىناثلا امأو )

 ىف حيبق وأ نسح وه اب فصنا هنوك كلذو ٠ باقعلا وأ باوثلا ريغ دبعال عجار

 ىلع أيعوقوف افعل نع 2 2 لاعف آلا ناف ) ةكلالا 3

 عناصلا لاك ىلع ةعنصلا لاكب لدتسن نحنف . ناصقنلا و لل كتل ىف ماع

 110 او الاب او مكب اكانللا عطا زارت كئاضملا تايبلف :انلعو
 ها مارد مت الف . هنم بولطمو تءاكانللا ودعم الق كمال اًضصرلاو ريصلا

 ربصلا هنم ىنأتيال ملعي مل اذإ هناف ( معي ملوأ | م ملع ) هلوق ىفام ذأ معي هبو .انه

 اس رق مالكلا اذهل متت اخ باوثلا هل وكف ىدلا اًضرلاو

 م هأور )١(

 هل مهانلا كرك نأ ايزل اج اقتل والا وللا ا موذلعحل اهراعل و ةفضن م9

 . امولعم الو لب هيلع ارودقم

 ىأتي الف ءاحبقو انسح لعفلا ىف ةدايز.ةفصلا ةوق ةدايز نم مزليف ىأ ()
 ثلاثلا ليلدلا. حمصي ىتح : لاعف الا ىواست عم تافصلا ىف فالتخالا



 ا ااا تانيؤاألاباهةففاشلاو رقلكلا رد كلا وجاو: ل

 اهماقلعتم ةهج ن نم ةهوركم وأ ةبوبحم اهنأ ا
 ءازجلا لمت افصلا عم لاعف الا كلت ىلع 1 نوكي نأ واخ الف « لامفألا وهو

 15 تكافضلا راصد توافتما ءاوذلا ناك قاف '"اذلارآ تاتا كرت ل

 سيقلادبع حش لعف نوكي نأ مزل ًايواستم ناك نإ و . بواطااوهو . ءازملا نم

 . علاء نا نم لعفل اس ياك 0 النا ةحامنخ

 كال ايدل نحلل 0 نأ 3 لف مزاي. امل ؛ حيحص ريغ كلذو

 وهام نوكي نأ مزاي ًاضيأو ١ كلذ فالخ ىلع لدن ةعب رشلا ءارقتساو .:بويخم

 3 0 نأ تلق. لاك وفول تكلا وا ل

 ةولطم تق ءارذلا كم اب المشال نأ ترش ا

 نذر 0 كلذ اج يراك علا ملع عوبطلا فاسو

 : كتم اهلغ كاثرنال هنأ لغ ةلداالا نم رك دا هدفنا الو

 نوكي دف ؛ نامزالتي ال فياكتلا عم تالا اناوتلا ن اقل(

 ناو الو فالكشلا نوكي كفو. فلكم رودقلا ريغ غل

 ٠2/1 ىأ امارعت 6 ارارطضإ ناسناولاب ةلراتلا حستاصلا ا باقعالو
 ا

 ب وا اهم م

 ام هلبق نيالدلا ى ىلع هنبي ال كلل م 0

 عباوت نيقلعتم امهلعج اذه ىف 1 ”تافضلا فن ضتلاو ملول 2

 صخالا لوأ نملقي لو بولسأ الا ريغ اذلو .لاعف الا نم اهقحاولو تافصلا هذه

 (رومأ ةثالث )
 ةدئاز نإو لاحلل 8 2

 ماكحالا نم ك-ىف هريغلبوبحلا ةاواسمنم مزايال ؛ موزللا اذه نيأنم (©)

 سكعلا الو تاور 2 نوكي نأ

 َساؤثلاب دعاولاوو راقثلا نأ اكدجبو,) ىيروغلا ابادكتلا كات تآزتراذإ ركنا

 تاي الا عبتتب كيلعف ٠ ىضرلاو هلل ماستلاو ريصلا ىلع وه امم .التالا عضاوم ىف

 عر داح الأ | ذكو ءاهويغ ولاوخ الاوز كوكتملاو نآوعل اآوةزقبلا روس قد كلا

 ( طخسلا هلف طخس نمو ىضرلا هلف ىذر نف مهالتبا اموق هللا 250



 (ةعبارلاةلآملا ) فيلكتالة عي رشلا عضودصاقم ثلاثلاعونلا ٠

 نما اج يله لدعيسف (ىاثلا امأوإع

 تلت 01 قفالاو اللا قلم تقادم ودل :فاصوألا» نأ (اهنكإأ)

 ىلإ ناعجريف « ماقتنالا وأ ماعنإالا سفن امهسداري نأ امإ ىلاغت هللا نم ضفغبلاو

 «ماقتنالاو ماعن الا ةدارإ امهب داري نانو تارا لاق» مار لع لاسألا"اقاني

 برعلا مالك ىف نيموهفملا ضغبلاو بحلا سفن نأل ؛ تاذلا تافص ىلا ناءجريف

 يل للا 1ك حولا فرحا ةنئاط از الفول كانت ديقلاب لع انالا# ةقيقمل

 7 باقعلاو باوُثلا نيع امهو « ماقتنالا وأ ماعنالا سفن ىلا ناعجار ضغبلاو

 1 انشلاو بارتلا ين نلت اذ روك هلا فاض الا

 « باقعلاو باوُثلا ىلا ناعجري ال ضغبلاو بحلا نأ انضرفول انأ ( ىئثلاو )

 . بولطملا وهف مزلتسانإإف . ال وأ « باقءلاوباوثلا مزلتسينأ امإ تافصلاب امهقلعتف

 مجاررمأل 00 "7" لاح وهو ٠ تاذلل امإ ضغبلاو بحلا قلعتف مزلتس مل نإو

 اال 0 نا لاس ي نلالا نك ع نا نذل .؛ ناخيت ع وزنا لام مقا لا

 "ا امإ رافعا لك لاكبل ا دذو قولا الا لع ىتلاوم لورلا , لقب لك ول

 كالذرألا دمع عجري. ال ا ا

 نيلوأالا نأال : ماقتنالاو ماعنالا نم دس عمرو ا وثلانا لاقي د دق 8

 نوكي ةرخ الا ىف نوكي كف هعم امو ماعنالا امأ ؛ ةرخآالا رادلا ىلا امبيف روظنم

 متيالف « اهيف لزاوتلاو ابندلا ىف ناسحالا ىلع دراوملا هذه ىف لمحي دقف ٠ ايندلا ىف
 هيفام تفرع دقو . ماقتنالاو باوثلا نيع ان اذا الا ليلدلا

 ىف مالكلا قبي هنأ الا . هلث بجو .ىثلل بجو ام نأ وهو «هلياد قبس (؟)
 صخفشلا تاذ وأ ,فلاسلا ديدرتلاّ ش نيع نوكف ةفصلا تاذله ( تاذلل ) هلوق

 از م ردلا ناكااذا هناركلا# + ةلاختسالا  نجتمللا ليلدلاريظن هيفا ق افدةفضلا ئذ

 نأب باجيف ؟ ( دبعلل امإو ) هيف لوقيس ىذلا دبعلاريغ تاذلا لهو :لاقي ريخأالا
 اد ايلا راغلا ةلاجتمالا أك الذات ةضخيموأ ةيودغ ةفنضي ةفصتملا تاذلا: نقلا

 هيلع انهنو ًاقباس هكرت ىذلا ثلاثلا لاّتحالا وه اذه نوكي ذنْيح هنأالا



 ١ ١ 6 ةيليجلا ا 5 باقعلاو ضغنلاو 0 ناوُثلاو ىملا قلعت له

 كدقاوأ ةفطاوأ كلاذلا نإ تعم وم ةصالاب قاس

 فاول تارا وفقنا حصير له : لاقي نأ وهو 6 ىلاثلا رظنلا امأو ع

 ؟ حصيال 1 /ةناقلاو تاتا ريل ففتاالاذا,ناأبن ذالك

 تايلور تارت ايد قلم الورم اهدعأو , هديرأ هيدا ورا نك

 زخالا نود اهدحلأ اهنا ئامج نأ تل تلاورد ايام اعله ا

 نينا كرفان أل قيل ىوورظتلا نمايف نال كح ورف 4 يحال ادع

 نيهجوب هيلع لدتسيف#« لوالا امأنإ#
 اهيلجي الواهملاز اب فاكيال اهبهبشأ امو اهلع عوبطلا فاص وألا نأ ( اهدحأ)

 ؛ :لقاهإلو ةنلع باث ال هب ,يقلكيالر امو ..ىاطيباال اع كبك 0

 اهلع باو ال اهملا راشلا فاصوأالاف . ًاعرش فيلكستلا مبان باقعلاو باوثلا نال
 باقعالو

 ةيح نم نوكي نأ امإ فاسو الط لع نعلاو باول نإ 0

 لك مزالو الازاك نإف . اهمناقلعتم ةهج قنوات ع ا

 اقاعمو « ًاعرش ةهوركم وأ ةبوبحم ةفص تناك « الع انام نوكت نال 023

 نادضلا عمتجم كلذ دنغو . هلثأ بجو ءىثإل بج رامز ال4 كلذك انا 0

 اهناقلعتم تيب نه ناك ءنإوا لاح كلدو .ةدكتاو ةبح مم ةدحارلا 05

 اننا سقف, اييلغالا_اةلوزبلاو لامخالا لهو كي تاقلعتلا ]لع ملال

 ١ نيواظملا لغو .اتاسباالو اهلي

 هكيلع امو ىراتيملا لاق "نقلا يطا ظل ةازاوتلا نع ساس
 هريغو هجام نبأ نع ثيدح رخآ 0 كش ا عضوم ىف لاقو . ع وفرملا ىف

 هيلي قياخل و ةلطقفا هنا رك مل ا نال 60(

 ةهو كم وأ هنو هذ نارك دكت 1, لظذف كارلا و كا اللا ل

 ىرخا ةهج نم ماله هيف هل ىنايسو . ليلدلا



 .١ فيلكتلل هيدا مضو دصاقم ثلاثلا م ١) ةعبارلاةلآملا (

 يي للاقت دل 7 تانك نم الفألا نع دل كا قا اوذلاب ا

 مك 06-2 8 36 ع

 0 هيعمل 0 هب كا امل 0 ا 1 0 ةبآلا ( ةوبخو مخ 0 0 ىناب

 عضاوملا هذه ىف غوسي الو « نا وة خخلاو او هلال راكإلا قمرا 22

 اال تانك ر اتينا فار دكت" طا امال !تدجفازلا نإ! كاف نأ

 لاتفشلا داوم حالتنا انااا

 ل

 ىلا هيك لاديذلاو قبلاو بحلا وات نأ .اضيأ حصي

 ا ا 5 ( ملظ نك ار نم ءوسلاب ان نال
2-6 

 0 1 0 ا قّواملا ملل لا ٍلالَحلا ضع 0 ((مم 0

 حععبف 06 5 ادإو

 0 0 ل هيلا

 ع

 ل 5 500 0 0 حدس كلذ 0 أ 020- تا

 .لح ل ةفوصوم تناذ ناقلعت. ةها 2 فتح اذهف « ن احلا 5 و ءاحّشتلا 2
0 7 2 

 (( نيرباصلا بحب هللاو ) ( 0 2 0 للاعتماد أ فصولا ثالذ
 ه2 الانا نإ 0 اضل ا ال
 10 ل نس 0( اقيدخلا فو ) نيملا افلا ريال ل ( ) 0 ل 27

 / 1 ا تاقفلاو  تاوذلاق ىلطت "ندم لاو [تخلا روع )» 0

 هثسدح“: ىززءلا لاقو . 5 احلاو ىذمرقلا نع ريغصلا عماجلا ىف هجرخا . 0

 ( همعت نم +, ؟وذغي امل ) هظفلو . حصص
 501 رمال هلا لجلال هبحفتلا ةصحسلاا طخ نأ" ةانقم نأال ! (0)

 تاونذلاب قلعت هيف بحلاف

 است )واذا وأ هانز 65

 :ءهأور لب : كرار ا هاوس ساما لا (:)

 ةحصلا#ةمالع هنناخي ئقلعلا لاق . اضيأ ىراخبلا
 قو 0 هاو ((نيمسلا وتحلاونيمحلملا ندلالهأ ضغبب هللا نأ ) (6)

 مق 03 00 0 واللا قئاغلا عومتملا ىف كلذ رك ذي كي انوقوم. تنك نعي ناكالا



 ١ 779“ ةيلبملا فاصوألاب باقعلاو ضغبلاو «تاوثلاو بحلا قلعتي له

 هيرطغابعلاو تاحتلا قوم ادهو ةفاتخا | انمرك تاب مس لا

 57 2 )»ع ف لا 5 0( 8 تلا ىف ا ءاحو . 52 ريغ وهوؤ»

 نم هل 3 الفار ريخ ونا انا » : هعفري ةري ره ىبأ ثيدح لمح دقو.

 *”ندبلا ةدشتوقلا دارلا نوكي نأ ىلع "6 رْيَخ "لكى و . فيّضلا نموا

 قالخألا يلام فحم هللا نإياما+ ناطقا كلذ فالخ كمضلاو د 0 17

 ةنايملا الإ لح لك ىلع نوؤلا ع 3 1و 3 « اهف 2 8 2 :

 000 0 ناس دكا

 ةان الا وهو ًابوبحم لحملا دْض ناكك لذلو . ةيهاركلاو مذلا

 كامن الا[ نما حاجتي اع نانو ةطتلاز للا نإ ا

 حصب 2 ) 0 » ليلد ريغب رهاظلا نع جورخ 4 0 » كلذ 2

 قافب ولو ةحامسلا بحب هللا نأ ريبزاي هتمه ردق ىلع دبع لك هللا قزريف ضرالا

 | حصي ال وهو ( ةيح لتق ىلع ولو ةعاجشلا بحبو ةرم

 ةريره ىفأ نع و ملم هج رخو  ةضلاع؟ 6ك ىراخلا عا 0

 ( ريست )

 كلام هجرخأ ( ىفنيلذابتمللو ٠ فنيروازتمللو , فنيسلاجتللو ) : همام (9)

 دين )
 ( نجت زجر دش

 قلخ ىهو ةمب زعلا ةبالصو ةدارالا ةوق نم رهاظلا وهام ىلع لمح ول لب (4)

 دب ري هنأ الإ . ىرطفلا قلخلا اذه. بحلا قلعت نم دي ريام ىلع رم الا ناكل ىرطف
 . اعم نيرمالا ىلع لالدتسالا هب هل متيف ؛ ىرطف هنأ روبظل ندلا ةدش هم 0000

 نحاول ايدج اتييلع ليلدلا نك نأ رد 10
 هيف هظفلو تاقث هلاجر ىزيزعلا لاقو ىباربطلا نع ريغصلا عماجلا ىمهاور (ه)

 ( اهفاسفس هركيو اهفارشأو رومالا ىلاعم بحب ىلاعت هللا نا )

 ظ (.ص ار جر مدقت (5)
 مم + جا تاقفاوم



 (ةعبارلا ةلألا) فيلكتلل ةعي رشلا عضو دصاقم ثلاثلا عونلا 6

 ملا ماعلا هس نك 1و ”١ ايرطق نك غ6 قاتلوا

 اهوح نك امو ) سيقلا كدع جشأ 2 أمهم داووشملا ةانالاو حلاو

 نع تاك تناك ةيخ نم ؛ ةلمخلا ىف اهل قلعت هاد نا رهاظ لو الاف

 كين ناكلد 1 ضلال اق ولعت اها كالادك و. اهدصفالوبهتردق نحح

 ةهح ا )» امادحإ 00 نيثهح م هيف رظنو ارا ا نك 0 وهو فانا

 'باوث اهيلع عقيام ةهح نم « ةيناثلاو » ؟ هل ةب وبحم ريغ وأ عراشلل ةب وبحم ىهام

 ا

 "007 اك «نسعبلاو بلا نأ لفللا_رعاط قلن 3ك لولا نانلا اماذاد#

 نيتْلَصَحا كيفننإ » : سيقلادبع جشال مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ىلا ىرتالا
 0 0 < ا وو م

 . امهيلع" ”عوبطم هنأ هريخأ تاياورلا ضعب ىفو *"" « ةانآلاو رخل : هللا ايبحم

 طع لا نإ » : ءاحو ا 3 نعل ةفاحدلا |

 0 'حاور الا » : ثيدحلا ىفو ع لق ير م

 نسحلا بطاخي ( نولخبمو نونبحب نإ ) ثيدحلا ىف درو ام عم هرظلا )١(

 . دوادوبأ هاور «(ةان“الاو محلا : هلوسرو هللا امهبحب نيتلصخكيفنإ) : سيقلادبع

 ىذمرتلاو

 رت م , امم ضغبلاو بحلا قلعت ىلعو ةيرطف اهنأ ىلع لالدتسالا ديرب (9
 هلك هعنص ىف كلذ

 ةأرجلاونبجلا) : ظفلب ىلعيى ا نع قئافلا عومجما هيانك ف يامل ا 3 4

 نع كدح.هاو هنا : "ةغرؤ بأ هنع لاق نم:هيفو . ( اش تيح هللا اهعضي زئارغ

 00 انمب نالت نبأ

 ولوبةحامسلا بحي هللا نأ ) تاعوضوملا ةرك ذت هباتك ىف ىتتفلا خيشلا لاق (5)
 وهو ٠ ىناغاصلا هلاق 4 ع وضوم ( ةيح لتق ىلع ولو ةعاجشلا بحب و ؛ تارمب ىلع

 نطب رارق ىلا شرعلا ندل نم حوتفم قزرلا باب نا ريبزاي : ظفلب .ىدع نبا دنع



 ١11 اراك افك للا عضو دصاقم ثلاثلا عونلا

 لصف
 < دم اه ا 0ك لا ل حماملا اذه نمو

 4 نانللا اف نك ع م أمو 4 هاحلاو 6 ايندلا ام>و « كيلو 3 ركلا

 : د الا نم ها هيلعو : هريعو تاكا ع ّق لازعلا هر امو

 2 ةحملاو « نيقيلاو « رابتعالاو كا العلا ب د يلا هدف كك

 ةردقال ةيبلقلا فاصو الآ ناف 4” لمحت ره ام اههايشأو «ءاحراو ( 37

 00 سيل ولم ناك نإ و زعلا نا 0 اللفا . ءاهمفن الو امانا ىلع ناسالل

 وهف تاي زورضلا نم ناك نإ كواطم و هحوت اذإ ”فلاطلا نان ؛ 0007

 "00 نا ىرؤرص ربع نك نإو هك فارصنالا هنكع الو 34 لصاح

 رطل ار كل ؛ معلا سقت نود بستكملا وهو « رظنلا ميدقتب الا

 نورك .:يكتكللا وه ةيفكاطنلا يسرتق .؟نيموشلا ةيمزال ل لا

 راسك ىلاعت هلي ناو ةنارالق ادع هارت لطنلا 12 علا امأو ٠ هدحو بولطلا
 0 000 م تالا . 2 ١

 لوععتم عيمجاف 4 كد لقت ١ ما-- نيققحا ا وه 6 د اهابسا م تايبسملا

 . لاج ىلع هتلازإ نكع مل لصح اذإو ٠ هسفنب بسكلا تح لخاد رغد 1

 تاك اذاؤ:!ليشبلا اذه: له عنو ةعرسما اذإااةللاانللو نارك

 هنم رهظيام رهاظلا قى ءاح نإو 4 ل أم تيكا حصل م بيترتلا انه ىلع

 ش) 1 ا 34 اهراقبب وأ 3 مع 5 وا 6 اهمدقتن م: كلذ ريغ خلا فورضُم الذ

 د« ةعبارلا ةلأسملا +

 ديول تاما اذنك الو اهيلح ىلع ناسن الل ةردقال ىلا فاصوألا
 س6 2 ع 03 . : 0 0 03

 هللا | محا » : هلوق وحن ىف بحلاو معلاك ؛ لمع ةحبتن ناك اه ( اهذحارإ

 اطاةححمللا هلع ألو ورا واعلا 1 ةفرلكعا تاكو اهم فيلكتلاف )١(



 (ةثلاثلا ةلأسلا) فيلكتلل ةعب رشلا عضو دصاقم ثلاثلا عونلا

 قلعت ام ىلإ فورصم هب بلطل اذ ( نوماسم مثأو نتوم الوز

 لافألا راب كاذبا اعلم الا داهادت ناك ا امل 0 ٍِط

 ا و ا ىيلتللا تاظاار يك عع نديص ع قا 0

 اهريغل مأ اهسفنل هن كي درك د يكس

 نك ع اخاعم فافو ريا تكس 1 د 6 ثلاثلاو

 . هكحم هيلع كح نيمسقلا نم هل تتبث ثيل « اهتئاقح ىف رظني نأ اهيف رظانلا

 ك1 ا لا ايلا لاو لاو للا مآ نم بطي ىذلاو

 الس دا 0 ةقاللا اع نقرب ازال انا ور اراك ناينالا لع ةلغاو ابنأ

 اك دب الب  اهعبتي فاصو الا نم ناسنالا ةرطف ىفام نإف ؛ اهعباوتب الا

 اال ل ل اق امو ال « لام ذل كاتو ع ديل بلطإل هياكل
 ا د فرعي ل اع ال نمور للعلا تيحوردسلا الو ةردملا

 5 طلاق هبسك ت - 2 لدي اع ناكو:قبايلاوه اه رشا ناك فان ارح ةلاعفأ تينا

 1 ال ا م ارت 7 كا اودام : هل ا هيلع درو

 06 الا ىلع لاك هل معن ىف رظنلا ىلا هحوتلا هب.ادارم؟ < « 5 ف جيلا

 ديلا ند لح الام ! رفيع اذا ةرهجلا تلا راقللاا نع ديكو 0 !إ

 ا لا 1 ةريييلطلا هييكو تح واج ادراطترتتلا نكي مل نإو . هنع هني مل

 عاقولا ةوهش رظنلا ريثي اك ماقتنالا ةوهشل ريثما بضغلاك

 لحلاو نيجلاو ةعاجشلاب اهليثمت ىتأيس .(1)
 ضغبلاو بحلاك ىأ 2

 اوباحت اودامت) :رك اسعنبا ىورو . ديج دانساب هدنسم ىف لعل وبأ هاور ا

 ( مكنع لغلا بهذي اوخاصتو

 ىدذمرتلا نع دعب ىنأي امم بيرق هظفل (:4)
 (بضغت ال) : - ىنصوأ هل لاق نمل مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق لثف (0)

 .ةرمج هناف بضغلا اوقتا )درو اذلو بضغلا قحال ىلع هبف ىبنلا درب ؛كلذ ارركم

 .(ضرالاب دبلتيلو عجطضيلف كلذنم ”ىثب سحأ نف لاق نأىلإ - مدآ نبا بلقىلع



  507 20ا ١7

 ٍ 52 صقن 1 الو 6« ةمسح ةقلخ ند حبق ا نسحب بلطي ال 31 قاطب

 ايم الو هلال عراشلا دص#ي ال اذه لثمو . ناسنالل رودتم ريغ كلذ نإف

 رادقع اطاسرإو 6 لح "ل هل حونحلا نع سشنلا رهق بلطي نكلو 2 دع

 قرت هردل هبا نامألا كعلم ام ىلإ عجار كلذو . "لحي ايف لادتعال

 2 ع لخاد وه ا ا

 د ةثلاثلا ةلآسملا 6

 ناسالا اهيلع اعوبطم انك 5 مدقتام لات < افاموأ * 3 ا ايلدلاب 5 نإ

 كالذ نوكأ 6 6 0 نابرض ا م اع عوبطلا ةفاضو الا 2 3 -- 4

 ناهرلاب تت وى 1 لوك )) أهم 2 مدشت 7 0 211 هيف ش

 هلوقل « هيلع نانالا عبط ام لا خا 5 . كد هن

 كك اقل: 0
 ا 1 ةعاجشلا ناء اخ كفو 7

 3 نم ءايش تام لا سا

 ةكرَي ال مع 0 هنأ اع
 0 ١

 مم صعب 5 6 املا نس ا ند بح ىلع بواقلا
َ 

 :ءاحو . 00 نم 3 اهزلا دنع دودعم وهو « بضغلا ف لعح دقو . ليبقلا

 "72 بذكلاو ةنايملا سيل قلخ' لك ىلع نمؤملا ”مبْطي »
 ماسقأ هنالث ىلع 5 نر يضر 00 اذه تل 1

 : ةلوملا 0" لي اكو 7 0 , ملام 6# اهدحأ ع

 ب 3 ا و اهيا 00

 كنع

 5 احلاو خيشلا ىأ نع ثيدحلا زومار ىف هاورو . سنأ نع مسم ةاور (؟)
 اضيأ سنأ نع

 فيعض ثيدح وهو ىزي زعلا لاق . رمعنبأ نع قبيبلا (9)



 قلقا ةيانلا ةلادللار تيلكف ةيبترشلا عضو دصاقم ثلاثلاعونلا

 ملا دبع 00 وو اا ولا وعاوز : لات

 كلذوحم ناك امو« ملاظ هيا ول اوفو 5 مّ لا

 3 علا كرتو « مالسإلا وهو': ةزدقلا "تح نلخاد اه ألا هنم ييولطلا س

 1 امل ان سيو كلب را تال ذك ولكنا رحال ميلتلاو « لتقل 2

 3 0 وب اسوهيلع هلل اال ل اعس ارت تح «.ةحلطى ا ثيدحب ىفاءاحام

 5 ا : ةحلط وأ هل لوقيف « موقلا يريل عاطتي م دالاو ةالصلا هيلع ناكو
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 لاحن كلذ ىلع 00 نمدخ مكح صوصخ اط سيل أ اذاف

 ل 0 كح صوصخ عضوم اهل ناك و د نان( .يفاتلاك)

 ار ل ا ادافع عملا هكالذير رش :نوكلافلكر دا 6 "ا ىلو الان قا تناكمل

 ماكر ةلاانلارأ لع ءاكس سيفو قلن اثلا قمالم علودألا يطل رية معة راسل ع نكت

 . نكعال .فلخ

 الملا لاك نإ و « دصقلاب ةلاد اه وك ىنني ال عبتلاب هلا راك نإ ؟ كاف إل

 دوصقم عيملاو « ةعبات لصاقمو ةيلصأ هدمها رسل كففرطإل قار 1 اما

 !ةارفتلا رعولا عم ةعباتلا دصاقملا ىلا دصقلا فلكلا نم حصيو « نك

 57 اوكا ف:ةدهانشللا نضرالاهأنُط 20 اع 0" دا رملا: يللا 0

 قيلعتلا اذه دارملا نإو ءنصوضالا قام اعظق ريغتولديتهذهو : ةدؤجوملا كالفالاو

 دقي امب ؛ ةمامح تنغامو محن علط ام : وحن . هلثمف برعلا دوبعم وه ام ديبأتلا

 د راصعللا ملل ادم ضئرانل ناينتت [ضارالا وعلا والا نوكف :عقرلعتلا ال تييأتلا هب
 لوقلا ىلع امأ.عقوملا مهفلا ىف هعقويو ىنعملا اذه ىوقتي قيلعتلا نكلو : ديب اتلاوهو

 هلا ول ضدأ نومي هناا ناب عنعم مودال ةءاضاةويلللادا هللا“ نأ

 اذلف . هيف نحن امم نوكي الف ماودلا ىضتقي ماد ىلع قيلعتلا نأو ؛ندذه ريغ رانلاو
 هناف « رظنلاقتنا انه مب ضع مالك نأ ملعت اذبوأ ( نانفت اني 12 اع ءانب) لاق

 مل ىفت هطانأ ا حضاووه ام امه مانو“ زاغلاو ةتحلا ءاق ىف مالكلا ع

 يداك الع نأ نع الضف « لسم هب لقي
 ىلو الا ةجلانم هنع ةرابعلا نوكتف ءايلوأ ادصق دصقت ةبج تناكل ىأ (؟)

 ةئناثلا ةبجلا نمال



 68 "ا والا ىناعلا 0 مكحألا هات

 : 06220 يا 0
 اظمب ١١ «كيع هيف هل 0 اا رجب مالسلا هيلع هلوق ىف دوصقملا نا

 «ةزخك_لطقمال ىلا( ئا1] نماتادإ رف كلا رع ؛ يد «دا م اا

 2 2 للالدهننالا نأ تف كلدنكا ناك: اذأو ١ ومالا عودنا ىناتلا موت ت0

 5 فد دوخام 5 هنوح نر

 1 : كفانا مالا نا 3 7

 اتا ل عبتلا وىلو الل ةمداخ ضرفلاب ىه اءاةهجلا هذه نأ ( اهدحا )

 «اهانعم ةحضومو « الاكبر و6 كوكا دك ب ا 98 0 ئم اع
 ءاغ 2

 0 وق م َّ مهفلا 3 لوقعلا ندر 4 لوبقلا عقوم عادت لإ نما 0 ةعقومو

 كنإ 2 هلوقو 0 متلشإ اا ( 6 هود حبب وتل وا 57 ديما ىف اللا

5 
 هغلامم وه 0 00 1 هب دصقنإ , اذه 0 نإف ) ب ا | قو , زعلا تأ

 حصبالو 04 اوالا نا : كح كم كح 2 ليش م كلازإف ؟ : را وأ تنانبلا
0 
51 

 1 0 0 ةانك يلا ين رقلا:لاضاو ) : وحن ىف لوقو 02 نأ

 ريغو لاؤسلاب ا ددسألا 0 هيي دفا دبا ا نكلو عةيررقلا لح

 مزأو٠ 600 را كل

 ىنعم وهو . ازاجم كلملا قلطم انه دبعلاب عراشلادوصقم 0 نأ قارافالا هن

 ليما الو

 قتعلا باتك ى.رمع نبا نع ىراخبلا ةآود )١(
 ىعبتلا ىنعملا وهب الثمر ظبي ديتلاو "“ لصالا ىلا ديوضقملا لس ا

 امأ الثم ديدبتلا وه ةقيقحلا ىف انه دوصقملا ىنعملا لب ؛ كحهنم ذخأب اهنم الكنأو
 ل اذهو.ىعبتلا ىنعملل ىوقةملاوه ىللصأالا ىنعملا ناكر .. ادوصقم ,نلق لعفلا بلط

 دوصقملا ىنعملا ىلع ةلالدلا: ىف .ناكفني ال: امهنأ ديفن: هنأ الاهررقام سكع ناك اكلاو
 نأ ل ةيداعلو م ناكل كلذ لاق ولو . مبفلا نم عقوملا هعوقوو هتيوقتو

 قىرونادلا .ىعملا وعم رمكالاو اًضيأ اه ىلبصأ وهران دبحا عوض وم ةغصلا

 : ديدبتلا ىف ةغلاسم

 لاؤس نودب اهلهأ نم ادحأ عدي ال هناك ىتح . دوصقملا ىنعملل ةيوقت وهف 0



 ( ةسماخلا ةلاسملا ) ماه ] ةعب رشلا عضو ة:دصاعم ىلاثلا عونلا 6ياب

 د دوحوم ا دإ 6 هع ا ل 1م للا نارك ا 0 0 || ىفن نم مز

 ك-مع 1 كر ل

 ١ دلالم هل 0 ايربتلاو توتا نايل وك و! تدول ع اواققسو

 6 كاب 5 0 ْنَأ م : 0 )»ع رد )| كلا ا مف ((

 .ىلع دكا نراك ببس ىلع لزن ماع لك هلثمو . هلم ح جرا نيت ال

 . قيراط 12 كسلا ناك نإ و.« دوصقملاو طقفللا درجت ًارابتعا “ .ييعتلا ذخألا
 ِء كول 0 5 5 2 1

 .نا عم ( عيبا اوردو ( 3 لاعت وقد داق ففمقو عيبا داسف ىلع رد

 عيبلا داسف نايبال « ىعسلا باجيإ دوصقملا

 العم « قتعلا ةيارسو دبعلاب ةم لا أ 6-5 6 نايا ىيايفلا ا

 ( دابع مثلب ) هلوق ىف 0 ف هر 0

 هلبق ىذلا رصح ا ىلع لك 0 مالك اذه 3

 اعلا ار ناكر وسلا يسلك تقس امف) رمع نبا نع ثيدحلا مق

 يعاب فلما حرج رجم ديد 1

 جرخلاوجرخلا ؛ نيينعملا ةدافإ دوصقملانوكيالملو ؟ اذه فل ؤملل نأ نك

 ا 11 2 ل رابق اع ةباحالا لص الا دطقلا نوكي دئليح هنأ "دير. .هلغلا (5)

 الل ا مآ اع رهو ٠ ىف لب الضأ اد رصقم سيل هيف نحام لبق نم دئازلا
 باب نم سيلف عضولا 0 000 ةحبص ننفنب ثيدحلا لثم.ىاةيلع

 تارا سيل ( هلثمو ) هلوقو . ا ارابتعا) هلوق هيلع لدب م مزال

 كف نأ أوركذي مل مهناف هادم | درر اك قباسلا ثي ؛دحلا نإ. ةماخلا ةاناعملا

 وهو عوضوملا لصأ ىف ةماعلا ةلثاملا دارملا لب ببس ىلع لزن روك ذملا ةاكزلا

 ةقباسلا ةلثم “الا ةيقبك ةيعرشلا ( ماكحالا ) طابنتسا ىف ةيوناثلا ىتاعملاب دادتعالا

 قبسام عم شمتم وهو . هنع ىهنلا نم همر هداف لع ةلالدلا نأ ديري 3(

 عوضوملا ىف
 هيف قرف ال ةيرحلل عراشلا دصق ناف . هلاثك قرافلا ىننب هيف عطق ام وهو (107)

 : اعطق ىثتالاو ركذلا نيب
 لع لاد هعضو بسحن ظفللا نا ىعملاو . ( عم ) لدب واولا رهاظلا 02(



 ه1 أ هر وتلا قالا نم ءاكحألا دافتس له

 اذهف .ناحتسالا يحوبال همجوت "ناكل سحب ةساحتلا سل 0

 هرك ذدصقامم مزال هنكل ؛ ةساحنلا ليلق هلحن ليلقلاءالل < نايب هيفدصق عضوملا

 : نام هولا رم نحل 1س ل يونا ريدا ىل ع مال
 2ىم

 1 دصقلاف ( َنيَماَع ىف هلاصفو ) : هلوق مم( نو

 002 مث ؛ليصفت ريغ نم ًاعيج نيرمألا ةدمنابب لوألا ةيلآلا

 نم , مرق 0 هلم هل 0 0 0 اهدحو لمخلا ةدم نابب نع تكل

 ريشأ ةتس اهلقأ نأ كلذ

 ملا دي ج ا هربا نع فدل 0 50

 .ةمحو ًابنح حابصالا زاوح لع لدي هنإ ةيآلا( دوسألا ظطيللا نم د 0

 دوصقم نكي مل نإو « كلذ ىضتفت رجفلا عولط ىلا ةرشابملا ةحابإ نآل ؛ مايصلا

 برشلاو لك .الاو ةرشابملا ةحابإ نايب ىلا دصقلا نم مزال هن ال؛نايبلا

 1 ”نحكرلا 2001 اولاق + : لاه هلوقب ! كلل ل“ كلوألا نأ"

 تالثزإب“' وطقم نااوقع كارالا نكت او( ع

 هنكل ء كلع, ال دلولا نأ ال « دلولا ذاخما ىنن ةكرتالبلل اسنيم هل

 عر او نت وعلم ويف فارع ل سكان ةيركتلا 11 طل ا ا

 دوصقملارهوةيدوبعلاببسب ةيدلولا نناملهن ال ءأدلو هنوك قنو ًادبع هنوك تابثإ نم

 ناوكي الو كام ال كولا ةيدوكلاو هداولا نب اكان كاشي تأ 2 0

 (نوكب النأو) هلوقو . كلمب ال داولا نأالهلوقل هيف ريمضلا (هنكل )هلوقف . ًادبع
 مزل كامب ال دلولا نوك نأ ىنعملاو هنع ىنغ الو فطعلا فرح لصالا ىف هنم طقس
 حيرص امهالكو , ادبع الا نوكي الا تايثاو دلولا ىنن امهو ةب الا ىف نيرمأ نم

 ضل كا دج نيشعملا تنم كل اهينرطس |

 امبفانتب .لالدتسالا حص ىتح ؛ كلم ال داولاف كسلا ىأ ةيداوعلاو ةرلا

 ون م + ج  تاقفاوما



 (ةسماخلا ةلأسلا) ماهفإلل ةعب رشلاعضو دصاقمىفاثلا عونلا 9"

 ناسلب اهنوك ةهج نموه امبإ ماكح الاىلع ةعيرشلالالدتسالانأ ( ىلاثلاو )

 010 هللا لدا ست اسال اذهو - طقف امالك امرك ةيح نمال , فوخلا
 ان مولا عم ةفصلاك ىلو ألا عم ةيناثلا نإ انلق نإو اذه . ةيناثلا ةهحلاب لد امو

 40 1 شي صخت فاذلا نك اذإ او. تاغ ريغ هلك كللَذَف  ةضاظأو لطفلك“
 ' ريغ نم حيجرتو . صصخ ريغ نم صيصخ ةيناثلا نود ءاكح الا ىلع ةلالدلاب

 اك ا 6 ةناثإ نم ةلالدلا ! لوا كاذ ذإ نر تسيلف « حرم.

 نعلارد

 فاضح نم ماكحالا لل ايو كافور دق ءايلعلا نأ ( تيان ادن

 : ةريثك عضاوم

 : مالسلا هيلع هلوقب اموي رام 35 ا نأ

 001 اتا را الوسم 6 0 دا ا ا

 000 ل 0 ولالا كلو هللا ارا
 ال قم رعت ةدانزلا

 : مالسلاهيلع هلوقب هريغتال ةساحنب ليلقلا ءاملا سيحنت ىلع ىعفاشلا لدتساو

 اانا للف سباتالا ف هن سوا معو نيك دك افشتملاإ»
 اك 7 نك ا رنتك نلف ايتاقلا عما م

 .تبثيالو : هدنمن:ا لاق ربتشا|اذكه لاقو ( لصتال اهرمع رطش نك ادحإ ثكمت )
 تيطلا زييمتهب اتكىفعب درلانءاهرث ذو هالطاب:ىووتلالاقو.فرءيال:ىزوجلان:ا لاقو
 : هنعلاقو 0 هورك ذ ىدلا ظفللا تيدحلا نمةنسل الا لع رودي امف تيحلا نم
 لصت + تضاح اذإ سيلأ) ناخيشلاهيلعق فت امهانعم نمبرقيو ؛ ظفللا اذه. هللصأ ال

 كثكمب )عوصرملا ؤلؤللاهباتك ىف ذ ىجقواقلالاقو ( اهنيد ناصقن نم كاذف مصت ملو. ٠
 ظفللا اذهم هل لصأ ال ( لصتالاب اهرهد ةياور:ىفو  اهرمع رطش ن 00

 ةالصلا عنمب ىذلا ضيحلا نم اهل عقي ام ىصقأ ركذ ىضتقي ماقملاف ىأ (؟)

 نيدلا هب صقنيو
 كا لالا .ةيسلا جرحا( هلكت نبأ ىرديالهناقانالث): ةفاع 697

 ىفاشلا كنم ليو: « هريغ 1 هر 5 نم ها ترسم هذي نوكت 3 مثوتلا اذه أ

 روك ذملا كلا



 886 (ةسماملا ةلآسلا ) ماهفإلل ةعيرشلا عضو دصاقم ىناثلا عونلا

 "لف اهذنع نوكي لعف'ىلا اذان مرفأ سفنلا نأ ء سائلا 200

 تحلو 06 0 0 مالسلا او هدايا هيلع نا امه نمو : هعوت نم ع

 نككلاو قمعتلا نع ىعس و 5 همنا هركنبو قفا تحن ناكَف : هعالبام

 ىف لهسأو « دايقنالا ,ىلا برقا هلك اذه نأل ؛.لمج قام الم 007

 روومحلل عب رشنلا

 د« ةسماخلا ةلآسملا

 ةحلولدا هيح نم : ن راق ىفلا لع كلذ تح نك مالكلا نأ تدب ادإ

 2 لصالل مداخ وه ىذلا ىيبتلا ىنعملا ىلع هتلالد ةهح نمو « ىلصألا ,ىنعلا لع

 صت2 لهو « ماكحالا هنم دافتس ىلا ةحولا ىف رخل نك بجاولا نم نك

 50 م وأ ؟ لصالا فا 2

 ماكح الا لع ةلالدلا ىف اهرابتعا ةحضص ىف لاكشإ الف لصالا ىملا 0

 6 ىماونلاو ا م كلذ كاف لاح 0 هاللخ 4ف معا الو 2 قالطإب

 ىضتقم نع اهل ةفراصلا نئارقلا نم أدر كلذ هبشأ امو « تاصوصخللاو تامومعلاو

 نم « ماكحألا ىلع ةلالدلا ىف اهرابتعا حصي لهف ىعبتلا ىنعملا ةهج امأو

 0 ردد حام الالي هس نا موفي ٌثيح

 رظنلا نم هحو نيفرطلا نم دحاو

 : ا لدعم نأ ححصمالف

 « هيلع لدام ىلع هتلالد ىف 50 نوكيا قنا ام عونلا انها ( اهدحا (

 هرامتعا ئم.دب الف ء ىلعملا كلاذل هب. ىنأ اع هال ؛اهرايتعا مع نك ا

 يح ىفتقي ىنعملا اذه ناك اذإف . حصي ملالاو ىلصالا ىنعملا ىلع دئاز وهو . هيف

 وهف . لوأالا عونلا ىلا ةبسنلاب كلذ نكميال اك« هحارطاو هلاهِإ نكمي مل ًايعرش

 نواطمللا وهو .



 ميد ا 1

 : رمع هللاق « قولا ىف كب و ىف تلغرودقلا نأ ول ىلإ ايسر را نس

 و . ةنلاملا اهمرحو'“ نيدرم نارقلال ف و ردا "مذ هللا نإ 35 0 ىب "ا لحمت ال »

 ل ل
 ىلإو

 « ةنتف اذ 5 نوكيا 6 ةامح هوعقدبف « ةلمح

 ةحاصملاب 0 ناك ا ناككف 4 ىدلعلا اردت 3 رشعم حيششت عم انهو

 2 ا )2 ةعقاو 0 0 0 نك 1 نماتلا ههح ىلع ىرح
 -_-# وأ 5 1 0 .

 نس ىيباتلا !| افيرقا تماكو 4 عئاقولا باسل لزست اراض سد سوفتلا ىق

 كح لزني ل كلذك تلز اذإ 0 ؛ ةيئزحو ةيكرحو . اكح اكح لزنت تناك كر

 ءلكتلا نع مئاصلا فلكملا سفن هب ا راس دق اق ىفلاو آلا

 كلذك مث « هل دايقتالل برقأ سفنلا تناك ىناثلا لز: اذاف « ًاسأ أر هب للعلا نعو

 0 ةلاتلاا ف

 ء مالسلا هيلع مدار 5 هامل ا ءادتب الا 10 2 كلاذلو

 ( مهاربإ 0-0 هر لاكن لوع - هيا 2 د ل
 006-21 هاا 0

 0 « 10 0 كف 37 0

 ١ نساعلا كلوا نإ ر

 (ذيرنل در هن

 1 ها 50 0 هيد تل

 007 واع يللا د تيدا ىو. ننال وأ دعارلا ركحلا ىلا

 1 010 او للف ىف روت هلال لضخ ريك لامفأ نما ذاعف نيفتلا

 داعو ٠ ةعاطلا لهأ ىف هلل ةداع ف و اذه . لوبقلا هل سفنلا ىفو الإ نأد ' اف ىأب

 ها اب ل ا اعيركل نب ناك كف ملي اير
 ْ ١ 1 الا كوأ نإ ١

 لاقي نأ الا «ءادتبالا ىف اوسن وأ هلوق هيف رهظي الف (

 دل نإ تاكا 2 ك1 ناش وهب اك ري وقتلاو دكوتلا _ى دايز. هلثمانا
 هأور ( نيدلا ْق هيعقب اريخ هب هللا دري نمو ةجاجلرشلاو ةداع ريخلا ) 0

 ىنارعشلاىزاجح دمح خيشلا) خيشلالاق ىزيزعلالاق . هجام نبأ نءريغصلا عماجلا ف
 نسح ثيدح : ( ظعاولاب روبشملا



 ة/" مبفلا ىف بتارملا توافتو قيقدتلا نم فاسلا نع لقن ام ليوأت

 موهفم ”١ كرتشم رمأ مكح ىلع نوراج عيجلا نأ ناب دقق . نوناقلا اذه نع

 هللا لع

 ىف ةفلطملا روم الا ف سلاتلا ف "هرج اعإ'تواتتلا يقام نإ(

 راصف « فلكملا رظن ىلا تلكو لب « هدنع فقوي دح اه عضوي مل ىبلا « ةعيرشلا

 هنم'بواطلا وهف ابرق ارمأ اف تاردم نش : دك ارد[ واط
 ذل ع

 ٌرمالا تواعت امي رو . هنم بواطملا وهف لوالا قوف وه ارمأ ف 000

 لع 07 كا ردق_مدعو هيف لخد اهف ما ودلاّلع فلكملا ةردق سدح اهيف

 ىلع أرداق ناك ندو ِ امود وه امي لب 4 5 رمؤيي هيتارم نم ةيترع ءافولا

 . مدقت ل فلاخم هنأ نظي امم ءاج ام ربتعي ليبسلا اذه ىلعو . اب واطم ناك كلذ

 ٍ عا ا

 "لمي ةقشم ىلا فاكملا جرخم ال هحو ىلع تايلمعلا تعضو هنيعب ىنعملا اذهلف

 لين ىف امبسب مسوتيو « هايند حالص اهم موقي ىلا هتاداع ليطعت ىلا وأ « اهبسب

 ل تلال راب كارم تلا اخ للا مل ىذلا ل١ ىلا نأ كلذو . طا

 انهنمو . ديع كلذ هلذاك ن م فالح  هداتعم نع هحرحم امع هبلق 0 اعرو

 0 اهيف ةيفيلكتتلا | ل هل ىف امو ”ناوعلا لل

 ةدحاو ةعفد سوفنلا اهنع رفنت الكل كللذو ؛ ةدحاو ةعف د لا 0 3 ا

 ها 21 7 هلا دبع نب رمخ نع قا

 نأ 'ىهو « اهتاثاب لوصفلا هذه ىف لعتشي ىلا ىوعدلا ف هذه له

 ؟ روبمججاو نويم“ الا هدهعي ىذلا هجولاب الإ مهفت نأ حصي ال هنأو :ةيمأ ةعيرشلا
 وورملا هتادأ لع نشقياهو روما ةميفب اموه فيلكتلا ق كرتشملا 259ا ك

 ىلع رجحلا نم لوصفلا هذه ىف سفنلا هيف لاطأ امف مالكلا امنإ . هيف ةيرم الف

 جئاتنلا هذه هيلع ىنبو روبمجاو نييم الا رادقمب الا باتكلا اومبغي نأ صاوخلا

 ؛قالطالاى لع مأ طقفعونلا اذه ىف ناكأ ءاوس , دوجوم وه لاح لك لع (؟)

 لاخلا مدحتي الف



 مدقت ىلع ىنبنت دعاوق ىف ةعبارلا ةلأسملا هرب

 لاؤسلا ىف رك ذ امو مدقتام نيب *'”ضراعت تبي الف ةظوفحم تناك اذإ ةبسنلاو

 ثآ ا |110 ة اريل كتارع لع هي رشلا لأ لدج للاعت هنبا نأ ( قاثلاو )

 كديرزم هل نم 1 5 كلذك ايندلا قى مها يك صضعب قوف مهصعب ع 66 دحاو

 . كرتشم رمأ ىلع راج عيملا نكل « هل ديزم ال نك ةعيرشلا مهف ىف

 لب « كارتشالا ركح نع اهلهأ جرخم ال هللا نم تابه اهيف تاصاصتخالاو

 نا دل مالا كلذ نافات مث نوزاتمي و ؛ اهيف مهريغ عم نولخدي
 1 , 5 3 داع اك

 هلصأ ديرزملا كلذ نإف ؛ كارتشالا مكح نع كلذ مهجرخم مل مهفلا ديرزع اوزاتما

 ك ال

 نم وهام هنم كلد عمو 4 ةلما ىلع لحل 100 بولطم عرولا نإ لوقت 31

 لئالجلا نم سيلام هنمو . نيبلا هوركملاو « نيبلا مارحلا نع عرولاك ؛ لئالحلا

 1 اد داي مامر دع نادل راضفب وو ني رعت دوق دنع اهنم وهو 6 ءوق دنع

 عروش جا صضعب نع عرولاب 6 اوزاتما لق اوناك نإو 4 اجلا لع “ال يلا
 ا

 كا لالا عضوملا نوكتلا ةدايرنلا الغ 274 لولا مسا 0

 جرخم ال ماوعلا نع صاوحلا اهم زاتمي ىللا لئاسملا رئاس اذكهو . هتقدل ؛ دك أتم

 اذه ىلعو) افنآ هلوق نم لصفلا اذه ةجينن ىف هررقام اذهضراعيال فيك )١(

 ىنذلا قيقدت نا )و ( ةيفاضأ رومأ اهنإ ) لوقي انهو ( ةيمأالا ةعيرشلا عضو

 ةبسن ىاعلا همبغيامىلا همهفام ةبسن نأو « ةليلجلا رومالا ىف ةعيرشلا ملع ىلع نرمتي
 هلصأ باوجلالوقن ان ال . تايداقتعالاب اصاخ ناد هررقام نإ لاقي الو ( ةظوفحم

 روبمجا بسانيال امب ةعيرشلا ىف ققدتو مهفت نأ ةصاخلل نأ كل | ا ءوهف لاح

 قبس ام لع لك ميلستلا نيع الإ اذه لهو . هيف ناو تشاو



 41 ينلاقيتارلا توافر ىعدتلا نو فلسلا نع لد ام ل

 « ماكح الا عقاوم ىف رظنلا قيقدتنم مهنع لقتال فلاخم اذه : 21ليق نإف

 ا م © سانلل عنصتلاو ء ءايرلا ىراحو « تاهشلا ناظمو

 فوقولاو اهمهف ىلا ىدتم' ال ىلا قئاقدلا نم روهملا دنع ىف ىلا 7

 انو اناا لفت زل اه لو ماظع مدنع تناك دقو ؟ صارخا !١ اهيلع

 ىف ناك دقو « سانلا رئاس ىلع ةيزم ءاماعاا نكي مل كلذك تناكو ( ًاضيأو )
. 

 كم 0 مهدعب صو نيعباتلاو ةباحصلا

 .مويلاىلانورقلارئاس اذكهو « ةيمأ ةمأو ًابرع عيملا ناك نإ و . ةماعلا نكي ملام

 هفرعيامو « ةماعب رعلا هفرعتام ىلعت تلمتسا دقةعي رشثلا ل رف 2 سَ 0 5

00 

 نود ضعبلا هيلا لصي,امو « قالطإلا ىلع هيلا لصوب الامو « قالطاالا ىلع همهف

 0000 صاصتخالا ن قا ل

 ننام سوا ص ين تارت 0 0
 هلا لوخدلاو ملستلا ريغ انامل عراشلا ح معتفي مل ةيمهل ا رومآ ىلا: ةعجار

 ىبم"”صاخ اذهو . ضراعتتف ةيعرش دعاوق ىلا ةعحار امإ و ؛ هيزمتلا

 0 د اهع نتاخارلك ا ةدلك ناتو و . هيف 0 أم وه ماع ىلع

 اعإ و «ةمدتتملا ةلد الل ءارمألا لوأ اي ديمي 1 ةفاسإ رم ام( ا

 نعاراتماو ءاييظ لا ك5 كا 5 اا لع ىف نرمت نم ضرعت 0

 ةليلحلا رومألا ىف هقيقدت راصف ؛ هحو نم ةيمألا لياز ىح ه اهف مهف ديزعروهجلا

 . همهف ام ىلا ىناعلا ةمسن هميف ام ىلا هتبسنف . هتحرد غلب م نم هريغ للا ةيسدلاب

 ناف ) هلوق ليلدب تايلمعلاو تايداقتعالا ىف همالك ىلع دراو لاؤسلا (1)

 ( حلا تلمتشا دق ةعيرشلا
 قطر افا : ةفلت عت دعا رفح ان رخدلا ةاضخ نكس كلاما )0

 هاتشالا لصحعو رهاطلا كس ا
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 ىف لئالحلاب مهفيلكت عقو نأ اهيف ةيمألا ةاعارم نف 6 تايلمعلا امأو
 كلا ل كة روزملا ردا تيح هرومالا ىف 7 :تاييردتلاو لكلا
 « سمشلاو رجنلا عولطو « لالظلاب اهغي 0 1 ال ا تراحلا

 ا
1١ 3 7 1 56 1١ 

 ناسا ىح ) كا ةلوق ىف مايصلا ىف و كلذك و < قفشلا بورعو اههورغو

 رابعلا لح نمر مويف ناك 0 3 0 . طيدللا 0 0 آلا 1 5

 0000000 أ اذإلو ا ثيدملا فوري (ردفلا نهال لن اهتقيتح لع

 هد مئاصلا رم راب نا

 011 1 ا 1 قمر ا دكم رهنلا نك الو يسال هيما هما

 علا اواك يا

 كلذ نآل رانا رمقلا عم سمشلا ريسم باس انبلاطي 0 نيا

5 
 عفرف لهاحلا رذعو « نيقيلا ىرح ماكحالا ىف نظلا ةبلغ انل ىرجأو . هيلا

 5 3 000 لا
 قيرطلا ةهيوعصو « هيف رماألا ةقدلو ءاهمولع رمد برعلا دو مه رمل

 ا ل ةكرشلا روما 0 : لنا نع افعو « امال هنح

 ةرلعم امماف 6 ةياغلا 5 ءارو ا : ظن الو 4 هع ١ رخل ف كا مع 0 0

 ءادقألا ةلزمو 4 لداخل ا

 ؛تاقوأ الل ماتلا طبضلا ىضتقي ام | وفلكي ملف أ 0 رقتلاب) لص الالعل )١(

 ةالصلاك لامع" الا لئالجل تاراما تلعج اهنا عم . ةيبيرقت تامالعو 0

 جحلاو موصلاو

 قادنلا الإ ةسنللا نع ,ريسيتلا ىف اةجارخأ :(90)

 ل
 اوردقاف مكيلع مغ ناف ) ظفلب ىذمرتلا الإ ةتسلا نع ريسيتلا ىف هجرخأ 0

 اهركذ ىتلا ةياورلا ىهو ( نيثالث ةدعلا اولك أف ) ىراخبلل ىرخأ ةياور ىفو (هل
 فلؤملا

 ةثلاثلا ةلأسملا ىف هل مدقت ام عم اذه قفتي فيك (ه)



 18 قيقدتلابالٍبي رقتلابفيلاكتلا ف في رعتلا نوكي نأ امنمو6# لصفإل#

 « تافصلاو ءامسأالا ىضتقم هتف”رعف كلذ ريغ تَّحْررأو «همهف مسي اجب الإ ةيبلإلا
 ىلع هابتسالا هيف عقب مف تلاوه كلذ ايش 1 ىلإ 6 تاقواحلا ف رظنلا ىلع تضحو

 مد هانا تتر( 2 ىد ا ل ىلاعت هلوقو وهو « ةماع ةدعاق

 ردعلا ىف راتلا اع[و هلأ لع تا ١ دالا ما كف معن . لوقعلا اهيلا

 تا

 ضوألا نم مهنعانغلبب / مهنع لا ىحكر ةباحصلا 3 أ كلذ ىلع لد امو

 نع كلذ تأي ل 00 نيفك كتلاو نيّمحاملل د نكي ام م هذه 0

 50 م مهبىدتقملا نوعباتلا كلذكو « مالسلاو ةالصلا هيلع ةعبرشلا بحاص

 نعو سو هيلع ا لص ىنلا نع ءاح ىذلا لب 5 ةياحصلا هيلع ناك ىلع الإ

 ,سانلا حربي نل» :لاق ىتح « اهريغو ةيبل الا: رومألا ف ضوحلا نع 07

 2 5 ا ل 0 : ء ىو 90 كا اذه: اولوقي, ىت حا ناواءانس

 دتايلملاو تايداقتعالا ف ماع« ىمن الام تلكتت نعو «لاؤسلا رس

 فير اعإو ل امع هتح ايف الإ م داككلا نرهركا اوناكم دقت نم نأ فاما رك

 عفو ع وأ © هنع 5ك 0 اهمهفل لوقعلا قد ىلا ء انشا نم ناك 1

 هبإ زتلا 2 7 لع هي ا تاهاذلا 3 مارد

 ابل الروم كلزاشي الام تلظطتو اهيف ثتحبلا ىف ىف اع ىلعو

 بلط م هناف «ةيمألا_ةغ رشلا عضو ىصتفم نع جورخ

 : لئاقلا رد هّنلو . اهنم امل كاكفتا ال ةماظ ىف تعقوف « اهتم لطي الام

 تابارطضااهيف تّرهظ اهدعت نإ ىدمنوذ“"” نيت ىوق لوقعللو

 ام اهلك قرفلا تاشن هب فلكت ملام ىلإ سوفنلا حاط نمو

 :كنولأسيس انلا لازيال ) ظفلب دوادوأو نيخبشلا نع ريسيتلا فهجرخأ (9)
 ( حلا ءىث لك قلاخ هللا اذه : اولوقي ىتح للعلا نع

 . اهيلجرب نجعتو اعم امبحرطلو ام.ديعفرت نا وهو صقسرفلانيسانم (؟)

 ابيك ار ىذؤتو قيرطلا هب عطقت الف اهريس ىف جاوعالا ةياغ وهو
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 0010 ]اذ قفردتلا» | دعا نم لحر هل لاق ءا رثملا لع ةنع لكس هنإف

 ا 3

 اال ل ل ك7 انو كيل ام للا قرح
 ريسفت هيف نإف ؛ ؟تيلهاج ىف كرعش ناويدب اوكسع سانلا اهسأد : رمع لاقق

 « هيلع ةب آلا ىنعم مهففقوت دق اذهنأل ؛ ضراعتني ريخلا نيب سيلف . «كباتك

 لوألا فالخت

 دوصقللا هنأل ؛ باطخلا ىنعم مهفب ءانتعالا مزاللاف اذكه رم ألا ناك اذإف

 هكا هيلا رطبلا اذه نفشام اريثك و ٠ ءادتنا ناطقا يبي هيلعو « دارلاو

 00000 تا رف ىلا جلال لع هادو تار را« هنو

 ىلع هيشمو « لسعم ريغ ىف هلم نوكيف ء برعلا دصاتم مهي مل نم ىلع مجهتستو
 هتمحرب قاولا هّللاو . قيرط ريغ

 لصف

 ىمالا عسي امم ةيلمعلاو ةيداقتعالا فيلاكتلا نوكت نأ # اهنمو
 - رغد

 110 كفل رولا لإ

 ثيم « لقملاىلعةلوهسلاو « مهفللبرقلانم نوكتن أب - ( ةيداقتعالا امأ )

 هكردوال امم تناكو ا اهنإف - |ليلب وأ مهفلا بقاث مهنم ناك نم ءروهج ااهف كرتشي

 ؟ كاذك اهنوك تبث دقو « ةيمأ نكن ملو « ةماع ةعيرشلا نكت ل صاوحلا الا

 دخلا ) 1. هدانا اهنلع توالطمللا (ى اغلا نوكسش نأ الق

 وهو « قاطيالام فيلكت روهخلا ىلإ ةبسنلاب مز كاذك نكت | ولف ل

 روم آلا نمو رمت: ةني رشا دع كادلو »لايم الاف نوكأ دموع 0

 عبنلاو . مانسلل ةياقو هن اك ناكف هرعش دعجت ىنذلا درقلاو : مانسلا كماتلا 0

 هريغ هب تحني ام لك نفسلاو . مابسلاو ىسقلل رجش



 /١1/ ةيدارفالاال ةيبيكرتلا ىناعملابةيانعلا نوكتنأ اهنمو 6 لصفإ#

 كارتشالا ناز و ىلعةعيرشلا ىف مهفلا ءارجإ ماقملا اذهىف بجاولا نأ لصاحلاف

 مريغ عسل ا عسل ىذلا ىروبمجا'

 لصف

 ؛ مريع وصقملا وه باطخلا ىف ةثوثنملا ىلاعملاب ءانتعالا نوكي نأ 6 اهنمو

 اب كلا تكيس ا تبدا للا 1 ا ِءانب

 0 م ىنعملاو ؛ دارملا

 الو )»ع نلا - ةمرلا ود ابعي ملاك ؟ هنود يري فل ىنعملا نا ادإ 6 هلا

 موقم ىنعملا لصاح لأ 0 هنم لا )» نا 0(

 سنأ نع ىراخبلا حيمص ىلع جرحا ىليعامسإالا عماج ىفام اذه ص نيا

 تارا لاق 11و بك نر ياسا ع لا 03 كلام نأ
 6 0 ع تا 6 : 7 و 5 2 2#

 لاسالحر نا: نأ نعاشيا هينو . اذهان رمآام: لاق وا .انع ا لاق مث

 تدع انبي + ريع ناش 1 <بألا اما( اًيأو ةبك ار را د ااا
 نع لاوشلا ريكا نك سح عيبضل دا روبسملا ندو

 اهوحمو ( تافصاعلا )و ( تالأسرلا )'

 الو « املا ىلع مولعم ىيكرتلا ىنعملا نأل هنع ىهن ام هنأ هلك اذه رهاظو

 امه هريغ نع هب لاكتسدا نأ ىأرف 3 قيلكت كح امس الا هذه موف ىلع د

 : ىلاعت هلوق هيلع هبن « حيحص ةعيرشلا ىف لصأ اذهلو . فلكت - هنم مأ ونه

 . فلكتلابو حلا

 . ةيالا رخآ ىلا ( برغُمْلاَو قرْشَمْلا لبق مكهوجو اولوت نأ ربل 1 0 7 هه 3 0 ا 50 2-0

 وها لدن 7 نكي | ىبكرلا مهف هيلع فقوتي ىدارفالا طفلا مهف ناك ولف

#0 
2 6 

 ل 7 7 55 ٍ 1
 ( فوحت ل مث دح#ي وأ 8 لاك هلوق ىف هسفن رمت نع 0 هيلا رطضم.
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 سيل فيعضلا نال ؛ طملا اذه نع جرخمال فيلكتلا نم هاضتقف ًاضيأو

 هللا من دحافل لك لي ك0 دلك جالا الو ركل ريغصلا الو « ىوقلاك

 ن4 كلذ ا « هيلع ةردقلا ىف روبملا كرتشي اع #0 دب راحلا ةداعلا ىف

 مهمزلأل هللا ءاشواو . كلذ وحنو « ةنسملا ةظعوملاو  ةعاقلا ةحمللاب : مهقيرط

 الو ظعو الو ؛ ناهربب نابتإ 3 0 ةحح مايق ر ردع مهفاكلو 3 نوقيطي الام

 نا كلذ ىف هيلع رجح الق علا دا 6 ا مهف مهقو م 0

 ثيح نم مهبطاخ هناحبسّنلا 0 ١ ا ايلا دخلا هلك رد ل د
3 8 5" 1 27 5 

 اع كلذ ءانما ف اوكعو ( اوفلك هبام ىل اع ةردقلا مش سرح نم مي . اوديع

 4 ةراث دعولا نم : مه ازعدب نكست 6 مهقيعص هب ىوشيو 0 هي مقفل
 ش) ع

 كفل نميف تاداعلا ىرام ناسو « قرح ةئردلا ةظعوملاو « ىرخا ديعولاو

 مل مهنأ اوماعي ىتح ؛ هانعم ىف امم كلذ ريغ ىلا « ةيلاخلا نورقلاو « ةيضاملا ممل 0
 ايل لو .ءاستتم ف 0 لب ع« نيضامملا قل ان ود ر 0 2

 مهقوف ىرج ا نيالا ل ادع مهدازو . 0 ةنم مهل ايف ال 000

 كح ل

 ع 0 0 لاق بنك نب ىأ نع ١-0 ىذمرلا ج 2 ارحادقو

 موهنم 4 0 ا لا ا 0 لي رحاب رن -: ؛'؛لاقف 0 كب ريح 5 هيلع هللا

 0 مل ىذلا لجرلاو « ةيراجلاو مالغلاو ؛ ريب »كلا يبشلاو زوحعلا
 3 1 ١

 اة ةعبس ىلع ل 0 سا در : ناك

 ل كا لا ل سيلو . باتكلا
 . اهتحت نمو راهن الا ابتحت ىرجتك . ل ظفل هدا أ ظفل فذحل عجرت ةعبس عاونأ

 ىرخأب ةكرح لادباو . هريخآتوظفل محدقتوءاوتشتو اونيبتك « هفدارع ظفللادباو

 هك دام حا ىلإ اذا 4 احح انف لك نوكيهكلو ايي ىعملا ر ا

 مهجوعم ىأ 0

 حي نسح لاقو : اهركذي ملف ) ةهأ ( ها 6 كلا يم ل ه1 )9



 /86 روهمحللةكرتشملاىلاعملاىلعناآرقلا مهفلزني هنأ اهنمو * لصفإلم

 «هئيدر ىلع هك هنهاوع ىلع ء مالكلاب ىعريبىذلا عوبطملا ر ءاسلا اع: عوبطملا

 ةلدألاف للا للعفو ٠ ناخألا 0 ع عيملا قي رطلاو © جيمنملا بايلا وه هلاق امو

 لع ىلع اذه نم فقو برعلا مالك ل واز نمو ”ةريثك ىملاا 20

 ل تل لل 0 ركتللا م ةبالف كلذك نك

 هبرعلا ىتعل 0 هنأش 5 انا ه0 0 ] هعسام قوف 06 أامهمف

 ا فوقولاو « هب

 لصف

 عيمل اًماعزوكيلم - مهفلاو ماهفألا كاسم ىف - حصي اهإ هنأ « اهنمو لع
 سانلا ناف ؛ ىباعملاو ظافلالا بسم هيلع نوردقيام قوف هيف فاكتب الف « برعلا .

 كح 0 را دحاو ناو ع اول تا كل مهفلا ىف

 . ايندلا ىف مهحلاصم ترج كلذ ىلعو « اهالاو امو ةيرروهملا رومألا ىف نوبراقتي

 4 3 ا الام'رادقمب الإ « مهلامعأ ىفالو م ىف نوقمعي بح 0 م

 أ ةعمالا تاراتكتلاك كاذف ء'ةضاخ ساناال' سا ارمأ اودصت ناد 0

 ا 0 نع ىنخح الو « روهملا نع ىنم ىلا « ةديعبلا زومزلاو

 أهدوهعم 0 نع

 ةكرتشم هيناعم نوكت ثيحم « ةنسلاو باتكتلا مهف لزني نأ مزلي 5

 .تاغللا هيف 0 5 0 ةعيس ىلع نارقلا كرا ا .:::«ترعلا عيب

 همهفت برعلا لتابق تاكا

 ني ني يعلالا نييجالا لاس نا ارطنملا احل هيل
 ئرام وأ , ظاللا ماكحأ ضعب لامها هيف اب ثردحلا وأ باتكلانم ىنأب نأ راش

 ةنسلاوباتكلا ىف نوكيال كلذ لعلو . هديج ريغ ىلعهديج هنهاوع ىلع مالكلا هب

 ءآقملا نم نيبجولا نريده ىدخ بسانملا ناك |نكه ناك اذاو 0

 هتامدقم 'ىقاةيطلا هحلربشيف ىري وتلا هك ذامرهناب قاهيأ راك نسل 01



 مدقت ام ىلع ىببنت دئاوف ىف ةعبارلا ةلأسملا 5

 لا ظ 0 سار يول 1
0 

 ع

 0 .عورا ةدش نم 00 هتيم 00 6 0 2

 :؟ لاق 4 قيص ا | ذكه سيل : هباحصأ نم خيش هل لاقف

 دقو ؟ دحاو قيضلاو رزلا نأ لعن اند تانك ك1 ايعط اهلا نات

 ناك, هعأ ا م 0 لالا دا تاور لع مهراعشأ ا

 1 00104 رابع وا دقدارم دعي تنحم : ضررمخلا لق ادحاو طفل نومرل ال

 امتإ و « اهيلعالو مضاوملا نم هاوسام نوكيال ةصوصخم عضاوم ىفالإ « ًافعض

 مدقت ام بلاغلا اهدوهعم

 4 ؛ ةا | ىلع هريتعت تناك نإ و ةالقفألا ماكحأ صعب 0 ف 3 6ث !اًملاو 3#

 لخفل هلام نيبا اوقرفبر و 4 اقللكم ١ لصنتملا عوفرملا ريمضلا لع فاعلا 0 1

 نيب هدرلا ىف داو عمد و « كب رو ماق 0 1 0 0( حيبشف ىظفل هل س

 نييب.اوعمجو « دملا ىف ىو وادو © هاردتسا رع نم «دوعي »و « دومع »

 اهضتقت ىلا ةفيطللا ما ل ءاكار 6 امهفالتخا 3 ى» دومع» و « ديعس »

 كلذ أمو . لضارعالا تناح ا 0 را 0 ل 4 ىرظنلا أاهسابق ف طظافل ل

 اناس حيفنل ف اهقمعتا الا ما
3 

0-2 

 8 دعل نآك ام هبب رعلا د لا 0 تالا الم

 ى فاتخا حيقنتلاب ىبرعلا رعاشلا لغتشا اذا كلذلو « عانطصالا فلكت ن

 : لاق نإ كلذ نع نك تعاد 4 لل بيعلا عل ناك كدعف 6 هنع مخل

 ا

 نامزالتم نارياغتم امهف . نيللا دض ةدشلا ابمزايو ةبوطرلا دعب فافجلا لبع

 ندلا هنأ ريزلا ىف قيضلل بسانملا ىنعملا (9)



 1 نرعلا صخرتت ثيح ناسللا 86 قمعتلا تاننحا أاهممو

 هنم 101 هربع ناك نإو 4 ىوق رك اوه لب م م الو ا

 اي زاقي وأ اهفا داري امعا طاقل الا ضعبد كاتتسالا أش نم نأ تا

 ىاكلاو * ةماقتسا لع دوصقملا ىعلا ناك اذإ . ابارطخاالو افراتشا تلاد 0

 نم ىمملا اذهىو ."فاك فاق اهلك 17 فرحل ةهس نع نارشلا ل 0

 لرعلا تناول لعامل تقر ا وادا نانا كلا مالكو تيدا

 نودراق , كلذ ىف 5 « فحصملا قفاو | م مدنع تحص ىب 0 اواي نا

 ءىداي رطانلا 5 نيعارقلا نيب ناك نإو.لاكشإ الو كش ع

 « ةماقتسا ىلع هرخآ ىلا هلوأ نم مالكلا ىعم نال ؛ ىنعلا ىف ًانذاتخا ىأراا

 0 0 ) د ( ناطكلاا دوصقم بس هيف توافت ال

 2 0-2 7 6 ل
 )هَ 9 رغ دَخ 0-0 م 00 ياللا ( مجسقنا ماا نوعداح امو ) ( مسا الإ

 8 0 و : 2 31 1 . 2 0

 توافتال 1 5 0 ) 1 0 اراثك للا ) اف رغ ةنحلا 3 مهنيونل )

 برعلا ةداع نك ادهو 5 ناطخلا نم ديررا ط موف بس هيف

 تعع”لاقاضياه ريغ نع ىج>و رمح نب ىسدع نع 1 نا ام ىرت الا

 كشني مرا اذ

 ا 0 الع ””نيصساو تسلا سا ل

 .اكحاو © سنان طلو © نسلاب هت :,لاقفا « نك نكاد :٠ يتدسا

 امك 1 لا 5 نيب فالتخالاب أبعي ل ةمرلا اذ ىرت تنأف

 سابعلاىلأ ةياور لاق دقو نيس رطلاانك عااد ن7 اقاقتييبلا

 "ثمار و و تك رح اطل ليد كلذ 1ك 00

 احتفب وأ ليلعتلل ماللا رسكب ( لابجلا هنم لوزتل ) ىلاعت هلوق ىف  (؟)
 ةقراف اهنأ ىلع

 حوليو بد'الا بتك ىف تيبلا ىلع اقيلعت رأ ملو . قيقدلا بطحلا تخشلا ()

 ىلع نيعتسيو دوقولاب ىودبلا اهيك ذي رانلا نع ةيانك تيبلا ىف ةئئؤملا رئامضلا نأ
 دربلا نم هفارطأو هيدي ةئفدتو ءالطصالل اهيلا ساحب مث , حيرلاب اهلاعشإ



 6 لصف ع مدقتام ىلع ىنبنت دئاوف ىف ةعبارلا ةلأسملا

 < هةميف نع لص ذأ ذاك وه 8 ربغب هبلط نم ةيعرشلا ماكح الإ نم عذوا م

 قيفوتلا هب و « !غا هللاو . هيف هل رو هللا ىلع لوفتو

 لعق

 برعلا مثو  نييماالا دوهعم عابتا نم ةعي رشلا مهف ىف دبالدنأ 26 اهنمو )ع

 داق ء رمت فارع مهاسلا ف ترعللا ناك نإف بن مهناسلب نءارقلا لزن'نيذلا

 ىف ىرجب نأ حصي 0

 هفرعت الام ]كا اهميف

 دل كلا مما نأ كلذ لاثم :كييلاساالاو © لاقل لاو لاخلا ف 0 دعو

 اا ا دك نإ را فانا را يتلطن اخ دي للا ةلئانل الا يلتمال أ

 | را ىععو « ةرم امهدحأ لع ىرب دقن لب مزتلع اهدنغع نب كل حا نيدلف

 هيئات ورا نذلك ةحححر ىف الدان كد نرد نإ 6 ىلا

 :اءايشأ كللد نع لئلالاو

 « ةدرطملا نيناوقلا ماكحأ نع اهمالكن مريثك ىف 3120 اة

 10000000 9 لل اه ول ا با نا لا اوحلاب

 6 دال كرذ سالو امانا ف قواك ا11ابكا رواه ةفئاح ان نكي 1 نإ و

 .«باتكلل مهفلا ىف مهسفنأ برعلاىوتسال الاو « هتجاحو هدادعتسا ردق ىلع لك هنم

 .(هللا باتك ىف لجرلا هاطعي امهف الإ ) ,اعلوق ىلا ىرت الأ . كاذك سيل رمأالاو
 ثيدحلا

 اردانو اذاش نوكيالنأ طرشب نكلو نآرقلاف كلذ ىرحب نأ حصيف ىأ )١(

 ىف هب لاقي نأ حصيال برعلا مالك ىف ابراج ناك نإو اذه ناف , ةحاصفلاب لخ
 باتكلا
 دمو 2« فرصنب الام فرصتك درطملا سايقلا تافلاخي 0 6

 ىف ةرورض دجوت الو نزولا ةرورضل رعشلا ىف زيجأ هنا مع هسكعو روصقملا

 نايبلل ماع ىلع صاخ فطع ( اهنايرجو ) هلوقف : هلثل ثنلا



 ١١/ نآرقلا ف لصأ اهل مولعلا لكس يل هنأ (اهنم) دقت امىلعىنبنتدعاوقىف

 مو . ظوفحلا حوالا ( ءىث نم باتكلا ىف نط ره اما: هلرق 920 دارملا

 . ةيلقعلاو ةيلقنلا مولعلا ميم هنمضت ىفتقي ام اهيف او رك

 ددعك « ًادهع اهب برعال نأ ىضتتةي امب اهيف سانلا ماكنت دقف روسلا ' وف امأو

 نمىهوأ « ريدلا باخصأ هرك ذ امص « ناتنكشلا لهأ نم هوفرعت ىذلا لا

 انيعال اع اهزر سمت ايئاوا كلذ سر 0 نانا رمي ال ىتلا تاهباشنللا
 امو وعدا ام ىلع اهبف ليلد الف ( مدقتا 0 أ هع دوب 5 نو ب الف 00 1

 الامان "ارقلا ىلإ فاضي نأ نئاحح سيلف «تشاالا ده ىءيغرا لك

 ةناعتسالاىف حس راصتقالا بجو : هدضتعيام هكنم رك نأ حصير ال ا صك هيضتعيإ

 لع ىلا نمو هيفرع "7 ةماخ تزعل لاا نا 5

 0 ةلصاح ثداوحوأ أقئاقحل ةراوغراو راما اهنأ ىلع ا بمهف نم ىأ )010

 ريسفتلا ةمدقم ىف ىمول الا هيلإ ريشيام لثم نم

 نم لكل هب باطخلا نال ء نسحأ ناكل مهتصاخال سانلا روبج لاقول (؟)

 . ةبأ ولو ىنع أوغلب ) درو م. برعلا ىلا فاضي ام ريغب هضعب هقفي دقف . هغلي

 ( عماس نم ىعوأ غلم ابرك
 هةر ا قبس اهف لقني مل هنأ ىلع

 0 00 00-520 ود كيلو ) هباولغتشا مهنأ دحأ لقني لو

 ان روحا فلاوملا اى 000 لوسرلا ديع قا

 امهف امو لسعلاو نبللا نيوكت ىف لحنلا ةروس ىتبآ لثم مهف ىلا لصوتن نأ
 ةايح ملع نم كلذ ىلا لصوتن نأ انل زوجنال  هعنص ىف انبر بيجاعا 0

 اكل ىدلا راع ةظعلا مت نأ كيا عب را فن

 ( نواقعي نوركفت 0 ”الكلذ ىف نإ مضل

 . هريغو لحنلا ةانح مع ف٠ ناللاو لسعلا نب وكن ةفرعمبالا هبجو ىلع كلذ متيإال

 نك رمال نم هاب دعب الإ اببجو ىلع ( سانلل ءافش هبف) مهف يال اذكر

 نركما د 1 سل ا را 0 الا ا
 نحل ملك سانلا هللا باتك نأ عقاولاو ٠ ندع مومعلا وأ سنجلل سانلا ىف ماللا

 الا لا



 ١/ ةعبارلا ةلآاملا) ماهفالل ةعي رشلا عضو دصاقم ىباثلا عونلا (

 00 او 37 طقتااس وبلا نيعدملا اذه نم «ىثن ىقلا مهما دجأ لكل
 ضوخ كلذ ىف مل ناك واوإ ! كلذ ليناموأ ب ةرخآلا ماكحأو « كيلاكشلا ءكشلأ

 ريغهنأ ىلعلدف 2 نك تالذنا الإ“ ةلاللا 10 ع 53 ام هنم انغلل «رظنو

 امم 0006 هيف 50 ل 1 ن ارقلا نأ ىلع ليلد لو مثدنع دوجوم

 اهدوهعم ىلع ا مو برعلا مولع لح قع ومص ٠ معن . اومعز

 ءادته الا ن 0 ةدعدا 00 الا تاك اندر ةطلسألو ا كاد كل اواو نياك اك

 منشلام هنف'ناا اما"! رولا ةراتتسالاو « هطاللعاب 1 كلذ ُس

 0 لا في ماوعد ىلع اولدتسا امبرو

 حاوفب و « كلذ وحتو ( ءىثنم باتكلافف اقراف دارا و

 00 رو ايفا فاما نع م ا اس كر ئ د 1 00

 ءايشأ هريغو هنع هللا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع نع كلذ

 ١ ا در يكس راع نلت ا و رودس نع ارك 1 اةتايللا امأق

 اهلبق ةلأسملا ف (1)
 سيل هن'ال ؛ رهاظ ةينوكلا مولعلا هذه نم .ىث ريرقت هيف دصقي مل هنوك )١(

 ىف عسوتلا هيلع ىنبيام ديحوتلا ىلع هلئالد قيرط ىف ءىجال هنوك امأ . كلذ ددصب

 رظن لحم وهف « برعلا دنع افورعم نكي مل اذا اهتفرعم ناقتإو ابك اردإ

 هلوق ىف م « مهريغلو لب  برعلل ةدوبعم تامدقم هيف ذوخأملا لدجلاك ()
 لالدتسالل هيلإ راكف الاهيجوت الولهناذ ( لات ارواجتم عطق ضر الا ىفو) ىلاعت

 ةيجا لإ لوقملا تلا. ةحاخ اى

 0 نمرانلا ب اذع و ةنجلا ميعن فاصوأ نم نآرقلا هنمضتام لك لهو (4)

 عوضوملا لصأ امأ ؟ مهمتادوهعمنم جارعملاو ءارسالا لثم لهو ؟ ايندلا ىف برعلا
 ةيادهلاو عيرشتلاب ةجاحال امل هليمحتب هللا باتك مهف ىف فلكتي نأ حصيال هنأ اسف

 ىف برعلا دنعام ىلع عطقلا قيرطب هرصق نكلو . ةينوكلا مولعلا عاونأ نم هيلا
 دا ساج ال , لا ليل الام اذهف اهفرولأ هو الع



 ,٠/9 ( ةعبارلا ةلأسملا ) ماهفالل ةعب رشلا عضو دصاقم ىناثلا عونلا

 يحال مِهِداَحَو « ةنسحلا ةظعأوملاو ةكملاب كير سل عذار

 ا مهاتآف “ 0 0701 5 ا اوناك دقو 12 هلك نارقلاف

 0 هع اي لهأ مهف ناكو . هلثم نع اوزجع اع

 رعلا مالك لم 01 ردلا لما” نمو 0 لدخلا مانوفرسي امة مهداحب

 نم هلل 00 0 ءاوسس رمألا نكون 3” ا ا

 ةفورعملا صاوخلاا

 ررقت اكرمألا دجت « ريدلا اذه برعلا تاسبالم عيمج ىف 'رسو

 برعلا هتفلا امع جرح ١ ةيما ةعبإ ردا نا حصو اذه تل اذإو

 د ةعبارلا ةلأسملا ع

 برعلا مهو اهلهأ بهاذم ىلع هب راح اهنأو ةعب نملك ا نم ررش 1

 : دعاوق هيلع ىددب

 هيلا اوفاضأف ؛ ل هلا | لع ىرعدلا فاوزواخ لفات 0 ثك نادك مم

 : "" ملاعتلاو « تايعيبطلا مولع نم :نيرحأتملاوأ نيم لع لك 1 : 9 2

 . اههابشأو نونفلا هذه نم نورظانلا هيف رظن ام عيمجو « فورحلا معو « قانملاو

 ةباحصلا نم_حلاصلا فلسلا نإاف اذه ىلاو . حصي مل مدقتام ىلع هانضرع اذا اذهو

 هاا مو « هيف دوأ امو همولعبو نآرقلاب فرعأ اوناك مهمل نمو نيعباتلاو

 , ىلا دانا ءا سلا تا هيا فرم لذا ظعولاو كيلا 00

 حيحصتو .دئاقع مده ىلا ةوعد امن 0 اه علو الو ابيف ةوق مهدنع نكي لو
 مهتاماعمقيرطو ٠ هدحوهّللا ةدابع قيرط ىف هيلع ريسالدبدج قيرط ديه و « ؤراعم

 .ةلاشررلا نم ةياغلا#ىلا.لوصروللا ةتالتلا ىولتلا هذه عاتجا سان ا
 ىف مهل ةرياسم تاع نارك م غل رشلا نوك ىف مزالب سيلف لاح لك ىلعو

 ناك هبت اج ام نوك امأو . ةلأسملا لوأ ىف هانمدق ام ةبمأ اهنوك ىنعم لب « ممنوؤش

 هيلع فقوتي.الو ثحبملا اذم هل نآش البا ذنوكا ل وأ ذك 5 هنم مهدنع

 اهضرتشسلا اا 6



 ( ةثلاثلا ةلآسملا ) ماهف ةالل ةعبرشلا عضو دصاقم ىلا عونلا ا

 يك ؛ مالسإلا اهترقأ ةياهاجلا ىف مدنع 7 ماكحأ برعال ناكنأ ىرتالأ

 كي 01 - ةفاقلاب كلوا نقاللإ و © فاقلا لعاج رضو  ةيدلا ريدقتو © ضارقلا ااا

 4 نيدشن اللا ا لدم ركاذل دلولا ثتييروتو 6 يا َْق ا 2 مارحلا رعسملاب

 ءافقلا كا د مم تلاذ ريغو 35 2 سقلاو

 00 3 3 00 2 2 . 5 هت
 لوفرعي. مف و 2 3 3 كلا فى لوغ ش) 6 ١ ددح هلا ال ا 59 -- 0 ّّ ادب 01 م 5 / | و0 2

 ل ا رح -- كلا لال دو ناتنو ِه باحسو ؛ 45 لايحو 4 ضراو 5 ع 5

 مالسلا هيلع مهاربإ 2 ا عئارش نم ممدنع فال ناك انو

 سو هيلع هللا ىلص دم هب ءاجام ةنأو ءاهلا اوعادو ةهمللا تالت نم اوبطوخ مهيبأ

 5 نس نيماسلا 01 وه . 0 0 ل ةلم ) : ىلاعت هل ار ميعب كلتىف

 هدا حلا كف زن ”مهاربإ ناكر اعز هيدر لإ انعالفو
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 ىلاعت لاقو . ةهك افلا ظفل ىف كلذ لجأ لب « محعلا دالب و فايرألا هك اوف

 01 حا ولد: ايلا د لاا هده نسا يظر و/ زار ةتسو هنا تانك
 ا ركمملا ندم ف فورا مالا نمدمأ دجوت الو . تحاملا هذه ةعيرشلا

 ةيلهاج لك ىف اذه لب ؛ برعلا ةيلهاجل ةيصوصخال ؛ تان

 دعب لوقي اه مهاربا مهبأ نم مهثاريم ضعب اهلعل )١(
 5 مدا ا نر امف ديحوتلا لئالدب ميلك سانلا بطوخ (؟)

 حضاو وهو مهم اصاخ اذه سيلف
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 تكد او كا نحل 07 كلا ملا و:نطب'اَمواَهنم رهط«

 سما اده.ىفاتلا ت07

 رومأب بيذكتلاو كارشإلا نع ىهنلا نم : ىلؤأ وه ام اهيف جردأ نكل

 اذ يا داكار كا مهل لطبأو « مظعالا ذوصقْلا وه امب تلاد هش ردا

 ؛ اهومثوتا ا |ءىبريام دسافملا نم هيف وأ ءكاذكاسيلو ةنس 07

 ) : ىلاعت لاقأك

 ا ف 0 الط كل كنا ءلا 0 0 مالا

 ام مظعأ داسفلا ىف اذهو . ةالصلا نعو 0 ذ نع دطلاو ؛كاففلاو ةناذبا

 نوعا تتم 0 عجشت مهدنع ثناك را :ناآل « اسالصا ا 7

 اراك اباد مهدنع ناك كلذك" رسملاو ..ياكلاطتنتو 0007

 لا نانا ديتاتكو اع فطعلاو:« نيك اسملاو ءارقفلا:ماعطإ نم ةب نول

 ابك وادور نيانلل امفامو نيك م! .اهييف لقا. ريسلاو 00 ع كراك

 لدرس قالخألا مراكمب اخ سان | اهلك ةعيرشلاو , (اهنيعش د 1

 لا رع الاتش
 ًاقولأم ناك ام « اهدحأ » : نيب رض ىلع تناكاعإ قالخألا مراكم نأ الإ

 اوخسر ا مث . هب اوبطوخاعا مالسإلا ءادتا فاو ل 0

 ةلهؤ لوا, نمر ءانعمب نس الاه هي ركز.« ناتلا ب تلاوه ام مل مب هيف

 ناسا ل «سجر ١ ءالزألاو و باصن ل ريا 7 رز 5

 عا نصل

 ىلإ عجاز كلذ يا كلذ هبشا امو « ابرلا 5 هرخآ نم ن5 ىح ءرخاف

 مصقول قر(
 لوسرلا ءاجم ءاسأر قالخ“الا مراكم نع فرعتلاب دبعبرعلل نكي ملول (؟)

 الا  ةلاسرلاب قيدصتلا دعب  مبعسو امل ء قالخ"الا نم لئاذرلاو لئاضفلا نايبب

 ءايرلاو , تانبلا دأود . ايوصأ نم هيف اوأطخأ امف لاحلاوه اك« مراكملاب ذخأالا

 ناميالافكلذ عمو.مهيف تلصأت' ىتلا لئاذرلا نم اهريغو ؛ ببنلاو بلسلاو « رزخاو



 ( ةثلاثلا ةلآسملا )اهفالل ةعيرشلا مضو دصاقم ىتاثلا عونلا

 .فرصتلاو« ةحاصفلاه وجو ىف ضوحلااو « ةغالبلا نونف لع ىف نئنتلا ( اهنمو )

 نآرقلا 20 مهزجعأ اه مءاجخ مهمالجتنم , 00 الا كيلا

 0 0 نأ 0 ع نسال تعمتجا .نل "أ: ىلاعت لاق 0 ل
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 هه
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 ةدم د رعلاو واع لات ل ء هلم دعا ةنملا 0 4 0 كبش جد عا ان

 .هياوبطوخاملو و أ انفال فاأ ؛امو قالخألاو راكع وفا اصنالاىلإ عجريامأم 0
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 ط ا كح 0 روسلا نفد ا ا
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 .ىزذ ِءاَتِياَو ناسحإلاو 00 رمي هللا نإ ) :ىلاعت هلوقك ؟ مهدنع هب حدمتي ام

 ِ كاع 0 كول م ام لتا و 2 لق ( 3 كش هلوقو «اه 0 كا ا ىلا
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 ىر 36 ا لق ا . هلوق ( هدابعل ج رخاىتلا وللا كد 0( 0 لق (

 هناا وهف ماشلا لهأ نع ثدح اذإ هنأ تفرع لقو :لااقم هيفو ردا اع

 هدا لا رهو مجتحلا سم نب ةللغت نع فدخل انه وهو ١ ناار اجلا ق كفعضي

 'اًضيأ وهو اهدئاقو ءادردلامأ كوم ىراصنالا نارمع ىأ نع .تاقثلا ىف نابح نبا
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 /ه نويم اللا هفلأ مع جر 0 ةعبإ رم لا م
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 ءاجو . ( اوفرشت الو اوب رشاو اواك ) : ىلاعت لاقف « ريثك ىلع هنم اءاطي_ليلق
 : 3 ع 4 ع 7

 وه ام كلك ند لطباو 3 ءاود كلا ضععبل هب ودالا ضعبب ل رعتلا تثيرتلا ف

 اعرش ومالا لع تلسشا ىلا ىقرلاو وتساب ىراسل 0

 ل منك ناو ) ىلاعت لاقف ررضلا ةيشخ ءاملا لاعتسا نم ضيرملا ىمخ

 اديعص اومميتق ءام اودجت ملف .اسنلا مسمال را اعلا م 555

 ناك نفإ) ةحصلا 0 يك هل ةيمح ضيرملا مميتلا حاباف ( ابيط

 اظفح ناضمر ىف رطفلار فاسملل حاباف ( رخأ مايأ نم ةدعف رفس ىلعوأ اضيرم م

 ى لاقو . ةحصلاو ةودلأ فعضيف رفسلا ةقشموموصلا هتوق ىلع عمتجب الثل هتحصل

 ةيدفقهسأر نمىذأ هب وأ اضيرم نم ناك نف ) مرحمللسأرلا قاح ىف غارفتسالا
 نا مرحب وهو هسأر نم ىذأ هب نمو ضيرملا حاباف ( كسن وأةقدصوأ مايص نم

 لصح مك لمقلا هيلع دلوت ىتلا ةئيدرلاةرخ*الاوةدسافلا داوملا غرفتسيو هسأر قلح

 ركذف هلوصأو تطلا دعاو5 ه.هتالثلاهلهو .ضرملاهلع داووأةرك 2
 مهتم .نم'اطاثمأ ى'هدابع لع هتمعن لع اه اهينت ةروصوءاًنش ام سل 007

 فوررلا وهو ةفأرو مهم افطلو هدابعل ةمحر مهاذأ داوم غارفتساو مهتحص ظفحو

 ها ( ميحرلا

 ىردحلا ف ىنأ نعأ ىدم تلا نيخيشلا نع سسملاف كورا كاك 7 0

 قلطتسا) لأ نإ لاك ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلا لجر ,اج : لاق هنع هللا ىضر

 .اقالطتسا الإهدزب مف السعهتفسوا : لاقق ل مث ..هافسف السعةفسأ ج:ل اقف ةنلعل

 «كضخأ نطب بدك و هللا قدصو : مسو هيلع هللأ لص هللا ]وسر لاَقف . تارم ثالث

 هلا 3 نيشيشلا نعراضنأ هاورءاهو 1

 هحفحو ىذمرتلاو هر 1 دحأو مسد هاور امو « ماسااالا :ءادش هص ءاكردلا

 ملَسو هيلع هللا ىلص ىنلا لأ ىعجلا ديوس نب قراط نأ رجح نب لئاو ورع

 لاذ ةتكلو 2اىثي' نسل ظنا :اكاق ءاردلل ابحنطأ اما لاك اع ل

 انف ةلهاملا ف قرت اك : لات كلاب ب فوغ تع سم دج

 اه سابال لاق مك اقر ىلع اوضرعا » لاقف ؟ كلذ ىف ىرت فيك هللا لوسراي

 لعج و «ءاودلاو ءاذلا لزنأ لاعت هللا نإ ها دواد ربا جرحا ايو ك0 ا

 قيليعامسإهداتسا قا: ىاككوشلا لاق « مارحت اووادن الو اوراق



 (ةثلاثلا ةلأسملا ) م ءاوفالل ةمورشلا عضو دصاقم ثلا عون | عوتلا 5
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 4س 2 0 1 رالا تتراو . لما اطخو ١ دزلاو « ةنايكلاك ؛ هنع تو
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 تيعلا اع 0 ا سو هلع هللا 'ىلص ئثلا' ءاخل « ليلذ ريغ نم بيفلا

 هيلع هثوم دعب ا ا ماطرالاو ى حولا وهو - ضحي قدح وه امم
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  ةسارفلاو '"”ماطالا وهو
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 0 0 ةعيبطلا مولع ىلع ىببم ريغ « نييمالا بي 0 0

 0 فاش عماج هحو نكل « ةعيرشلا ىف ءاح قاسملا كلذ ىلعو . لمد

 8 دنعام لع اقيطنمهب تتاجاف رك كر هك ةعيرشلان وك نيب اقلطم ةطئار الو

 هال ردلا 1 ماقملاف ا لاقام لع فقوترال 0 : برعلا زاخيإو
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 قلعتت ىتلا تانئاكلاو سانجأالا هذه ماملإ مهضعبل نوكي نأ دعبي الو ؟ هنع زرتحن
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 ” ليي ناكاخلا مارت للا 6 يل سا اذكو اذك اون
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 رم اع كلذ قم: ناركلا قو !كةلدألا 5 4 رابخأو خر كارما د

 راسإلا مه رك او تلد ا نا لا رتل را

 6 1 . نولستني اوك ام سنجب نم اهنكلع "اا برجل نكس 02 ١
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 ( 000 نصا را
 كيارجلا دعاملا انواع نارقل ةلاؤ ركل نا مزالب سيلدنأ نم . هانلقام دضعب اذه 0

 بسسس ا

 رونلا ىلا تاملظلا نم ةفاك سانلا ج رخيل باتكلاب ثعب لوسرلا نال« ماقملا

 هيفام ىلا مطوقعو مهتمه هيجوتو ء هيف اوأطخأ ام حيحصتو اوملعي ملام ملعتب
 . لصأ هل نكي مل مأ برتلا دنع لصأ هلك اذهل ناكأ ءاوس « لمعلاو ملعلاب مبحالصا



 ( ةثلاثلا ةلأسملا ) ماهفإلل ةعيرشلا عضو دصاقم ىناثلا عونلا

 د ا ا ع ا يس رص سر ا ا هكا ع تا: ع
 نينسلا دادع اوماعتل لزانم هردكقو ارو رمعلاو ءايض نيكل لعج ىذلاوه)

 ائلعحو ليالا ةي ا انّوحف . نيتيأ رابنلاو ليللا انلعحو) : هلوقو ( باسحلاو

 اهانلمَجَو حيب اصعب ايلا ءالا 0 ا هوقو كلا 6 راهتلا 71

 ل لقا وم 1 1 : اهلا ف 5506 : هلوقو ) نيطاييشلل 0

 600: :ىاددغأ امو ( عتلللو

 .تاي الا هذهف , مهل هبسني ىذلا رادقملاب موجنلا ريسب لع مهل نكي ملول )١(

 اهقيبطت ىف ربدتلا ىلا الإ جاتحتال اهن"ال , اهيلإ مهرظن تفل دعب مهل اهمهف نكمي
 .لمعتسيناك ىذلا ليلقلا ضعبلل لب مثروبمج نكي ل موجنلا لع نأ ىلع . ةدهاشملا ق يرطب

 لاقي هلثمو . ابمبف ىف روبمجا فقوتي ملف كلذ عمو « ليللا ريس ىف ىناوقلل اليلد ابلاغ

 . سابعلل هلاؤسو رمع نع هاورام ليلدب . مثروهمج سيل كلذ نأ ءاون "الا مولع ىف
 وه 5 « مبنم ةعامج هب صتخي اذه نال الا كلذ امث افراع سيل رمع لثم ناكاذاف
 ىهو حايرلا نأشو ءاون الا هذه نم ًاريثك نوفرعي نوحالملا : مويلا اندنع لاخلا

 مهشاعمل هيفنويستي امب مهتيانعنيذلا روبما اهفرعي الو . ةدرطم ريغ ةيداع بابسأ
 مث (نونمتام متيأرفأ) ةيناثلا ةيأ الا ىف لاق دقو ٠ مهريغ هيف هفرعي الام هنم نوفرعي

 قلخو ىلا نيوكتو ةعارزلا مولع نم برعلل ناك لبف ( نوثرحتام متيأرفأ ) لاق
 ( بئارتلاو بلصلا نيب نم ج رخب قفاد ءامزم ) لثمو اذهلثم هب مهف:ام ناسنالا

 بسحبأ ) ىلاعت هلوق لثمو ( خلا ةغضم مث ةقلع مث ةفطن ) نينجلا راودأ لثمو

 .نأ ةفرعم ناف ( هنانب ىوسن نأ ىلع نيرداق ىلب هماظع عمجن نل نأ ناسنالا

 « هتعنص لاكو ناسنالا نيوكت قدأ نم دعي هيلع ىه ام ىلع عباصأالا ةيوست

 فق 0 صضصخش نيب هءاشل دجوي الف اه ىناككلا نخل ميساقت تزاتمأ ثرىح

 اهعمج ىلع نيرداق اهعمجت ىأ (ىب) لاقو ابيلا هناحبس هللا هبن ىتح « ميساقتلا هذه
 مييلاهجوو برعلا هفرعي ال اذه نإ .نانبلاةبوست ىف م نوكيام قدأ ىلع اهتيوستو

 صاخشأالا هييشت ملع هيلع ىنبناو . رصعلا اذه ىف هرس مهف دقو . هب باطخلا

 نأ عقاولا - ( ةيصخشلا قيقحت ) ىمست ةرادا هل تلعجو . ( عباصالا ةمصيب )
 ابمهنب باطخلا هيلا هجوت نم لك ابمبفي ةماع ةينوكرومأ ىصح ال ام اهريذو هذه

 رداقلا ٍيكحلا عناصلا ىلع اب لالدتسالاو
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 ةريثك ىعملا انك هادا

 لصف

 مهئالقعل ناكو « سانلا اهرك ذ مولعب ءانتعا ال ناك برعلا نأ ٍرعاو

 وهام اهنم ةعيرشلا تححصف ؛ مش نساحم فاصتاو « قالخأالا مراكمب ءانتعا

 راضمو ء كلذ نم عفت 5 هفانواسنلو 4 اطاب وهام هك 4 ةاغلشل دازو 6م

 م م 7 - 5

- 5 

 .ردسلاو ريلا ىف ءادتهالا نم 5 ام صتخ امو موجنلا مع (ءاهبولع ن ها

 ادهم 0 امو 4 0 ١ رذلا راس 2 ترماد# .اهييسنالتخأ نامز يلا كدالاو

 0 / 00 كلَ ربا تالظف 5 ودكم ولا مل لما

 : ميدعلا هاب 0 1: 2 > لز 0 هوا َمَقلاو ) : 0 رد مم

 : هلوقو . ةيالا ( ر را تب أس( لاا ار 5 ضيم نسل

 ملينأ. امأ ؛.تدارأ امسح ةعيرشلا صاو أارتطي لئاسرلا هنه تفس 0

 هيلع تح نال نيب برايل ةحلل نوكدل ىتح باتكلا مهف نع نوزجعي

 د كل ”ىثا لكذ اما سولي

 هلثم نابتالا نع مهزحعأ بولسأب



 ( ةثلاثلا ةلأسملا ) ماهفاللةعب رشلا مضو دصاقم ىناثلا عونلا

 7 1 . ملت ىلا ه6 7

 دقو ( اذكهو م 0 راع . تناول 0 اي ةيمأ كام اد

 "الا اناس 5 انني ارا: ثودملا قى 'ةمآلا يكد ف

 0 الو 0 ند لب نم واتت ا امو ) : كاف هلوق هوو

 نأ 11

 نأ 1 كاع نال ل صو نلعر ةعوض بم هل لتنلا

 فرعلالا سو هيلع هللا بص ىمالاىنلا ام ثعب ىلا ةعي رشلانأ ة6ىناثلاو +

 فصوا نم:هيلع مهام ةبسن ىلع نوكست نأ ؛امإ .امومع مهاوس نم ىلاو ًاصوصخ

 6 نيبم 5 كل ! ةيوسنمىأ ذل امه ءم ويف 00 8 لو ا ؛ ةيم لإ

 هانم 6-00 نك َش 6 اودهعام ربع ىلع نكن مر 000 1 نإو

 نر ب ل ردك دارت اعد ردا هيا تقال ف واع تار ذأ وار كلب
 ١ 3 9 ا

 ةيمأ اذإ ةعيرشلاف . ةيمألا نم هب هللا اهنصوام الإ دهعت ل برعلاو

00 : . / : 
 4 أزدعم ماع نكي م نودبعب | ىلع نكي مو هنأ د كلابلاو 0

 نوكت ىتح اودبعام ىلع نوكت نأ بحب هنأ ىلع اليلد ثلاثلا اذه لعج (1)

 سيلف هيلعو . ةيمأ اهنأ .ىلع هسفنب اليلد اودبعام ىلع ابوك ناك دقو ٠ مهيلع ةجح
 هسفنب اليلد نوكي نأ حلصي الو . ثلاثلا ليلدلا ىلإ ةجاتحم ىوعد الإ ىناثلا ليلدلا
 قيرط ىلع ةعيرشلا تءاج ول له : لايف ثلاثلا ليلدلا اذه ىف مالكلا قبب هنأ الإ

 مالا ىرعلا بلاقلا ىف تغيص اهنكلو . ةيفسلف لئاسوو ةبن وك مولعل جاتحن

 فرعلو هقيبطل ىف اوناك نأو . هنم ضرغلاو هانعم نوهبفي ثيح . هلثم نايتالا نع
 ةعاوق لع تح كاراقا تاق واى ذأ, 62 تاس ولا كاب ىلإ حان هباكحأ: ف

 كلو 0 ةيسحلاتادهاشملاب فتكي ملو . ةيكلفلا مواقتلاو تال الا ىلا جاتحن

 ةدعاقلا عضو لب . رصبلاب لالحلا ةيؤر ىلعال 1 وضلاىنب وأ ؛1لا قفشلاو بورغلاو

 ا ل عراشل نيو كل كانتا لوو 0 موزا ىلع

 انروص م ةيبلع رومأ ىلع اهانب ٠ قاخلا عيمج عست ىتلا ةيسحلا روم الا لعماكحأالا

 هلع عل ,اجاذإ املثم لادا نوك و :هضرغو نآرقلا مهف نع عنمب كلذ ناك له

 «قاخارثك أ ىلع قاشم اهفيلاكتىف نوكي هنأ هتباغ , ىنلاب باوجلا ؟ برعلل ةسنلاب



 "8 ( ةثلاثلا ةلأسملا ) ماهفاللةعب رشلا عضو دصاقم ىناثلا عونلا

 دي ةثلاثلا ةلأسملا 3#

 ل2” بف كلا الحا ن ل60

 :رومأ كلذ ىلع لديو . حلاصملا رابتعا
 3 وه : "كادت" ةلوقك  ئخلاو طفللا ةرتاوتملا "ضرصتلا اهلك

 ل ىنلا هلوسرو ءتاباونم اف ) : لوف د ايا
 م 0 لالا تدع ) تذل و( نمْؤي

 مهل ةدالو لصا قالا هر لاا كوس يالا نمل مداخن اع

 490 ل 5 ايطار هت انغأ له رو كار اتكلم 1

 مولعلا ىف لغلغتلاىلا  ابيهاونو اه ا قرد ابمبف ف - جاتحتال ىأ 00

 ابيقلت 0 نمنأ (الوأ) 5 كلذ ىف هكا 8 كلذلا او تايضايرلاو ةنوكللا

 اهناف (ايناث) فلؤملا هحرهثيس اك ةرطفلا لع نويمأ ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نم

 ىلع بعصي ناك هناف« مثريغو برع نور قالا روج تحف مي

 مث ءالوأ ابمبغفل ةيبلع لئاسو ىلا ةجاتحما ابهاونو اهرماو“ال لاثسالا

 1 مثريغو م ميلا لسرملا سانلا روب روسيم ريغ امهالكو . ايناث 3

 مهف نع قديام اهنف ءربعلاو ظعاوملاو ؛ كحلاو رارسسالا امأ...لاتمالا لكل

 مهمبلي امو 7 هللا هرسيام بس ًائيشف ايش هنم صاوخلا ضعب لوانتيو روب

 لع مستفب 2 روصعلا 1 ىلع ىلاعل هّللأ مالك ىف نيراعانلا عيت نأ عتاولاوهكلذو 3 9

 لك تسل 5 ىلع : مار شخدالا ىلع ضرع اذا رخالا ىلعب حماقي و هى اذه

 وءدروب وشسشحمو هلوذدب وب 2 يبا اأو نورمحجلا ةذويفكماو ةلئوويسةنسلاو كاكلا د:حااجلب لإ هش | ا

 0 3 ةياحصلا ردع 1 2 8 نودلةم مثريغو 3 نودع صاوخ كانذ ناك امل

 فقوتال كيلاكتلا نأ لع هان ركام (اةيمأ ةمأ نحر كيرذح لكم نقد

 اذكهو ةينوك مولعو ةيملع لئاسو ىلع اهلاثتما ىف

 حاصملا ةياعرب قف وأ مبياع لزنملا لا- ىضتةم ىلع ةعيرشلا ليزنت ناف ىأ )0(

 2 | عراشلا اهدصقب لا

 (10 نصل "نر دس اا



 ( ةيناثلا ةلأسملا ) ماهفالل ةعب رشلا عضو دصاقم ىناثلا عونلا

 لصف

 نم ًامالك مج رني نأ ريخأالا هجولا اذه ربتعا نَم نكمي الف اذه تبث اذإو

 ىلا لقتييو نآرقلا مَجرَتيب نأ نع الضف « لاح ىلع مدعلا مالكب ىبرعلا مالكلا

 اا لا 0 ا سال ءارشسا ضف مم الإ « ىبرع ريغ ناسل

 عم هيلا لوقنملا ناسللا ىف كلذ تبث اذاف . هوحو هليثع مدقت ام لاعتسا ىف ناناسللا

 نب هجوب اذه لثم تابثإو . رخ آلا ىلا امهدحأ مرتي نأ نكمأ « برعلا ناسلا

 359 221 ايلدلا نم ىطمملا اه[ تلاد 0. 2 لا راش اهو .ادح ريع

 ماقملا اذه ىف نغم الو فاكر يغ 7-1 0 الا ف مثوح

 ؛ ىباثلا هحولا اذه ىلع يدي - نارقلا ىف ةمجرتلا ناكمإ ةبيتق نبا ىنن دقو

 ةماعال هانعم نابب و نآرقلا ريسفت حصص هتهج نمو « نكمت وهف لو الا هجولا ىلع امأف

 مالسالا لهأ قافتاب ًازئاج كلذ ناكو « هيناعم يصح ىلع ىوقي مهف هل سيل نمو

 لس السل ل ل ل ا اراب

 لصف

 أل ؛ اهفاصوأ نم فصوك تدجو ىلوألا عم ةيناثلا ةهجلا تربتعا اذاو

 000 وك اهعم دعت لهو . ماهف الل عضولا تيح نم ىنملاو ةرابعلل ةلكتلاك

 قناع شب تحبو رظن قالدأ قا؟ قادم رك قتوأ ؟ةيناذلا

 اظن الا ئاسل 0 1م كس الل ىلع ان اكتفالا قأاثلإ هدا ةنعوزرتلا

 ىف ودل هللا ىو لوا كلذ" نع تنوكسلاف ع ةعردتلا



 ا كر رد ةيحاش || 2 ندق ةنان ناعمو لنا اعمةبب ر هلا ةغلإ

 ةاكملا كلف برشلا نال اه صبح ىلا حن تالا 7

 « رابخالا كلذل ةمداخ ًارومأ ةهحلا هذه ىف ىفتقي ربخ لكن إف ؛ رابخالا كاذو

 « قاملاو لالا ىف « رابخألا نشو هب رظلاو فاح رسل 005
 . كلذ ريغو « بائطإلاو « زاحبإلاو « ءافخإلاو حاضيإلا نم : بولسالا عونو

 0 نكت ل نإ « ديرز ماق » رابخالا ءادتبا ىف لوقت كلنأ كلذو

 فاوح ا قو ( ماق دير د قلقا هبع ريخم اب ةيا ةيانعل "ك5 نإ . ريكلاب لب كة

 همايقل ركنملا باوج ىو « ماق ًاديز نإ » ةلزإلل كلت لرم وهام زال

 ماق دق » همايقب رابخإلا ا مقوتي نم رابخإ ىفو « ماق ًاديز نإ هللاو »

 0 ماقاعإ 7 تيكشلا ف ماق دق ديز » رآ 4

 بدو س هلع ربا عد لا هميظعت بسح ل عونشي 3

 هيطعي امو « رابخ لا قاسم ىف دصتي ام بسحن و «هب 2 رصتلاو هنع ةيانكلا

 رئاد تاذ عيمجو . اهرصح نكعال يلا زوم الآ نم كلذ ع لا 0

 رع مايقلاب رابخإالا لوح

 دوصآملا تسيل اهبسحب دحاولا مالكلا ىعمفلتحي ىتلا تافرصتلا هذهلثف

 نس عونلا اذه ىف عاملا لوطب و . هنأمتمو هنالكم نمابكلو "0

 تارابعلا تفلتخا يناثلا عونلا اذهب و . 000 م اذإ مالكلا قاسم

 « هو لع وسلا لضمي قاةصقلا قاسم فاين ال ؟ نارقلانصيصاقا 7

 قمةيف وره اما ذكهو ثلا فدو لع هتلاث فو »وحلا هوا لع

 « ضعب ىف ليصافتلا ضعب نع تكس اذا الإ « لوألا عونلا بسحال تارابخإلا

 ناك امو. ) ...تقولاو لاخلا ماضتقا هحول ًاضناكتلذورام نضس ف



 ) ةيناملا لالا 6 اهف' الل كعل رمل صو نم اننا /| عونلا 1

 0 مالكتاب ملكتتو « ه ا هلفللو 1 الكلا لو ند كف فب تلا كو

 راشإالاب فرعي اك ىنعملاب فرعي ءىثلاب 0 راند م ردا 0 ةرخا ق2 هلوأ

 اذه 3 لات ماب ٍ الا ءايس داود لشق داما بحلول يتلا كتم

 امد ٍِ ولعت نملالو 0 هس ىف ابان تال اهددعا كفورعم

 در كما "1 توارالاا اذهل لف هياكل و ناقل ىف نارتلافكالاتك ناك ءاذإف

 نأ كمر كلك فربلا ناطل ةبحن قم تف نأ نكمل جاخالا صعب ناثل

 كيلا 1 عاضو الافالتخال ؛ ؟ م علا ناسلا مهف ةبج نم برعلا ناسل مهفي

 .ىق هعوضوملا هتلاسر ىف م ءفاسلا وه ةلاكلا َْق 0 ىلع هبن ىذلاو

 كلذل هدتلا بحبف . املالا م ل هدعب ىتأ 0 57 دا 0

 قيفوثلا هنو

 د ةيناثلا ةلآسملا ع

 . نارا كا ناسا يستقل ةردادلا م تنل را
 0 نام ملعا ةلادآ ةةملطم كرار ادعو اطال ا( رك هي ١ معتقل

 ل

 يا كا لاو درس انازاقو اطانلأ كك ق3 مطل

 ةعباتلا ةلالدلا ىهو

 دصاقم ىحتنت اهيلإو * ةنسلالا عيبج اهيف كردي ىلا ىه ىلوالا ةهملاف

 الم 5 كا دوحولا ىف لصح اذإ 0 ؛ أ نود ةمآب ا ل كووكتلا

 لا مايقلاب دي ز نع رابخالا_ناسل بحاص لك دارأ مث ءمايفلاك

 517 لال نع را ا ا نال فاركمي هبل دهب نمو. ةقلك رع

 ياك محملا ناسلىفىنأتيو . مه 7 7 كج ك2 هير دل هكا 0-0 50

 هيف لاكشإ ار انهؤاب اهطاراح الاوا فرقا -



ٍُ 3 

 ع

 أ « محعلا ظافلا نم ظافلأ هيف تءاج هنوك امأو

 تمهفو « اهباطخ ىف ىرجو « هب تملكت دق برعلا تناك اذإ هيلإ جاتحم الف»

 نع .هءدتال اهنأ ئرت الأ. اهمالك .نال/راعا هب تملكتاذإ كولا ك0

 افصلاو جراما ىف هفورح تناك اذإ الإ « محعلا دنع هيلع ناك ىذلا هظفلا

 كلدنم ءىَس هيف ن1

 ؛برعلا نلا,اوطنم نولي تاذ دعو. م "درو. انهو سر ما 0 0 :

 نكن .6( 211

 ” راك محعلا فورح ةقاطم ىلع اهلبقت الو اهفورح ىلإ اهدرت نأ نم ال دب

 "لاف 4 صعب نود كلدكا اح نك ا 6 برعلا فوورجلا اهفورخ

 رييغتلابهيف ف رصتت 0 اهنمو 2 محعلا مالك ىف 5 هلاح ف اع 1: 8 0 كلا ناو 0

 اهمالكىلإ ير ١ك تر ١ كلذ تلف اذإو ٠ اهمالك ىف فرصتت 0

 هيف عازن ال ةيب ر هل لهأ دنع مولعم اذه . الة ةأدتيملا نازو لاو ةخرملا طاق 0

 ل7

 ىلا هال! صوصخ ىف نوسالا رك 2 ىدبا د 0 عمو

 ةلأسم عضوت نأ اهيف ن لع امإو ينقال دج ةنم د اتمل اندلع ف عرس : مكح هيلع

 مالك هيلع ”رقتسا امب اهيف ثحبلا ةنو وم هلا ىنك دقو ٠ داقتعا اهيلع بني 020

 ةمحع الآ ءايسالا فة ا

 ىعمبف « هيف ةمجعال هنإ و ىل رع هنإ و برعلا ناساب لزن نارقلا نإ انلق نإف

 اهنأو كهيناتم بيلاسأو «. ةنماكنا اهظافلأ ىف برغلا دوهسس ناسل لع ل1
 ف 0 هب داري ماعلاب و « هرهاظ هب داري ”ماعلاب بطاخن اهناسل نم هيلع ترطف امف

 تح رهاظلا ريع دهب داري رهاظلاو 0 صخخلا هب دارب ماعلابو ) هحو ْق رمان ةحو.

 اظفل ةيمحي“الا تاغللا عم ةيبرعلا ةغللا هيف تقفتا (رونت) ظفل نإ اولاق )١( ي
 ةيمحي“الا تاغللا نم ةلمج ةيبرعلا عم هيف كرتشا (نوباص) ظفل نإ اولاقو . ىنعمو»

 نبا هتيثاف ؛ ةيرع ريغ ةملك ىلع نآرقلا لاتشأ ىف اوفلتخا . ىدم الا لاق (؟)

 مالع“الا ال سانج“الا ءامسأ هلحو . مدقفالخلاف . نورخآ هافنو . ةمركعو سابع

 همم جا تاقفأوملا



 ( ىلوألا ةلأسلا ) ماهفالل ةعيرشلا عضو دصاقم ىناثلا عونلا 5

 2 اع ريغل ناك نإ ىلكلا ىفتقم/ نع تايئز 15 داحأ, فلم اذه ليف

 1 ىلا كالذ لع ةاخف 86 ىلإ عجار كلانا ضراعل ناك نإو .٠ عريف حصب الف

 11 كى دفا اجداقنو 0 ليوا 1 ردا لك عا كاع

 اخداق هنل نكي

 | عونلا
 : انا :نصخن و : ماهف الل ةعب رشلا عضو ف ةراجلا دصق ناس َق

 3 اكل م

 “© ىلوالإ ةلاسملا

 ت0 لا 1 الايق لجدفال كير هك رابلا ةفيلوتلا ءلعت نإ

 00 ا دع يأ .ةلك هلق نسل نإ تلا ناورب“ هيفلا[لووصأ يافع ناك هنو

 قفو ىلعنآرقلا ءاجو « برعلا اهب تملكت ةيمجعأ ظافلأ هيف وأ . نييلوصئالا

 ىلع تثحلا 6 نإف ب ابمالك 0 02 ند ىدلا ترعلا 0 6 كلذ

 8 دوصعفم ريع هحولا 06

 كل را ل رمل نامل لزذ نارشلا نأ انه ةوصقلا تحبلا اعلو

 0 كر أ 1 نال 6 ا ىلا رطلا انو رم نوكب اعإ همهف -

- 
 ع

 ىلا نال هللا درك نار لتر نيد ولا

 ا 1 نيم ىرع, نابل اذدهو يساب هلو نودجلا

 0 ل ا لا ا ا ع

 نف همهنت دارأ نف . محعلا نالب الو ىمحعأ هنأ ال « برعلا ناسلب و :ىل رع هنأ

 ه . ةهحلا هذه ريغ نم همهف بلطت ىلإ ليبس الو « مهي برعلا ناسل ةهج

 او هك

 ظفاح : مل ًادمع ةالصلا كرات لتقك# ىلكلا اذه نم ةياعر دشأ رخآ ىلكىأ )١(

 م الام ىوقاؤرخا ىككل ةاعر_ نردعلا طيح ىلك نم ىنزجلا اذه لع

 ىدلا طفح



 717 2 ”تاكشلا ةبافز كاقرملا 1 ةلئاخا

 لوم لإ لشتلا ة دن اوان كاس اديس هايس ا
 . عيجلا ىلا دصقلا مناف ."نذسلا نم لوأ كلذ قف ضع 10

 : تولطلا كو

 الا - دقي تالا 3 « ةمذقتملا ةدعاتلا ضراعي اذه : ليقنإف

 تايرلك 7

 هيف نحم ام نافي هيف نجح اذ اذ ةصراعم الو : ةحبحت ةدعاتلا نإ

 ىلإ دقنلا ماتتحلا ىف كش الف < نضرافلل نطراعلا# خرم ةمالتلا ك2 005

 « ىكفلا لع ساطي تفي مدقت امو 0

 + ىرخأ ةبح؟ م ةيلك ىف ىرالا ةاع:ةظفاحلا ةرج نسوهاعإ كالا

 هيلا عراشلا دصقب عوطقم ىلك اد عو رشم سوفنلا ظفح نإ

 مزلبيإو و ءدصقلاب اهيلع 0 أاصقلاىف لا لتفذف سوفنلل ال ام 0

 3 فالتإ وهو 6 هيلع ا ا جف > نم 1 4 كلذ" قف .:

 ند هيلك ىف 5 06 00 : نسنلا لعشي 0 وهو صرع ضراعل 6 سننلا

01 

 رابتغا تاعحراصف . اهيلعىحما سدنلا وهوت« اضيا هلك ىف ىرح ند 0

 5 ا اء ةظفاحلا ف ا را لاا نءعوههيلكى ىن زملا

 كلكم هنأ 007 نوم مدت اهبامأ". نضراعملا نم اماسي ىدلا ل 00
 00 أ ىلك ىف هلخدأو مك تال د 1 حرا نكملا نع ل

 ماا 0 و اكل ذم اخ نيرا الا

 0 1 ل ا نمد 00 1 هق 9 : ا سام

 ع لكلا ىلع ةظفاحلا لصأ امينم لك ى:ناك ناز كمل اذه )انا ها

 هتان م ب٠ملمإ ؛ قالا اع ةظف ةظفاحلا وهو 7 لمهأ كك

 رخ الا ىزجال لامها - اهيل دىنجلاسةنلا ظفحوهو_ىرجلارابتعانا ىأ .(7)

 تفلتأو اذه. لمهأف ..ةيناجلا سفنلا ظفح وهو ىلكلا اك



 ( ةرشع ةثلاثلا ةلأسملا ) ءادتبا ةعي رشلامضو دصاقم لوالاعونلا
 ع ل

 ,حصي مل ىلكلا ةماقإ ىف ةدوصقم ةريتعم نكت ول تايئزملا نأ ( اهنمو )

 كفيك قدها لاحصيال ! ق5 2-5 كلا ل 50 نككلا تذل

 هكر عفر تابناملا ندضف د 8 0 لا 5 مجار ا

 عونمم كلذو . قاطيال 0 الإ سر هلة لكلا قناع كر ولا

 00 ا نايم الا ل ملال نك لوران حش ماش نا[ فاض كك عوقولا

 ا ا 0 نإ ب ردم ع لا

 ى

 0 ىرجي ال لامهإلا عم هن اف ؛ ىلكلا ىف دصقلا لامهإ ىلا مجري 0 تايئزجلا

 0 دنقلا لاه 9 ال الو هيف توافتال كح: و ماظنو بيرت اع ىلا او

 عيبتج 0 لا نعال 0 رتل رك واط 32 ٌْ

 الإ.( للا ضعبلا نه كلوا كلذ ىف ضخما ير !و ) هلوقب هليكت ناك تاس

 نناكاو ) هاوه هلإ راشملا ليلدلا نع لا ريخأت ىف مالكلا قبب هنأ
 نا ناف اعلإ جات اذه نأ مك؟ هلا! ىف ابيلإ جاتحم هن ال كلذ لهف ) ا دصقلا

 ضرع اذه 38 لع دعاس امارو:« اىل ةالكت اعم امهيلإ دوهتل اهرخأت ناك كلاذك

 نوكيف ( تايئزجلا لوصح ىلإ دصقلا ةم نم دب الف') ىناثلا ليلدلا ةيابن ىف هلوق
 هجوتم ىعرشلا دصقلاف ) لاق ثيح هددصب نحن ىذلا ليلدلا ىلع هعرف امل ايواسم

 007 اكن هده لإ اجاتع نال لا نم لذ نوكيو ىعي ( تايئ رجا ىلإ
 نأ ىلكلاب دصقلان ال . اهيلإ جاتحيال ريخالا ليلدلا نأ رهظي ىذلا نكلو
 ةحايرجلا كه 1 امهأ اذاف ٠ مال بيترتلا ىف قلخلا نبب توافت 0

 ىلكلا دصقلا | اراده فانك قولا مف ىلا دصقلاب انلك ىرحجبال نأ ىضتقا

 035 ىلوأ ضعبلا سيلو ) هلوقل ةجاح الو ليلدلا متي هيلع
 .لاق ولو . ( اضيأو ) هلوق لق ةمدقملا هذه دقت بسانملا ناك اذه م“ اذإو

 دعب مل خاسنلا لمعب اهعضوه نع ةرخؤم اهنإ لئاق

 « هلبق ليلدلا ريرقت دعب ليلدلا حور هيضتقي ىذلا اذه . زج ىأ ىف ىأ (؟)
 اذه نال ءاضعب وأ الك اقلطم تايئرجلا ىلإ رظنلا كي هنإ لاقي نأ بسانيال هنال

 اضيأو . فيلكتلا امم نوكي ىتلا ةيجراخلا تايئزجلا ىلإ رظنلا موزل نم هلبق ام وه

 .تايئزجلا عيمج دصق نيعتف ( تايئزجلا تلمهأ اذإ دصقلاب ايلك ىرحبال ) لاق دقف

 ةلمكتلا نودب مان ريخالا ليلدلا نأ نم هاناق ام هجو لبع فقتل هبذتف ء ابضعب ال



 7١ ع ذم انلاَدَل !املا (ء 2 علا مدلا مص كضافم و لإ ل

 هلع هللا ىلص لا لوسر نعو ا نع أومهف هدام ءالؤه ندم نا ثعلوو

 1 ةقبلاو:تاتكشلا ىةفررشلا نضارغا نم/ايج اسم اونا سو

 مئاقولا اول ىح « م 26 نم ةراثو « هانعم نم ةر اتو ؛ لؤقلا سفن نم 01

 ىرخ انتعو انام اا ااا مكاو لع دن مل ىتل

 هيلا اهحاضيإ ىف جيتح وأ هيلع ةعررشلا مهف فقوت ٍظ 0

 قيفوتلا هاب و . ةلوقنملا ةلد الا هتنمضت ىذلا ظفلا نيعوهو

 © ةرشع ةثلاثلا ةلاسملا

 ع ِء 3و مى 11 َِ

 تاشيحتلا "وأ تاحاحلا وا تايرورصلا ىف ةيلك ” ةدعات تحد
 مل 0 20 .٠

 هله هيك ةدعاف ده ركلا فاس اذإ : لوهات دق تايئزل داحا اهعئرنالف“

 ىككلا هب م 1 ام ىلإ ةيسنلا اهل ةظفاخلا بهم نب داق اهداحا ف راد الإ

 فلختي ال 067 نأ لكلا ةئاتإ ىف ةرريتعم ةدوصةةرا رطل تار
 ع --

 مر ا دو ؛ ىاجحتدشف « وي من مشلات هذ وصممت دجلخم ةلملجلل /

 ا كلذ ىلع ليلدلاو

 ا ردع ريغ نم هاا و كراتلا لَغ بتعلا دور د(!

 1 يولطم 7 ريغل ةعاملا ةقرافم نأ 0 داهحلا 5 4 ةكاراإ 4 ا 04 ةعاملا وأ

 ذودملا ةماقإا و: تاذعلاب نيعولاك لي رمرتعيرأ ادعو سفرنا 0

 + تلد هيدا وك سانفاولا ريكو حب رحتلاو « تابجاولا ىف

  تداثلا دعاوقلا لع ءرئاذ اال :تانلا اذه نم امتلاكتلا ةماعن ا | ٠

 كرد وأرا عضم 5ع ىنهنملا لعف ىلع ديعولا هجحوتو َ رك ءاح دق اهمف ىبنلاو ال

 -- 9 ع 5 0 : 3 0 1 3 3

 ماكحا 0 ىلارادعالا عضا م الإ 2 ةاناع الو صاصتخاريغ نم(« دب روماملا

 مل ِِ : ّ

 ةلخاد تايئزحلا نأ ىلع لد« كاذك كلذ ناك نيحو . م رحتلا وأ بوجؤلا

  اهيلع ةظفاحملاو تلاعلا ف تايلكشلا لد

 ةماقإ نم لدا ا



 1 2 داك ا رخال هن علا اعواد هاك لوأألا عونلا 5

 كالذل اوطينتساو 4 قي ولا دارفإالا ّق هم هوحو نم كلا ريع لإ 4 امو

 .كااذب هّللا لهسف « ناكمإلا بسح ىلع ىبرعلا مالكا نيناوق اهب اوطبض دعاوق

 هباطخ ىف : |سو هيلع هللا ىلص هلوسر نع. هاك ه هنع مهغلا

3 

 هليا لوسر ت2 نم 0 نع نونحس هلاك هن احس قى صننق 1

 00 سب اوزيم ى تح 6 ةأقنلا ن م هلادعلاو ةقدلا) 1 نعو 4 مس هيلع ا ىلص

 8 هيلع 3 ص 0 لوتسر ل نم دب ا املا

 .نع اوثحب هديبع نم اسان ةعدبلا نع ةنسلا نايبل ملغعلا نبا د كلاذكو

 هيلع موادو 6 قوداخل || قاتلا هيلع ناك امعو )2 1 ا هعب رشلا 1

 0 قدا عابتا ردع 22 2 ءاوه اللاو عدبلا لها ىلع اودرو 4 نوعباتلاو ةباحصلا

 ىوها عاب كوكا
 0 4 احصلان م 000 001 ءارق هدامع نم عت هليا تسع

 0000 01 لا ديلا 4و ةباطا ةففاوم لح اضرح 4 مدع تالق

 سائلا م 1 0 كد نارقلا ف عقب الو « دحاو ءىس ىلع..عيمجلا

 'أورظنف « هنمهاربب ملا لوعفدير 2 4 نع نولضاني 0 قاعت هلل ضيق , -
24 

 يا نع ا 00 افاق 8 صر الاودق تت اوما تل ف

 4 2 مم رب اوزافو ) دن ا ا انا 14 18 اليل كَلَذ نع ا ا 0

 1 نم كوفر ,اعلا محو 6 كلو هنأ 0 ا عنص ساي فا اورظن ىب -5

 ا

 م هف ل اد اح و ٠ ضراعم مالسالا قي ضرع نإف. هقدح ءا د نوفقاولاو

 نيدلا ةامحو مالسإالا دنح مهف . ةعطاقلا هلد لا هتاهش هحو ىف اوريغ « ضقانم

 .. ظفحلا ىف كلذ نأال ( حا ةظفح هل هلا ضيق ) هلوق عم ًاراركت سيل (1)
 50002 هفوتوو .هتاذكو هيترت ظاضو .فداصملا ىف ة هعضو قيرط ىف اذهو



 (ء] 8 نيديتل أو عايضلا نم ةموصعم ةعلإ رد ةده
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 راج 2: كيسشي ا وحس 0 للا ل نأ ىتضاقلا ع امو: تل

 لجو زع هّللالاقىضاقلالاقف ؟ نآرقلا لهأ ىلع زب ملو ؛ ةاروتلا لهأ ىلع ليدبتلا“

 زال « ميملا ظفحلا لو ا 2 | ا)  :«قاروتلا لها ى

 (نيطنا ا 0 50000 0 0 0 رعلا ف لاقو . مهلع ليدنتلا:

 «ةياكملا هل ترك ذف لماحم اهلا دبع ىلأ ىلا تيضف:”ىلعلاق ٠ مهيلعليدمتلا زج 0

 اذه ننانتحأ مالك تسال

 رعتمو « سو هيلع هللا ىلص ىنلا ةئعب مامأ بهثلاث داوح نم ءاج ام ًاضيأو

 ْ : 5 6 1 4 ءايسلا راحو اوععم مف ٠ لوديز 06 3 عييدا قارا نم تطال
 اوعتم,دق'اوناك ءاذاف رك ا وأ ةبالكاةئام اهعمنودي بف ةملكل اب 00

 نايثاالاب نع نسللا ءاحصفلا ترجي ذقؤ... ضرألا ف كادكف,ءاسل] نت

 .٠ ةعاسلا موقل نا نلا ماد ظفحلاو لل ا 2 نم هلك و هو . هلم نم ةروسب

 ليدبتلاو رييغتلا نع اهتمضعو هب رشلا ظفح لع كل 0

 ممودقع 1 ىلص ا كين نمر ند عقاو هلا درت انتحالا 6 ىتائلاو

 ةلضانملاو ة هعلإ كلا نع ندلل هم لإ 1 0 لحفر 8-_- ا 3 كاد 520 هيل ملا

 ليصفتلاو ةاهخا تسول 5

 دحا قرح داق لو زال "توك ةظيدت هل دنلا نضيف طق م ركلا نارقلا امأ

 رياك الا ةارقلا نع لضف:«وغاصا الا لافط الابقم فال[ ا

 ظلام كب اهنا نظم ءمهاسا رع ندم الو كأ  ك

 ةعوضؤملا تايمانتلاو تاغللا. اند قف: ةريككلا ايلا: نوني موق 0

 بانلا وهو - ا نارتلا 0 ةعل جسم رقت 31 اء اوررق 0 6 برعلا 0 ىلع

 تبرعلا نايسآ لع كلوب ىلإ هلا اهاخ وا داروةسراتلا يا ا

 ًامفر اهبف قطنلا ىف تاّقالا هذه فيراصت نع نوثحبي الاجر ضيق مث



 ) ةرشسع ةيناثلا ةلاسملا ل عادت ةعب رشلا حو كضصاقم] لو الا عونلا هرب

 نيسحتلاب لوقلا 2 مدع بيوصتلا ةدعاق عامجا روصل ىبدتشي كلدو 000 0

 5 تأ - 0 3 5 8 5 35 22 .٠
 لك لع لكشمىنارقلا مالكف 0 تاوذلا قل عجار كللذ ناو ققعلا حيبقتلاو

 عا هللاو .٠ ريدقت

 د« ةرشع ةيناثلا ةلآسملا

 4 0 ملسو هيلع هنلاىلد اطيل 7 ةموصعم ةكرامملا ةعب رشلا هذهنإ

 ةموصعم هيلع تعمتحا مف هتمأ 0 يو

 : نييجوب كلذ نيمتيو
 نإ ) : ىلامت هلوقك" ؛ ًاعواتو اي رصن كلذ ىلع ةلادلا ةلدألا 4 امهدحأ ا“

 لذدقو (هتاآ تاك 2 "00 ل

 دا م رق را ما

 ظنح كن 2 ( هن هاربا 1 2 3 ناطتسلا 0 8 0 سليف هن 0 2

 1 نإ 1 0 ا و اهرتع اطلاع الخ ايكك و هناا

 دحاو ل 29 اهناعم 5 عجرب هيلاو هنم ىف 4 هلوح ةاكو هل ةييم | مإف ل

 مويلا ( : لاع لاقو 5 أضع ةصعل 5 5 أضعل ةضعلا كصعلا ةئسلاو باتكلا نم

 -ٍ 5 و و - 10 رع كَ - 5116-2

 (ايد مالس الا ركل تدضرو ىمعل م لع تعلق دم د م 6

 ا 3 0 06 ىنأ نع هلا ا ارقلا تاقيط ىف ىبادلاو 0 احا

 2 تاتش للا لإ 0 ثبدحت هللإ | راشلا 0 0 م نوعا لذ أ 5 0 ١

 محلا سفن ىفو 0 طقف دابتجاالا7 ىف و ال

 مهناف ٌ ذل وعلا ءاقذق هلوقب . لعفلا تاذ ند 0 حبقلا و 0 ىأ 0

 ةفصل لب مضل لاقو ؛ هجوت ةمصل يك دي ل

 ىلإ عجاركلذ نأو) هلوةف . فالخلا اذه ىف هوررق ام لا ؛ لعفلا تاذل ال هبجوت
 نوكي ىنارقلا لاكشإ نال هراتخا هنكلو ؛ مهنيي قافتالا لحم نم سيل ( تاوذلا
 كاكفنالا نكمي ذتنيح هن ال ؛لعفلا تاذل ال هيجو: ةفصل اولاق اذإ امم هجوأ هيلع



 ةا/ ًاعيج ةئطخملاو ةئوصملا دنع حاصلا ىلع ةينبم ماكح الا

 لب ؟ دحاو زظان نم احوجرم حجارلا دع اذإ ًاعقاو نّضفانتلا ©” نوكبااغإو

 ا ركحلا الع ىيقؤلاةلملا#انبنم دخان ا

 هسقن 1 هيلع وه امال 9 يظ قو ل ألا سفن ف ا بتسح 6 لحلا

 اناس نك ثلا 0 ا لئاسم ىف الا كلذ حصي ال ذإ

 0 ا م ركسحلا كلذ نأ ىلع ءانب تلكح ةئطخملاف : دعب

 ناالا رهظ ام وه لب « رم الاس فن ىف ركح ال نأ ىلع ءانب تنكح ةبوصملاو . هنظ

 رم الا سفن ىف كلذك اهنأ اب نونظم ةلع ىلع هككح ناب امهالكو
-4 

 0 أ نم كك اللخفت و ا حلاصملا ر اتتعاب لوقي 00 م انيه قفتيوو

 , 4” نايعألا تافص نم دسافملاو حلاصملا أع 5 افص نم تسلاو ا

 ادإو ٠ هقفلا لَوصَأ ثحابم نموهو « 6 نم رثك ااطس لسحب 2-7

 لاكشإ عفتراو « مالسلا دبع نبا هب رذتعا ىذلا راذتعالا ىلا رقتفي. ل اذه 2

 هلال ل

 ذاع وصتلاب :لوقلا لكي هلربملا قانا" ا ١

 هلوقو . (لا حجا رلانأ ةيلقعلا ةدعاقلان “ال )هلوق نع باوجلا حور وه )١(

 عطقب « هتاذىف رم“الا سفنو عقاولا ناربتعي نيرظان نم وأ.ىأ ( دحاو رظان نمو

 نظلا نعرظنلا
 (هسفن ىف هيلع وه امال ) هلوقل ديبمو (خادحاولكنظ ) هلوقل ديكوت (؟)

 الصاح ضقانتلا ناكل ناك وأ ىذلا ىأ
 سفن ىف اذك ةلعلا نأب هيف عطاق عيمجا نءال دنسلا ىعطقلا عامجالا ىأ ()

 رم“الا سفن ىف اذكةةلعلا نأ ىلع هيف قافتالاف دنسلا ىنظلا عامجالا امأ . رمتالا

 عضاوك « ةلعاا اهتأهسفن دنعدحاو لك نظهف ريتعملاف الاو « طقف ةفداصملاباب نم

 قى ءمهنم ء دامت دعو ةلرقملا نم ءافذدقلا نيد دلتا )0 6 05

 ةضراع ةفص نم وأ لعفلا تاذ نم حبقلاو نسحلا



 (05 2 دال هابل زادك ةقورفلا عضو 02 عونلا 5

 لا 1 تا اسسلا هن اع ررؤ و ا 01 ل رالح ىءاظلما كفوا نأ

 ىلوأ هيلع قفتملا ىلع عراشلا مالك لمحو . اهيف عقب
 هنع لقن اماذه

 ىلع ماكحالا نال ؛ نيبهذملا الكى لع ةيراج ةدعاقلا نأ رهظيو

 0 697” ةمبات ”ملاصملاو  دهتجْلا رظنل عبات مهدنع هللا كح ذإ , ةيفاضإ بي وصتلا

 1 نيحتلا ا لئاسم ىف دسافللا وأ لاصملا نوكتف « هل "”ةعوبتموأ

 00 200 قرفالو 0 1 512 ردا

 000 ا لاول ا ل0 نأ ل ب لع دلع 1

 < هئلط ' ى ةرماالا لقفت"ىفن كلاذك ىهو" ع ةعجازلا م 'ةدنع' ةحلضلا .ةهجل

 مدقم اهيف لضافتلا ىلع مدلقلاف « مكرحلا ابرلا ركح نع ةجراخ هدنع اهنأل
 1 هك دربع الا هلةنا الو تدل نم فاؤل هقكن ورامي الم ارئاب وه انإور نا حاج لع

 لال ل تاز نإ ينانلا نط لع لهذا و م كل لحل ةملسم هن
 ةحوجرملا ىف هدنع ةحلصلا ةيحو « محلا ابرلا كح 20

 000 دل ل تاق ىلع فم لا دل ةان سو تالدك فود هيجان ال

 ىلا كح انبه بوصل كس . ةرخآآلا ىفو ايندلا

 1 اغلا انا. :يعيصلا تدع 5 6
 ابجوم سيل ثيدحلا ىف دراولا أطخلا نأ ىأ , دحاو رجأ هلف أطخأف دهتجاف كح

 حاد تو لها فايع ك3 0 لئاسو ىلا لب . كسحلا ىلا

 .دبتجما ةئطخت ىف نأال . كحلاس فن ىلع هلمح نم ىلوأ هيلع عراشلا مالك لمح ,هيف

 افالخ محلا سفن ىف
 .نم مهفت ذا . ل عملا بهذمو « ةرعاش“الا بهذم نم مدقت ام لع ىأ (؟و*)
 ىناثلا ىلع ابنم محلا مهفيو لوألا ىلع كحلا

 قاد دا ةفاضالا هجر" هكلطكلا كنت ىأتف؟ اضيأ ةفاضإ قف ىأ 5
 ذئاح .ىطخمو بوصم نيو

 ةرخ الا وأ ايندلا ىف هب قحال ررض هيفق : لوقي نأ بسانملا ناك ()



 68 . اعيبج ةئطخلاو ةبوصملا دنع حلاصملا ىلع ةينبم ماكحألا '

 ناك احجار. :اهدخأ نك نيف ©" تلا ىتلا وش فرك

 . مجارلاب ,ىنملا وهو أذحلاو تيصلانوكي نأ, ىضتن اذهو او ا
 ع - 0 7

 نيب وصملا ةدعاق ضقانتتف . حوجرملاب تفم هن ال ؛ اتطخم نوكي نأ نيعتي هريغو»

 حلاصملل ةعبات عئارشلا نأو سايقلاب لوقلا عم

 لاف

 اولوهي أ ءالؤه لع نوت هلأ فا وحلا ىف مالسلا كمع نا هحشس' نع لقو

 فالحل نطاوم ف م - ةيعاج الا ماكحألا قررا 9 فوك ةدعاقلا هذه نأ

 نال ىف حججارلل " ”عبات ؟تحملا نأ نام شا نفرد رق

 يوصل كاف نأ كو لوح وآارمألا ىف فاح ار كمن ا

 بي وصتلاب لئاقلا ىلعنيعتب : لوقي ناكو . حجارلانيعتل « حاصملا ةاعارم ةدعاق ىبآت

 ع رشلا اهريتعي ىتلا ةحجارلا ىأ لحما ىف ةبلاغلا ةحلصملا نأال ىأ )١(

 نوكي امهدحأ اهيعاري ىتلا ةحجارلاةحاصملا نأب لقعلا ملسي الف ىأ , ددعتتال ةدحاو. ٠

 لوقلا عم  ىنأتي الف . رخ الا لئاقلا اهيعارب ىرخأ ةحجار ةحلصم اهضيقت

 لوقلا اضيأ هعم ىتأتيال م« ملاصملل ةعبات ماكحالا نوكت نأ - دبتجم لك ةباصأب
 هلع نسيقملا ف ةاعارملا ةحلصملا, نه ىتلا ةلعلا هوجو. اع يم ه8

 مباكف ادحاو اذده اوفداصو ةكحلا ىلع اوقفتا ثيح مهنَأ اهانعم نوكيو (؟)

 . اهدودر ريرقتو نيفرطلا ةلدأ ىلع عالطالا دعب دعبلا ةياغ ىف اذهو . بيصم

 نم ايف عطاقال ىتلا ةيداهتجالا لئاسملا ىف مكحال)ةلأسم ىف ريرحتلا باتك رظناو

 ةيعامجالا لئاسملا ال : ةدعاقلا لح اذه اولعج دقف ( عامجا وأ صن

 يملا نى ىلا ل اعلا سول دا لمعلا نا انزع ع يذلا محلا نأ ىأ (0

 حجرت امل عبات محلا اذه لب ؛ بيصم دبتجم لك نأ ىتأتيف امئاد اباوص نوكي ىتح
 ةفلاخلاو ”ةباوص ةقفاوملا !نوزطلا».. رم الا تيفنو الافلاخ نايل طع ا
 نرك نأ ىأب دف ىأ 5 وكمل طوادماو لمعلا هلع تحرر نارام

 ابيصم دبتحم لك



 ( ةرشعةيداحلا ةلآسملا ) ءادتبأ ةعب رشلاعضو دصاقم لوألا عونلا 6 5

 هللا 17 كيلا اه دوصللا# لع اهضراع نكدل ذنبك اذ وأ

 دلل ملا فر لرش وأ ؛نايئاعلخ كلذ هيلع <كال اكل وتعلتاةقثلا نا ناكيدت

 اهنوكوهو رخآ رمأ © لب « طقف راجدزالا تسيا ةحلصملا نإ اهبحاص رجدزي ل ىلا

 دسافملا عا ىلع ا اااه ال تارا دود نال ؛ 50

 ىلكلا, مداَخ ةيارط رواه اس تلذكم

 لاصمال تايلكلا عضو ةم ىف تايئزحلا ةضراعم رابتعا ال ريدقت لكى لعف

 6 ةرشع ةيدالا ةلأسملا اع

 ا . ةماع ةقلطم نوكت نأ ميرشتلا ىف حلاصملا ُثب ىف عراشلا دصاقم

 0 ب لحي نود قافو لحم ال وع لحن نود لحم الو ؛ باب نود بابب

 اهتايئزجو ةعيرشلا تايلكى ف اقلطم درطم حلاصملا فما هلو

 نأ ءحلاصملا قلطم ىلع لالدتسالا. ىف مدقت ام كلذ ىلع ليلدلا نمو

 ىلع ملام ةعوضوم نكت مل تصتخاولو ؛ دابعلا 1 ةعورشم ماكحالا

 2 ريغ أهمف حلاصملا َن 1 ىلع كدف كلذ ىلع ماق ناهرلا نكل 4 قالطألا

 روقسلا اا اهو حلاصملاب لوقلا 5 ىفا رقلا وهو دس نس را د عر دقو

 ١ حجار || 5 4 انك ةدع الا ك 3 دحاو دا يال لنا م نك 4 سيصملا ن ا لوقا لع

 نإو . انيلع تيفخ ةيكمل رخآ كح ىثرجلا ذخأيف هيلع فقن مل نإو ىأ (ن
 هيف جردنم انرظن ىف هن“ال ىلكلا مح ذخأي هنأ رهاظلا ىضنقم ناك

 نوكي و . اذك ةدكلا نأ انايحأ مهفن دق يأ. تانوطا نا ايا ده مز

 هنم مثأ رخآ ىمأ كانه نوكيو : ةمكحلا ىف عرانشلا هيعاري ام ضعب اذه نأ عقاولا

 دل دلل تاز اكلك ا نر

 هال دكه /دوع قرر : ياللا © لنا ىارقلا نع اسس ام ىلإ يشي (مو

 كلم. ةباضالا:.لكك تاصأ  دقوإ. هانعدا ايف عقاولا ود ام نابو « اميياع درال

 هللا همحر ؛ ذفاونلا عيمج امهيلع



 61" دصاقملا ةيلك ىف جدقي ال تايئزحلا ضعب ىف ةكحلا وأ كلا فاحت

 هقرتلا ” كلملاو  ةقكلا قرعالوا تدحأا عورشم « رفسلا ىف رصةلاكف تايجاحلا

 زئاح هنأ عم جاتحماب قفرال 2 ضرقلاو . عورشم هقح ىف رصقلاو « هل ةقثمال

 ةلجا ىلع ةفاظنال تعرش ةراهطلا نإف تاينيسحتلا ىف امأو . ةجاحلا مدع عم ًاضيأ

 ميتلاك ؛ ةفاظنلا فالخ ىلع اهضعب نأ عم

 يو لصأ ىف حداق ريغ اذه لكف

 00 رو تح فال وول يف 5: تي

 تكايشلا ا ماعلا رابتعا ةعيرشلا ىف ربتعم ىئرتك الا تلشلا

 تاثلا نك از ل مظتني ال ةيئزحلا

 ااف ةيرعلا تايكتلا تلاد روتعاو . هياردتسالا تاك لا ند 5

 ."انلقعال اهو ًاردآ نالبقلا نم كحاو ص نوككلا# نا تا كلا 0

 52 نلقملا تايلكملا ىف احدا تايرالا ضد فاختر نار 000

 ول ذإ“ م ةنبلا فاحسلا هيف نكعلال ايد : ء واقع هلثل كمن نتا ساف

 « هلثل تبن ءىشلال تبد ام » : ةلئاقلا ةيضقلاب لا حتصل 1 كا

 00 قاع نإ ةح.حص تاارقتسالا ىف ةءاكلاف 0 اذاف

 تاينزحلا نكح اهاستقف

 ىضتقم نع ةجراخ مكمل اهنا نوكي دق ةفلختملا تايئزالاف "7 اضيأو

 ءاطوخد انلروظي ا نوفل را ا نع لعاذ ووك الف ناكتلا

 نال القتش البلد انا دو ناكل ةليقإم لع الزل ناد ل
 اذهب الإ متتال ئوغادك ةلككات

 رهظي ام نأو الصأ فلختال هنإ لوقنف ىأ , فاختلا عنم باوجلا اذه (؟)

 اذك وأ اذك عقاولا ف ود فاخت هنأ هف

 اهنأال .اهفاختب ضارتعالا حصي الف ىلكلا تايئزج نم نوكت الف ىأ (0

 | انرطن ىف



 ( نر ناسا هللا رادع ادب رشلا عضو دصاقم و عونلا

 رايخالا ةقيمرحلا دلل د أعلا ةدافإ ةهدح ل م قرفال

 0 مع ور تايدنلا باك نى نم ديف

 نيلمأتملاو ) أها ىنيرظانلا ةعبرشلا ا نه نآك 0 55 ررش اداف

 :ثالثلا دعاوقلا هذه تاسإ ىف عراشلا دصاقم تاب اب قيدصتلاهيلع لهس « اهيناعمل

 د6 ةرششاعلا ةلأسملا

 اهعفرب الف اهم ةصاخلا لاصملل تعرش دق تناك اذإ ثالثلا تايلكلا هذه
 5 . ل | 384 3

 تا لا دعا تلح

 سل . راجدزالل ةع 2 تاويل نان تالرد ىلا فدع افا

 . معبأ .: 1

 هنأ نابب ىف مالكلا طسب اه هنكلو . ىونعملا رتاوتلا باب نم هلعجو ءارقتسالا

 الو ىداح“ الا لقنلا ىلع الو لقعلا ىلع مهملا لصالا اذه تابثإ ىف داهتعالا نكمال
 © راا رتاولا قل عوج لا نم ليال نأ ىلإ كادي لصوتو ٠ عامجالا لع

 مدقت ام عم ضحي راركت ةلأسللا هذه نإ : لاك دق“. قكفلابو انه هطسسب كانه

 : كاد

 ةذخآن وكن وأ ؛ رخآ كح ةذخآ ىلكلا ىف ةلخاد اهنوك عم نوكت نأب ىأ (0)

 هيضتقيىذلا وه اذه . اهيف ةققحتم تسيل ىلكلا ىف ةربتعملا ةحاصملا نكلو . همكح

 فروكي دقةفلختملا تايئزجلاف اضيأو )ىت الا هلوق اضيأهيضتقيو « هتاذ ىف رظألا

 الإ سيل كلذ ناف ( حلا ةلخاد نوكت الف ىلكلا ىضتقم نع ةجراخ كحل اهفلخت
 درا ةكلاو ”لكشلا قاجاخا 3 ناك امه "انه" هاتضارم ىذلا لوألا ؟ضارغلا ف

 زن هكدا رغا ةكو دع رحل تكا عالح اذ عذولا دن تا وللا [نوكف زحل كج

 ش هع راج تلح لكلا

 مح هذخأ ىنعمب ىثزجلا فلخت نوكي ام وهو ؛ ىناثلا عونلل ةلثم الا هذه (<)
 تلو ردك نأب لاو دلل لكي دقو . لكيلا ىف ةنيتعملا ةحاضملا هيف شيل هنكل وولكلا#
 ذخأ كلذ عمو . الثم ساملاك ةسيفنلا رهاوجلا كلام ىف ةدوجوم ىهو « ىنغلا ةاكرلا

 ةاكرلا بوجو مدع وهو رخآ كح



 63١ دصاقملا هذهل عراشلا رابتعا ىلع مطاقلا ليلدلا ناب ىف
 تا 3 3

 لطم عار ييقلا نإ دوو سورا الملل 0 جيغا حلا كرف

 ةحح عاجلا اذه ”نوك ىف ؟17قلاخت نم نئلثلا نق نلت
 ادع

 تاما كر 0 رطلا بعصل كالذ كدنعو . صلختيال 1 ةلاجلا تاسإف

 ىعطقلا مييوعلا *اتلذلاب 9 هرهتعم دعاوقلا هذه ل

 نأ كلذو . ةلاملا حور وه رخآ هجو ىلع تبا“ ةلاسملا ىلع ليلدلا اممِإ و

 هلي رع طخأ هوم اسوس عا تاتيأل لون د
 3 ا 0

 عويس دوم اها نو عرشلا له املا دوضقم:اهواتعا ناوك ء دل

 امو .هاةلئزللاو لكلا اهلل لف علا ولف ةفررلل يرن دما تلف ا

 كك
 0 داهدحال ا ىلإ ع

 ةةيرتبالا ىذلا ىوقملا ءازقشالا وبك لع ا«ةماغلإا قومالا انضر  ا

 ثادنإء قضارخ الا ةفلتختاالسيللإ ايصس تفاح هلل ا

 ةقاعلا نع لقال ل مرا ودل فرحا عمتج دحاو رمأ اهغوخم نم مظتني

 سانلا دمتعي ف . لذ هبشأ امو « هنع هللا ىضر "ىلع ةعاجشو « متاح دوج

 « صوصخه>و ىلعالو « صوصخم ليلد ىلع دعاوقلا هذهىف عراشلا دصق تابدإ ىف

 تايئزحلاو « تاديقملاو تاقلطملاو « تامومعلاو رهاوظلا نم كلذ مط لصح لب

 لووك دقن تال ىف فاي لكون ءاوبلتا مئاقوو « ةفلتخم نانغأ ف فعالا

 « دعاوقلا كلت ىلع ظنحلا ىلع ةرئاد اهلك عب رشلا ةلدأ انوفلأ ىتح « هعاونأ نم عون

 ةلودتم نيعو هوم لاوجلا وراق نم1تللذ لإ فتاح عم اذه

 نيرا داحا هيف ربتعا وأ ذإ علا راوتلا نبخ دافآ ليتل لد

 2 نوكي الف ؛ نظلا ًاديفم هتلادع ضرف ىلع مهنم دحاو لكرابخإ ناكل

 ريل : قارتفالل تسيل ةيصاخ عامجالل نكل . "نظلا ةدافإ ىلع ةدايزب دوعي

 رملا ريح اذكهو © ناطلا ئرف ” رخآ هلإ فاضنا اذإف 6 تاتم لكلا كسل 007

 ُِء
0 

 ذا © اذه كا دكف عملا لع الا ىذا عطقلا عي مهاب لصح ىتح رح

 انه ضرغلا م فدع ان ةلرشأل ةبس نإ ن0 ل تي 6



 00 ةلأسملا 5 ادتباةعب 00 0 صام 2] لو ا 2 هأ

 حر

 "اللا ءازاو تاذللا لق لع فقوتت اهنإف ؛ انلع نوكي نأ دبال ىلطلا لع

 هةر« ةينط 32 ةدشاو مك واسال ا

 « راهضإلا مدعو « ىداعلا 1 ىعرشلا لقتلا مدعو ؛ زاحا مدعو « كارتشالا مدعو

 مدقتلا مدعو ؛ خسانلا مدعو « ىلطقلا ريكتلا مدعو « مومعال صصختلا مدعو

 ةينظ رول كلذ عيبجو ٠ لقعلا ضر اعمل مدعو ؛ يح انلاو

 ل دال امس نأ لئالدلا نأي : كقرتخا قلم ةءدكؤصو قيقرتمملا تو

 ا كا نقلا ف كففمل وفلكوا ةدهاشم نر ارق نع نتف 0 0

 00 1 لا ةتارقلا نادل «ندنلا اذه نم انتلاطتم ليلا نأ" لك انطق

 ,لدتلاو“ ةيطق اهلك 7” عرشلا ةلدأ وكت نأ مز الإو © ليلد لكل ةمّزال

 ةينظ ةيعرشلا ةلدألا رثك أاندجو مث « مزلتال تناك اذإ و . قافتاب كلذك

 مدقتام عيجج ىف رظنلا ىلإ ةلد الا راقتفا عم اهسالو ؛ ايا ةلالدلاو قالا وأ هللا

 .نييرقملا لوق ىلع ردان نيقيلاو عطقلل ةديفملا نئارقلا عامجا تثأر كلذ 5

 . نيرخآلا لوق ىلع دوجوم ريغو « الذ

 يدم ريغ ىيضتلا هاك كلانا هذه كادلدان أ كلت

 ىعطق ليلد وهو « فاك عامجإلا نإ . لاقي الو

 دعاوقلا كلت رابتعا ىلع عامجإلا لقن ىلإ رقتفم « الوأ » اذه : لوق انال

 .كالعلو ٠ هتابثإ رسعي اذهو . عامجإلا لهأ عيمج نع ًارتاوتم الق « ًاعرش ثالثلا

 نودي كطفل لئلا د ذافا ةذاوكتو 0 0 « اينات » لوقت 5 0

 وا اع عباد ل نوكسع دفن ب ىطقادلا لع قوما غالدتسم

 .ىع اعط 5 1 اعإ عاجإلا 56 ء نيقيلا ديفت الف ©« ةيعطق ال ةينآذ ةلاسملا

 ةوةمدا ك1 و لدتا لا ةرتاوتلا لمراسل سب عايل ىأ 010

 مناف ؛كلذك نئملا وأ ةلالدلا ىىظ ناكولو ليلد لك نوكي نأ مزلي هنأ ال . مالكلا

 انلق 6ع وضوملا ذخأ عم مزليال



 ١ ا 3 ةساتلاةلانلا دانت ا ميقا ةض وس ايم ارح د

 6 ةعساتلا ةلآسملا +

 . ةيحاحلاو.«بةب رورضلا : ثالثلا دعاوقلا ىلع ةظفاحملل ًادضاف عراشلا نوك'

 نأ امإ كلذ ىف هيلإ دنتسملاو ..:.هيلإ دنهلت ليد جم ةبلع تالا تي

 عع رششلا لوصأ ن م لصأ هنأأ عم « لطاب ًاينظ هنوكو . ًايعطقوأ ًاينظ اليلد نوكي.

 ؛؟ هعضوم ىف 55 امسح ؛ ةيعطق ةعبرشلا لاو 0 1 وه لب:

 تياكنل ,نظلاب :[باهإ راح قاور .: ةيطف توك جنأم قا واخ

 :ةيمطق» نوكي: نأ .بباولق . لظابادهو م درماعرذؤت اراض تا

 . تيتان

 ديف ظفءاع ىطق ليلدونلا ًاديقتم لم الاانهأ رك لانك

 ::يله:وأ 'القغ نوكي تا

 ماكحالا فلرخلا يح ىلإ عجار كلذ نحل اعمل مقومال ىلقعلاف

 . ًايلقت نوكي نأ دب الف ؛ حيحص ربغ وهو « ةيعرشلا»

 اهنتم لمتسال بعلا ةربازغنإ رماح اطوضنا نوكيا قأ ابإ ةيسلا 1

 يت ملوتناكوأ ءًاصوصن نكت: نإف ٠ ال "وأ ءلاح لع لييراخلا

 مطقلا ةدافإ و مطقلا ديفيال هتفص هذه ام نأل ؛ اهملإ اذه لثم دانتتسا حصي الف+

 اذهف 6 ةننشلا ةزتاوتمو 1ع واتلارر ات ال صوص تاك نإو

 ءاماعلا نيب هدوجو ىف عزانتم هنأ الإ ؛ مطقان ديفم»

 لب « ةعيرشلا ىف ضرفت ةلأس لكى دجوبال هنأب رقُم هذوجوب لئاقلاو

 اماوملا نم انتلأسم نأ نيعتي لو . ضعب نود عضاوملا .ضعب ىف دجؤ#.

 ىعطق ليلد اهف ءاح

 اذإ ةلقبلا لل كلا  ت ةسرنع مدعب لئاقلاو

 م جا تاقفاولا



 لقعلاب كردت ايندلا اصم نا لف لاعرإ  اسررع

 ع ب | 22 ل كا 5 0. 3 ّ

 01207207 6 زا نذل تابيطلاو ' هواتعلا جوخ 5 هللا ةئيز مرَح

 001 1061 1 اهرهاظ ىدتقما لع كسل نأ نما ل كلذ رع" ناك

 اءأ هّللاو . دسافملا عفدو ملاصملا عضو ىف ةعيرشلا هيلعتلد امدح « اب تديفت

 1 2 الرا كل حلاصم نإ » : لاق سانلا ضعب نأ 4 اهنمو

 تاكا ترا 6 فرعتف ةيويزدلا امأو . عرشلاب الإ فرعتال

 دسافملاو ملاصملا ف تابسانملا فرعي ناطر قو ناو اك كا رخل" نودلخاو

 هب دري ل عراشلا نأ ريدقتب « "هلع ىلع كلذ ضرعيلف ؛ اهوجرم نم اهحجار

 ىلا تادبعتلا الإ 6 كلذ نع جرم اهنم كح داكي الف « ماكح الا هيلع ىني مث

 هلوق اذه « اهدسافم وأ اههلاصم ىلع فقوي مل

 كف عرشلاب الإ فرعبال ةرخآلاب قلعتيام نأ امأ ؛ رظن مدقتام بسح هيفو

 050 1 كد لب مهو لك نم لاق 5 سيل هي ويب دلا ىلإ لاقاتم ماروك لاق

 011105 اهب نيت ؛ ةريق نافز دعب عرشلا ءاج امل كلذلو ٠ ضعب نود هوجولا

 ماكح الا فل دعلا ىبغتقمنعمهجورخو « ةماقتسالا نع لاوحالا فارخنا نم ةرتفلا

 لاسم ثب ىلإ الإ عرشلا ىف جتحي مل « قالطإب لاقام ىلع رم الا ناك ولو

 هلدرا رمأولا انذذلا» رم قي اه ءاج اهعإو ؛ نكي. ل كلذو « ةصاخ ةرخآآلا رادلا

 م 7 نرع جرا سيلف « ةرخ الل ايندلا ةماقإب هدصق ناكنإو « ًاعم

 كا ف هر قي رع تاداش ايف 0 - ء اندلا .حلاصم ةماقإل

 : ةيلع ديزم الاكل يراجب تناك ىلا ذاسفلا هع ف مسحو « تافرصتلا نم

 كاز ل 12 همر لا كاردإب ايندلا ىف لوقعلا لزاتتسا نيخ ةداعلاف

 0 ا نا نوما 301 ناحل اجلا
 هيف عازنال كل 0 عرشلا عم ضو

 قلطملا للاب يرصتلاه يف اهتيقب نأ الإ طقف م رحتلا راكن اهيفناكن إو اهردص_ (1)
 ةل زتعملا بهذمي ها )0

 ( دري مل عرشلا نأ ريدقتب ) هلوق نم ديعب وهو (9)



 ضراعم هيف دحو هريغو ةتبملا ما ضراعملا ن رع عئاملاب دارب

 كئنيحو . حجارلاب رومغملا عنامل 0 داوألا | هه د . ةتيملا 0 ىلع حجار

 4 هضراعع رومعم عنام هنق 2 لكذ ال 2 ةعب 3 يع جردش

 0 ل »و (« حيقنتلا » ىحرش ىف هلاح هيلع رقتسا ىذلا نأ رار

 ةصخرلا طبض نع
 ةيراا ىفرك ذام عم «“' مضوملا ىف ىنغي ىلاعت هللا ءاش نإ مدقت امو 7 : : ل

 ماكح الا احدا 2

 نارا تا ومار ما لس ا ةلأسملا هذه نأ 6 اهنمو

 ةو ( امي ٍضرالا ىف ا 0 دل“ رع هةر

 0 00 هنم ا -- 0 تايد ىفام --- (

 ضخ ظلال ناجل كل هلا مسحبال تاوجلا اذه نإ لانك

 .مرحتلاوهولصالاب لطي ىذلا هضراعم نم ىوقأ اهيف ةصخرلا بلط  ةتيملا لكأ

 ماكحأ لخدتف ؛ احوج رم 1 احجار نارك 0 معأ وه ام عناملاب اللام ذو

 ردصف اهيلإ انرشأ ىتلا عناوملالثم : افيعض ولو عنام نم ولخن ال ابن ال ءابلك ةعيردلا

 ىف ءاج هنأ كلذو . باوملا لع “هدر. ىفارقلل ضقت نأ كنكمو اذه لا

 ةصخر اهتيمست نأ اقباس تملع دقو . ةبجاولا ةصخرلا عضاوم نم وه امب هدر

 نعرلس اهيف عئاملاف . نيينعملا دب ةفاردلا| كح ودعتال ةيقيقحلاةصخرلا نأو «حمست

 ؤهلب ؛ ةصخر سيل رطضملا ةتيملا لكأ نأ مزتلي نأ ىزارللف ٠ هيلع لدتساو انركذ

 اعرشش بجاو

 الإ ةحلبعم, نم ام هنأ لع ىبم ىزارلا مالك قارقلا هب نضرتعا اك ند |

 7 ! : كلدكن بل 2 1 تملع 0 ؛ اعلا - نقاز ةق ايفو

 .اانه 00 0 عشر 7 مسحنأ 0

 ةصخ رأأطبض قورعر هإاكشتسا عقد دى فاك ةصخرلا باب نا مالك اضيأو



 ةدسفملاو ةحاصملا طباضىلع ىنارق || لاكشإ مف هع

 لاق 2 عئاملا مايق عم عم مادق الا ز أوح 0 1 رار لا مامالا

 111: راعتلاو . دودحلاو« 5 نأمزاي ا

 ضوخنلا"ر هأو ا اعنام هيفو هلك كلذ ىلع مادق الا روجيذإ « ةصخر « جحلاو

 :تيدحلاىفو ( جرح نم نيددلاىفمكيلعلمَج امو ) : ىلاعت هلوقك « همازلإ ةعنامل

 ةروص نأرخ ا 00 م يل 4 3 7 الو 8 0

 اا بلع دا اياك هيلو ) ف هلوتل ةم كم ناجل

 هراخلاو فانملا همدان الو 3 0 نأ بساني, كللذو ( موقت

 ةناللم ضارتلاو .«كلذك ملسلاو « مودعملا عيب نم ةصخر ةراجإلا ا

 01100 هلت 1و6 ةعلب ناوتحلا 5 00 0

 اكلنا كلو ب ةديشساوسو الإ ةحلفمال نأ فتم ةق رشلاءارتساو

 ؟ اهريغب كنظ اه .ناعالاو 0 دبعلاىلع

 انآ كال نال ىعرشلا مئاما عم وهو الإ .كح ةعب رشلا فام اذهىلعو »

 هلاق ام ىزارلا مالك ىف علاملا رسف ولو . انه ىزارلا مالك حيحصتل فلؤملا ضرعتي

 هنم تينثتسا ىذلا لصالا ىلع ليلدلا هب دارملا نأو ةصخرلا فيرعت دنع روهجلا
 ةصخرللروهمجا فيرعت ىلع فلؤملا كاردتسا نع ادباوج هنايب قبس ا" ةصخرلا هذه

 ةرضموةدسفمنوكي امب همالك ىف عناملا رسف ول معن . ًاديج اهل ىزارلا ريسفت ناكل

 اضعأ فرثأ ع ىلا .ةينللا لع هدوجس و ةالصلا تاقتقم لثم ضصخشلا قحلت

 01 2 مك ريسغتلا اذه لع ىنارقلا لاكشإ هحتال كلذ ل هو مركملا ناسنالا

 نيروك ذملا هبباتك ىف هرك ذ م ةصخرلا طبض نع
 ةدابع نع هجام نبا هجرخأو . سابع نبا نع هجام نباو دمحا هجرخأ )١(

 000 و مح اسم اطوملا ى كلام هاورو :نيعيرالا ف لاق. نسح هدانسإو
 اضعب اهضعب ىوقيقرط هلو ديعس ابأ طةسأف ملَسو هيلع هللا ىّلص ىنلا نع هيبأ نع
 . حجار وهام هضراعي مل ىذلاىوقلا عناملا دارملا نأب تاوملا كيل كا(

 ء ىوق علام اهيف سيل اهريغو دودحو ةالص نم ام لكشتسملا روم“الا هذهو ىنعي

 تناك كلذلفىوقابيف عناملا نافذ صخرلا فالخءاحل تبثملا ةلباقم ىف فيعض وه لب

 ع

 م



 86 ةدسفملاوةحلصملا طباضولع ىنارقلا لاكشإ مفد 4 اهنمو

57 1 ١ 
 ' ةدقلا لوصا ع 4 2 ويسلمو 2 ممتلي 0 وهو ه ك قيل طي لع

 مم ا 50 0

 حالص هب "مني ىذلا هجولا وهو « مهمعز ىف لقعلا هيلإ مادأ ام بسحب دسافلاو

 دقو ..دسافملا ىف « هب مرخنب 5 حلاصملا ىف « ليصفتلاو ةاجلا ىلع ىلاعلا

 قرفالف ؛ ناصقت الو ةدايز الب « ممدنع لقعلا هاعدا ام ىختقمل افشاك عرشلا اواعح

 هيقالتخاو"."7كلردملا ىف اوفلتخا اهو ةلأنملا لرصع قهرا ل

 انرقا َّى 00 و( ع رش ةردتعم حلاصملا ْن 7 0 ال هيف

 اكون نا ءةطترلاو ةعارفلا نيف طؤاك الا ا 3 -

 ةفرعم طمنب للاخ لصح الو ؛ باوجلا ماع رسعي الف . ةدسفم هربتعي امو ةحلصم

 ةيعرشلا ماكح”الا رارسأ

 باوبأ نم باب لكىف ًاعرش نيتريتعملا ةدسفملاو ةحاصملا طباوض نأ ديفي :(1)

 هراشن هس | علا هده نول تلاد عر كرخ دا مع ىف ةطوسم عرشلا

 لالحلا ةفرعمو « ماكح“الا عيرفتنكمي اهتظ>المب ىتلا ةيلكلاةيلوصأالا دعاوقلا نع

 كلاما ناسك امزح و ةسلاو 5 نم ةيئرجلا ةلد“الا ةاعارم « مارحلاو

 ةلد“الا بناتك تلا

 لبق.ال هلبقو . عرشلا دراوم عبتت نم الإ اهفرعتن مل: نولوقي ةرعاش الاف (؟)

 ؛عرشلالبقباوبالارثك أ ىف ابكردي لقعلا لب : نولوقي ةلزتعملاو . ابك ارداب لقعلل
 ع وضوملا ىف ةجيتنلاف « باوب الا هذه ىف لقعلا همهفام اتيثمو افشاك درو عرشلاو

 ضارتعا دري الو . ةيعرشلا ماكحالا ىف ةربتعم دسافملاو ملاصملا نأ ىهو ةدحاو

 ىفارقلا

 نع رظنلا عطقب .اشي ام كرتيو .اشي ام ربتعي هنأ باب نّوحتفي الف ىأ ()
 ما لا نياك ىتح « ةحلصملا'

 رى هقوا الإ لعف مام 3 ةدسفملاو ةحلصملا ىنعم ىف دي درتلا 6 0:4(

 م علاوم لاعف الا لك ىف راضملاو قاشملا لعل . ةدسفملا نم ”ىثو ةحلصملا نع

 نوكي ةبواطملا وأ ةحابملا ماكحالا نم ةعيرشلا ىفام لكف . كلذ هيفو الإ لعف نم
 مو اذه. هيف ىفارقلا همهف'ام ىلع ,انباط ىزارلامامالا ريسفتىعانيرج ىتم ةصخر



 ةدسفلاو ةحلصملا طباض ىلع ىفارقلا لاكشإ عفد 6 اهنمو ال 1

 ااا نيت اور تاحاتملا ع اهيعي ىلا هللا نإ نياك

 . طقف مقاوم ءارقتسا مهليبس لب « باؤحلا رسع « ربتعي ال نأ ىغبني امم ربتعملا

 : نولوقي مهمأ ريغ « هقفلا رارسأ ضعب ىلع عالطالا نم طمنب ل ناكنإ و اذهو

 .هريغ ال  ءا ءاتتنو انهأ كل سي اة عانس هللا رع 0 ام يحبو « ءاشيإم هللا ل لع

 ةباغىف مهيلع رم الا اذه نوكيف « القع كلذ نوبجوب نيذلا ةلزتملا امأو . كلذ ىف

 كا كا 1 تل ا كابلا ذكروه اذإ يال © ةيردملا
 فاد ك1 نع

 .؛ مقوم لاكشإلا اذهل قبب مل اهلبق مدقت امو لل ل ال

 001 للا رهام" لع لدغ 0 0 0 3

 ار دتسا كلذ 1 عطاقلا اا : 0 طبا وص ا هو نكل )م رشعم

 ع

 ىلع اك ف 0 جور خاب لالخإ ريع نم 2 ] م دا ع 0 0 لاوحا

 مده ا ماظنب لالخإ ريغ نم هقح ق2 ىد 6-00 اطعإو 08 جددت طارصلا

 .دودح ُْف ةفلاحملا نم عقيم رادقع أممف 1 0 قو 4 مالسالا دعاوق 0 ةدعام)

 وص ند لصا ف 2 نع ص تاس -كلذو .٠ عرشلا

 بأب ا ط !اوض 00 ُ 06 نيخسار لا امل كس 1 اذا ف . فيلكتلا

 1 1 لدم 5 عطقب ٠ اشيام كرو امي أما لا تاك 01(

 باوجلا رسع طباضلا نع اولئس اذإ مهنأ نم مهمزل امع باوج ب

 ءارقتسال عجار ( اهنايرج ىف ) هلوقو ..ةداجلا نع ج ورخلاب زرع ىأ (عز

 « مقتسملا طارصلا ىلع ةيراج اهدجب مهلاو>أ ءازقتسا دنع امانى ”لاوحاالا

 ىف مدينت الو « ةحلصم مهتوفت ال ىأ « ماظنب نولخي الف هقح قح ىذ لك نيطعم
 كا )مل دلع كلذ فالع 1 ءالا دن اننأ 6 قرانلا دعب وذ نم. ةذعاق مهلمع

 . حاصملا تاوفب ملاوحأفف للثكا 12 | وتلاخام نادقميف  ةداخلا نومزولب ال نيذلا

 ىنعملا ىلع فطع ( للخلا عوقو ىفو) هلوقف
 عوتول مؤارقتساو . ةداجلا لعنيراجلالاو> "ال مَوارقتسا لصحاذإ ىأ (4)

 ,ع رشلا هربتعي امل باب لكىف ”طباوض مل لصح . ةفلاخلا نم عقيام رادقمب لاخلا



 عا ةدسفملاو ةحاصملا طباض لعىفارقلا لاكشإ عفد# اهنمو 6

 حلاصملا متدفتساو لف . دسافملا لعفو 0 هز: ل هللا دعوتب نأ نتكلا 00

 اضأا ىف ةدافتسالا تحص ولو .: ”١ رودلا مزل 6 ديعولا نم ع ةرشلا لس

 « دسافملا لمفو ملاصملا كرب فياكتتلا درب نأ اوزوجم نأ" "” ؟مزال سا

 "للا" فاك ءىلث ىأف © .كيلكتتلا وه زتعملا ناف ءدتنيما يال ا

 ظ : 5 0 1 ا 5 لاق 1 تت لطب انهو : هام 0

7 

 6 ند

 ةحلاسلا قلطم ىعار كا هليأ آ اولوقي ل مهيلع ردك لا وهف ؛ لاكش الإ

 لب . عاري ملو كلذ اهيف تاحابملا نآل ؛ "' ”ليضفتلا ليبس ىلع ةدسفملا قلطمو

 حاصلا رثك أ مهفب لالقتس "الا هل أت لقعلا نإ :نولوشبا ١ هريرقتو )١(

 بحب هنإ : ًاضيأنولوقيو . لقعلا ةكردأ ١ ًاررقمو ًفغاك عرشلاوأ و . دسافملاو

 كرت لبع دعوتلا نا نولوةي مهن اكف ءةحلصملا كرت ىلع هللا دعوتي نأ القع

 نم ىلعي ةحلصلا كاردإ نإ | 1 ولك ةحلتمملا 3 أردال ات لقعلاهميهع لخلل

 دعوتلا لع ناك دقو . دعوتلا ىلع ةحلصلا لع فقوت مزإ عرشلانم درا ولاءكرللا

 هنيعب رودلا وه اذهو . ةحلصلا لع ىلع 0

 ةيقيقح ىهو . ةزياتم ةطبضنم دسافملاو حاصملا : نولوةب مهن الكرد 25

 ريتعيف رم الا سكعني دقف ناك ايأ عرشلا رابتعال ةعبات تناك اذاف . ةيرابتعا ال
 طقف هنع ىمن وأ هب رمأ هنأب الإ ذئنيح ديقتن ل نال كاذك سيلام ع رشلا

 هبجويف ةدسفملاقلطم نم هيفام ىلع لعفلا ىف ةحاصملاقاطملضفي دقفىأ )١(

 قبو ؛ نادوجوم ناقلطملا اهف تاحابملا نآال اذهب 5 مهنكمي ال - سكعلابو

 ىف تاقلطملا هذه ىنلأ ىلاعت هنأب باوجلا مهنكمي نكلو . عنمب لو بجو مل ًاحابم

 كاحاملا ع قاف رار 22 20 00 نافرطلا قف . تاحابملا

 ذاعقل ” رخآ نضع ى ةدسفملا' قلظفيؤ“ء اان ولطم هلع انضعب ى'ةحلصملا ناك 0

 نوكأ است هنأ هيلع ناقيرهنأ الإ اذه ."كلذ ق“لاعت هلع رجالا 018

 امنا سايقلاف .همب رحت وأ هباحباب صنلا لع فقوتم ةدسفم وأ ةحاصم ًاريتعم لعفلا

 وأ ىرخ الا ةلعلا للام. امأ "اط هزاتعاو: سايقلا ةلع لع ىصلا دنع 000
 . هلمأتف ماكح الا طابنتسا"ىف اهيلع داتعالا ممصي ال ذئتيح هناف لق“الا لع ابضعب

 2 عالطالا نم طمنب لخي نآك 1 هلوقب هيل ١ ذاعأ مف لخاد وهوب



 ةرشملا ةطلسل !الخ اخ لع قارعلا لاكش ! عفا 6# اهنعقإ : يشل 0

 وهو « هنع بجي و نساقملاو اصلا 1 ”ىفارق هلال نأ © اسمو ع

 لام كارشناكللاو حاصملل نيرريتعملا ءاماكلا ا عيمج مزال هدنع

 هيفو الإ حابم نم اه ء انك فيك اهامسم و نإ ةدكملاب حفلا ةارلا

 0 1 تاما يسار تطل لك الاوريو "© طاق اطقم كراعلا

 وانتو © اهبسكو « اهليصحم ىف دسافمو مالآو « سوفنلا تاذاو داسجألا

 0 كل م ل الا تيفو غضلاب اهتداجإ و « اهياكحإو : اهخبطو

 ةسالمو نارينلا دقو رؤي 0 .. ةطدع راتحالا هةمدغؤ)هداوحو نت نا

 ةتملأ حابم ينال نإ مزايف ؟ كلذ ريغو ناخدلا

  ةدالفتم ضصوصخلا تنا را 0 قماصحاو 00 نإو»

 هل رشنلاو ةكلحملا لصأ 0 0 )ا ن 7 ءضقل نع ل ايلا نس

 هفس هنإف « لازنعالا دعاوق

 ىلع هللا دعوت ةحاصم لك نأ كلذ طباض نإ : "7 اولوقي نأ مهنكع الو »

 )1 امو ١ در طدملا ىف تابلت لمللا دعو للفم كر اي

 عفدذيف 4 00 نيك كس ؟راثعملا 'قلظم ديرب نحف . اند ومقم ىف لحاذ

 بجو ) ةرامفملاو هكدا عبات كل لاو دنع ديغول! : لوقت ان لا

 ةمناق تاحامملا قبت أ 5

 ةحلصملا لعج نع لودعلاب ةطرولا هذه نم صولخلا ةلزتعملا دارأناف ىأ (؟)

 ءانبلا اذه نكي مل ول هنأب للعملا مهبهذم اوضقن عنملاو نذ'الاب كحلا ىتبم ةدسفملاو
 كلذ شن كنان د ةكمللا نع ارلخ ر يقم ك2 ناكل

 ةدسفملاو ةحلصملا ىمسموه ىذلاقلطملا ةدارإنأب لاكشالانع ًاباوج ىأ ()

 درجب رابتعاب نكلو « قلطملا اذه راتخن ) اولاق ناف ىنعي . حابملا نم ايش قتال

 صيصختلا بتارم نإ لاقيال ىتح . صيصخت نودب كرتلاو لعفلا ىلع هللا دعوت
 ( لاكشالا معفدنيو امتاق حابملا قبب رابتعالا اذ و . ضعب نم ىلوأ اهضعب سيل

 رودلا مكمزلي مهل لوقت



 ١ «عونممررسغلا» موق ديبقت(اهنم) : دعاوق كلذ لعىبني و(لصف)

 نم انماع دقو - عراشلا باطخ ىلإ ةعجار تناك اذإ دسافلاو ملاصملاو

 عافتنالا ن 00 5 ماعدا ولا وسلا تنكح هنأ

 ىلع ناك اذإ هيف نوذأم/ريغو « صخش يسح لاح وأ تقو خف هنا

 « نذإلا مفانملا ىف ليصذلا نأ ترانا دع ودا غوسي فيكف - كلذ ريغ

 ؟ 0 اضلا فو

 نذإلا عمتجم فيكف « سكعلاب و راضملا نم ولخمال مفانملا تناك اذاف اضب

 نم ند الا تام نجا نصالا نارذ لاك فك دارا 1

 ثيح نم عنملا ًاضيأ اهيف لصالاو « مومهلا درطو عيجشتلاو ءاشنتالا ةعفنم ثيح

 :تاقيوأ ..ناكبننال اهو ؟ ةالصلا نعو.هللارك ذ نع دصلاو نششلا 007

 1 /'او « هيرارمو هتعاظفو هدهار ل 6 هب ورشا ةؤيضأ عملا ءاودلا برش ىف ضاق ظ

 هلك" اكاد فرص الا: نركس نكس ت11 0 لجل ند الا

 :ا لاك كلذ وز. اع نذالا مدعو ندإلا

 امو « كحل هيلإ بسفي. ئذلا:ؤيف ؛ ”ححارلا ضراعتلا دنع ريتعملا: لق

 مسرطملا لفعل 5 ف دا

 باقل فاشن كل لد 00 ءرش اع اذه نأ نرش

 جار كلذ ىرمالا ليا ودا ؛ عنلل اهلصأ سيل راضملا نأو « قالطإب ةحابالا

 «عقوتمام رض سرطلاف كك ىإر ؛ رس دال يدل ا لل مدقتام ىلإ

 عفردتم 85 عفت 1

 هيلا ةراشالا تقبس م ىلك ماع هجو ىلع نكل 6

 ىنعينأ ل قعي ال ذإ « ىزارلا نع باوجلأف مدعت ”ام دشي ًاضيأ اذهو لوقت )0

 ةرارك عونممام ةدسفم هيف امو « الثمر خلاك هيف نوذأم ام ةحلصم مسا هيفام لك

 ناك نإ ضارتعالاف ٠ عراشلا رظن ىف ةدسفم وأ ةحلصم هلثم ربتعي ام لب . ءاودلا

 الف الاو «رهاظف ىزارلا ضرغ ىلع هيبنتلا ىنعمب



 ٠ ةنماثلا ةلأسملا )  ءادتبا ةعيرشلا عضو دصاقم لوألا عونلا (
- ِِ 

 روم 0000 نحل الو لدا ءررص 2 كيملسلا هريغ قحلي الو ع لحاذاو لحاع
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 ا ركل وأ« عف ذانم ال موق ىلع ًاررض نوكت مفانملا نم ريثكف  عمتجم املق

 حلاصملا نوك 0 نسب هكا انو تأ 0( مك ل

 قو 77 تاروت ل الإ ءايطلا دن ةفافألا ةعؤتمس أ ةعو_ تم ايسامللاو

 1. نوكي زل كلذ نك نء اوه الا ةعباتم عم ررض لصح مل كلذل ةعوضوم

 ءاوحألا متت ال دسافلاو اصلا نأ ى 5

 ام ان[ يح « ىلتخ دحاولار كدا تدل ١ نأ ( عبار لاو )
 مس

 00 اللا ُق كدا لوصخ 6 هصر 8 ل رحا روع كد ع وهو صعب

 اهرمأ تتلس 0 اع ق م6 نصار الا قفو ل اع ةعب رشل | عضو 00000 0

 انا ضرع ديلا تقفاو « طمحل كاذلا قفو ىلع أاهعضوب اقلط

 لصف
 : دعاوق هيلع ىنبنا اذه تي'اذإ و

 راضملا ىفو « نذألا مفانملاىف لصألا نأب لوقلا قالطإ ترمتسيال هنأ 6 اهنم ال“

 ررضالو « قيقح 'عافتنا دجوب داكيال ذإ ؛ "7 ىزارلا رخفلا هررق اك « عنملا

 ” ةداضإ نكت نا ماع اعإو و

 017 019[ بد امو امام نيب قاتلا هيش دوو نمدانلتام دب تي .(1)
 ( ةيناوهشلا هفاصوأ هيضتقتام هلينو لاق نأ ىلإ  ةحلصملابىنعأو): كانهلوقي

 سلطلا عقو اهلج “الو . ةحلصملا وهف ةعفنملا هيف بلغام نأ هيلع ىنب مْ

 نوك نم ققحتلا دعب هنأ ىلع ىزارلا مالك ىف قالطالا لمح نأ عنامال (؟)
 ةحفنملا نأ نم هلاقام حلا نوكي عولا ا ا ل

 قلطي ام لك ىف لص'الا نأ هدارم نأ ال . عملا ةرضملاو « نذ“الا اهف لصأالا
 ىذلا ره هلا انرمث أ ىذلا اذهو هبكح هل ريتعي هوجولا نم هجوب ولو امهدحأ هيلع

 هيلع ىرج ىذلا هنيعب وه اذه نأ ىلع . ىزارلا مامالا لثم مالك هب مهفي نأ حصي

 ةنماثلا ةلأسملا نوكت نأ مزلي هنإ انلق اذلو ٠ ةسماخلا ةلأسملا ف ىناثلارظنلا ف فلؤملا

 ةساخلا كانا



 من84. 22 سوفنلا ءاوهأل ةعبات تسيل دسافملاو حلاضلا

 ةظوفحم ةمرتح سوفنلا نإ لوقت اك مفانملا ضعبب ةفوفحم راضملا نأ اك( هوا

 أ ”اييلع لاثلا فالتإو يتاح نيل وم الا ىاذراذا تش

 ناك« نيدلا ةثامإ اهؤايحإ ضراعناف . ىلوأ اهؤايحإ ناك ؛ لاملا ءايحإو اهفالث؟'

 ءاانترملا لعقو' «رافكتلا ةاهح ىف ءاككاك «اناما نإ ىدا"نإو را 008

 كاملا ى ةزيثك سوف ”ةتامإ ديخلاو ارتقن ءاضلإ صراع اذإ 23 2 7

 ترشلاو زك الا اة'انلق اذإ كلزانكو! لوأ ةرتثكتلاسسوفتلا "احا 7

 هليصحن ىف مال آلاو ”قاشملا نم هيف نأ عم « ةرهاظ ةعفنم هيفو « سوفنلا ءايحإ هيف

 ًاريثك فايت ةسساوتو ةمزازل “والاول نلمس

 اذعالا رم الا وهامنإ ربتعلاف كلذ عمو
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 اذه ىلع اوقفتا دق ءالقعلا نإ يح «سوفنلا ءاوهأ ثيح 00 3 اندلاو نيدلا

 دامع 2 ىلا ةحلصملا ةهح وهو «

 دقف . عرشلا هب ىتأام عرشلا لبق اهليصافت نم ١ اوكردي, ل نإ و « ةلجلا ىف عونلا

 عابتانم اوعنم ثيحب « ةرخالل وأ اهل ايندلا ةابحلا ةماقإ رابتعا ىلع ةلخلا ىف اوقفتا

 0 دل ع لع عرش | دقفب اوناك نإو ادهم ع كلذ تليسل مناك ةاه

 0 اوميقمل 4 6 ل هيلع نيفلكملا لهو 4 هلك اذه نب ءاح املعرشلاف

 مهرخ ا مهايند

 ىنعمو . ةيقيقح ال ةيفاضا نوكت نأ اهتّساعراضملاو مفانملا نأ ( ثلاثلاو )

 نود صخش ىلا ةبسنلابو « لاح نود لاح ىف ٌراضم وأ ”مفانم اهنأ ةيفاضا اهنوك"

 « ةرعاظ نالن الل ةعفنم الثماتلرشلاو لك الاف..:تقو نود.تقر د

 الو 5 1 3 ل ًاذيذل لاواتلا 0 3 لكأألا ةيعاد دو>و دنع ك1

1 0 َ َ 4 
 ررسض كي هقحأاب ايل كا | ه4هحو 6 الحا الو الخال 201 اي ك0 6 ا

 حصي كلذف . سوفنلا ءاوهأ نعرظنلا عطقب ايندلاو نيدلا دامع ىه ىتلا ةحلصلا ةهج

 . لبق ةقلاطللا تامدقلا الظيسؤت ىلإ ةجامحل نعل هزل



 00 لا دكا رشلا عضو دصاقم هل عونلا 8

08 

 0 ل ال 2[ دوأ

 اعإ ةعب رشلا نا 6 لاف ا 0 حسا 5 أمس 0 (اندحا

 ١ هو

 اذهو ."'7ّن ًادابع اونوكي ىتح « مهئاوهأ ىعاود نع نيفلكسملا جرختل تءاخ

 كا قف ىلع ها ضو نوكي نأ ضرف 1 عمتجمال تبث اذإ ىتملا

 ولو 0( اك دحددس 5 لاق لقو ٠ 1 يي أ اعف 0 بلطو 6 سوفنلا

 مينا آلا ( نويش نمو 2 راو 2 كت 2 مهعا 58 ىقحلا -

 00 [! 007 تكلل مالا مفانملا 001 0 ام ( ىتاثلاو ) 5 كك 620

 دسافم تسيل ةيويندلا دسافملا نإ ) دعب لاقو ( 3 ل 0 0 لإ

 "0 نرش الإ راحل ةداعلا ا( صرف هدسفما نما اهلذأ . ةضخ

 ( بلغام ىضتقم لع مهفت امنإ دسافملاو حلاصملاف ) لاق مث ( تاذل لينو قفر اهقحلب

 ةدوصقملاىهف دايتعالا كحىف ةبلاغلا ىه تناك اذإ ةحلصملاف ) ىناثلا رظنلا ىف لاق مث

 امهنم بلغ ام ىلع ةدسفملاو ةحلصملا َىِب دقفا ( بلطلا عقو اهليصحتلو اعرش

 الع « ةيناوهشلا ناسنالا فاصوأ اهضتقت ىلا تاوبششلا لينو ةايحلا مايق رابتعاب

 ةحلصم اهنوك درج نإلوقيانهو . عفدت ةدسفم وأ بلطت ةحلصم اهنوك هيلع ىنبني ام

 .ىرخالل ايندلا ةأحلا اهب موقت ثيحن نوكت نأ ريتعملاو , ربتعتال صخشلا رظن ىف

 اقفوم ةيثيحلا هذه نم ةحلصلا ملعي ىذلا ع رشلا مسرل اعبت الإ نوكيال اعبط كلذو

 دوجولا ةنس ىف هارجأ ام نيبو ابنيب
 أذ لقا ها دع مهنأ ميءًارايتخا ىأ )١(

 ىذلا لالدتسالل ةبسانم اهلك اهدجت ؛ ةي الا ىناعم ىف ىناعملا حور عجار (؟)

 فل وللا هدير

 مهركذ هيف امع اوضرعأ مينا مهماع عينشل هناف.؛ يللا كد اا 2

 ةلطابلا مهتاوه ال اعابتا : مهفرشو

 ا يملا ةييضطف تيلخ (427 1 اناش يعا ام دعب 5 اذه درحم (4)

 ربتعملاةكلذعمو) : دعب هلوق اكوا تلا روف ةرضللا هن نت اكو . ةعلحللا

 لدي ال ةصاخ ىرخأ ىوعد وهف ( خللا ةحلصلا ةهج وهو ظعأالا را فر

 اذاف . اذه قبسام دييقت مالكلا ةحصل مزلي هنإ اناق اذلو . مدقتلا ماعلا كلذ الع



 لا ( ةيدبأ ةيلك ىه لب « مرخنتال ةيعرشلا دصاقملا) ةعباسلا ةلأسملا

 »« ةعباسلا ةلأسملا

 . ةيويندلاو ةيو رخ الا حلاصا ا ةماقإ ! مي رشتلاب دصق دق عراشلا نأ تيس

 / ءزجلا تسح الو 7 بسن ال ماظن هي لل لتع ا هحو ىلع كلذدو

 مم .اف ٠ تانيسحتلاو تايجاحلاو ا تابرو رمخ هلا ىلسق نم ناك ام:تالد ف ا

 2 نيا اش د 2 الخ لت نأ ا 6 - ةعوذوم تا

 نكل « دسافم اهنوك نم ئوأب كاذ ذإ ملاصم ابوك سيلذإ ٍء ا 027

 لع اهعضو نك نأ ل الف « قالطالا 0 نر نك . دصاق عراشل ||

 نا عيمجو نيفلكملاو فيلك لاا مح ىف اماعو ايلكو ايدتأ هحولا كلذ

 0 ا مالا اندحو تيد

 ءاضطضنل كتور كاان ةيكل ةلواتلا روم الا ن نأ نانيينايضسا-

 5 قلك ةحيوب ىل 5 كاننز ا ىلإ كلر نا ذا

 ىلكلا زظنلاف- تاير اح للم هلك تناك نإ "ل

 ا اذإ 0 اذهو : اياك هنوك مرخنال ت اييرحا هلزنتو « تايئزحال لام

 عضو ام مرخنب نأ ىلأي هيف ماظنلا لاكو . عيرشتلا ىف ماظنلا لك لع 5

 حلاصملا وهو ؛ هل

 0 كف اصعب 2 نإ

 د ةنماثلا هاا 2*

 . 2 ع

 ةايحلا ماقت ثيح نم ربتعت اعإ ةعفدتسملا دسافملاو اعرش ةلتحلا حلاصملا

 «ةيداعلا اهحلاصم بلح ىف سوفنلا ءاوهأ ثميح نم الك "ىلا 0

 )١( لا عراشلا نأ تبث دصاقملا باتك لوأ نه مدقت ام عومجع ىأ .

 اهماظن لتخال ثيحب اماعو ايلكو ًايدبأ كلذ نوكب حب رصتلا انه دازو . ةنونم نذاف

 ىف كانه مالكلا رهاظ عم ىفاثتيال ىتح اذهم ةسماخلا ةلأسملا ديقت نأ مزاي (؟)
 عجريام حلاصملاب ىنعأو ) لوالاىف لاق هناف ؛ هيلع ىبنا ىذلا ىناثلاو لو الا رظنلا



 الل الار ةانعا ةكرشلا عضو دصاقم ل وألا عونلا ”

 هو 7 6 0 00 1 5

 2 6-50 م ا م 5 3 8 35 8

 ا دلا ةايحلا لو ره و 0 ( - 5 هل اوك 0 ةهحو هلا كلذ لع ع لق

 سةّءر مم 60-

 ضع ماللسأ أو ةداحلا هيلع هليضفت ن 0 ا : ا 0 12 هلا ريح 5 ع و

 ملا 0 2 تاكل كاد دصق ولو : ل صيقدل صعب ىلع راصن اهل رود

 لوعس ا 3 هرخآ ُْى نإ 6 ررقملا ىنعملا كك م نيب كقو . حدملا لإ هئم

 سيلوا » : لاقف ؟ ًاريخ انلعجل راصنالا ريخ هللا ىن نا 7 0 -' لاف  ةذانغ نب

 م ىصتفشي سيق رثلا ُْق ميدقتلا نكل » ؟ رايخ الا نم اونو 5 0 ّ 1 +2

 حس ب

 1 0 اليلق ال 6 كحل رحؤملا ا ىصتشي, الو 4 ةيبزملا

 .تافصلا نيبو « عاونألا ني 2ص ات ل نيب 0 كلتذكو

 ع 3 3 م ع مهضمإ 35 : لا كلت ) تا هلل لاق دقو

 5 يا 1 7
 ىلإ و 0 ىوقلا نمؤملا » : هي ىفو ( ضعب ىلع نييبنلا ضعب
 40 20 5 5 .٠ . أ 0

 )ل راح 1[ ىف 9 فيعضلا نمُؤملا نم هليا
- 

 عونلا ةقيقح ىلإ ةبسنلاب دحاولا عونلا ضاخشأ بيترت نأ اذه لصاحو

 1 117 ذا كتاشتاالا سسك راجل اما لإ ةيشلا نركب ها 5

 1 نم )2 ع نسح ىج , معم اذكهو عونلا تلح ةقيفح نع 0 فاصو لاو

 0 اللا نيب لك ةعب رشلا مهف ف تدل 0 هيلع ها

 « ةيهقفلا عورفلا نم كللَد 0 © هناصقنو ناعألا ةدايزو « مالسلاو ةالصلا مهلع

 . سانلا نم ريثك مادقأ اهب لهملا ببسب تلز ىلا « ةيعرشلا ىناعلاو

 قيفوتلا هللبو

 )١( صار جو مدقت ١8 (

 . ابف اضعب مهضعب لضفي سيلف ةوبنلا ةقيقح ىف نوواستم الثم ءايبنالاف (؟)

 ىلع ربصلا ىف قوفتلا :رمو ؛ نددتهملاو عابت الا ة ةرثك نم : ايازملاب لضافتلا امنإ

 : نامبالا ىف لاقي نر نك رضع دع تح .٠ ليسلا اذه ىف اوقال ام
 . اذكهو تارعلاو ايازملا: ئه امتإو « ةقيقحلا سفن ىف تسيل هصقنو هتدايز



 ١1 نتدلحملل 2 ضحي وا ريما صخحخ ةرح اللا قو

 4 نطاحيرر ف حاضح : كل حلل 1 ةوهش كوفي ا ب ا -

 لوصألا لع كلذ" لثم نحف الور. 2*5 ولا ناتو
 ' ةيعطقلا ةيئارقتسالا

 قلي ال «(تاكردلاو "تاحراللا توافت دو ىف انه رطنلا 2 0

 فر 0 ةهح نم ) ةيهقفلا دياوفلا نم تكتاذ لع

 هنا سا نم#مزليال - تتواغت نإو - تاارلا نأ

 هيلع تاذ كتلطاو ملعلاب ةتفصوو ندق ( ماع نالف » : تلق اذإ كنا اذه ىنعمو
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 نالفو » : تلق اذاف . هل5 ىلع هل فصولا كلذ لوصح ىف بارتسيال ثيحب اقالطإ

 : ' . كارالا هي قون رملا يكن ا ترسا مالكلا اذيف « ريس

 نا اذإ از 8 هحو لع ولو ىل |هملاب 0 لاوألا نأ ىصتشي الو

 ل 5 ءاماقلا كلذ ىصتفي, الف »ع ءامعلا ةمثرم قوف ةنحلا ف ءام ةيلرم 0(

 صقن ا أمععل لومعتم اعلا لب ٍ ةَذَص هلخادب تثير ةيترملا نم 8 هو , |

 5 5 0 : . .هيف صه ال.ىذلا سمتلا ف كلذ قوق مالسلاو ةداصلا ميلع ءابالا 03

 هلخاديال باذعلا ىف لك مهريغو نيقفانملا ىلإ ةبسنلاب باذعلا ىف لوقلا كلذكو

 ضعب نم اباذع دْسأ مهضعب نكشلر 21

 اح 4 0 راوح ريد نع سو هيلع هللا ىلص ىنلا 0 ل كلذ لح

 6 راحنلا ونب راسا رود ريح 0( ا 5 هلوقب ةيريجلا ف مهمين رت قى مال هيلع اع

 فو : ا 3 جرزالا نب ثرحلا ونب ّخ ©«ليخالا 0

 ليضفتلا 0 5 ثيح نم ) اقل 0 5 )»ع ربخ راصن يلا رود 0

 فار ءكلااق ركتأ ىتاةعيبلاوف لسو هيلع هللا لعل لوضؤل دو 60

 ىلابقلارو دواد ىنأ ثيدح ىف (ك نينثا ةداعقل هتدابش لعجخ

 هريغل ”ىرجتال اهنأب حرصو ةيحضلا ىف ةئزجلا نسلا نود تناك ىبلا ىأ (؟9)

 ىراخبلا ثيدح ىف اك

 ظافلالا , لص 17 درسا اضاا راسا لسم هاور (0)



 (ة ل الة عضو دصاقم ل وألا عونلا 5

 5 ةغلاسم باذعلاب هذهو : ةغلاسم ةمحرلاب كاك ىمسف

 ا ا [ د51 رد رد راشا ىف نأ كش دقو كه مدي تا لبق ناف

 000 اد ا اد تاجر د اد ناةكلا ىءاقا 4

 نم ةنملا ىف نأ ءاجو . نيدلخلا نم هنأ عم - حاضحتض ىف هنأ رانلا لهأ ضعب
7 

 هكدا رد تناك اذاو“: 00 و 5 0 توع ىذلاكو أهمدعل ضعب مرح

 ثا ا لا لا ل نب 7 ام هللا انذاعأ 2 يححلا

 صو ىلا ردقلاف ل : 8 0 لص لولا ةمحرلا فصو هتف مم ةفحخاو

 . هنود وهام ىلا ةبسنلاب ديدش هنا 5 « فيفخ هقوف مهوتبام ىلا ةبسنلاب باذعلا هيلا

 "05 7 تادقلا ةرسسم نمص ى ةجلصم ىهف هام ةيسني واو ةفلخا تروصت)اذإ و

 لال ل تحل لع دارا نلف" ها رخ آلا فرطلا ىف كلذك ةنلل تاكد

 ”مولعمو . 0 لا تكللت ع ءاز ا نك ةفلاخلا 5 ١ اليلق ة ةعاطلا ا ناكل

 ع

 لك باد و طق هّللا صعب م نمد كيلا للا مخ نس ا

 ةدالللا لع هزار ناكف 6 ىبملا لوألا لمغ لجأل كلذ اع اونو مربعا تاعاطلا

 د دوما جرام يم انهوإ »ا هيلا ةرك هيلكمر دك اسنان خلا

 د يل

 «باذعلاب يعنلا ةجزتم ةنجلا نوكت نأ فلا لرد 0 0 باوجلاف

 معن . ةعبرشلا لقن ىفتقم اذه . هوجولا نم هدو ام ةدسفم اهبف ناالو

 "ل 2 1 هراح تقيل هرج الا لاوحأ كان ؛ كلذ ل حال السلا

 اال ا ا ل ل نا رانا ىف نأ حصبال ا

 «كلانه ةلاح الف ( نوُبِلْبُم هيف "مهو 'َُع ا ا كا

 د 1 ماك ا وتكاد ارك ربل
 2 أهدقفب الأ | عمرج ١ داع ع رلا لعمال عجار كالذف را نامرح ىف

 ايندلا ةلاك جازتمالا نم هيف دبال .(1)



 0 للا 0 ل صسخ و ريدا ضصخخ رم قو

 هتمحرب

 رانلا اخفقي قم ىلا ةيسنلا الإ كلذ نسيلو . ةحرتم رك نانا

 ىلا مجر هللا ةمحرب ةنملا لخفا اذاف', ةصاخ نانلا ف زك لكن
 روم الا ىف لقمال "سيلدذإ 4 ةعبرشلا قرءاح اسبح هان مسقلا

 6 5 قلت اعإو ءلاخ

 5 مضاوم مهنم لانتال ر اى احل || مسقلا اذه نو

 ردق ىلع مث 2 اعإف كا َ ةرهاظ 5 م كالدق كاع 5 اهلا 0 الو 6 دوحملا

 0 و ريخال نم 1 انلا مذخأت "لاف 6 ا نر صضحمتت 1 يلابعأو ) مهام أ

 لامعألاو. ناع را لا 2 لوضح ف افك, ادعو . 5 هط 0

 ىف . بيدعتلا 5 هل نإ ةاضاخ 4 0 ةحار نيكولا اك قلعملا غاحرلا 0 ةحلاصلا

 مس ع ١ 9 ا .

 تس ملا ف هن الا ةييرلا رود نك تلاد ع كلا نم ا

3 3 8 5 8 7 01 

 لا هلوقلا ل هر 6 هدأ هعل ركل نم هيلع لديف 1 لوركا 0 امأو

 باي 0 نيل ) :هلق و 00007 هيف مُهَو ا 9(

 لد وهو ( ى ل ا 6 ا هلوقو ! ةياآلا ( رات نم

 نأ ىلع كد ثيداحأو رخآ تك ةنحلا قو 8 ةمحرلا نم داعب الا ىلع لدا هر

ََ 
2 

 نويعور 0 كر نيقتملا 0 را هل 57 هلام الو م الو تاذدغإلا

 250 ما هذآ 1 0

 (نيجر 0 أمم مهامو“ كح ا 0 ل ل نينما مما اًهولْخْدا

 0 وه امم كلذ ربع ىلإ 0 5 م 0 ) : هل : اوقو.

 )ُ سا : راع أ ىفو )» ا (,: ةنحلاىف هلوقب نب ر كلذ نب دقو

 0 اي 1 ا ماس (8 و 01(

 ىنلخ ديال 0 تلاقو ٠ ٍنيربجتملاو نرريكتملاب تر رانا ا راو 4

 نما كلن * نم ةنجلل لجو زع هللا لاق . . ؟ مهطقسو سانلا ءافعض الإ

 «ثيدحلا لا ىدابعنم اناا كب فدعأ ىناذع تلا را كافاو“ ىداع نك ءاشأأ

 مما م جا تاقفاوملا



 ( ةسداسلا ةلأسملا ) ءادقتبا ةعيرشلا عضو دصاقملوالا عونلا ”

 يف حرطم ناكمالا اذه نأ الإ . عراشال رسما را

 1 د نال رظذلايف حر 1ك رت © قادرحلا ىراش نعال فيك

 ىلع "9 راج لو 1 ناك الاو. خويشلا نم ةفئاط دنعفالخلا ةاعارم ةدعاق

 اعلا ةعرارلم ع راج ياثلاو نيب لا

 ةدوصقم ريغ ةحوجرملا ةيجلا نأ كلذ 0 0 0 ريد ل لعو

 عراشلل ةدوصقم تناك ول ذا  ةحجارلا ةبجلا عم اهعامج دنع(4) ًاعريشراشعألا

 كم سا ش6 00 ةعاولا رمفلا ا عمتجال

 بديصم د, لك نإ انلقأ انياع ءاوس « اهلك ةيداهتجالا لئاسملا يف ؟- كلا 3 ا

 وأدايتعالا 10 12 دوس 1 ابجلا 2 نكام ياذا قرد ل
 هنايبافد رأ امكاذو . نيمسقلا ىف قاطم ناهربلاو ء رمسم سايقلاف ٠ هنعاج ع

 دصاقمن اف : يباثلادصةلاب ع راشال ةدوصقم ةب ولغملا ةبجلان وكت الفأ . ليقناف

 نيب رمضذلا كنيذ يلا مسقنت عراشلا

 هضقاناذاف.لو الا دصقلاض قاني مل اذإ تبث اعإ نا | دصقلانأ باوجلاذ

 نم هعضوم ىف روك كم اًذهو . ىأذ 1( كيلا الو لو آلا دصقلاب 6 نك

 ”قيفوتلا هللاب و ٠ تاعكشلا انه

 4# ةسداسلا ةلاسملا وح

 مالكلامدقتو «ةيورخأ»و «ةيويند >: نيب رضىلع دسافملاوطاصملا تناكامل

 اهنإ لوقنف .ةيورخ الادسافملاو لاصملا ىف مالكلا لالا ىضتقا ءاةيويندلا ىلع

 : نيب رض ىلع

 معنك « رخآلاب نيليبقلا دحأال جازتما ال ةصااخ نوكت نأ ( اهدحأ )
 ةنجلا اناخدأو . رانلا نم هللا اذذاعأ - نارينلايف دولملا لهأ ب م لهأ

 هديب شس نك ف م ةهربّدعم ىرخالا ةيجلا 0 نأ زوحب 5 الو هنال 0(

 كح اهنلغ ىبسو ىرخالا ةبجلا 0 0 نينجا ىدحاأ لع مئاق للد

 امهيفام تملع («)و(0)
 هذعز لال دعساللا ؟ظانم وهو قافتالا ردع وه" اذهن الع تفلكتلا' ق ئأ 6



 . قافتاب لطاي تايعرشلا ىف تلا لد ن* ىبشتلاب الا حيجر , الذ

 ماجحر الا فرطو مادقر الا فرط: 0 نيفرطلاب ”قاعتم مراد قضت تاان

 ىلع نيتبجلا ' ىواس انضرف ١ دق ذا ء قاطي الام فيلكق هن :ل ؛ حميحص ريغ

 دصقلا اشيا الو اص نسا ع نس ١ نكع الف . دحاولا لمفلا

 اع امم ضيلاو نال دراوت 007 نأ اهضرف اذف دإ ع امهنم 2 قلعتم

 صأالذإ ؛ ىلاعقشلا ءاش نإ هعضوم يف ىنأي امسح  ةلجلا ىلع دصقلا ىلع نامل

 .ىرخأألا نود نيتبجلاىدح اب قاعتي نأ الا قبي لف . ءاضتق اريغ نم ىهن الو
 (7 فقوتلانمدب الف . فلكملل كلذ نيعتي ملو

 دصق نإ ::لاق نأ نكميف ىرخ الا ىلع نيتبللا ىدحإ ت00
 حص امل ىرخأالا ةهجلاب اقلعتم ناك ول ذإ ٍء ىرخألا ةبجلاب 7 قلعتم عراشلا
 ريع كلذو ؛ ققرلا بحيف ناتيطا تواس' !ذإ 5 تك ا 3 أو « حيجرتلا

 لة ف نيتبحلا نإ :لاقي نأ ن ا حيجرتلا دوجو عم حيحص

 . عراشال ةدوصقملا ىه نوك# نأ لمتحي امهنم ةدحاو لك ذإ ؛ناتربتعم

 هدوصقم وه اب ال< عراشال دوصقم هنأ اندنع(()ددقني اع ناك اعإ نو

 فنراكمإ مظطقت ال - تحجرت ناو - ةحجاراف ٠ حالا نك د

 ( براتز هرقل 0 4
 اسواستو ةلدالا ضراعت دنع هوك 5 56 رحسلا را

 ةدحاو ةبج الا عراشلل سيف ا قلعتم 0 اهباوص لعل 0 (8)
 . رجأ هلوأطخأ دقف اهاطخأ نم و. نارجأ هلو باصأ امءاصأ نف . بلطلاب دصقت
 ةءامخلا لولا ان

 سفن ىف حدقنا ام وه - هدلقي نمو دبتجملل ةبسنلاب - ىعرشلا كحلاف (:4)
 ىأر وه اذهو . ةدحاولا ةعقاولا يف ىعرشلا محلا ددعت نكمي ذئنيحو « دوتجمل

 كلذ لب هللا دنع نيعم مكح اهل سيل اهيف صنال ةر وص لك نا اولاق ثيح ةب وصملا
 ةب وصلا ةدعاق لعاذنم قاثلا ناكمالا .درؤكي اذه لعو . دبتجما ناقل عربات

 دعب هل ىتاي امف افي رحت ةخسنلا ف لعلف . ةئطخملا ةدعاق ىلع هلبق ناكمالاو



  3٠ةسماخا ةلأسملا) ءادتبا ةعيرشلا عضو دصاقم لوألا عونلا (

 0 مفدوأ ة ةحاصم با ا عرشام لكسف و . هءضوم يف 9 امسح 6 قالط| 1

 ةءدقلا ةردقلابف دودولاب 0 اوناك نإو . كلذ ضقاني ام هيف دوصقم ريغف

 كلذ نعم ءىش هثدارإو هتردقو هنن 3 ع نع بزعل "ل ةعدقلا ةدار] "لا نعو

 ايكرتو رظن هل 6 ا عي رشتلا حو : ءامسلا ف الو صر يلا ف هاك

 ول« مرقولا حارا نان اعتب ذل سلال جل الاون ا هطاراس قمح قع :كارخلا

 دصقأاق . مالكلا ملع يار ركام هتالطب و . ةلزكءملا لوق اذه اعِإ وت 1 مدع

 00 ةمزالم ا ا ءى# ى رقللك أ دصقلاو . ءوش نديلا

١ 7.1 

 لمد

 ثيحب « دايتعالا كح نع 2) ةجراخ ةدسفملاوأ ةحالصملا تناك اذإ امأو

 ليثم نم دبالو . رظن كلذ ىنذ « عراشال رابتعالا ةدوصقم تناكل تدرفناول

 ' هللا لوحي هيف ركحلا_صيلخم " كلذ

 < لئاقلا لتقو © ًارارطضا تكامحاوتاساجنلا لكأو 6 رطضالاةتيملا لك أ هلاثم

 سرعغلا علقو ةلك أتملا ديلامطقو « رجال دودحلاوتاب وعلا ةاجلاب و مطاقلا مطقو

 نمكلذ هبشأامو . يوادتال « كلذ ريغو دصةلاو قورعلا مطقب مالب الاو 6 ةعجولا

 000 ١ اع ىقلا ناكل يبلع تاغ كد ا ىلا رولا
 ةلدآلا هيف تضراعتام

 ىرخ الا ىلع اهادحإ متجرتت وأ « ناترجلا يواستت نأ واخيالف

 ريظ اذا 4 رج . الا نودنيفراللا دحأب فلكملا ةبج ن ه كح الف اتواست ناف

 هعوقو 0 نإ ةعب رشلا ف مقاو ريغ اذو لعلو . 0 ل ىهققعب ىواستلا

 ةلدالا ايف تضراعتو نيفرطلا نيب ةددرتم نوكت ناب ىأ 6



 ؟ةرامهنم بلغام عراشلل دوصقملاو . ةدسفمالو ةحاصم ضخ ايندلا ىف سيل

 باطخلا دوروف.دحاولالمغلا لعنادراوامهو « رييختلامدعا فانم رات 0

 سياو.هنايبان درأ اموهو.(1)هب , بطاح اهجولا ىلعهعاقيإ عاطت يالاك تاطخال أمهم

 اذهوه رادلاريغيف ىلصينأب كاكتفالا ناكمأل  ةباوصغملا ارادلا ىف ةالصلا< اذه

 كاكا

 نأ نءمهعبت نموةفسالغلاهيلابهذاملريشم 29 ردقتلا اذه نإ :ليق نإف

 ارم الح ىلا رشا: قلخاذاؤ [«كرياعا دوصتلل راعإو رمل كرت ا

 (جراو ملا لج أل واخ زق :الاوج ذي ىلطإ ناك يالا و لرش 8
 . هوركملا مشبلا رملا ءاودلا ضيرملا ىتس اذإ مدنع بيبطلاك . هب ًاعقاو ناك

 نم هنيف اه لج ال قلب ءادوركملا ىجوالاو ةرارملا ند ةضاف لح ل ِق

 اهعإ « لك أتملا وضعلا مطقو ةماجملاو دصفلاب ماليإالا كلذكو . ةحارلاو ءافشلا

 نم دوجولا يفام ميم مدنع كلاذكف . راضملا عفدو ةحارلا باج كاذب هدصق

 عراشلا نإ : "تلق ثيح »2 اديب هيبش مدخت امل ايبايسا نعاس ١
 ةمزال اهنأ عم «ةدسفملا هجو دصقي ال  ةحلصملا لجال عي رشتلا هدصق عم -

 دسائملاو رورتشلا نأ نياثاثلا ةلرتمملا بهاذم لا ريدم اضلاوحو "1

 كلذ'نعهللاىلاعت . ةدارالا فالخ ىلعوه امإ اهعوقو نأو « عوقولا ةدوصقم ريغ

 ظ اريك اولع
 انمالك سيلو ٠ ىني وكتلا تاتا دصقلا يف وه اع ةفسالغلا مالك نأ باوجلاف

 هءذوم ىف اهني قرغلا نيدت دقو . ىعيرشتلا دصقلا ىف انمالك اعاو ىديف

 قاؤعا لاصما تءضو ةءيرشلا فرأ مولعمو ٠ يهاوثلاو اولا اتكا

 ١ باطلا قانالاكَر حلا ىاتوال هعاميا ناب ضرع هل ىح اذه ديق اا 6

 0 مقل اذهراشعا عم لصحت امان ةلاق. طف بلطلا ىضتقمىاذ ؛ىذلا وبف هعامإ مدح امأ

 ؛ رقنلا هلعل(؟)



 ( ةسماخلاةلأسملا ) ءادتبا ةعيرشلا عضو دصاقم لوألا عونلا

 0 ا لا لا ا
 نوكي ناكف . كلذ ه.شأ امو « اهفالتإ عنمو سوفنلا ءايحإ بوجوو ءرفكلا
 0 ا ل يرانا نا رمق هلم 1 اك لئلا د نا
 ناطلسا تح اه رهقو ٠ ابضار 3 لين نع أمعطقو 0 نم سعبلا سسك نع

 سؤنلا قالطإ ىغتقي ىذلا رفكلا ناكو . اهلهيف ا

 ا رص 1 ل ف رض سل ل ل

 اذه لكو . ةلجلا ىلع ةحلصم ةرهاقلا دويقلا نع ةجرخْلاو ةذوذاملا رومأألا نأل
 00 ا دل يم كسا يدل ان تراطت ناك لا 007 ضع
 ىهنلا ىلا ةمسذلاب ةحاصملا ةرح نامبألا كلل لا ركل د كلة نإ

 الل د عفا لإ اع يسر نإ دكشلا

 ا رابتعالا هرم نك و كلذ نأ < ناار د

 اعربش ةلطاب قلطي الامفيلكت نوك امأ . ًاعرش لطاب وهو . قاطي ال اهب ًافياكت

 بلطلايف ةداضمًالئمةحوجرملاةبجلا نآلف ةمزالملا نايب امأو ٠ لوصعالا ىقرولعف
 نوكي هجو ىلع نكل . ةحجارلا ةحاصملا عاباي الثم رمأ دقو . ةحجا را ةرجال

 هعاشإ نع ىهنمولعفلا عاقيأب بولطم وبف . ة>ودرملا ةدسفلا عاقبإ ن ايونم 4 هيف

 . ةضحتم ريغ دسافلاو حاصلا نأ نءمدقت ال «نيتكفنم ريغ ناتبجلاو . امم
 هل ليق دقف ٠ 017 لام هللا دراوت نم هعاقيإ مدع 1 لعفلا عاقيإ 2 دب الق

 نيع وهو «عوقولا ىف دحاو هجو نم يأ دداو م « لعفت الو » « لمفا »

 ناطر آلاف تن اكك

 ممتجتالف ايي ًاتوذأفنكملوا ما, نؤمأم ريغ نوكتسق ةحلصلا نا: لايال
 رولا ملا كلو امن ىينلاو رمال

 نوكتنأحصياك ةحاصلاا ناف ءااصللا عيمج ىف درطي ال اذه نإ: لوقثانأل

 ىهنلاورم الاداضم نذالف كالذ ملس نإو .اهم ًاروهأم نوكت نأ حصي,ءاهيفأتو ذأم



 ؟1/ىبنم بل غام ع راشال دوصقملاو . ةدسفم الو ةحاصم ضخم ايندلا يف سيئ

 ىدهأو قيرط موقأ ىلع اهنوناقىرجيل « دايعااىلع .باطلاقو اهليصحتاو : ًاعرش
 متاقرعلا ىغتقم ىلع « دوصقملا 0 الو برقأو من تل نوكياو « ليدس

 كلذ ةيعرش ىف ةدوصقع يسرا قم ا 0-0 اهعبت نان امندلا يف ةيراجلا

 هبلطو لمعقلا

 «دايتعالا مكحىف ةحاصملاىلا ر اظناابةمااغلا نه تناك اذإ ةدسفملا تدك

 0 الاهوجو أ ىلع اهعفر نوكيل « ىهنلا قو هل> 0 6 و دوصقملا وه اهعفرف

 تشنلف عدوا 1 ا اهمعمث ناف. ماس ل قع لك هل دبش امسح « ابلثميف ىداعلا

 ىروش امو . لكلا قا اع اق 8 لب « لهغلا كالذ نع ىهنلاب ةدوصقملا ى

 .ردالا ةيوج يف هانلم ةدسقملا ةرج تناك 5 « نصنلا ىعتتن ىف ف

 ىه ارش 2 اعلا دا اعرش ةريتعملا حاصملا نأ كلذ 0 هيلضافلا

 ا مر ناو . 0 5 لو الدلو ال 5 ن٠ ءيشب ةبوثم ريغ 00

 ةدفال وأ 09 ةناوادأا تطل ن كل كل دك دعت ةقلللا نا اا

 ىلا جورخ ريغ نم ىبدكسلا دايتعالا ىف ىرجي ام اهم دارملا اا (0 ةيولخملا

 لسيق يذلا وه 42 رادقملا اذهو . ةلما ىلع اهيلا عراشلا تافتلا ىغتقت ةدايز

 ماك الا ةيعرش ىف عراشال دوصقم ريغ هنإ
 ةدوصتم تناك ول (*)ةمولءملا اوما نأ «اهدحأ» : نار أ كاذ ىلع ليلدلاو

 6 قالطاب هب ارداف لعفلا نكي ملا 0 د ةربتعم ىف 1 6 عراشلل

 عابس « ةحلصملا ثيحنم هأر وم ف نك , ناك 1 قالطأ هع الو

 كادك نيلرك ءالأ اناا مولعمو . ةدسفملا تيح نم
2 

 هناكو هيلا تافتلاالف اهلباقمىغلاوربغالةبلاغلا ةبجلا ىلا اهيف رظن امها هنال ()

 ةدسفملاو .ةحاصبلل .انازيم عررشلاهلءج ىدلاىسكلا دانتعالا ىف راج ريغ هنال . مدع
 اهبيف ( ةيلاغلا ) لصالا لعل م و(؟)

 قسكلا دال ةلاح ع كالا جراخلا وهو 69

 ْ ةيولغملا ةبجلا ابلعل()



 ( ةسمادلا ةلأسملا) ءادقبا ةعب رشلا عضو دصاقم لوألا عونلا 7“

 ع و َخ

 قفراا صاهعيتي وأ اهقيسي وأ امنرتقيو الإ 6 ةيراجلا ةداعلا يف رت ةدسفم نم

 هه را كا دو 5 كلا وه م كلذ ىلع كاديو . ريدك كاكالا لهنو فطللاو

 _:رف ؛ نيليبقلا نيب طالتخالاو « نيفرطلا نيب جازتمالا لع تعض رادلا

 م2 ل ا ]| 7 4و , رجتلا هتاهربو 96 كالو ىلع ردق ا اهيف 5-5 صالختسا مار

 لاق“ صرخملاو رامتخالاو ءالترالا ىلع اممضود رامخ 3 كلاذ لصأو . قئالخلا

 امو ( 0 ا مك مرسل ( (ةنتف ريبعاو رشا مك 5 0

0 
 ثعدحو 6 هراكس ل ا 52 ١ 1 ع ثيدحلا ف ءاح دقو ٠ ا ادو ف

 هر نم كا 4م> دحأل ايندلا ُِق م ملاذهاف « 2” تارا 3
«* 

 ىرخ لد ةيذ

 ىذتةم ىلع م 5 : اعإ امندلا ىلإ ةعحارلادساغملاو حاصملاف ؛ «ءكل دك ناك اذاذ

 ىعف © ةحلتصملا هل تلاغلا نك 0 م
1 
 اذاو ءاق رع ةموهفملا هداك

ِ_ 

 ني,جولا وذلعغلا ناككلاذلو .

 الا ا ا وا بيا طقسا صل تس ل ف6 ةيح زل ةرلس كا اب رستم

 ءةموهوملا 0 ىوف ىرخ ناس اع

 هب ترج ام ىلع_ ةدسفم هنإ لاقيو .هنع بوربُش ةدسأملا ةبحجتءاغاذإو

 ركب ند يش 1 ا ا ااا
 هامل دع ريع

 ا ف لاق رودلا ةدلفلاو ةيوتدلا ةحئلسبللا يق ركذللا هو اذه
 ةرداعلا لامتالا ىف دوحولا

 ةحاصملافهًاعرشش اهم باطلا قاعت ثِيح نم اهيف 9 ىناثلا رظنلا امأو ع
 ةدوصقملا ىهفءدايتعالا | ىف ةدسفملا عم اهترظانم دنع ةيلاغلا ىه تناك اذإ

 )( ج)مدقت ١ ص«؛٠١(
 قلعت ا .عأر هنال « هدذعب لصفلا ىف اهيلع مالكلا 0 م ريغ ىهو )0

 دوجولا عقاوم ثرح نهال 3 باطخلا

 ةيناثلا ةلادملا' قف رظنلا اذه ديسقت ىلا 2



 56 (ةسماخلاةلأسملا) ءادقبا ةعيرسشلا عضو دصاقم لوألا عونلا

 اهربتعا نمل ا متالكم عم تايرورمضلا رئاس رجب بيّئرتلا

 لالتخابل تك دقىرورضلاناك اذإ هنأل ءمدقت امترهاظ 4 سماخلا نايب اف

 00 رطب ال ةنيراشاك اذإ هن 6 واطم لد الا ا اعف كا 07 -

 اه ليال نأ قجح الا نم ناك «ابي الإ

 لوألا يلع ةظفاحلا« ةئالثلابلاطملا فمظعأالا دوصقملا نأ رهظي هلك اذهميو

 فلت# م ثيح «ةلم لكفف ىعارم ناك كلأذه نمو -:تايرورصلا ت00

 « ةعي رمشلا دعاوقو « :ريددلا لوصأ ىعف . عورفلا يف تفلتخا اك للملا هيف

 هللا تاس

 4 ةسماللا ةلأسملا لي

 «دودولا مقا وم ةبح نم : نيتبج نم أبيف رظنو رادلا هده يف ةتوثيملا اصملا

 8 2 رشلا باطقتا قاعأ ةبح نمو

 + فلو الا حا ةيويألا دما اذ «قرألا كالا
 ناسنالا ةايح مايق ىلا جرب ام حتااصملاب ىنعأو . ةضحم حلاصم اهنوك صاختي ال

 ىتحت 6 قالط آلا ىلع ةءلقعلاو ةيناوبشلا هفاصوأ هيضتقت اههلينو «ةشدع ٠٠

 حلاصملا كالت نآل نوكي ال دايتعالا درخ ىف اذهو. قالطأالا ىلع مع 74

 ءًابقحلت وا اهقبتوأ ءابجج نرتفنت«:ترثك وأ تاق« قاشمو فيا 0

 . 0) كلذ ريغو ءاكتل او بوكرلاو ء ىكسلاو «سبللاو ع برشإا) 0 ١

 بصتو كب الإ لاتم ال روع لا 2
 اماذإأ ءادوجلولا مقاوم كبح ل ةضحادسانمب تسيل ةيويندلا دساء | 5

 لقعلا هفصو هيضتق» ىذلا قراعملا انك ١ ل ىأ 5



 (ةعبارلا ةلأسملا )  ءادتبا ةعبرشلا مضو دصاقم لوألا عونلا 4

 .رهاظ بجاولا ىف لاخ كلذو . كلذ ىغةقم ىلع او حا ب 0 تالمكملا

 لانا ريلي ىفوأ )كلذ ضب يف .ًاعقاو,ىر وز هلل ل كلما ىف لالعاا تاك اقزام

 لال كلذف «هنع ةعسلا باب قلغي الو « هتحم مقرب الوهعلطخ ل هل تس

 رهاظ وهو .هب

 ىذ راعلا# نضال اا رامز يركز طباج_ نك نأ تارالوف
 نك ل و رالي ول انو ةفادش مان يوت هكا ست وشا سعوا هع ننال
 ل1 رات سلااب سمات ا د1 يح ا ويح ها هيلاري ةلدالاسوودي ويهريالقت
 ال

 را ررالا هاج [جروشا» درارطلاب انعدمت اذار الثم ةالعلا نأ كلذو

 دل ا انا بلا هير وص ويلا ابغا كلمتنا ليس اذرف

 مأ ضرفل ةمدخةروسلا ةدايزب اهقسن ىلع انهيف لخسي من . نوكسلاو عوضا

 هلك كللذف ديشتو حسو ربك اذا و 4 هيلا هجوتملابرلا مالك ميما نأل « ن آرقلا
 .هيددي نيب فوقولاو هب ر ةاجانم نه هيف وه امم لفي نأ هل ظاقنإو.« تلقا هيمنث

 ءاعدعماو لعبا أ كرف اذ راك تةلفا ايلي مدق ةوافأ!. اهرخلا كار اذكمو

 ل اروع عناج هدم اويل ناكل 3 اةلفاناهضبن ىو ةرودحلا

 ككل ٠ هلاع ريغ دالعلا مارح تاع نأ كود ى اة تغ الا فو

 ممروضخلا 0 0 ءىش ىلع ةقب اطتم حراوجلاو ناسالا نوكيل 4 لعب نورقم

 ةالصلا ن نم عضو“ ل 0 1 دايت الاو ملظعتلاو ع وضاعاو ةناكتسالاب اميف هللا عم

 ناطيشلا سواسو لوخدو ةلقتخلا بامل أ اعف كلذ نكي ذلكل ء ]+ و لوك نم

 ل هيدا رار علا ل كري رت اذلا تاك ل دنع نإ قرن تنأذ

 انته لغو, :«راييف الاخ ناكل مرتك أ , نع وأ كلذ نع تلغي واف . هيناخل

 ئاوعدلا !للعأ زف 19الط اب ةزبخا الا هنف لاقراالا اع ئأ .( 0



 ؟؟سكمنيدق و . امهمدع همدع نم مزليف . ىيسحتلاو ىجاحاللصأ ير ورغلا

 . ةالصلا لصأ ىلا ةبسنلاب « حييبستلاو« ريبكتلاو « ةروسلا ةءارق كلذكو ٠ هيلا

 ه.ةاكانلا دوتعم الو ءا يدلل كولعالو «نح ريغ :تورشللاو لاك امان ا

 عيبملا نروك كلذكو . لفنلاك سفنلا ءايحإو ةينبلا ةماقإ لصأ ىلإ ةبسنلاب

 ةلفانلاك عيبلا لصأىلا ةءسنلاب « هفاصوأ نمكللذ ريغو « ًاعرشةيامقتنمو اس

 نأ ضني ءزجلاب هيلا بودنملا نأ ماكحألا باتك يف - رّرقت دقو

 ناكر نمر كالا لولد الادشإ افطم ميوصنملاب لالخ الف. كلا الس ١
 كلذكف « بجاولاكلذىف امجاو هعومجع بودنملا كلذ راص دق هن ال « بجاولا

 نإ لاقي نأ حصي ًاضيأ هجولا اذه نف . هب هيبشوأ هتازنم وه ام لخأ اذإ
 ام هوب تايَرورضلا لظبي دق قالطإب تالمكملا لاطبإ

 لك نك نأ ضهني تايني_سحتلاو تايجاحلا عومج نأ «ثااثلاو »

 نم - تايرورضضلا لاو نأ كلذو ؛ تايرو رمضلا دارفأ نم درفك امهنم دحاو

 هي لا عاتق ورك فسح اقوم ندع اع[ فاتايووارم 7

 تاداعلا ىناعم لاصخ اهعم قم ثيحو « جرح الو قييضت ريغ نم « ةطسو

 لهأ كلذ نحتسب ىتح « فارطألا ةلكم « لوصفلا ةرقوم قالخالا مراكمو
 فصّتاو «تنعلاو جرملا ةسْبا تاير ورضلا مسق "سبل كلذب لخأ اذ . لوقعلا

 ريغو مز لا ةظككتم ىز] ورسغلا كجتاولا راطف ٠ تاذكاملا انف نافاس نال

 مب 00 ا راد صرو هنا 6 00 ل الا مركما كالا 12 هع

 حاص مقال تعد اما 20 طظفلي 2 يأ نعريغصلا عماجلا َّق ها 0(

 ىفو ىزيرعلا لاق . بعشلاىفي قهيبلاو ماحلاو بد'الاف ىراخبلا نعءقالخ الا

 نع « قالخالا مراكم ممت ال تثعب ه قارعلاجترخو ٠ ( قالخأ الا مراكم ) :ةياور
 اضرأ ةريره ىأ ثيدح نم هححصو مك احلاو ىقبيبلاو دمحأ



 (ةعبارلا ةلأسملا ) ءادتبا ةعيرشلا عضو دصاقم لوثالا عونلا 0

 .ضلا رفلاوناكر ل ىوسأ انه يهو تال ُى اه 1 « ةالصلاكلذ لاثمو

 01 ل ناكر لاو ضير ةلاب لالخ الا ا للا نأ 0

 0 لا هيلع هلوق نم ثيدحلا يفام كلذ 5 00 ممو . لق" لا ىلإ قيرط

 م ا ثيدملا ىفو « (1) هيف مق ب نأ كيش كك بارا كح و ا راكد

 لوقو « 5 هدب مطقتف ةأ قرسيو 1 ا رس ةعرلا 0 ”قرابلا

 ا * ةرتس ماراحا نيبو ىني لمجال ىلإ : لاق نم

 هن يناثلا مسقلا هركذ لحتو « هيلع 08 4 ”عوطقم ا وهو

 باتكلا اذه
 00 لع يتلا نق هب لول الايام الا ع ءيردجلا

 لاطبإ يف نوكي دق ًاذاف . تاير ورمضلا يلع أرجتي اهب لالخالا ىلع ءىرجتملا

 أم هجوإ 0 رورمغلا لاطبإ «قالطإب تالاكلا

 انا 1 كل تالا ايضاكو تدلتكما اكران نكي نأ كلاذ ىو

 نال كدت نإ اهنم ةلمم ا 0 ىلا نإ و« اهنم ءىّشب

 ”الا ارد لع لصلا ستلا ر كادوا دي كلو كلو لا 2 يك الا
 لوي انه كردو 5 بمعللا ىلا تناكو « نسدحتس ام هتالص ىف 50

 نم وه ام هيف تاف اذا : عيملا يف لوقت كلذكو . هلوق, نم كلذ ىف نالطبلاب
 اهداف ١١ ندفاسلا اصح ال نأ كدوأ © ةلاوطاورر لا ءانشك تااكمملا
 ٠ هدوجو نم 3 همدع نو , دق لب ؛ همدمي دّقعلا دوجو ناكف 6 دوصقم

 رئاظنلا رئاس كلذكو

 ىلإ هل دلل لقنلاك ايدك وع انانللا ةيشلاب يرد لك نأ «قاتلاوو

 تر ولعل لمان وزملا ةئلنلاب بتل هلال فس اوةةز وتلا رتبة لطف وع اه

 ناكلت "ا لرد ع عار. اطمل هلم نع ريسلا نام د 0(

 هلع قفتم 50 هش عت



 اسيإ .٠ .٠

 5 لك دقو . اهيمدع 4مدع نك مزايف . ىيسحتلاو يجاحلل لصا ىورضلا

 ١ تايرورمذلا نم الو تايجاحلا

 هي وصخمرادون وكم الز[ ةيلاكلاالثم ةالطلا فاضوأ نم نإ: لا
 كلذ عمو ٠ هي أمو « ةيوصغم نكس نوكنال 1 اهماع نم ةاكذلا كالذكو

 فصولا نآلطن داع دتف'. ةاكذلا لصأو ةالفلا'لصأ نالطش ةعافش نإ

 فوصوملا ىلع ن الطبلاب
 "ب وارقملا لك الا ادهن لمفاةةعذلاو النشا ف ةخاشلا لا
 ةالصلا'ن اكلم«: [قاذلاك «فضولا انه زانتعا لحاف !ةراللل ا
 ايي كت نارك ىعاىنلا ب ايل اهناكوأ تناك تييح نم ع اسعد 7

 ميرحت "ىلا" عجز: اهن]' لطأالا(سزو «ةبؤشملا لادلا ىفاةلصاس نا 0١
 موصلاو « راهنلا يفرط يف ةالصلاكع اهنعايبنم اهسفن ةالصلا تراصف « ناوك ألا

 ديعلا موي يف
 اهم يملا نال ا. ليبلا نعاس نكشلاتزاص نيج كل

 ايهم ةكذلا لص ناصف . هنع ايبنم' ةاكذلا وهو نيرا لسملا اذه 0
 رامتعالا اذهب ىباذفصو نالطب بدسب لصالا ىلانالطنلا داعف . هنع

 .ةياوصخملارادلا يق:الملاةلاس ىف الل !اكنمهتاحاق رتل فر
 هلصأن ال < فالح هيف رودقتي ال .ذإ «روك دملا املصأ ىف ةح د 20

 2017 هب اهقاحلإ مدعوأ هب عورفلا قاملإ يف فالملا رئوصتتي إو . ”ىلقع

 : هجوأ نم 6 عبارلا نايب
 5 ىف ةفلتحح تناك امل بتارملا هذه نم ةدحاو لك ا مما

 ناكو  تانيسحتلاو تايجاحلا اهيلت من اهدك تايرو رضلاف -رابتعالا

 ٠ :بهنف دكت «ا, وها انيك ةازج ”تنخألا لاطنا ىفاناكء شالا

 لو مئارلاو .ءادك الا : تح هناك فخأألا راصف هب لالخإلا لخْسَمو
 . هجولا اذه نم لمكملاب لخلاكلمكم وه امب لمَ . هيف مي نأ كس وي ىلا

 فاضارأ ىه له: اباص 0 عورفلا هذه ةيفصو ّك فاالتخالا رابتعاب ١ 0١)

 ؟ ةيتاذ فاصوأ مأ ةامكم



 (ةعبارلا ةلأسملا ) ءادتبا ةعيرمشلا عضو دصاقم لوألا عونلا 3

 اذ[ 20 لا ةليسو نوكت نأ,كلد مم رجا نإو.اهسفنا ةدوصقم كاذ ذإ

 هلرعشال نم رعش ىلع ىسوملا رارمإ لم< كلذ ىلعو . اذه ىف عانتما

 نا ىلءءانب انوةحدلو نم سار ىلع ىموملا رارماب لوقلا 0 ةدعاقلا هدهمو

 امو.ةحيحص ةدعاقلاف . حصي ملالاو « هسفنا ادوصقمرارمإلا نون ىلعلديام َ
 مكحاو ةموقد معادتبإو :اهملعهمف صضقث ايل هي :٠ ضرتعا

 نمف ةفامرأ م فوصوأ اك هريغ عمىرورضلا 1 نت تاغ ناس 2

 انتا ف كلذكف 5 ةقاصوأ صضءد عافتراب عفتر د 0 الإ فوصوملا 5" مولع ءلأ

 هيهاضن 4 ل

 اكد 2 را ريكتلا و) ةءارقلا وأ كذلا اينف لافي اذإ ةالعلا كلذ لاكم
 0 ري

 هلع دا لا وا

 تقلا يفك «عيملا الطلب ايل ررغلاو ةلابجلا رايتعا عفترا اذا كلذكو

 رجلا 6 ضرالا ف ةييغملا 00 الاو 6 لطسقلاو «زوماو 3 د بوثلاو

 كالذهشأ امو ةناطملا لكنا و 6 تعللاو

 دل ا اكماشتلا أ 3طخ مل صاصقلا ىف ةلثاملا رامتعا مفترا و اذكو

 فنرالطب اهنالطب نم مزاي ال ةفصلا نأ اكف.فوصوملا عم ةغصلا هيلا قئاقلا

 كراع 0 هنا دانس نوكلت نأ الا مبللا . هيف نمي امكلذك ءاهي فوصوملا

 دعاوو نم ةدعاقو«ةيهاملا انكلاورم 6 كاذ ذإ ىهفءفوصوملا ةيهام نم اءزج

 دوحسلاو عوكرلا يف م«هدعاوق نمةدعاق م ارخناب لص لامعا 3 لمالا كلذ

 لت قلاب ايدم ءىل ءارخناب | ايلضأ ,نمر مارحت السلا إف ء الغلا يف اهو
 نمالو تانسحلا نم سيا اذه هنأش ىذلا فصولاو .هيف رظن ال اذه .اهيلع رداقلا

 افرك و تريتعا ةليسو ىف مالكلا ن .ذلو "اطعم ءوضولا ىف هدو هرب الو فاو ُْط

 هذه رم ايل ءلط لطب | م هيلا لسوتملا طقس ىدم تدور دع

 هلانارإ 3 فال نسل اع أ(



 0 سكه ن.دقو ١ امهمدع ه4مدع نم مزأيف َن ىيسحتلاوأ جاتا ىرورضلا

 تحن ثالكملا تردناف .اهلاوقأو احلافأ عوبجم الا اهنع اي 00
 لكلا جاردناب ىهنلا

 كذب اًبنُع انين نورك الايام "ىف قئاتح ءاشالا دك نإ 0
 لع امنع ايهنم نكت مل اذإو . الطم اهنع ايبنم نوكت نأ مزاي الف « رابتءالا

 لص الا لالتخا نم ماي الف .هل ةعبات ىه ام هيلا 6 مزأ» : « قالطالا

  ةبسنلا هذه اهدصاقم عم اهل لئاسولا ناف اضي 20 عرفلا لالتخا
 0 0 « دصاقملا ءاغتنأ عم اعرش لك اسولا تيت دقو . ة>اصلا عم ةراه طااك

 د اي 1 واقع ابا ناك اذا ءايش الاف . هل رعش ال نم سأر ىلع جملا ىف
 ل كل عافتراب ع هدر نأ 1 تعضو انوا ص مزأد

 ل وك ل را نارابتتعا ابا امه ريغو 0 رثلا نإ : لو
 هحولا نم اهرامتعا ام 8 اين حا نم اراستعاو « ةالصلا ءازحأ نه ىه

 ةلكم ءازجأ ىه ثيح نم اهرامتعا ىف مالكلا اهنإ و ٠ هيف مالكلا سيلف ىتاثلا
 ةفصلاءاق لاحلا نمو . فوصوملا عم ةفصلاك عضولاب تراص هجولا كلذب و .ةالمصلل

 ىف ناك ام تالذك_ف .القع هسفنب موقي ال ىنعم فصولا ذا ؛ فوصوملا ءاغتنا عم

 ا عم لمكملاءاقبب لوقلا حصيي مل كلاذك ناك اذاف. هلثم رابتعالا
 ههايشأو موصلا كلذكو بولطملا وهو

 ةلفتنولا» كورك !لنمووب نإ كلوز اع حا هان لل ل ا

 نأ بنب هن لاطاو:تاركم الف. 400 ةلس الاعظم نورك درس

 نوكتف .«')اهئاقيب مكحلا ىلع ليلدلدي نأالاءدصقملا ءافتثا عم ةليسولا ىقبت

 عفترا اذا بلطلا اذه ىقبي ال « ةالصلا لجال ةرابطلا عاونأ بلطك )١(
 ةدلفلا كل

 اهرايتعا نعرظنلا عطقب اهيلطىلع لياد لد اذاف ع اهيلط ءاقبب ىأ وف

 أدوصقمو ه لا أدوصقم : نعلا نورك نأ هنم عنامال كإذف هل 1 كا ةليسو

 ةليسوو ءابسفت قف ةدوهقمةدايع الثف.ءوضولاف . نيرابتعاب» ريغل ةلسو نوكحيا

 رك ال دقق ةاذكهو حصملا نمو ففارطلا و ةراصألا 00



 (ةعب ارلا لاقل ءادتنا ةعب رمشلا عضو كح لوألا عونلا 4/١

 بتر مل اذه مهف اذإف . كلذ ريغو «ليثمتلا يف مدقتام رئاسو « ةالصلا رطشو

 ةيبرورلا روم الالوح ةرئاد عورف ةيجاحلا روم ألا هده نأ يف لقاعلا

 لا وا ىهلاناوطأ ا يكس اهنا ةيديبلخستلا "يف كلا: ذككشت
 لمكم ىجاملاف يجاح وهام تلكاذاو . رهاظف ىرورض وهام تلكاذاف

 ىرورضلا لص 7 عرقلاك اذ ةينيس>تلاف . لمكملمكما لمكملاو « ىرو سغال

 هماع

 لص لإ '0 ع و ضلا نأ تنف اذإ هن 0 مدقت ام رهظب ,# ىناثلا نايبإل

 مزل 6هعورف نم عرفك وأ 6 هفاضرإ نم فصوك هيلع ىن.م هاوس ام تآ « دوصقملا

 يلوأ باب نمعرفلا لتخا لتخا اذالصأالا نآل ؛ نييقابلا لالتخا هلالتخا نم

 .ررغلاو ةلاهجلا رابتعا نكمي مل ةعبرشلا نم م يبلا لصأ عافترا انضرف ولف

 فاصو أن م كلذن ف ؛ هيفةلثاملا رابتعا نكي مل صاصقلا لصأ عفترا ول كل ذكو

 ىءهو

 ىنلا نع طقس اذا اكو ..فودصوملاء اثنا 377 تشي, نأ لاحمو 4 ضاصقلا

 1 4 اهف را 57 امهيلع ىف ما نأ : ةالصلا لص ضن 0 2 هيلع

 م1 مس كاسر وأو : ةيثددلا 5 0 ةرابظلااوأ 6 ةعابجلا 1 ءريبكتلا

 اذه ناك « رمألا كلاذل ًادوصتم مكملا ىقب مث ءرمألا كلذ عغقرافرمأل تباث

 اط عبات وه ام عفترا تعفترا اذا ةالصلا نأ الثم فرغ انه نمو ؛ لاحت ضرو

 ةالصلا كفافرأ نك هم ايل 6 كاذ ري-غو ءاعدلاو ريمكتلاو ةءارقلا نك 4 لمكمو

 كلذ فالخب اهفاصوأو « مةترملاوه ةالصلا لصأ نإ لاقي نأ حصي الف . ضرفلاب

 «كلذك مايصلا وأ « ًادصق هنع ًايبنم ةالصلا لصأ ناك اذإ لوقن كلذكو

 فصتتام لكف ءديعلا يفمايصلا نع ىبنلاو « راهنلا يفرط ىف ةالصلا نع ىبنلاك

 :الصلا لما كرع 0 ثيح نك 4 ىهملا لرد تح جردنم أ ا نذاكم ن< 4ف

 كلل 00 ال ءةموصملا ةداسلا ع ىهنلان الك عوقولا فة نجا ةئيهاط ىتلا



 ١/سكمني دقو . امهمدعهمدعنممزليف . ىنيسحتلاو يجاحال لصأ ىرورضلا

 ىرورمغلل ينيسحتلاىلعو ىجاحلا ىلعةظفاحلا ىغيفيهن أ(سهاخماو)

 ةيبخلا رونأالا ىلءةظفاحلا ىلع ةينبماين دلاوني دلاطاصمنأ# لوالا نايب
 اذإ ىتح# اهيلع 0 ىويندلا دوجولا اذه مايق ربتعا ذاق ٠ مدقت امف ةروك ملا

  فيلكتلاو نيفلكم لاب صاخ وه ام ىنعأ  دوجو ايندلل قب 0- ا

 كلذب الا ال مايقال ةيورخ ديلا رولا كانك

 نم مدع فلكملا مدعولو . ىمجضرملا ءازجلا بترت مدع نددلا مدعولف

 . ءاقب ةداعلا ىف نكي مل لسنلا مدع ولو . ندتللا عفترال لقعلا مدعوأو . نددت

 هب ديتسإو كألملا هيلع عقي ام للملا ىءأو - شيغ قبي مل لاملا مدعأولو

 سايللاو بارشلاو ماعطلا كلذ ف ىوتسي و . هبجو نم هذخأ اذا هريغ نع كالملا

 . ءاقب نكي :مل كال ذ مقترا ولف -تالو.تملاعءيمجنم اهيلا ىدؤي أمو « اهفالتخا ىلع

 هرج داو انا طفلا لارا ل نم هيف باتري ال مولعم هلك اذهو

 ىه ذإ ىلا ايه لوح ةنكاح ىهامإ ةيجاخلا روم الف اذه 0

 «تاقشملا اهماستك او اهم مايقلا يف عفترت ثيح( ابامكت تايرورضلا ىلع ددرتت

 هحو لع ةيراج نيكي تين « روم الا ىف لادتعالاو ظطسوتلا لالي

 طبرغت الو طارفإ يلا ليم ال

 لاق راكد عويملا ىف ةلاه+جلاو ررغلا مدع طارتشا يف مدقت اه لثم كلذو

 « ًامجطضموادعاق ةالصلا هلز وجي ىتح6 ضرملا يسب فلكسملا نع جرحلا مفر يف

 موصلا رفاسملا كرت ةلدكو ماهذا 2 نافر لا هنن مايصلا كرت هل زوجا



 1و ةنافالا) ا دقي اة شل مضو دصاقم لرالا عدا "ابك

 3001 اضاع دل وم لعب اعوادأ زذمتل قالطرالا نلعب اباط واق ءلاةال فلا

 لوساالا انه لع راض اهلك :.صحلا قوفت ةعرشلا, ىالّئمقلا انهي نتا

 عمج سي مل ىذلا مامإالا ىف ىربظةسملا باتكلا ىف يلا زغلا|هلق امف رظناو

 هرئاظن هيلع لمحاو . ةمامالا طورسش:

 جي ةعب ارلا ةلأسملا»

 10 ا لا ا ا لايف ةنكر ىو كلا تضاقملا

 مزاي الو . قالطإب هلالتخاب الخال «قالطاب_ىر ورمخلا لالتخا ضرف ولف

 ىنيسحتلا لالتخا نم مزاي دق معن . قالطإب ىرورضلا لالتخا اهنالتخا نع

 لالا قالطإب ىجاحلا لالتخا نممزاي دقو . ام هجوب ىجاملا لالتخا قالطإب

 ىلع ةظناحلا ىغينيف ىرور لا ىلع ظفو> اذا كلذلف . ام هجوي يرورغلا

 تبث ('0 اذا ءىنيسحتلا ىلع ظفاحبنأ ىنبذيف ىجاحلا ىلع ظفوح اذاو . ىجاحلا

 ىرورعغلا ناف . ىرورمضلا مدخي ىجاملا نأو « ىجاحلا مدخي ىيسحتلا كَ

0 

 اهماس ند كف اي هو بااطم هدهف

 ىلومكتلاو ىبجاحلا ند هأوس ا ل ىرورذلا نأ ) اهدخأ)

 قالط !ب نييقابلا لاللتخا هنم مزاي ىر ورمغلا لالتخا نأ ( ىناثلاو )

 ىرور خلال الت+ا نييقاملا لالتخا نم مزاب آل هنأ ( ثلاثلاو ):

 قالطاب ىجاحلا وأ قالطاب ىنيسحتلا لالتخا نم مزلي دق هنأ ( مبارلاو )

 م هحوت ىرورغلا لالت أ:

 : قاسلاة ديف اك م (اذاإ ال .(ذا)لصأالا لعل «أ».

 ةلاسلاارخا قوق امال" امسو .بواطن لكلافآلاو.بلط' دش الاو إد ا جد



 ١ لاظإ الاب صال “لد ثداع.اذإاةلكشلا ردع ٠

 ىلع عالط الا ف راج هل-ةمو . دجوي مآ وأ ضوعلا رمضحي مل نإو تزال ءاببلا

 |هريغو ةاوادملاو ةعضاسلل تراوهلا

 كلذ كرث ول : كلام لاق « هزاوجت ءاماعلا لاق رولا ةالو مم داوجلا كلذكو

 ةلادعلاو ء ىرورمذ هيف ىلاولاو ٠ ىرو رمذ دا,اف . نيماسملا ىلع اررسذ ناكل

 ءاج كالذلو .ربتءي ل لاطب الاي لصالل داع اذا لمكسملاو , ةرور ذل ةامكم هيف

 سو هيلعاللا لضأ ئنلا نك ©0نوجلا ةالو مع دابجلاب رمالا

 كيذ كرت نزف 29 ءولإ ةالولا فلخ ةالصلا رم الا ني ءاج ام كلا

 كاذل ةلمكم ةلادعلاو « 299 ةبولطملا نيدلا رثاعش نم ةعاملاو « ةعاجلا ةنس كرت

 ةامكتااي لصالا لطم الو * بواطملا

 ىلصتالنأىلاهباط يدأ اذإف (0امارورذا لمكم ةالصلا ىف ناكرأألا ماعإ نمو
 نع جرحا عقترا « ج رح اهماهتا ىف ناك وأ . لمكملا طقس_رداقلا ريغ ضيرأاك -

 . نساحم باب . نم ةروعلا ركسو . ةصخر )| هس ه بسد ىلع ىلدو 03 لمكي '

 ( مسا ىفالا بئاغلا عيب نءعنم) :لوقيمثالا وأناقاك لوتينااساراط 7
 - :؛ لعب هلوق ىضتةمو . نتاج فودصوملا بئاغلا عيب ناب هماع ضرتءعيف

 (دجوي وأ ضوعلا رضع“ مل ناو ) هلوق مث ( اهروضحو مفانملا دوجو طارتشاف )

 .اهروض>و اهدوجو طارتٌشا ( نيضوعلا روضح طارتشاو ) هلوش هر ل١

 طارتشا ىف مالكلا ىقبيف. الوأ هنع هب ىنغتسا دوجو'ا زرح روضحلا ناكاملو

 هيض ام تملع دقو عيبلا قاراوصخلا

 انوا ناك 8 ريمأ لذ عم ملعب جاوداهجلا هلي هللال وبران
 ةراد راد اء تاكل |[ نار1 وأن أر.« 0 مكيلعةبجاوةالصلا و

 ةالصصاا ثيدح : تاعوضوملا ىق زابللا زاغلا تاك لاق لوقأ

 .ىث كلذ ىف 'سيل.ليقعلاو ىنطقرادلا لاق . قرط نء درو دق رجافو رب لك فلك
 هأ هفرءنام : لاقذ هزد دمحا لئسو . الص هع حض

 .لهكملاا ذه ةلمكم مامالا ىف ةلادعلاو .هل قيس امك ىرورضلا هل مما ا 35

 اذ لمكممايقلا|ذهو سلا تاي رورضلان ءهالصلا نأ ىأ (اميرورضل) بسانملا«؛»
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 .(ةلاثلاةلأسملا) - ءادقبا ةميرشلا عضو دصاقم لوالاعوتلا 14

 : نيبجوا « كلذ دنع اهطارتشا حصي الف

 هتلك ٠١ هم ةلمكتلا نال « ةلمكتلا لاطب ! لصألا لاطب ! ىف نأ ( اهدحأ )

 مزا * فوصولا عافترا ىلا ىَدْؤي ةفصلا رابتعا ناك اذإف . فوصوملا مم ةفصلاك

 مدعرلا دؤم هجولا اذه ىلع ةلمكتلا هذه رابتعاف . اضيأ ةفصلا عافترا كلذ نم

 ا مال ويتعب ةلكعلا 27 مروصتي مل اذاو . روصتي ال لاحم اذهو . اهرايتعا

 دب زم ريغ نم

 ةحاصملا تاوف عمل صحت ةيليمكتلاةحاصملانأ ًاريدقت انردق ول انأ (ىناثلاو )

 تواقتلا نم امتدت 1,60 لو ةيلط الا كولصحب ناك: < ةيانمأالا

 كب و . نيلحتس تاذوورلاظنجيو ها كا يمتيخمملا ظذح نأ كلذ: نا زو

 ةرورمغلاتءدزرف٠ تاداعلا نسا ىلعاماه الءارج او: تاءورهالاظغح تاساجنلا

 ىلوأ كداب ناك م ئنجنلا لواتتبا ةجيا | ءايغا ىلا

 ىفن طرتشا ولف . لكم ةلاهجلاو ررغلا عنمو « ىرورض عيبلا لصأ كالذكو

 اتا 0 و هيرو ةراج ال تدكم عييبلاباب مسحتال ةلمج ررغلا

 عيب فانك.م كلذ ناك الو . تاليمكتلا باب نم تاضواعملا يف نيضوعلا رو.ةح

 تاراجإلا فكلذو . ماسلا يف الا 27 مودعملا مديب نم عنم « رسسع ريغ نم نايعألا

 جات راجالا وءام ةلماعملا باب دس أهر وضحوابيف مفانملا دوحو طارتشاف . عنتم

 ظفح 0 ةليمكتلا ىلع حجرات 0 بجيش 3 رابع لان ل اهليصت ىأ )0(

 دلو هتضراع اداف هلك" ال دعاشلاك اع ةيلمكلا اكوا ضال كوك ةخلفلا
 هل ةعبض م الل نم عاضرال م 3 ةراجالا نازكلادف )0

 .تالءاعملا رئاسوعببلا ىف لاقيهلثمو .رثك الا وهو ةيجاح نوكت دقو .هتنيرتو
 فقوتلا مدعوأ ةسنخلا تايرورضلا دحا ظفح فقوت رابتعا

 لوي نأاماف . دوجولا مدعلل لباقلاو . ةبيغلا روضحلل لباقلا ()

 (مللا ىفالا مودعلا عيب متم: لوقي مث ( نيضوعلا دوجو طارتشاو )



 #١0  (ةثلاثلا ةلاسلا)  ءادقبإ ةميرسشلا عضو دصاقم لوألا عونلا

 تاي رورغلا نم هنإ اناق اذإ « عيبلا»

 هلع كلذ ناف.“ طريخشلا يفكزتملا ريو ءلكنللا 000غ كك ةيئاقلا" 1

 نإ اناق نإو . ةريذصلا ىف حاكسنلا لصأ ىلا ةجاحلا لم ةجاح هيلا وعدن ال

 كلذ نمو . ةلمكتلا باب نم ليمخلاو نهرلاو داهشالاف :تايجاخلا باب نم عيبلا

 فأذب ىذلا ضيرلا ممجو ؛ ةالصلا هيف رصقت ىذلا رغسلا ىف نيتالصلا نيب عجلا

 لي ل عشب ملول ذإ « ةمتراا هذه لمكلاك هلاثمأو اذيف . هلقع ىلع باغي نأ

 ف.ةختلاو ةعسوتلا 1

 لاطتإ اك رتوأ < تاراوطلا تاعوادت وك كادخ الا كاداكتو ةكلانلا امأر
 ء« ساكتللا تابيط موف قاف ةلاؤبو ةناجاو ريع فاك ناؤما وف لوكسملا لا كال

 ةلأدلا «دنه ةلثمأ ىمو © كلذ مثل قون« ىتقلاو ةفيقتلازاباغشلا قرايتخاللا]

 ءاتاعاحلا لاك تانستحالا كلذ وأ "كاياوورضلل ةمتتلاك تامحاطلا نأ

 اذه دعب كلذ ليصغت ىتأي امدح ءماصلا لصأ ىه تايرورشلا نف

 نامت ءاش نأ

 «ةئلاثلا ةلأسملا»

 اهرامتعا دوعد الإ نأ وهو 4 طرشد 100 ٍض ثيح ند وملف هل و للك

 ةلماعم وأ ةداع. قف يحماك ناو. اه لفكحف ةداع ىف: نك نآف : هعون نف هاا
 كلذل لمكمف

 دشأ امهئكل امهنودب الصاح ناك ناو حاكنلا نم دوصقلا لصأ ناف )١(
 3 0 نم همأود هبامو ُُ نيجورأا نس ةفلالا ماعو حاكسلا ماودل .اضفإ
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 ريردتلاو ةباتكدلا نه هعباوتو قتعلا باطو . اهسفن حاكذإو ؛ ةمامالا بصنم

 كا ملا ءادتلا لق وار < دسااب را لتق منك تايانجلا يفو . اهبيشأ امو

 دايلطا ف نايهزلاو

 ةمجار روقالا فوقف لها فره !يءاش اوس اهب عا لادن: ةلثمأالا الكر

 ر لخير امن ادقف سولذا ةيجاهلاو ةيرورذلا للاصملا لصأ ىلع ةدئاز نساحممملا

 سب زملاو نيسحتلا ىر# ترح اعاو 2 يجاح الو ىرورد رمهأب

 ( ةيناثلا ةلأسلا)

 انضرف ول امةلمكتلاوةمتتلاك وهام اريلا مدني بئارملا هذه نم ةءئرم لك

 ةيلص الا اهةيكحب لدي ل ةدقف

 ا سللا رعت ال ةناثآ ضال فوز لا حتما 1 رح

 11 ةزكلإب ةئنن كاذكو 00 ليمكتت هنكلور» ةحاطلا ةدش هيفا رخل الو

 هركلتملا ليلق برتشو 6 ةيبنجأالا: ىلا رظنلا نم عئلاوع (؟)لثملا ضارقوء لثملا

 ةالصك «٠ نبدلا رثاعش رابظإو * تاهما تملا ىف قداللا عرولاو « اي رلا نمو

 قاذف ثالاو ليخلاو ن هرااب مايقلاو ؛ ةعمجا ةالصو نسلاو افكار هاا

 تاب رورضلا ةرنام ىأ 5

 ناد ىلا دوم ادام ىلعالا لتق ناف صاصقلاةرك_1ل لمكم وه اءا كل 6

 - اهدصقو خلا ةايحلاو 0 ج زأأ نم لداصقلا ع «اودلب ل الف عدم ركل س وفن

 عيضملاريدكلا ىلا وعد, برطلا ةذل نم هيف امب هنال . ركسملا ليلق حرت هلثمو. هنم

 0 ؤلامالك لمحيف. 0 م نجت يكلم هكتليلقلامر محتف  .اهعلل

 1 يا كم تما ار را ةلككم ىنالقلار هلكمالا هذه كر 9 09

 .ند عنلاب لبملا ٍظدَح نمد ىروارضلا نع هه 4د :جاالل رظنلا عن دم نأ 5 نيفرطلل

 لولدلا ام 1 مر#لا ةيعاد م 21 هيلا هةيعادو 0 نلل 00 5 || ا انزلا

 ةداي لا ناف ء ىرورض وه 0 لاملا ظفحمل 5 ايرلا عمم اذكر ل



 ١ ١ كس وأ ة.حاحوأ 4 ريما ا دصاقملا

 دا غلا غل ةابال هنكلو « ةةشملاو جرملا 2 ةلجلا ىلع - نيذاكملا ىلع

 ةماعلا حاصملا ف عقوتملا ىداعلا

 : تايانجلاو ؛ تالماعملاو « تاداعلاو « تادابعلا ىف ةيراج يهو

 يفو.رهسلاو ضرألب ةقشملا قوم ىلا ةيسنلاب « ةْفْمَْلا صخرلاك تادايعلا ىنف

 ًاينوطو.ايرشنو ةلك ام لالالا تايتظأا متءلاو ديصلا ةءااك تاداعلا

 « لسلاو «ذاقاسملاو 00 ضارثلاك تالماعملا فو. "كلذ "ازا اكرم

 تايانإلا ينو . ديعلا لامو « رجشلاةرىثك ؛ تاعومتملا ع دقعلا ىف عباوتلا ءاغلاو

 نيمضتو « ةلقاعلا ىلع ةيدلا برضو « ةماسقلاو « ةيمدتلاو , ثوالاب مكحلاك

 كالذ همش أ امو.« عاتصلا

 :متاذاعلا يذاع نم قرا املو ناد الا اهانعف 1( تاي ا

 مسق كلذ عمجتو . تاحجارلا لوقا اهفنأت ىلا تانشاعللا لاو الا 1

 قالخ الا مراكم

 : نايكوالاهيف ترج امف ةيراج ىهو

 ذخأو « ةروعلا رتسو_ اباكت ارابطلا ةلجلاب و  ةساجس:لاةلازإك تادايعلا ىف. ٠

 يفد . كالذ ءادختأ و 2تابرقلاو تاقدصلا نم تاريأنا لفاون؛ برقتلاو « ةئي زل

 تاتا ايراشلاو كانتا رك 15 2و «يرسلار ع ا

 « تاساجنلا عسب نم ماملاك تال.ءاهملا فو . تالوانت:ا ىف راتةزالاو فاس الاو

 ةآرما كلظو# :ةماش الاوا ةذابعلا تام طن لو كك دكن رش 0

 تائجاحلا هذه دققت 8 32 هيلع لخدي نيفاكملا "لك سي | 5 0(

 تاريرورضلا نماهريغوسفناا ظفح اهبلع قوتي ال ىلاتالماعملا ر ا لب 6

 ناكام صوصخ نمقلثمالا عا قنا نهاط ةيطعي اه العىتس ءايف هيلانان اك سما

 تاقالطالاب ة هصخر "دع ىدهنم يد هيا عنمةدعاق نطااوعدل" م لصأهل

 5 اكل ف ةرعذ :رالا



 ٠ ١ أ والا هاتر ذ ءادتباةعب رشلا هكدا لولا عوذلا

 عرشف لاطب الاب مدقت ام ىلع ًامئاع ناكام تايانجلاو.. عاضب الا وأ مفانملا 1
 «سفنال -- تايدلاو صاصقلاك ب طاصملا كلت ىنالتيو لاطب الا كلذ 07

  نيءضتلاو طفلا « لسفال لاوم الا مق (') نيدضتو « لقعال - دحلاو

 : كلذهيشأامو «لامال

 « لسذااو « سفنلاو « ندلا .ظفح () : هو . ةسمخ تايرورمذلا عومجمو

 (9 ٠ لك ىف ةأعارم اهنإ اولاق دقو . لّقعلاو « لاملاو

 قيضلا مفرو ةعسوتلا ثيح نم اهيلا رغم ! | عاق ( تاحاحلا ك0

 لخدع أ رتل اذاق ٠ بولطملا توب ةقحاللا ةقثملاو جرملا ىلا بلاغلا ىف ىدؤألا

 2 ا كلا نع ىلا ف ورجل اي مالا ايناس زو اوقاف كراك ل تح
 (خا اااهعمجو) : انه هلوق مهف ىف هانررق ام

 ىلا دو هنال ء امجرو ادلج انزلا دحدل عرش ل-:!ظفح نأهريغ هلاق ىذلا )١(
 لسنلاعاطقن اىلاىدؤملا « . ال كفي ديقللا عاقل للا يزل + بالنالا طخاخا
 .حضاو ريغن فاؤملا هلاقام اقام امأ وب .درويولا عرسي يابس الا موتلا عاش رلو

 لسنلاو « لقعلاو ء« سفنلاو ؛ نريدلا : اذكه لزانكىلاملا نه اهييترت (؟)
 نيدلا ىلع سفنلا مدقي مهضعب ناؤ . كلذ ىف فالخ ىلع - لاملاو

 مقاولل رظنلاب تراث ةسؤخا هذه نإ دعافملا رطخ :؟راردتلا حرش 0 لاث(<)

 ليجنالاوةاروتلالمأتىناكوشلان الا ة,الا ذهدعبف ه1 ءارقتسالاب عئارشااو للملا تاداعو
 مو ىراصنلا ناسل نم ىفورعءملا نأ ىلع .٠ اناطم رخلاةحاباالا اميفدحجب : ملف

 عيمج ف جي ,مملازأ لبق ول ا ىزعامةحص ضرف لك 9

 ٠ هجو هلأ ناكل , دوعب مثاتقوهبهذ" ا هاسأر لقعلا عا يضعلا راشلا

 صا ناكم ىف اهعمجةيوامسلا رانلا قرحل ةقباسلا ممالا فق مئاذغلا ضب رعت امأ

 50 ميملعابمي رحئناكو . لايلل ناسنالا فال: نم قيفل هنأ هالعفا اع راق لين مدعو

 0-00 خ انعرش ىف اهيف صخر دقو. دابجلاب 0 " انغلا دصق نم مهس وفن صيلخت
 ا نع قانعالاوقولاب 6 قفطف) : ةدقو. (لبق ا 0 مد: كتردتلا

 اكفيسلاب ال هديباهاوحأ دقفتو اهضارعتا باب نم نوكي ك1 نامل ارا هن دلل
 ءاردعلا ا الودع لالا حاب هلا لا ايدل .كلذ نوكيا نإ الملإو وخفلا هققح

 هللا ليبس ىف اهسبحل راذلاب مسولاك نوكيل وأ ءروهشملا وه امك



 3 2 ل 2

 8 همامس ل واءةيحاد وأ 4 ةيرورض اك دضاقلا

 كيد ملعا امو ل مايصلاو « ةاكزلاو « ةالصلاو « نيتدابشلاب قانلاو

 21) لوايتك.و ًاضنأ دوجلالا كناح ى» لقعلاو سدت ظنحلا كا ةعسار ت0
 تالمانللاو كلذايعأ امر :تانيكسملاو# كلارك او نتي تل ع

 لقلاو سغنلا ظدح ىلاو ء«دوجولا تفاح نم لاملاو لذلا ظنح لا فدا ١

 ئغنلاو فورم ارم الا() اهعضو - .تاناتؤ'و..:تاداعلاةسارا 00

 بءدعلا تناخ نق 0 .ظفح ىلا مجرت  ركنملا ن

 ةحاسف ولا سا ناك اف تفاعلو نيش فت ا 9

 كباقرلا لع ديعلاب < لضوع ريذإ ا ع اا لاقتناك ب هريغ عم ناسنالا

 «انيلع ايرح مهول لب |يرفكلا درج سد مك نادل لوقيو . عدبلا لآ

 أآذدو 5 1 زجلا كفر بها 0 :| رآآ لع لوا كا لج يعذلا براحال كلذلَو :

 هتنتف وألا لتقق 0 خف مم رح عم مهن ال نإ دل اظذحذ|؛ ندلا 1 ف ع ال

 هأ هنو نع

 فيااكتلا عب ادصقم هلعجف ندلا ظفح ىف عس وت فلؤملا ىرت ا

 انوا كلذ نال( ةلم لك قتاعارم اهماف ): دعب 00 امعورفو 1

 ش | ةاكراا وحنل ةيسنلاب لسيال
 اشو لقفل داما اني هلع فرو ىنلا ءاذعلا هكر” لأ ل ا

 سفنلاب لخم ريغ هكرت نوكي امم ىأ لا سبلمو لكأم نه تابيطلاب عتملا تارجاحلا
 حضاو نيماقملا نيب قرفلاف. جرلاو قاض للا فور ككل لقعلاو

 ير علا سرا كمل كج انف لارا ظن وتيعتلارادقنابىأ(9)
 الثم عسيبلا قاطم أ : ىرورضلا نمتالماعملا لء< ىدم الا هانع ىذلا وه اذهو
 ىتأيام كلمضتياذهبو . نيهرلا مامالاةالخ. ىجا-حلا نم لب ىرورضلا نم سيلف
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 تا .هلاوز: هلوقلب "احرار ريخ أ: نم هم د ةهاجن أ رهاذلاو ءةذرتعمةلمج 0

 5 0 نه ظفحت مم "اه عيمج ىلا ةعجارىهو (تاذ 0 دق تأداعلاو

 باوبأ لمكتب نمل ع هعيمج هب قاعتت 1 كلذ عمجب نر ىنعمو

  ركتملا نع ىهنلاو 2 نار و 0 0 الو رمأ نم امذا « ةميرشلا
 ماقلا لمك أمث  مدعلا فاج 0 ىلا عجرت اهنأب تاءانجلا نعربخأ مث
 0 اةلاثتلا فن ىو 5 جريل نر قال كانا # تمني را



 (ىلوأالاةلآسملا)ءادتبا ةءيرشلا مضودصات» لوألا عونلا 2

 لوألا عونلا

 لئاسم هقو ةعبرشلا مص ف عراشلا دصق ناك 8

 07 ىلو الا ةلأسملا

 ودعت الدصاكقملا هدهو : قلكا ف هدام لم نا عجرت ةعا سيشل ىبلاكت

 ةيجاح نكت نإ 6 ىناكلاو 89 ةيرورض نوكت نأ 0» نيا 2 : ماسقأ هن الث

 . ةينيسح نوكت نأ « ثااثلاو »
 .ثيعب ايندلاو نيدلا لاصم مايقىف اهنم دبال اهنأ اهانمف (ةير ورضلا امأف) ظ

 .ةايح توفو جراممو داسف ىلع لب « ةماقتسا ىلع ايندلا اصم رجم مل تدقف اذإ

 نيبملانارسماب عوجرلاو« ميعنلاو ةاجنلا توف قرح الا قو

 ا تت ميةيام « ا 97 نس نكت اذ لاو

 ! 01 1 اه" 0 ناثلاو 29.09 دودولا يناج تق ندا رك نع رابع كلذو

 مدعلا بناج نم اهتاعارم نع ةرابع كالذو . اهيف مقوتملا وأ مقاولا لالتخالا

 < 29 نام الك« دوجولا بناج نم نبدلا ظغح ىلا ةعجار تادابعلا لوصأف

 بكا رانا و ةعرشلا دصاقلل فاو ناي ةنسأا نم ةعبارلا ةلاسلل قا قاس (1)
 رخآ ون ىلع نك نأو ا ةاكمو

 .اهتابثو اهمايق هبام لعفب نوكت دوجولا بناج نم تايرورضلا ةاعارم ()
 امتاعارهنا:لاقر الف. تايانجلاو . مدعنت هبام كرتب نوكت مدعلا بناج نم !متاعارهو
 دا لل اه اعل رم وه الام كك ركا1نا لوانتو ةالصلا لثع دوتولا تاج نم
 أرطي الوأ ايئدبم مدعتتال رارقتسالاو دوجولا اهم ىتااءايشالاهذهلعفب ذا مدعلا اهم

 مدعلا بناج نماحلةاءارماضيأ وهدوجولا بناج نم امل ةاعارم ناكايف  مذعلا اهيلع
 ناو

 ىعادلا ةبوقعو دابجلا بوجوبنوكي نبدلا ظفح : هحرشو ريرحتلا ىف لاق ()



 /٠ الج اوالجاع دابعلا حلاصم اهنأو دصاقملا هذه تايثإ يف ةمدتم

 ( الع نس أمنا مولبيل ةايطاو توملا قاخ ىذلا )

 «ىهحت نأ نم رثك أف ةنسلاو باتكلا يف ماكحأالا ليصافتل ليلاعتلا امأو
 ديرب نكلو رجرح نو يلع لعجيل هللا ديري اه) : هوضولا ةيآ دعب هلو د كرا ا و ل ع 1 ' 5 0 0
 م مايصلا مكيلع َبِتُك ) : مايصلا يف لاقو ( يلع هتمعن_ مل مد 8 0

 ىهنت )١( ةالصلا نإ) : ةالصنا يفو (نوُقتت م ل مكلبق ن نع«. 5 ل 2

 00 (ركن ٍِط ءاثحتلا ن
 0 5 ل . عدوجو | رق

 يو كل مأب نوأتاشي نذل ند ١" داهطلا ىفو ( 5 ظظ5ة 4 0

 للعر : رقملا فو 0 ىلا ىل 5 8 5 ارح صاصقلا يف ١ 7 : صاصقلا'

 57 انإ ممايَقلا مود اواو نأ 6 3 دود ل اولاو ِ؟ 2 را : ديحوتللا

 هيمخَلا دوصقملاو (نيافاغ ادو نع

 نحنف « لما ًاديفم ةيضقلا هذه لثم ىف ناكو « اذهىلع ءارقتسالا لد اذإو
 تبث (9) ةلحا هده نو . ةعب رشلا ليصافت 0 هن رهالا نأب عطقن

 كلذ فروك ىف ثحبلا ىقبيو - هاضتقم ىلع رجنلف « دابتجالاو سايقلا

 : قنامتسلا و لوقنف - هاع لا لك بجداو ريغ 3 امجاو

 هلمأتاو" اللا ةماقاب نمالل_ ةلعا هيأ لع سلا 20

 ىفو ةلمجا هذه ىفعسوت- ةرشاهلا ةلاسملا ىف - داهتجالا باتكىف هل ىتأيس (9)
 اصلا رابتعا ىلع ةيبقفلا دعاوقلا عيراهت



 الج اوالجاعدامعلا حااصم اهنآو دصاقملا هذه تايثإيف ةمدقم 5

 ”عسولا |ذهيف ها ) ةيمالك ة 4م دقم) بولاطملا فقعورشلا لبق ماقنو

 هده و 5 لح دل لجاملا ف دادعلا حاصملو وه اغا م د ارمسلا عضو كك ىهو

 ” كلذ عضوم اذه سدلو . ًاداسف وا ةحص اميلع ناهربلا ةمافا نم دبال ىوعد

 لله تبا هللا ماكحأ نأ ىرالا عزو« مالكلا ع ىارذ فالغ عقو دقو

 كاف 00 نأ 0 تقع ةلزمعملا 30 6 كلل. . كح هلامذأ نا 6 6 .أ| ةلعب

 00 را اأو . نرخ ألا ءابقعلا رثك ا رايتخا 4 !ٍ 6 دامعل اماصم ةياعرب ةالعم

 ىنء«للعلانأ ىلع كلذ تبثأ « ةيعرشلا ماكح الل لاعلا تايثإ ىلا هقثلا لوصأ لعف

 3 ندع قدم الا قدح ىلإ ةجاح الو . ةصاخ ماكح الل: ةق ملا تامالملا

 دايعلا حلاصمل تعضو اهنأ ةعيرشلا نم انيرقتسا انا وه اغا دمتعلاو
 هثم ىف لوي ىلاعت هللا ١ نإف < ةريغر الورك ىزازلا هيف عزان ل عا

 للا ىلع سانال نوكي الث ني دنمو 20 0 لصألا وهو لسولا
 9 ٠ ةقلأعا ا ف لقو (نبآ عال ةحّر لإ كاناسرأ امو) (لدس علل 2

 ل ا ىلع 2 رع دلك م هم :اضرإلاو تا هلآ قلخا ىذلا وهو)

 ا 201 الا سالو نا هد او (العإ ن ا 8 ا

 اتا همحر 1 معلا قبس مل هجو لع

 اذإ كيلا تدان 5 نقلا ؟دضاقمل !داطاقملا كاتك قم اكرملا#" نبل هنأ ظحالماو

 الثمف . نفلا ىدابم ىف دعت ا 2 لودالا 20 ام دصاقملا هذه ”تسو

 كيلع ىفخنالو ٠ ىدايلا» نم هيلع م ىكمحللاو 4 موك- لا ىف مالكلا نو دعب مهارت

 فكل قف مالككلا) لق نفذ 2 اهركذ ىنلا لئاسملا عيمجب ب ثااثلا عونلا نأ

 عاونالانمىقابلااذكهو . هسك تحن الخاد دبعال أرودقم نك ةنفرأ ديال هذآ هي

 عون ىلع الا ميلا . ةلدالا ىه ىتلا نفلادصاقم ال ىدابملاى م اهدجبت اهتلمات اذا ةعبرالا

 هيلاةجاح ال و ٠ لوصالاءازج أ نم وهف هةف هيلع ىنننا ام لذ ناب لوصالا ىف عسوتلا نم
 ضرغلا روبظ عم .

 ةعرق ل هأو سايقلاب لو ,هتلا هل يتأت يا ىأ (0 ١(
 مث ماكحالل تامالع اهما ةماعلا للعلا هذه لوقب 1 ىازارلل فد الوىأ(؟)

 هل قساك ةمكيملا ىءو 1 قنوتلعلارةملك ليمتد كاع فعال



 ه عا را ةعإ ّل وألا 7 0 عراشلادصاقم : نامسقدصاقملا

 ا
 مرا د هل' ند

 ءنا يو

 س هه)

 رلسو هبعصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع ا

 طال ماد
 ا امفر ظن» ىلا دصاتملاو

 كيك (ديغذلا عجري علا 0 .عراش !اثصق لا عجري مدل

 ةهج نمو ؛ 4 0 ةءب رشللا عضو ف عراش ثلا دصق ةهد ص ربت« لو يلو

 ندهو ءاهاضتقع في 5 هلل مشو ىف هدصق ها نمو« 00 الل 0 م هدصق

 هلأ ليصفت#ن 6 ءادعام اوك و ىلو لأ هينرلا فسح ىذلا دلطفلا أ
 كل مالا /| ىفاذهنافءنيرادلا ىف دابعلاط اص تعضو اننأ وهلو الا نمت

 مهبيلاسأ 7 مهفرع ىف نييمالا دوبعم اهبف ىعاري اهنأو اهماهفا ىف هدصق ىلا ةبسنلاب
 ان امنا كلذ ناو 5 اني ركل مط ل صق ىلا ةيسنلاب أذكر.

 ماعطلا ة'بضك نئاودلا لذا ف فاك اهاللكي ني ىدكللا:لاطفألا ةىم نا 0
 ادوصقم نوكي نأحصيام هب طبضنيام ليصافتو « الثم ابعفرن بلطي الف بارشااو
 ماكحأ ل تفك لوخد هدصق ىلا ةيسنلاب اذكو# حصيالامو هب فيلكلل

 صخنال يلو |مأو . اب لمعلا ىلع فاكم اةمادتساو اهماكحأ مومع ةبج نه فيلكتلا
 عرشلا هدحىذلا دحلا ىلعن 0 ام دارعلا ةحلصم ىف ربتعلا نأو ء« ضعب نود اذعب
 لع هلآ اع فرلكتلا حلاصم نر نم مزليال ب «مساربشو م ا ىضذتمم ىلعال

 "ا هععحر مع اجراخ اطهيلن / ا 5 لج" الاو لجاعلا ق رغال دايعلا

 « ةعب رشلا مضو نم ٍعرشا دصاقم ُْق هن الد هأأعاون 6 هذه لج طصاقت ند اذكهو

 ةلككلذ طين هل قاس مضر لأ: ىدضملا فلا 11 ةيكزالا ىف رح ا
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