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 ( جوع ةمارلا ةلأسللا )نب زفلا تاتكلا نيكل هانا 1:

 اعرو. لاخلا انه عوف .هيقفدلعا لكوملا لاكشإ الب قاب هبلغ لوألا مكحلا

 مالكلا ىف لخدو « هسفنب هنظ نسحل « هروط ةقبطلا هذه باحصأ ضعب ىدعت

 ريسفت ىف رهظو « لحتلا تنيابتو « قرفلا تقرتفا انه نمو . نيخسارلا عم هيف

 للخلا نآرقلا

 « ةمدقت نم ىلع كلذ ىف دمتعاو « نارقلا ف ىظبلا كر 3 نا ( اهمو )

 مكح ىلعو هنم هلدب ال امف الإ ةعسك لذ ىف هلو « مولم ريغ « هيف رظنلا هيلإ لكوو

 امو دبابو رن كي رعاك ؟نلاقلا يف نظتلا هئشي هيف رظنلا ناقأ# ةرورضلا

 لوقلا فمان دجوكلذكو » هيف صنال اهف سايقلا نمزوجرحتي حلاصلا فلسلا لاز

 ازوقلا لب 1 18 لوقتلا فوغ وعوأ 6 دحاو ديف روظلا ”ناف © تارقلا ف

 ىلإ عجرب نآرقلا ىف لوقلاو . رظانلا رظن ىلإ مجرب سايقلا ناف ؛ دشأ نارقلا ىف

 رطمللا مظع اذهو . لزنلا همالكب انك" وأ انك دازأ هل نأ

 هلوقيام نأ هيلع ملكتلاو رسفللاو رظانلا نم لاب ىلع نوكي نأ ( اهنمو )

 هللا دارم اذه : هنايب ناسلب لوقي وهف « هّللا مالك 'نآرقلاو « ملكتملا هنم ديصقت

 الف ؟ اذه ىنع تلق نيأ نم : ىلاعت هللا هلأس نأ تبئتيلف مالكلا اذه نم

 نأ لدم لوعي نب ىفكي ' لاحالا درحف الإ وا. كه اوملا نابني الإ كلذ هل عسي

 « للعلا باص ىف تالاّتحالا كات ةحص 0 ا اكو ان

 لك ىف دبال ريدقت لكى مف . ةربتعم ريغ لصأ ىلإ عجرتال ىتلا تالامحالاف الإ و

 هيحاص لخدو ءالطاب ناك الإو « هامألدهشي دهاش نم لمح وأ هب مزجب لوق
 أ هّنلأَو مومدملا ىأرلا 0 1



 501/4 روز لا ادلع الا أراب ريستلا نمل حلا لو طلاو أ( لطف

 < 1 تاور نعو ( ١ نارآلا نرأ ما نيل سهذ كقف ١ داك

 ناكل 51 لاق ميهاربا نعو ٠ ( هلا نع ةياورلا وه امن اف « ريسفتلا اوقتا )

 لَو )ع 0 ( 5 ا لاق ة هورع نإ ماسه نعو يباع ضنا

 ىأرلا ىف هيف رظانلا عقب نأ زرحتو قوت هلك اذه اعإو ( هللا باتك نم“ ةيلالا

 ةفرعمىف هتلالجو - ىعمضألا نك لقت دقو  تيثث ريغ نم هيف لرتلاو,ء موعذلا
 5 مش

 كلذ نع لتسرادإ ىو شا فاتك ان قا ةب ل هنأ  ةمولعم برعلا مالك

 3 رمل لدكتلا ف هنع ةياكذملا رظنا : بجي ل

 لدَعت

 3 0 عضوملا 06 نم دافتنت ىذلاف

 سانلا .نافا+ ةنيب قلع الإ ىلا شا باتك ىف لوقلا م طق 00
 : تاقبط ثالت ىلع ريسفتلا ىف اهملا جاتحما تارك لاب ملا ف

 تكاد لدا نعم موجطلا نمفوحلااو ةبيهلاو , ظفحتلاو ىقوتلاعم اولاق ءال وهو

 تاهسهو . مهلثم مهفلاو للعلا ىف انأ انسفنأب اننظ نإ مهنم

 اك فرط اذهف 0 مهانادالو مهغلابم غلب هنا ناس نم ع نمد ةيناثلاو

 هيلع كالذ 7-5 قى

 نيرا رسم ف تلد نطو دا لهأ غا م هغواب قف كيضزوه هلل

 مدع لصالا نال ؛ هيف لوقلا نم عنملا 0 تح لخاد اًضيأ انهن ل 5

 باحساف نيخسارلا اذا لخدم لوخدلا ْف ددرب وأ تلاقمأ قا م كانت 6 0

 اههجو ريغ للعهللا رئاعشنم ةورملاو افصلا نإ ) ةيآ ةورع لوأت دقو فيك 01(

 هعامس ىفن هنإ لاقي نأ لإ: نا اب تلق امش : هتلاخ نينمؤملا مأ هل تلاقو

 داغف ء هب مزج ملو . همهفام ةحص ن ء ماهفتسالا ليبق نم اذ فداك نإ لاك ىآ

 انعوضوم نم سيل



 م5 بارا هلال ) نرد تانكتلا والا يلدا دب +

 017 الدجل رظنلاو ىارلا كرتوا هيف تيفارللا لوقلا بي دقف « ةيعرشلا رولا

 «نيلوألا فلسا ىفكللذ مزل الإ و , فيقوتلاه يف نكمل اذهو . ةبب رعلا ذخاملا ةهج

 هيف بانطإ نم حضوأ وهف ةلجلاب و . هلثم هنع مزاللاف « لطاب وهو
 د ظلك لع ىراطاو أ هم رعلا ةفاوم لع ىراخلا يع دك ار امأو 3ع

 امسح « اضيأ سايقلا ىف ًامومذم ناك اك« لاكشإ ريغ نم مومذملا ىألا وه اذهف

 18 عجربف « ناهرب ريغب هللا ىلع و الع قمارلا 317 كارظ" قارا انلب ى

 آلاف ىأرلاب لوقلا ىف ديدشتلا نم ءاج مسقلا اذه ىفو .ىلاعت هللا ىلع كا

 شاف اتك لإ منوع دي ًاماوقأ نو دجتس ) : دوعسم نبا نع ىور اك ءاج ام

 : ا مك انإو , عدبتلاو ؛ 0 علا ؟يلعف . مهروهظ ءارو هوذبن دقو

 كدا لك قلحر مكيلع فاخأ ا 00 ل 0 مكيلعو

 ”ا ايار نعو ( نما لخ كللا وضاق لحرو ء هلو ار لع نار

 فاجأ :ىكلو « هقف نيب قساف نم الو « هناعإ هاهي نمؤم نم ةمألا هذه ىلع
 دلاو (ةليكأ نقع 1 هلوأت مث ينال هقذأ نك ؟نارملا ارق دف دار م

 غاب ةئأر :لاقف ( ناو ةيكدإفو) :هلوق نع لئس هنأ" قيديفلا ركب ىلأ نعرا د

 00 هرادقم ناك موي. ) 52200 هر اكل ثيدحلا 4 ؟ ىنلظت

 الا: رة كفل نين وادق ناك 1 نا ال ل

 0 دنا هل ماع ا لاقل سد كتل عاملا

 ها م رمت الام هللا تانك كف رن نايك رع هللا

 ه1 1 يح نإ لا ف كل داو ال نان ) + لاق :نارعلال 1 نب نع لب اذإ ناك

 هيلع ىنخمال هنأ معزي نم هنع لسو « نارقلا نع ىلأستال >:لاقف“«,ةيآ نع لجر

 كلذ معزي نم ىلع راكن الاب رعشم مالكلا اذهناكو . «ةمركعى عي - هنم ءىث

 كيلع وه هلل قنا 0 نارا نع يو نعد تلا نير .س نبالاقو



 619 ًاعونممو ًارئاج هتم نأو « نارقلا ىف ئأرلاب لوقلاا ىف ( ةرشع:ةعبارا ةلأسلا )

 د4 ةرشع ةعبارلا ةلأسملا

 نرم تليسحو . هلامعإ ىضتقي ام اضيأ ءاجو : ةفد 2 20210 ١ ىلإ 0

 نارقلانم ءىثيف لثس دقو ت لاق هنأ هنع لك هلافك .دكلا ا ا

 6 ؟لعأ الام هللا باتك ىف تلفانأ تإ ”ىليت نضرأ ا 1 00
 ةر 5 هلداكلا نك ل 4 ىلأرب هللا باتك تلق“ اذإ ا اعرو

 طخ نأك نإو لسا 7-0 ىنأرب اهف لوقأ ال : لاقف. « تارقلا ىف

 هل رثو ىأرالامحإ ايضتقانالوقناذبف «اذكو اذك ةلالكلا .ناطيشلا نو ف

 تاعمتجم ال امهو . نا

 : نايرض ىئأرلا نأ هبف لوشا»
 اذهف . ةنلاو باتكلا ةقفاومو برعلا مالك ةقفاوم ىلع راج (اهدحأ)

 : رومأل امهم ملاعل هلثم لامجإ نكميال

 ا 2 طانتتساو 6 قلم "ناني ةةيف”نوتلا ذم ليال تاكا 0

 تكالذ نود فقوتي نأ أماف « مدقت 32 عيب ا و عدارم مهفو ٠ طظفل

 قيلزاه هيف لوقلا' نم ديالف نكمت ريخكالذو ءااخرتك" وأ اهلك ماكحالا لتتا
 57 سو هيلع ا ل2 لوشزلا لوك َّفأ ءزالكلذك٠ ناك قل (ىناثلاو)

 ةالصلا. هيلغ نأ ”مواقلاو "وق الؤ زلت هيف دحألا نوكجتال# «تيرتلا 13
 هنم نيب لب « هجولا كللذ ىلع هب فاكي مل هنأ ىلع لدف « كلذ لعفي ل مالسلاو

 « مداهتجاب داهتحالا بابرأ هكردي امم ًاريثك كرتو ؛هب الإ هلع ىلإ لصوب الاف ظ

 (فيقؤتلا نارقلا ضف عيمج ىف مزلي ملف

 مهنأ لع دقو « مهريغ نم طايتحالا اذه ىلوأ اوناك ةباحصلانأ (ثلاثلاو)
 اذه قاني فيقوتلاو « هاسم يتم انقلب منت ت نك ايدينا ل ا

 حصيال ىأرلا نم عنلاو فيقوتلاب لوقلا قالطإف
 ةهج نم :نيتهج نم نآرقلا ىف رظنلا نال ؛ نكميال ضرفلا اذهنأ(عبارلاو)



 1 ةثلاثلا نا خالل )راما باتكتلا لوألا ل زبلدلا مك,

3 56 
 لصف

 هحوب هيف ددعت ال دحاو مالك هسفن ف هللا مالك ناف ؟ هفن ىف هيسمم ال « دابغلا

 لإ نال راتعاب انهثحتلا دروم اعاوو مالكلا راع ةق ننتاوسخ ؛ رابتعاب الو

 ليصفتو لامحا لحب اذه . هيف مدوودخ نم وه الل الزنت

 ىلع هضعب مهف فقوتي ىأ « مدقتملا ىنملاب ًادحاونوكي نأ رابتعالا ىف حصيف

 قح هانعم ىيعيال ةيم 0 ىح 0 اضع ةضصعل سب 5 كلذ“ 8 ةحوب صعب

 ىلع فقوتم هضعبف كلذك ناك اذإف « تايجاحلاب ديقم الثم تايرورضلا عاونأ

 مالك هلك نارقلاف .دحاو مالكف كلذك وه ام نأ ةلاح الف . مهفلا ف ضعبلا

 90 عنوخلا | ادكلو
 روش" لزنأ هن اف « هيف روظالا ىنملا وهو. |دخاو مالك ن وكيالا نأ خشب

 000 ءايحم ا نوفردزلا هاك دقق ءادعباو ىقم اه راك

 اننا دا تاب الا ربك 1 لور ادكهو ءالكلا لوأ ىف ( مبحرلان .يحرلا هللا سسب)

 0 ماهفالل اهانعم لالفتسا لوردلا اهدارفإ نم 0 ا عئاقو ىلع

 هيف لكسإ ال

 .نآرقلا ىلإ رظنلاف انه مالكلاوةدحاولا ةروسلا ىلإ رظنلاف هلبق مالكلا )١(

 ةلحاو لج دلك

 هنوك امأو ضقتنت ال هيف هتلدأو : هيلع ليوعتلا حصي ىذلارهاظلا وه. اذه (؟)

 : 6-0 3 نع ابضعب لالقتسا ىضتقي الف خا هللا مسد ضعب نم اهضعب الوصفم ًاروس لزز
 . هضعب ىنبي امهنم لك نأو ىكملا ىلع ىندملا ءانب نأتي فيكو . دارملا ىنعملاب ضعب
 ؟ اهريغ ىف درو امل ابف روظنم ريغ اهتدح ىلع ةروس لك تذخأ أذإ ضعب ىلع

 .نوكي نأ خسنلا ىفالو نايبلا ىف مزليال هنأ مولعمو ؟ خسنلاو نايبلا نوكي نيأو
 ( هيف لاكشإ الو ) هلوقف ةدحاو ةروس ىف نايبلاو نيبملاو خسانلاو خوسنملا

 رهاظ ريغ



 ما ظ ةيمولا در لا م جذوع

 فارشأ فصو 0 ل هلوق ىلا - نيحى مهن رمغىف مردف ):

 فرشلا' هل بحب ىذلا نأب' مهللعدرق ٠ نيسلاولاالإ اوه متت اعانمهأو ل

 ( نوقفشم' مهر ةيشخ نمر مم نيذلا نإ ) : هلوق وهو فصولا اذه ىلع ناك نم

 كلا ا 0 مل املاح ومهفرتىف مهفصو دال م

 كي رشلا قنو.'ةئئادخإلا تابت نم وح هلا نع لاق امينا 0

 نيقي رفا" فصولاو لالا هاضتقا ايديح ٠ نصاعلاو نيسيطقللةرخا الا 0

 نكل « فصولا اذه نم متأ ىلع دجو ةروسلا ىف 2” ايلك ربتعا اذا رظنلا اذهف“

 « حوتفم بابلاق نآرقلا روس رئاس ىنرابتخالا دارأ نمو . هقيرطو هجاهنم ىلع

 ناو يش ىف ةدحاو ةصق نموا ةروق ناسا

 اصو « دوهو ؛« حونك ؛ م السلا مهيلع املا صصق رث د تس لا

 مالسلاو ةالصلا هي ناار خا لش كاد اع لف « نوراهو « ىسومو © بيعُشو « طواو

 « ةفلتخ عاوأ ىلع هل مهييذكتو رافكلا دانع نم ىقلي ناك امل « هداؤفل تيبشتو

 ةدخل )1 لاو كا يحقسا تلد عقي ىذلا وحنلا ىلع ةصقلا ركذتف

 وذح ىلعو . هتحص ىف لاكشإ ال عقاو قح ”ميملاو نخل ا

 ناعتسملا هّللاو . نآرقلا مهف دارأ نأ نآرقلا ىف رظنلا ىف ىذتحم ةلثم الا نم مدقت ام.

 (خلا باذعلاب مهفرتم انذخأ اذإ ىتح ) هلوق نم ىأ 0

 ناكل ؛لكشلا*ليضفتلا"ةيتعا هنااؤلاو . [صهالا لا كلذ ساي

 امرك ذ يلا ةنالثلاروماألا نال اهنأو ضن اهضخن ةروشلا ار طا

 لاق ا حضوأ ال وأ

 عقيام بسح . رخآآ ضعب ىلع رصتقي ةراتو ؛ ةلوطم ةلصفم نك فتيويبات 0(

 سو هيلع هللا ىلص هل مهنم.



 /6ر2 تاكل ةلأما ) لا تكلا لوألا ليلدلا 28 ١

 .فصوب ةوبنلا ةبتر نم اوضغ نيذلا رافكلا نع ةياكح هاك اذه . خلا ( ؟ انلثم

 .ءايبن الل ةيرشبلا فصو نأن يب مث : مالسلاو ةالصلاهيلع دمحم ةيلست « ةيرشبلا

 عيمجك نوب رشي و نولك أي « رشبلا نم اوناك امِإ لسرلا عيج نأو « هيف ضغال
 ىدوم ةلاسر ريبرقت كغ لاقف « ىلاعت هن نم ا '«فادعتالاو « ساتلا

 2 لاق م 4 ناب رسل و نالك 1 كلذ ف اناكو ماو ياسا

 حلاصلا 'لفضلاو ؛ ها اق انيطلا"نم اولك 200

 لامعألا ال « صيصختتلا بجوي ىذلا وهف « هب لماعلل فرشمو . معنلا كلت ركش

 1014 20 لادا راخإ ملي اولا رخل تاو رز ةلويؤ دونك

 نيد "نإ ) 1 ري امم وحنب ىنعملا اذه 2 3 . رشدلا نم نوفطصم اعيمج أ

 (نوقباس امل مم : هلوق ىلا - نوقفشم مهر ةيشخ نم مه

 0 ا ا ا ف انه ىلا هدول ل لوا 4 طا ان اك او

 فصوب لسرلا نم اوضغو كلذ اولاق امنإ مهنأوهو رخ الا ىعملا ىلا ًافاضم « دوصقلا

 0 لوألا هلا نآف  هلوسرو هللا لع اوتغو ميفارعأ نم انابكتسا# ةيرشإلا

 كاوا ١ ةررد كلا موجولا كلب هنن دنعتلا وهو .ربكتسالا فد يا

 هتاراتلا نإف ©« فعفلا ةياغو مدعلا را 0 لوقتم ناسا 0 ةندؤم ةيناثلا

 هذه نع قيلي الف « مدعلا لا ل كل نا هلع نا عبسلا

 ءلا راقتفالاو ءايش الا كالت ىلا جايتحالاب ةرعشم ةثلاثلا ةلماو « رابكتسالا هتفص

 رابكتسالا ريقفلاب قيلي الف . ةي راحلا ةداعلا مكح ءاقب ناسن الل نكي م اهقلخ الوأو

 0 اعل هنا مييلع تيكتتلاك هلك ذهن  قلخلاو ةدللا لتس

 ا 00 ورفك نيذلا الملا لاقف ) : حون موق ىف صصقلا

 :ةرخ 0 ءاقلب اوذكو 5 /| هموق نم دلما لاقو ) : مهدعب نميف كاكا

 0 ا ا ل سلا ) يسوم دضق قو! ةيالا ( مانقرتاو

 هلوق 5 . مالكلا اذه اولاق مهموق ىف مهفرشل 0 لع ليفولا 5 لثمو



 ا / نينمؤملا ةروس ىف ريسفتلا نم جذوع

 ىناعملا اهف اندحو الُثم نينمؤملا ةروس ىف رظنلا ىلا اندعو اذه ررقك اذا

 « ةوبنلل رافكلا راكنإ رك ذ اهقسن ىلع بلغ هنأ الإ ٠ هوجولا حضوأ ىلع ةنالثلا

 أعفرت « هب رشبلا فصوب كلذ اوركنأ اه مهنإ و « نيقابلا نيينعملل لخدملا ىث تلا

 تناكف.تءاج نإ مريغ ةبترلاهذه لاني وأ « مهلثم وه نم هال لدار نأ يف

 ل ل تركت يلع نؤ مكما وتلا ةيزشنلا بيس مورا

 ةروسلا :تحتتفاف ا ىلاعت| للا :نمرءلابتحالاو ءافطصالا ىتصت م00

 ::لج كل

 اذإ ىلا دبعلل ةيستكلا فاصو الا نايب  ماقملاىف دك آلا ىفو « اهادحإ »

 2 هلوق ىلا - نونئمؤملا حلفأ ككر) : 1 كالذو ع هللا هعفر اهب فصت#

 ( نودلاخ اهيف

 ىلع ايراج«هل لصح ىذلا هريوطتو ناسن الل ني وكتلا لصأنايب « ةيناثلاو »

 اليبسةلاح اذه نِم لع نعلملا ىلا نعاطلا دحتالاتليحت ( راتخالاو 7

 « قفرلاو ةيب رتلا ىف هب قيلي ام جراخ نم هل دادمإالا هوجو نايب « ةثلاثلاو

 .. امهنيي امو ضر الاوتاومسلا نيخستب هل كللد,نأو «ةايلحا ةماإ ١ ١

 ًاعركتو اير ا

 مهنوك اهنمرومأب مهب مهتازهساو ا ص د

 مك تا ادع ا : مرق هموق عم حون ةصقىنف : رشبلا نم

 نمال رشبلا نم ىأ « « مهم الوسر مهيف لسرأ ني رخآ موق ركل . ( كيلع

 [”ةيالا (ةنما رك ا لك أب مم“ رس الإ ذك ا ل

 كادر لا كك اولاق من ل مكنإ نفل نر 2.2070

 0 انلسر انلسرأمث) : 01 ( دك ثا لع ىدإل

 ىذلا اهو سر دارلاتاىلا اراثم ( كن ركل ا ةمأ هالك

 نش را مهوقب هئالمونوعرف "درو نوراهو ىسوم رك ذم « د اهمم هفرعت
 برام كا قارلا



 توق ةلأسملا ) 0 نانكْلا لوالا ليلدلا 4

 6-2 اتكيرم عر 0 0 0 ةأم ا

 ( جحلكاو ا د 5 مد 1 دا ”ميدقتو

 هاو صفى زان ركل اق 01 7 لاسلوت
 ؛( يلام نانإلا َلَع) ا نيتيضقىف ةلزاث ( أرقا ) ةروسو ٠

 ةروسلا رخا ىلا تب ام ىرخ الاو

 : 000 ىلع تامتسا نإ و 0 ةلزان نينمؤملا ةروسو

 ل ا ا راقت اقل رمد كلا كلاكو ٠ فايكلا#

 كفا ةدامع . 0

 ؛ هوحو ىلع م أر يطا كارلا نما ذكيا رب رش 26 انعام

 ا ا ال ةيهناوا قالطإل كايوشلا زك

 هداقلا ىواعدلا عاونأ نم تللذ زمهلوأ '« اذلو هوك وأ « قلوس 55

 ايف قداص « ًاعيبج مهلا 3 لود هنا ىنلل ةوبنلا ريرقت « ىتاثلاو »

 « اقح الوسر هناك اتناك كدي دوج لع دوار هنأ الا“ هز ةنغ نم هب ءاح-

 دل را يا طا زا. يدع وأ ءوجاطوأ 0 ةيذاك هنأ قرم هلكت وكدا: امن وتو

 : ١ مهدانعو مم 100 كلد

 ةلدالاب « هيف بيرال قدح هناو الا راد او تيعبلا يأ تاينإ « ثلاثلاو »

 د هر اكتنا رتاكملا كش ةخو لكيت كلذ ركن نم لع درلاو 6, ةكضارلا*

 رمألا حضوب م و ء صحا تكبيو « ةجحلا مزلي' هجو لكب

 ا اق دكع ناركلا نم لاملا 0 لمتسشا ىلا ىه ةثالئلاىناعملا هذهف

 كلذ عيليتو . ا أو وصخ ق 5 لا عجارف | 0 هةر ىلا ىدابب رهظ امو

 «ةمايقلا موب فصوو رانلاو ا د56 صلصتلاو : 1 الار نهارا و هلع رمل

 ةكلاك احا و

 لاؤسلا اذهنانايبلو خلا اريغص ودبي لالا نع مهلا وسل لثم كي
 اهاوبألدباهرورظ نمت ويبلانايتاك فسعتد رج هنأو ؛مهايندومهنيدفمبمهم امعجورخ



 ع ةرقيلا ةروس ىف ريسفتلا نم جذومت

 دب ال كلذ عيمجو ٠ لبق ةقباسلا ١'( ةلابنملا ىراهيلع م لئام نيمو ا

 مظنلا ةبجرابتعاف . تارابتعالا كلت بسحب هرخآو مالكسلا ل اوأ ىف رظنلا نم هيف

 اهضعإ ىلع راصتقالاف 45 رظنلاب اهعيمج ءافيدسا دعل 0 ةدئاف هن 2 الل ةروسلا ف اللعم

 ا 2 ةدافتساو ةيآلا نضع لغ اراصتفالا تأ يك ل ع

 اهعيمج ىف رظنلا لاك دعب الإ
 3 مى 1 8 5

 .نم عاونأ ىلع توتحاو « رظنلا رابتعاب دحاو مالك الثم ةرقبلا ةروسف

 ا "نىذدبيب كر تاديعلاو تامدقماك و هام اهنم 04 اهبف تس باسكن مالكا

 7 لوو لاو ا دوبل رهاماسوء احلا دنت ولاكو هانا «يواطملا

 تيشلاو دكا لنلا اهليقام ع هذناكلا معا وحلا اهنمو « باوب الا ليصافتى لع ماكحالا

 هلوقن»؟ دقت نامه 2 هاله .نم.» ىش ليقع نما الو تارت

 20 0 مايصلا ىلا ًاونمانيدلااهج رايز :لاك

 1 نأ و دحاو مالك ( كرت 3 ا متايآ ا 5 نك هلوق ىلا ظ

 را 0 هناضقو ) هبادا 1 ةفقاو 0 ةناكحاب مايصلا نابب هلصاحو ) ىش اق ف

 5 هلوق ءاح 6 : لع الإ 000 الو | وراق دب ال ىلا لئالخحلا ل هب قلعتي ام

 190092 7 امالك ! ةيآلا ( ابلاب 5-5 مد م 0 انالو)

 مالكلاىهناو ( جب هك 0 5 1 1 1 ع 37 نع كا ) :هلوقو

 ِ ةيآلا ) كرد || 0 ل يبلا حل 3 هلوقن ا ىرحأ دنعو )2 ها لوق لع

 مهفلاف ضعب لع هضعب لك ا ىملالع ىدلتا ان نم هردع كا 0

 هنأ الإ ١ اهقف دنفي ةدحاولا ةضقلا ءارجأ نيب اعف رظنلان | نم هاتلقاام نك 0

 ل وونلا قا الع هنن نورك نأ مظنلا ىف ا ىلع ةلمج مدقت نم مزاي ال لاقي

 0 ل 0 ( نعضرب 00 1 عير يف ةديلا ل 0

 ةيضقو ا وه لازت 01000 أ 6

 ةددعتملا اياضملا ٠



 ( ١ دع يللا اسما ) أ كب ا نرالا للنلا

 .ةيب رعلا ىلع رهاظلا هل حص اذإف . ملكنا دوصقم بسحي ال « هيضتقي امو ىبرعلا

 . هب ديعتلاب هيلعف « دارملا ى نك هلم هل ودم 5 |عف 4 مالاك_لا سفن ىلإ 50

 عضاوملا نم ًاريثك نيبت اهناف ؛ لي زيتلا بابسأ ىفرظنلا دصقملا اذه ىلع هنيعي دقو

 رظانلا ىلع اهازغم ا ىلا

3 

 .لزنأ هنأ ىع « رابتعا لكب ادحاو نوكي ةراث هيف روظنملا مالكلا نأ ريغ

 2 رك ا ل ريكا ةراغرا# تسير تلاط 7 دا 2 لب ف

 كنا 1 رتل ةرتجا اهم د اطق لوا ه1 يح ءاواسعالا ف

 اإل د ل2 وعلل قيزتا اهيلك الز يفرتساو "61 كاب و لكلب ارقاو ؛ءاينألاو

 ةاومونم اهق يتلا ءأ

 وك 4 اياضتلاددعت ةهح نه (« نايتغا را نا راع اهل هلا اذ وكلف 1

 هبف هيا هاظ هحو ىلع هقفلا 0 رد ها 050

 . هقفلاو لعلا سأ اعلا نفق امبنسس قرف الف © لو هلا :.فلا ناضعالا انف عد كرست
_- : ( 

 ىحولاب بيترت وهذإ ؛ ةروسلا هيلع اندجو ىذلا *"” لظنلا ةيح نم « رابتعاو »

 ىحولاب د 5007 00 32007 0 جئرلا ء ا الاذن لخدمال

 8 صعب روهظ هنم 0 6 « رهاظ هحو ىلع هقف هنم رك اههالكو

 اما ا ا رظن'ا نم ىأ 3

 هعم كرتشيو ) هلوقو اياضقلا ددعت عم هناكم ىف اهنم ءزج لد عضوي ىأ 007

 هلوق نكلو . اهناكم ىف هنم ةلمج لك عضو ةهج نم يا.( لوألا مسقلا اضيأ

 ىلوآلا مسقلا ىف رهاظ ريغ ( رهاظ هجو ىلع هقف هنم سمنلب ال امهالكو )
 فقوتي دق لب . ةيضقلا ىف بولطملا هقفلا ديفي لوآلا مسقلا نم عضولا اذه نآل

 نم ديكوتلا ضرغ امهم نيبتي لصوو لصف نما نيب امف رظنلا ىلع ابيف هقفلا
 .ىا دعب عم اهضعب لمجأ ملظن نم مب ةن ىتلا ضارغألا نم اذكهو ليمكتلا ضرغ

 مالكلا ا ئدلا رع اذه ىلا . ةدحاولا ةضقلا

 .نأ ىلإ _فنكملا مهف ىف عراشلا دوصقملصح كاذ ذإو هرخآىلع هلوأو هلوأ ىلع

 ( هب دبعتلاب هيلعف : لاق



 كالا دحر ا اعل 0 0 كا 5 0 هلا ل

 7 نك هيلع ا ْض نم دب الف « هيف ةدئافال نر 5

 لا - الاف التخاب قلت ةااشلا طفت يل ميكاب لاو - كلذ ىف لوقلاو

 ا عا لع ىف مولعم اذهو . لزاونلاو « تاقوألاو

 ا مالكلا ْ وأمل تاس موفتملاو عمتسملا نم

 ؛ اموأ نود اهرخلا الز فاهرتلا فود هيأ اول: اه رك نفقا

 ةدحاو ةيضق اهنأال ١ قطعبلا قاطتم يضعف لج لع كاما ا

 هلوأو « هلوأ ىلع مالكتلا ردنا "7 دز ؤع مهفتمل صيخ الف: نجاو ءىشال

 قرظنلا ق 4 نإف . فلكلا مهف ىف عراشلا دوصقم لصحم كاذ ذإ و؛ هدأ لع

 ءازحأا ضم لع رظنلا ىف'راضتقالا حمصي الق ءهدارم لاه لطوتا ا

 ناسللاب سحب رهاظلا مهفىف رظنلاوهو « دحاو نطومىف الإ « ضعب نود مالكلا

 وأ داز امو . اياضق وأ ةيضق ىف امتاوخأ ىلإ ةمضنمو ةدرفنم لما مهف ىلع انيعم

 .ةقالا فتحام نم دب ذيأت ئذلا طباضلا وهاانهف "طر رقت وأ طا

 لولا تانسأ نما: هل ةمدقتملا ةحملا لئاسولا نم اّضِيأ ذبالا هنآ فاس 0

 ةراشإب تقرر وال رض الإ معو ؛ تاءارقلا ٍلعو . ىندملاوىكملاو . خوسنملاو خسانلاو

 كيلعو (ليزتتلا بابسأ ىف رظنلا دصقملا اذه ىلع هنيعي دقو ) هلودب كلذ ضعب ىلإ

 نيرم الا نذه ريغ ةظحالم نم طسولا مهفلل دبال له فرعتل ماقملا ىف 0

 ضعي لع هضعب, ىلا ان" نمةل :ئشامتنرك لت اذإو ابلإ راشملا تسلا 0 007

 ىلإ اضيأ ماقملا اذه ىف ةجاحلا هجو كل حال ىكملا ىلع ىندملا .انبو كلذك قكملاو
 عفان ملع ىلإ لصتل ىلاعت هنم ةنوعملا دمتساف ىندملاو 3مل

 مزاي ىذلا طباضلا نأ ىأ ىذلا نع 2 اهدي امو هللا راد 0

 لا تافتلالا وه مهفلا ديرب نم لاب ىلع نوكي نأ

 «ةريثك اياضق ىف ةلزان ةروسلا نوكت دمف« اماد اهتم ةروسلا بسلك 0 00

 نوم وم اةروسو هولا هررس ناي نا 0 تلاطاهدح وربتعت ةيضق لكف

 « ريرقت وأ « عيرفت وأ. ليمكت وأ ء ديكوت وأ ءامل ناب اهنأ ةفرعمب ىأ )2

 - رظنلا هيضتقي امم اذكهو



 رقع ةثلاثلا اة نكلا ملول 11

 . لهأ دنع + هرابتعا لس مالك 1 قاب يتم ؛ 5 مالك ىف مئاش هنا

 0000 1 يام ىقرقوا اكل 1 دو سيمتلاو اب ةروزرمنانلا

 فالح اللا يدزوت كلذ ىلءدهاشلاو . كلذ سينحتلا ف سل ذإ ؛ همدعو
 1 . ع ِِء 5

 ةيانكلا ةرهشو موحم ناك نمو - ةديبع وبأ لاق ك - مهاقعأ ىلع نيلاوبلا

 تحال نمو نيدلوملا مالك يف والا ندا ع ا ري تا هل اهريغو

 نامومدملا امه نافرطلاو طي رفثو طارفا اف و 0 ع 0 نأ لصاحلاف ٠ هب

 دايخ وع 0

 4# ة هع ةثلاثلا هلأ ملا 9

 نا ا

 ةلاخ آلاو ء الوهح ناك اع ر طشولا دَحَأِف طسولا ىف :لدعلا نأ نيعت اذإ هن اف

 ريغىعهلمحبف نآرقلل همهفت ىف طرفي سانلا ضعب نأ اهلبق ةلأسملا لوصحم (1)
 كل قاطع لفبو  يهاتتأو ةطاباك , يملا غلا هيف ام
 هيف فلسلا هلثمي رظني مل امم هلثم مهتابطاخم ىف برعلا هدصقب امع ةدايز هلمحبف هلوح
 الد ..ادكيدعم مدا رم نرد اذك ظفل 5 د هلأ .اعذأ و ةظفللا تاتسحناكأ

 01 هكيرط لإ داشوإ ابلصحف ةلأسملا ةذه امأ . طسو:قيرط نم ذي الف . هللا لع
 اهضعبو دضاعمب 0 ةدحاو ةيضق ىف كيتا داخا ع كر هان ىف تاكلا

 نع ةعطقنم ةلمج ذخؤتال هنأو مالكلا هقف نيبتيو . باطخلا دوصقم نيبتي ضعبل

 لثم م. رهاظ كلذ ىف اهرمأ ةدحاو ةيضق ىف ةلزانلا روسلا نأو . اهقحالو اهقباس

 هاا اك ةروسلا بيترت ىلإ انف ظني لهف ةريتكا .اياضق لع ةامتشملا روسلا امأ

 كايكلا دا نإ كاردإو ؛ ناعالا ةهجو نم ده كلذ نإ + .معن :لاق ؟ دحاو

 0 لإ نيبامفرظنلا ديفي له هنأ اهدعب لصفلا ىف ركذ مث ٠ لانتال ةغالبلا ىف ةبترم

 لكو؟ 0 ىلع املا. ءانتبأ نأف ناسا ةصالخ هذه ؛ ضعب عم ابضعب

 ةيضةءلاىف ةقرتشملا لخجاو « ةدحاولا ةلمجا ىف رظنلا نإ معن : لوقن . ةيحان ىف امهنم

 ةيرعلا ةغللا ةيسوب نوكي امنإ ٠ اياضقلا ةددعتم تناك ولو ابلك ةروسلا نيب امفو
 نراك كاذ نع هلا جاتح ا نإ لوف 4 ك1! د ىف ةدواردملا اهدعاورةو



 5١١ فاسلا جب نم سيل هيف فلكتلا وأ ناسالا لاههاب نآرقلا ريسفت

 ف بالا ورصقلا لاب لادقتاللا 037 نورا كل لا مايقلاو ةليسولاب»

 الغلا قاف كتيذك قفين داماك عيمجم ةيب رعلا لع مذ مزل الاو“ةلجلا"
| 

 انف هن ردلالو نقرأ دع قرالظاب رزكدلال لاؤطلا 0

 ؛ طارفالا دح ىلا كلذ ىف جورخلا ركنملا امنا و ؟ هباتك نم هدارم ىلاعت هللا نع

 نأال ب هيف هب مطقي وأ .دارم ريغ هنأ نظي وأ « ملكتتملا ارم هنوك ىفكشُإ ىنلا
 . ةمالا هذه فلس ةيف هقفتلاب لغتشي ملو !ممالك ىندلثم دصقاهنم مهفيهل برعلا

 ؟”تيرقؤوا ع تدق نيأ نك ةمايقلا موي.ءانل نات هللا لاوس نع
02 | 

 وا ) اعنص نو وسل . مهلا نودع مثو 1 : وق نشيتلوبارا ء « ىبالفلا نيبحتلا _ 2 4 14 7 2 6 3 :| 5 . .٠

 5 هلأ ىلع اذه لثم تيا ل م فا لاق لو

 ا ذإ) : لاعت هل 0 ىعم ىلإ عج حار وهى ا 3 ا رطخ هب - دو هصقم هنا

 هللا دنع وهو امه كا ٍ َس هب 5 سلام ؟هاوفأب نولوهتو 3 مك

 5 ىف ةاكلا فدا تكلذو :(ئىازاب هللا تال لوت 0
 كللذ الا امو ( ماعطلا 3 اناك ) : يقرا ءاَحنلا سال دا

 00 1 ِك 3 ١)

 « هلل دوصقمهنأ ىعدب نأ نآرقلا ىف سانجلا دوجونع فيرعتلا نم مزلبال 0

 عوقو نوكي  مهمالك ىف برعلا دصاقم ىلع ىرحي امم سيل اذه نأ ملست ىلع ل
 روح نم تارطشل ةقفاوم تا الا نم ارقق كانه نأ قفنا 5« قفتا امم سانجلا

 هآوق ى يك دق

 0 ل ل لل ل ا وا '

 ا 4ك ىلا عا يناعل كلل تلف
 ق'هلل ةدوصقم اعأ دب | نآرقلا نم تاسانسلا حرشما ف نأ انل نأ نف

 رظحلا اذه هيف نوكي ىتح ؟ هباطخ
 ىهو ةئيعم ةثداح قردحاب الآ نأ نفت رهاط وه ال ( ىعملا لإ )لانا

 ةلالدو تارابتعالا باب نم هيف نحنام ىلع ةي الا ليزنت نوكيف كفالا ةثداح
 تارا ل



 (0 2 تالا لالا ) ررقلا بلا لزألا نيلذلا 2 11

 الانا ردم الو يملك ىف 7 تاتيفدتلا كدت آل اهنا هيف مو ءاهيف ريتشي الغ

 ادوصقم ناك نإ الذ ءارو اهف . ةبكرملا ىباغملا ىدؤتام ةيج نم الإ رابتعالا لك
 ةراغتسالاوزاحلاك « دوصقملاىنعملا كاردإ ىلعنيعم وهام ةبج نمو « ىناثلادصقلابف احل

 رظانلا جاتحا ناف . ركف ىلإ هيف جاتحم ال امب رف كللذك ناك اذإو . ةيانكتلاو

 نم سيل كلذو « فلكتلاو حبقلا طم ىلإ .نسحلا طع نع.جرخ ركف ىلإ هيف
 (9لئاح هن اف ًاضيأو . ىلوالا باب نم نآرقلاب قيلي ال كلذ كف . برعلا مالك

 0 دبغتلا م هانعل مهفتلا نم « باطخلا نم دوصقملا نيب و ناسن الا نيب

 نب كف ٠ ميقتسملا طارصلا ىلا درو ؛ 1 دعو رشلتو ناقل رادعإ ادنأ'كلذو

 هر ل از شر فروع (نم ةلغادق ةزايقلا ذوصقم- هلأ ىازاورماتعم مهف نم

 مال 1 115 ةفاطلا هيا الداب ع تانج لاو دحلا كاس نع ًارميتم 0

 دخلاع لاعتشالاو داري الا نيسحب ىف ذخأ َنَمأ نييو  تافلاخلا نع ةيلكلاب

 سيئحتلامي رفتو « دحاو ىلا نأ عم !هتفدارم عم تفلتخا لو ؛ اهجرادمو ةرابعلا

 !!!؟ اهيف رظنلا نع نزعف اهئئاطخلا ]ىف دوشقملا ”ىعلاو 4 ظافلاالا: نشاخو

 ىف هقفتلا ل ا رلى مل وه نسل كماظنتا كيف نأ لن لقاع لك
 لذلك فرامل ز: الاكل فلا دال انهوايكش تملا

 هقفتلا ىلا ةاسو تارابعلاو ظاذل الا ىف هقفتلا ىف ن كسلا نإ لاقي نأ حصي. الو

 لاغتشالا نالو ؟ هراكنا نكمي ال امراكنا حضي ف يكف . ءاماعلا عاججإب فاعلا ىف

 ى درو 5 .هظفل ةهج نم رعشلل ممدقن نه هورك ذ ام فالخ اذه نكل (1)

 محلا ىف كلل دل اتانفحلا انلاإب .هلوق ىف ناسا روبشملا , اهذقناو ءاسنخلا,ةصق

 ول هنأو . ظفللا دقن ىلإ عجرت اهلك عضاوم ةينامت ىف هيلع تظحال ثيح ( نيتيبلا
 ولو . ةلق ددع تانفجلا نأال ( نافجلا ) تلق اله : تلاقف نسحأ ناك هريغب ربع

 الإ خلا ( نعملي ) لدب ( نقرشي ) تلق ولو ( نرطقي ) لدب ( نيرحب ) تلق

 هنيسحتو ظفللا ىلإ ال ء هديوجتو ىنعملا نيسحت ىلإ عجرت تاظحالم اهنإ لاقي نأ
 نع لوحيف . ادوصقم سيل امف تقولل عيضم « ىنعي ال امب ريبك لغش هنأال (؟)

 ( خلا مهف نم نيب مكف ) هلوقب هنيب مدوصقملا



 5 ٠ | فلسلا جبن نم سيلهيف فاكتلاوأ ناسا لامهاب نارقلاريسفت(ةرشع ةيناثلاةلأسملا)

 ةلاخلا ىلع ةلزتم ثيداح الا هذهنإ اولاق فلسلا نم ةفئاط نأ كلذ ةلمح نمو

 0 ءرايمو ملاذ رمالاو ضئارفلا ليج نأ ل تا 2 ا

 جرحال عرشلا ىف مرح وه ام لو الثم رسب ملوأ لصي لو تقلا كاك
 نأ اك« ًئيش همالسإ رمأ نم عيضي لف « دعب كلذ نم ءىشب فلكي مل هنأل ؛ هيلع

 ىلع سيل ) : ىلاعت هلوقل ؛ هيلع جرح الف مرحت نأ لبق هفوح ىف رخلاو تام نم
 لوحن نأ لبق تام نم كلذكو ! ةبآلا ( ”مانُج تاحلاصلا اولمتو | 0

 : ىلاعت هلوقل ؛ سدقملا تيب ىلا هتالص ىف هيلع جرح ال ةبعكلا وحي ةلبقلا

 هيفنحت امل نايب اهيف ليبقلا اذهنم ءايشأ ىلاو ( ركسنامإ ”ميضيل هللا ناكامو )
 ةنسلاو باتكلا مهف ىف ديفم لوزنلا ىف بيترتلا رابتعا نا مني رصتو

 6 ةرشع ةيناثلا ةلآسملا ©

 لسلا ,رثك أ هييلعاو :لادتعالاوطشوقلا ازعل نارتل ا ب2 7

 هدصاقع ءاملعلا لعأو « هيف سانلا هقفأ اوناك هب و « مهنأش كلذ لب « نيمدقتملا

 هنطاوبو

 ءةطارفالا اركب اهإ + لاوععاللا نع نركرافلا نينرطلا دا لعادكا 07

 ممذ رومألا دصق قرط لكو طين رعتلا لكنا

 وهو « ءاج هب ىذلا ناسللا ”١ مبف ىف اورصق طيرفتلا ىلع هوذخأ نيذلاف

 الو . اهريغو ةينطابلان ع مدقت اك « اودعق الو هيناعم مهفت ىناوماق اش « ةيب رعلا

 ءالؤه ىلع ليوعتلا حارطاىف لاكشإ
 دقو. اد م نا مهف ىف اورّصق ًاضيأ طارفاالا ىلع هودخأ دل

 برعلا دنع ادوهعمنكي ملام نأو « ةيمأ ةعبرشلا نأ نايب دصاقلا باتك ىف مدقت

 برعلا اهفرعتال



 ةنسلا نم مدقتملا عم رخآتملا كلذكو (لصف ةرشع ةيداحلا ةلأسملا 1 /

 لصف

 . هققو ىلع الا ريسفتلا ىف عقت الف « باتكلل ةنيبم اهنأل ؛ لخذم انه ةنسالو

 « ثيدحلا ىف خوسنملا نم خسانلا نابب لصحم ريخأتلاو ميدقتلاب ةفرعلا بسحبو

 رد ار 0 ان نارتلا فالذي

 مهفيي اهنم 2 ا لا

 01 سو حاملا رانا انو كل كاعوزتللا كالت أر اسإ قدروا ول اهنم

 اهلا الإ < هلإ !النأ ' 5 تام م [م»:ثيدحوأ 2 090 مخ لَكد ل الإ هلإ ال

 تيدا يلا فوو“" الا ىلع هللا 1 رح ا هبلق نم ًاقداصبهّللا 00 ادا

 نيتداهشلا لهأ نم أ ىصع نميف 2 لإ س للوداد ايلحأ نم ع ةريثك

 اهضراع ام ناكو قالطإلا ىلع رهاوظلا هذه ىفتقع لوقلا ىلا ةئحرملا تبهذف

 وه امسح ؛ هولاق ام فالخ ىلا ةعاجلاو ةنسلا لهأ بهدو 2 ءالوه 0 ووم

 رهاوظلا ةده انما يدك ىووار ذم

 ( دهشي وهو ) ظفلب سم نع ىوانملل قئاقحلا زونك ىف هور )010(
 .ىف لاقو . ريسيتلا ىف مىراصن الا تماصلا نب. ةدابع نع ٍلسم هاور (؟)

 .تاعورشملا ريرقت لبق ناك هنأ ققحتىلإ جاتحمهلثم ليثملاف : ناخيشلاهاور : بيغرتلا

 .ةنيدملا ف درو ثيدحلا ناف ؛ ديعب كلذو ؛ اهريغو داهجو جحو موصو ةالص نم

 نأب ىنرشب ) رذ ىلأ ثيدح نإ معن .عجاريلف . كم ىف سنا تاولصلا ةيضرف دعب
 مدقتل عيرشتلا لئاوأ ىف نوكي نأ نكمي ( ةنجلا لخد ًاثيش هللاب كرشيال تام نم

 ررقت دعب درو هنأ ديفي ( قرس نإو ىنز نإو ) هيف هلوق نأ الإ'. رذ ىنأ مالسا

 .نم قبسام اذه ىف فلؤملا هررقيام ىلع درت ةبش ىوقأو . ةقرسلاو انزلا ةمرح

 ل هيشمومالسلاو ةالصلاهيلعهنال وسر ىلعنهذخأو ةربره ىأ 0

 .؟ىرشبلاهذبم ةربرهابأ تلسرأ كل لولا ع ورمل هذبم سانلا

 هلا هاه أ مدس نان ( اوكي القل عبغد١ رمع هل لاقق ( معن ) لاق

 ةعيرشلا ماكحأ للاغ ررقت دعب ةرجملا نم ةعباسلا ةنسلا ىف



 *1/ مدقتملا عم لوزنلا ىف رخأتم لك اذكو . ”ىكملا ىلع ىتبم ىندللا

 فرق نم هب نيس ء باتكلااذه ىن قوش لا ١" 1ك نإ

 ف رشلا ماظن مرخا دحاو ىلك اهنم مرخلا اذا ىلا « ةيلكلا ةيعرشلادعاوقلا نايب

 نك لم امم صقن وأ

 كر اه لوأ مرتك يقلل ل سو هيلع هلا لص هما ل امل مث

 ؛ ماعنالا ةروس دعاوقىللع ةينملا ىوقتلا دعاوقتررق ىلا ىهو « ةرقيلا ةروس هيلع

 ؛ ال ليصافت اهريغ ىف نيبت نإ و « اهتلمح نيفلكملا لامفأ ماسقأ نم تنيب اهناخ

 تورشماو لوك ألا لضأ نم تاداغلاو « مالسالا دعاوق ىف ىتلا *"”تادابعاكا

 ماكحأ كم تا انلاو لا واد اون هك الا عويبلآ نم تالماعملاو « اهريغو

 لاماولسنلاو كل تفثاول ارتشتلا ظفحو !:ايف نيدلا لحي نأا اضيأو «ايم انو 1

 ةيندملا روسلا نم اهريغف . ليثكتلا «حبف اهيف ررقلا نع جرخ امو . اهبف نمضم

 : اهل ًاينبم اًهنع زخأتلا كلا نم ماعنألا ربغ ناك اك(! ملع ىبم اهنع ةرخأتلا

 وذح « كلذك امتدجو بيترتلا ف ضعب عم اهضعب روسلا رئاس ىلا تازنت اذإو
 مولع رارسأ نمت هن إف ب تقلا اذهأ تاتكسلا ىف رظافلا نع نيني الف . ةذقلاب ةدقلا

 هناحبس هب ر مالكب ةفرعملا هل لصحم هب ةفرعملا بسح ىلعو ؛ ريسفتلا

 ..هلاق ىذلا فصولاب ةعيرتتلا ىف, تايلكلاو لؤص'الا لع املاتشا ءالع كل 7

 ملعىفاهوركذ ىتلا ديحوتلا دعاوق عيمج ىلع اهلاّتشا هتدهع ىلع كخدأت نأ رب مل هناكو

 اهنأ نم هرد ذ ىذلا فصولاب_.ةعيرشلادعاوقفاضيأو ٠ ةمامالا ثحبم ىلإ ديحوتلا
 اضيأ تايلمعلا ىف نوكت لب ,ديحوتلادعاوق صختال ( لا ىلك اهنم مرخنا اذإ)

 ع ديزي وهف . ابيلع الاتشا اورك ذي مو خلا تايجاحلاو تايرورضلا ةيقب نم

 هلوقف . ( هولاق ام اذه ) لاق كاذو اذبلف . اضيأ الع لمتشت اهنأ نايبب مبمالك

 صقنلاو ةدايزلاب مبمالك ىلع كاردتسالاك ( ترظن اذإو )
 نيفلكملا لاعفأ نم ةرقبلاةروس هتنيب امل ةلثمأ اهدعب امو ىه (؟)



 م12 دعا أنا و رنا ياعلكلا وألا نيدلا -

 لصف

 مدقتملا رابتعالا كلذل لباق امهنم دحاو لكن إف ؛ لخدم طعلا اذهىف ةنسالو

 هيلع هلوق ىف هون اوضرف دقف ىدوجولا رابتغالل ًاضيأ لباقو « دهاوشلا حيحصلا

 د يلا ا لا ا ب ني »:مالسلاو ةالصلا

 باوصلاو قلل حملا لوصولا قب رط حصو ادإ راكتلاو ها تطاحالا ه

 36 ةرشع ةيداحلا ةلأسملا ا

 لا تاكو ١ يلا لع مهفلا ىف الرس نوكي نأ ينل رونللا نم ىلدملا

 مالإو : ليزعتلا قى ةننب رت ته٠دسح ىلع 6 صعب عم ه.كعل ل ) صعب 7 هصعل

 5 كلا لع 3 0 ىف ىناملا باطخلا ىعم نأ كلذ ىلع ليلدلاو . حصي

 ك0 | كلا كلاي لد ةفدشما لع ىيم امهنم اذحاو لك نم رخاتلا لآ

 | 4 لص مام ليصفت 1 ) 3 كيمقا ها عون 2 1 6 لم نايدب نود 5

 1 ملظي ملام. لإ ا

 ةىالخب الا راك ةفمقم تءاج اهناف ؟ ةهيبؤ هلال ”لضأ اعل | ىلع ده اشلو و

 مامن لا ةروس ليزنت هيليو . مالسلا هيلع مها +! هلم قمم [حشيبلفا نإ دحام

 ديحوتلا .دعاوقاهنم ءاملعلا  رخ دقو . نيدلالوصأو دئاقعلادعاوقل ةنيبمتلزن اهناف

 همر مكروب مس ةاطس نصوم رج يصور ك1 ىلا

 ةحلط ىنأ نع ةجام نباو ىئاسنلاو ناخيشلاو دحأ هاور -

 امل ةححصم . مهار ![ فلا رن نم 0 ا ىأ (؟١

 نود عمابضعب ةعيرشلا 1 اذه نكاد كابا ا
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 كفلسلا
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 ”فاصاف هيلز نا كلا قنا ل 2 0 اال ام هلا ناك اناا
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 2 ناتمو لوقت هاا ع ؛ قالطالا ىلع هب تدك نك مهنمو ٠ هيلع لكشاروأ ؛
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 0 .ةيآلا ( سانللعضأ تي كدا ) : ىلاعت هلوق ىف لاق هنأ ( كلذ نمو )

 هن ل ارا ا سو هيلع هللا ىلص دمحم كلف يلا نط
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 "ب8 هريغو ةرجشلا نم لكلا ريسفت ىف هنع لقتام اذكو ( لصف )
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 رابتعالا اذه ةحدهاشو . هنيعب ىنعملا اذهل اهوبصن مانصأالا نال ؛ هدن ىف دنلا هب

 نم مودبسي مل. مهو (هّلا نود نم ًابابرأ مهنابهرو. مرابخأ اوذخع ا "لاك هارت

 اومرح اش اكد كيلا ةنغ ثوم اهعءاويتناو مهرماوأب اورمتئا مهنكلو 0 نود

 م راك ةرانعلا) 10 قا كارا 100 مهل اوحابأ امو « هومرح مهيلع
 هسفن ىوحل عبتتلا نأش اذهو ( هللا نود نم ابرأ مهنابهرو

 اهب مالسالا لهال نإف مانصألا لهأ ىف تلزن نإو ةيآآلا نآءةيالا

 ايندلا ىف عسوتنَمضعبل ك0 مهيلا ةبسنلاب ًارظن

 ةكفاطلا» يف .يكتاذرط حبه ذأ ) 5 ةيالاهذه مكب بهذت نيأ :ناعإالا لهأ نم

 ا انيق رانككلا» ىف امل اذاعإو

 مومعلا ىف ريرقت ىنعملا اذهو ! هب الا ( م هذآ رانلا لغ اورفك نسلا 00
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 انإ و. اهم هنا ربت اوه ناكو 5

 : هلوق ف انف ١ ندفتلا ا ةمسنل ا ليزتتل || حص كالارك ناك 11 اذان صوصخلاو
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 2ك أبارقت الو ( : انك هلوق 0 6 لهس ع لوقتنملا نمو 0

 نك ايم مع هلاز اءاعإاو © هييقح اوف. نك الا لضم ا لاق ( ةرجشلا

 اها وه ىضتقم ايحاص سفنلا ترغأ الف“ هللا وه للحماو مرا نأ عم ا 01(

 ساو ا مهئاهتناو مدام ىف نا هلل اهذاختا ىنعم هيفناك هللا 2 أ نع ةداص

 مو هعبتملانأشوهاذهو) لاقكلذلو .نآرقلا هررةىذلاذاختالا اذهراح الا
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 صوصخلاو مومعلا ثحبم ىث

 نط لا هن اه ل ىلاخ هللا مالك نم اذارقو اريكش ه2 لا همالك لعج 2

 .ةيجو وهو « ايراشإ ىنعم هلعج هناف قباسلا لصفلا هنمضت ام فالخ . نيقباسلا



 (تكقالا لال ) نيرا ناك ارآلا كيبل ما

 ا ا اللا ىمتلا فاني قار ايلا ل ا تان قده يذ ! اطيبتمو

 الو اه داكن 5 اوم الف 3 علا ناكل لصف و ا 62 دال 0

 "01 0 يال ناد نك دإ فالح رهاظلا لكتت اذهو . اذك الو قتلا الو

 اونوكي مو ؛«نودبعي اوناك امن اهريغ 1 مانصاألا دانا لأ ىلع لدي اهيف نئارقلا

 كآلذو. « ةحصلا ىلع اج هحو. هل نكلو ؟ ابابرأ اهنودختي الو مهسفنأ نودبعي

 ىعرشلا رابتعالا ىف“'7 دن وه امب ىنأ نكلو « ةيآلا ريسفت وه اذه نإ لقي ل هنأ

 : نيتهج نم نارقلا هل دبش ىئدلا

 ا 4
 نم ى يدل ء ءانعالا |“ 1 كم 4 الا م نشأ رظانلا « امهادحإ » 8

 000 4 هب راهو دكه يطع هزل ع هيف لزس ان ل اهف هير حبق

 اهحاضر 0 اذه ه ةرام هيأ" لو 0 ىلع ئقواخلا ةدنلا داحملا

 !فاووركل :هقلوت منإو ةي الاف 0 (دنلا )ف ىعل ا مك 6

 سقت قايم دع : ناب وءارج الا اذه راتعال ديك و... ةق'ثل رن ىدذلا كنلال اعرش

 مهفو>وةباحصلارذحوهو . كلذ نم معأىناثلاو . بابرالاو دادنالا ذاختاعوضوم

 اصاخ دروام كلذل اوذتجاف مهيلع دافكلا كيف كلوا ىلا تاب الا قيطت نم

 عسوتلاك . تاحابملالصأن م ناكولو . نامرحلاب ءال وم فاصتاىضتقا امم رافكلاب

 يورط املا دحأ ف

 فاما كاز ءن الب كلذ ورحم _ىعملا قلق كلا كذأ فازت تزاسألاو 0

 :ح رش وهو . ماع رادقملا اذه ( هبراقي وأ : هلوق ىلإ ._. ىنعم ذخأ ؛ةيإ الا ىن

 لو الا ةهحلاب اضاع َْسبلاَو . ةفوصلا اب 7 ك1 د و ورتامبا

 اسس انملاناكف : قىراتعا ىبعم هيف ىعورام لك قاهريغو ةيناثلا ةهجلا َْق راج وه لب

 رابتعالا اذهو : لوقي. مث ( ىعرشلا رابتعالا ىف ) هلوق دعب حرشلا اذه مدقي نأ

 ىلو الا ةيا الاوهو . عوضوملاب صاخ امهدحأ : نابجو هل دهشي لهس هربتعا ىذلا
 مالسالا له النإ ةيناثلا ىف لوقيو ةيناثلا ةي الا وهو « ماع ىناثلاو خلا دنلا ةقيقخل

 .. هيف لزتت مل نإو هيف اهورجأ ىنعم اهانعم نم اوذخأف ةي' الا ىف ارابتعاو ارظن

 مالكلا قستاو ماقملا حضتالكلذ عنصول -دنلا ةلأسمحرش ام هحرشيو



 ؟81/ لوؤم دادن الا ريسفت ىف هللا دبع نب دعس نع لقت امو ( لصف )

 فورملا :املاتسا ىف نيت تناك يئرالا نأ ىلإ رك رع رولا ا

 ةلصأ ناك اعاو:« ةتبلااط اذه لثم” دج وبال اعوام طا رك | لك لاا الا

 ريسلا باحصأ هرك ذ امسح دوهيلا ف

 ازا بف ذكرا مدقتملا رابسملاب اهان ربس اذإ ةلكشم لاوقالا هذه ىرت 92

 اهدحمادقف اهلاكشإ ممو . مظعأول اك دل خم متاوفلا ٠ ف ةروكشدملا لاوقالا

 3م اد وا 0 اب اعلا ىلا نيبستتملا نم عمج
 اويعرز ا يشاطا نا ىذا فعرف وكااق  ر» 0 هلا ىلع اهوعّدا واعد

 لافي و 11 را لا دال كانك عينمو مولعلا لمأ هنأ ا

 1 اذإ يد كالذي نم 32 فرعن ال ىلا ةيمالا برعلا هباطخ ىف ىلاعت هل دارم هنأ

 1 هكر نما لاه لكل رعي هنأ ءليلدلاف « ةلمإلا ىف او هلاك ١

 ةلعافلااه ا ىلاو 4 عبر الإ عئابطلا نا" متبسلو« ضعس اهضعب 3 برصو «هوحو ىلع

 هعمل اييترت كلد ف نومثري وكدو>وملكر مهذعو 0 لصفم 1 لمج اه 01 6 دوحولا ىف 5

 ىلع ةعي رشلا ف ليلدب سيل كا ىوعدو« عالطالاو فدكلا ىلع 5 واعد 1

 هللا لوحم ىتأيس اك « اهريغىف اليلد دعبال هنأ« لاح

 لذ

 دعت اع ءايشأ قارقلا مبفأ ىف هتادبع نت لبس نع لهما يخل
 2 عا 2-0-2 5 3 0

 ىا ( ادادنا هلل اولعجت الف ) : ىلاعت هلوق ىف لاق هنأ 6 دقف . هنطاب نم

 اهظوظح ىلإ ةعا ارت ولا ةزام الآ نسفتلا دادن الا “نك أو ل ا

 ى نأ كلذ ند“ ةقحالو ةقباس ممأ غيرازت ايبا فاشل 3

 (اباتك» هانيصحأ .ىث لكو ) ىلاعت هلاوق راسب دنع تاج وفى اك ذ ىنرعلا نب نيديلا

 كلاس لاف 0_0 ىهام ماعلا ف نآرقلا ىف عدوأ 0

 عون كفل ةئام ابن | : لاقف ؟ مولعلا هذه تابمأ رصح دحاال حصيله ءاملعلا ضعب

 قلم هنا الإ انيال مولع نع ىوصلابسا 0000



 .هلقن حص نإ لكشم روسلا اوف فةلزئابع ناو تارا ( لد

 لصف

 0 00 1 وكت نأ نكع هلكشما ناسافتا ناردلا' ىف ثعقو اذقو

 بن امب رو «لعلا ل اهأ نم سان آل ةب وسنم هو ١. كيجصلا نطانلا"ليبق نم وأ

 حاصلا فلسلا ىلإ اهنم

 00 ( صلاو ) ( لأ ) وحن روسلا ماوف ( كلذ نف )

 :نواقتيف . كلذك سيلام اهنمو © حبحص موهغم ىلع ةناي رج رهظي ام اهم « ءايشأب

 را ل ا ف نع

 مل فرصتلا نم طقلا اذه نآل ب لكشف لقنلا ىف حصنإ اذهو . لسو هيلع هللا

 ىظفللا ليلدلا هيلع لد اذإ هلثم ىبأ انإو « اقلطم اذكه برعلا مالك ىف تبثي

 . افالب مهلك ًاعيمح اولاق :لاقو . فاق تلاقف ىنق اطل تلق : لاق اك ؛ ىلاحلا 3

 الف اضيأو ؛ اذكه 2” سيل ( لا ) ىفلوقلاو نا رج وع رع نو دش

 نم هناال « هلع ةداعلا تضتقال ليلد هل ناك ذإ ؛ هيلع لذي جراخ نم ليل

 . هانعم ميهفتا دصقيو رسفي امم هنأ تم ىلع ىعاودلا رفوتت ىلا لئاسملا

 .ليلد هل 010 ملا ليف نك هنا لع لد كد ع 12

 هيلا ريص هيلع لدي

 0 11 لا ناو فاحش فو 1 راج را دارلا كالا ىإ رف تي ظحردتو

 هك نأ لقن 5 اي لوألا 0 رق وهو . ةبب رعلا ىفو فورحلا هذه سنجب

 ١ 01 كم يهد ا نارددلا ريطأ رعو هللا الإ نلبي دان رسال رارسأ متاوفلا
 .لديام ريسلا ىفو « ةلملا هذه ةدم ىلع اهبنت اهدادعأ اب دارملا نأ ىلإ ةعامج راشأ

 ريسفتلا اذهىلع لديام ( لا ) ىف سيلو . ظفللا نم اهتلدأ ؛ةثالثلا ةلثمالا )١(
 .هامسام وهو ء اضيأ ظفللا نع ةجراخ ةنيرق الو ىأ ( اضيأو ) هلوقو . ظفللا نم

 .. ىعملا اذه فاعضال ديك أت ( خلا حص ول ) هلوقو ىلاقملا ريغ ىأ ىلاحلا ليلدلاب

 هملعب هللا صتخا ىذلا هباشتملا نم روسلا لئاوأ نأ حجارلا ناف



 "8| 4 ةينطابلا تالي وأت تلطبف . عرشلا ةداهشوةغللا ةقفاوم نطابلاطرشو

 « مايصلاو » « مامإلا وأ ىعادلا دهاشي, نأ ىلإ نوذألا نم ذخألا « مميتلاو »

 « افصلاو » « ىلع « بايلاو » ؛ ىنلا « ةيعكلاو » 6 رسلا 0 كاسم الا

 ى» 8 فاوطلاو » « ىعادلا ةباحإ « ةيبلتلاو » « "ىلع « ةورملاو » « ىنلا وه

 « سيلا تاولصلاو » « ةعبسلا ةمبألا ماع ىلإ مالسلاو ةالصلاهيلع دمحجفاوطلا وه

 ذورع دنع 14 مهاربإ راثو » ٠ مامالا ىلعو ةعبرألا لوضاألا لع ةلفلا

 هتحح « ىسوم ادعو » ؛ هيلع دهعلا ع وه 6« قحسإ » حد و « ةيقيقحلا رانلا ال

 مالسلا هيلع ىبسوم 6 قارتفا « رحبلا قالقتاو » ؛ ةرحسلا ل تنقلت ىتلا

 مداش ا مام,الا اوم كتلعل" 6( ماهغلا ليلظتو » ؛ ماعلا وه « رحبلاو » « موف

 لمقلاو دارحلاو » ةاعدلا نم 1 )» 7 را 1 ٍ 2: ناو 0

 كلا تلد 0 ) 37 1 نيذلا 5 0 0 5-5

 نم لقام رئاس ىلإ « ةقاشلا لامعألا اوفاكن يذلا ةيرهاظلا مه « نيطايشلاو »

 لاق 1 نالدللا 0س هللا ذوعل 2 عماسلا 0 )2 لايخا نيع وه قلل مهطامخ

 ليواتب الإ نارقلل ضفاورأ رافت ةيسأ ام" لوفي بدلا زها صس 007

 يع يب نم تك أ تمر 9 مو تا لاق هب اف ٍإ دس ةكم ١> 0 لحر

 ٠ لئاقلا لوق نأ اومعز

 1 كعشاجمو هلا ثيتح يرانا

 يتلا تس تيل 2 لاق هي تا كسا ليق . مهنم لحر ىف هبإ

 ؟عضراوفلا اخ تق ىلا تتح يع ؛ مشاجف : ليق . "ملا ةرارزو

 : لاق. مث ..ةعاس تقصو" ”مدشأ كش لاق ؟ لتبفا# لبق ا

 هاك ىي ل اع ليوط 0 ةعكتلا حايصم لش رعل

 ةيتق نبا نع ةياورلا وه م( ءاحلا رسكب رجحلا ) هباوص )١(
 هانعم نابب ىف اهبعصأ ىأ ( اهدشأ ) ةياورلا (؟)



 3 عرشلا ةدابشو ةغالا ةةفاوم نطاملا طرشو ( لصف)

 لصف

 « اهلبق ةلآسملا ىف مدقت امم اضيأ رهظ دق باطخلا نم دارملا وه نطابلا نوكو

 1” ىرجت و «برعلا ناسل ىف ررقملا رهاظلا ىفتقم ىلع حصي نأ « اهدحأ »

 نم هتحصل دبش 0 ُْف ًارهاظ هاي ا نوكي نأ (« يو

 ضراعم ريغ

 هيضتقيال مهف هل ناكول هن إف ؛ايب رعنارفلا نوك ةدعاق نم رهاظف لوألا امأف

 ا ا موهفم هنآلو « قالطاب اب رع هنوكب فصوي مل برعلا مالك

 م نأ حصي الف كلذك ناك امو هيلع لديام هيناعم ىف الو ا

 حجرم الو 0 هيلا هدض ةمسل نم أ هلولدم نأ ىلع هيلإ هتدسل تفل دإ 4 داصأ

 كلذ دنعو . رهاظ نآرقلا ىلع لوقتو حن اهدحأ تابثإف ٠ مدح لع لد

 نم 9 0 هلئاق لخدب تاس مرر فلا ولالا لع ريغ هن

 اهدار قرع لارقلا

 نم واس وسرالطا هل: ناكارأ زها نك ءانماغال و كو ]اق لاقي قاثلا امأو

 ««انلجلا فانتا «ةلوققن ريغ ةدزخلا ئوغيلاو" قارقلالعأ ع دعبولا ئواعدلا لع

 « هيف نارفوم امهنال ؛ نطابلا هنأ مدقتام ةحص نيبتي نيطرشلا نيذهو

 رهاظلا لع نم سيل هنأ اك« نطابلا لع نم سيل هن إف ؟ ةينطابلا هب رسف ام فالخم

 . هماع ىننلا ثرو مامإلا هنإ ( واد ”ناملست ثرَوو ) : ىلاعت هلوق ىف اولاق دف

 كايين دق دديلاا طلاب اكفنا تيك ادملا ةةردابم اواني نإ ةلدزامطا "قالا

 ىعمو « تالذ لعف نم ىلع دهعلا ديدجب « لشغلا » ىنعمو « قاقحتسالا ةيتر..

 2 مامرالا ةعباتم ىوس بهدم لك داقتعا نم فظنتلاو ىربتلا وه « روهطلا »

 خلا ىرحب ثيحب ىأ )١(



 "8/9 عرشلا ةفلاخم مدعو ةغللا ةقفاوم رهاظلا طرشف . طرش امهنم لكلو

 توتو ىتَم ءادنلا نم كل باطام اوُسكاف ) : ىلاعت هلوقب كلذ ىلع الدتسم

 مهمو ٠ عابرو ثالثو ىنثم ىفبرعلا عضو. مهف نم اذه "لثم لوقي الو ( عاب رو

 0 يلع "تم رح )علاق هللا ىال ؟ ةلولخ علك رنا محش ىري نم

 يومنا لوانتي محللا .ظفلو . هل ريغ 0 اف (ر زعم محلو مادلاو

 امانا م مسرو ) : هلوق ىف ىسركلا رسف ةةنو لا

 م ل مركب الوا# : ؛ وهو «قكرعبال تسيب نيا ذ تبسم لملاب ( ضرألاو

 مهنمو ٠ زومهم ريغ ىشركلاو يزوكيما ةطوكماو ماع 9 مهدنع هناك

 ل أ نم مخت هنأ ( ىوغف ير ما ئصعو-) : 8 0 قوه لاس

 او مشب اذإ اذإ < ىرخ ىرضا لسنا ف وغ اذ. برعلا لوقت نه : ةروقلا

 نم مهسمو ل 0 ىلع نارقلا ىف ىذلاو لعف ليصفلا ىوغ نآل ؛ ؛ دساف وهو

 مايل لوق نم م هناك اهبف انيقلأ اع ملا 00 دقلو » : هلوق ىف لآق

 5 1 "نا نت او ) هلوق ىفو . زومهم ريغ ارذو 000 24 را 3 «غّ

 ريهز لوق كلذ لع نيس, ءاذتا' تنم هللا نكي تحولوا ىلإ

 نوال درت علوا هيض كلا دعت نا لاذ موي. ”ليلخ م07

 :ليق امك الإ لال يلخ ظفل ! ىف يهاربإ لهو ؟شا ىلإ ازال نأ

 البلخ افخم جك رو نيد ميش دا هللا ور ىسيعو هل ياك ى سوم

 لهأ نم ءالؤهو ( 2'” هللا ليلخ ؟بمحاص نإ . اليلخ ركب ابأ تذختال ىبر ريغ

 مالك فيرحن ىلإ كلذ مهادأ دقو .ىأرا ًاعابتا تالوقنملل نوذبانلا مم مالكلا

 . ةلئمألا نم ترك" اهنإنو..:تيأر اك ناهرب هانعا:الو ىرع هظفلل تهلش الاه هللا

 امينت نوكتل « تهاع ام ىلع ىنمملاو « ةيب رعلا دوصقم نع جورخلا نم تناكنإ و

 اهتم يرك وأ اهلثم وه امانا ا

 ( ىر ريغ ) ظفل طاقساب ملسم ةياور (1)



 كس اتلا ةلأسملا هلآ ّ طلاب 1و الا ليلدلا م

 ل151 لقعلا انيلع ظفحوا/« هللا نافعا 0 رام راع قلك هك

 عا اتت ٠ لي نه ةةقوفلا سعر فان هل 2 2013 ني” انك اذا ةنع

 هنأ معز مث « فسكلاب يض هليدم ا وود ا د

 نوكيوتم ىأف ! يالا ( لفات ا ا اما

 ىدارح انه نامت نير ناويو اريك ولع ناولاطلا/ لوكجاع هنأ لاكن . .ءرارت

 .لاق نم لّوأ -- ةبيتق نبا معز ايف - وهو ؛ نو
 ا لل ل كلا روم نيا ده ع سكلاو , ناريلا نك

 مد را تاسع اني و ةباثكا د تاع امخنا نك يلع د لوعباو

 0 6 0 ناذللا 6 ناكف حتتفلاب عج 4 ريب ىمسنت

 .نمتايآ ىف كلذ لمعناكد قو اولاق ( حتفلاو ولا ”رصت ءاج اذإ ) : لاقف هباتك
 دنا ا 0 ا رو :

 : هلوقب ( سانلل تجرخا َمَما ريخ 'متك ) : هلوق لدبف « ىلاعت هللا باتك

 ا ام ل تار ول رادع اف لك 2 ول لف ع لأ طاوس ةماعكا

 د 0 ننس ماتت دس انتحر اعإ 15 دل حتفلاو هللا عد نيقفسلا

 0 ىقلخ 3 - لفعار تم اذا“: ىعلارميصتف 6 لموةيلع هلل 0 هللا نور

 كفإلا اذه ءارو ضقانت ىأف ! ةيالا حبسف اجاوفأ هللا نيد ىف نولخدي سانلا

 هّللا هلتاق ؟ ىعيشلا هارتفا ىذلا
 < رئارح ةوسن عست انم لجرلا حاكن زاوح ىعدا نم مالكلا بابرأ نمو

 أولعحجي ملف ٠ لاق اج هراوع فشكو هسفن حضف هنكلو « لجرلا اذه ىف مهمعز ةح

 .هوبنل . هيفمهتديقع ىلع ةلد“الا نم هولعحجب مل خلا هباتك ىف هيلإ ريشي هللا نإ هلوق

 .ط ورش هيفتدقفامب لاثملا اذه نأ دصاقملا ىف هل مدقتو . ةداجلا نع انطابو ارهاظ

 ىو طفل لوألا ةحص

 هرثش نم دابعلا حارأو ىرسقلا دلاخ هلتق دقو . ةضفارلا نم 58



 19١ عرشلاةفلاخم مدعوتغالاةقفاومرهاظلا طرشف. طرشامهنم لككلو(ةعساتلاةلاسملا)'

 دي ةعساتلا ةلأسملا )؟

 فلاخلاوقلاوملا نأل ؛ هيف لاكشإ ال ادرج ىنرعلا موهفملا وه رهاظلا نوكأ

 ”نولوغيمجأ كا : هاجسي لاقو.« نيم رعت 0
 هيلا نودجاي, ىذلا ناسل ) : هلوقب مهلع ةياكحلا 0 مث (رشب هملعب امبإ

 ؛ لدجلا ىف .باوحلا طرش ىلع درلا اذهو ( نيبم ل نا 72

 ناكو « ربح انه رشبلاو . مهاسلب وه ىذلا : نوفرعي اع 0

 ريغ هناسل نآك نمم اهريغ وأ « افا ناك دقو « ناماسو آ ءلسأف اما

 "تاس الئول : اوااغإ ايمَجْعأ و والا كيج 0

 0 لف كد نم يش اواوقي مل مهنأ لع دقو ( ؟ ىلإ رو ”ىمجعاأ ؟ هتايآ

 ىلرعوه تيح نم قلمافلا ىعم اوميد روك دهن ند تبب اذإو . ىلرع ممدنع

 ناي رحلا ىلع ةدايز هرهاظ ىف طرشي الف هنم دارملا مهف ىلع اوقفتي مل نإ و ء طقف

 ىبرعلا ناسالا ىلع

 سيلف ىبرعلا ناسالا ىلع راج ريغ نارقلا نم طينتسم ىنعم لك اذإف

 ف نس م ا و اال فينا رقلا مولع نم.

 . ملا يه ناك كضانلا, بلتك_ ق7 سيفو: للاسم دا

 هتينطاو

 بن ازهلا قمم ركل نمل قذاخال نم .طدإام لسلا اذه هلأ
 ( سان ناي اعف ام ع معز ثيح . نام نينايّبك

 نمي لوأ ناك لهما لع توكسلاو « نيكم ناكع تاعرالا سس 00

 ؛ ١ ميل نم ىتلجا هيعلا و ريلا ناسللا ىلع هل .ىرج ولو . درابلا ءاريبألا

 زي ةقتو اذ ناك ةداي زال اك لفنلا 5و 6

 ءاهف“الل ةعيرشلا عضو ىف ىناثلا عونلا ف ()
 لعاليلد اذه نودعي هعابتأ ناكل ىأ ( مهتلدأ ةلمج نم ) لصأالا لعل 69



 ( ةنماثلا ةلأسملا) زي زعلا باتكلا لوالا ليلدلا مو.

 هب ٍنطوخام نطاب مهف نم نال ؛ ىنعملا اذهل ةلثمأ ليحلا لئاسم انه ىرجنو

 درجم عم فقو نمو « رييغتلاو ليدبتلاب اهم لاني ىح هلل ماكحأ ىلع 'لتح م
 ةديعبلا تاهاتل ا هذه محتقا دوصقملا ىنعملا ىلا تفتلم ريغ رهاظلا

 نم هباشت ام نوءبتي نيدلا مثو © اخي 10 ةعدتمملا .لتاسم ىاع كلذكو

 ال تكلس ”للن تاو 0 او املا زها كاكا

 ةرامإ نم هسفن احم هنإ : اولاقو ( هلل الإ 'مكحلاا نإ ) : لودي هّللاو * هللا نيد ىف

 لاق نمم هن اف ب هورظانت:ال : سابعنيال اولاقو « نيرفاكلاريمأ ْأَذِإ وهف « نينمؤملا

 نيح ىرابلا ةفص ىف هيبشتلا لهأ رعز اكو ( نومصَخ مْوَق مه لب ) : مهيف هلل
 عيسنلا وهو ) ( انيديأ تلمع امم ) ( اننيعأب ىرت ) : هلوق رهاظب اوذخأ

 ل رالاب ةلمويما راكجو (  ةمايقلإ ؟ءورإ ةنشمف اني نئرلاو) ”( ارامتلا
 هنيدىف قلما مكح دقولاعت هلا نأ جواؤملا الظن يا اوءاشان اوف رسأف « نيقواخلا

 آكحو هلهأ نم ًامَكَسَح اوتعباف ) : هلوقو ( منع لع اًوذ هب مكح ) : هلوق ىف
 هلم عك لع هانق “اان فانم ارغب (:تاآلإ لا نإ 'لن:.هلرقنأ !اوئليل-( يلجأ كج

 ناكملك كالاذكاف ١ هزحلو هللكحلا هب عجري لاجرلا يك ناف ِء هلل 9 ا ع

 0 ذك هءابلإ ينقال رابط مسالا وح نال ازانلج نو.« لطالب اع ذلكم

 افكر هي لل هلو سقم تيمحول ةيا لاا كسور ايو رفاكلا هيما هن|ءارلاق

 يقرا دكا يسم 23 تولإ نأوأو ايليا ا ىرعلل ةرؤكسمللا كار الاي: ( فيت

 نطابنم هتاف ام رادقمبف ميقتسملا طارصلا نع لامو غاز نم لكف ةلمخلا ىلعو

 قيس الن ةيايعت لص كاوكملا*فداضاو: قطا ةقاضأ نماوإكو دعونا عرفا قازقلا

 هنطاب موف نم هل

 ةطقاسلا ةلمجا نييعتىلع دعاسي ( خلا رظن ولف ) هلوق ىف دعب ىتأي امو وه (1)



 ماب كلذ ديدحتو « انطبو ارهظ نآرقلل نأ ىف

 « رهاظلا ىل رعلا لوقلا درجت ىلع دزي مل دوهيلا مهفو )١* ةصق ثيددحلا ىفو « ةنجلا

 . كلذ نم هللا انافاع « ريقفلا دبعلا ضارقتسا ىلع ىنغلا برلا ضارقتسا لمح مث

 اهب بلطاعإ اهلك تايبنملاو تارومأملا لب اهم رومألا تادابعلا نأ كلذ نمو

 راصب الاو ممسلا مكل لمجو ) : هلوقىرت الأ « هيلع هب هللا معنأ ل أركش هيعلا

 انضركشلاو أ( نوركستا ا وانلق رن ::ىرخاالا ىو 1( نورك مكلعل ةدكفالاو

 فياكتلا ءابعأ تحن فلكملا لخد اذاف . ركشلا وه هعورفو نامي الاف « رفكتلا

 وه نإ و . ماعلا ىبع هنطاب لصحو « باطحلا نم دارملا مهف ىذلا وهف دصقلا اذهب

 هفقاوو 43 دوصقملا نع جراخ اذهف 6 طف همدو هلام ةموصع ىصتقم كلذ نم مهف

 مهودخو مهوع دجو ع ا اولتقاف ) : لاق هلل نااف ؛ باطلا رهاظ عم

 ةاكرلا اوت اوةالصلا اوماقاواوبات ناف ) لاق 5 ان لك مل اودعقاو مهورصحاو ا 1 0 7 ا 3 1 0

 هيف لخد امف لوخدلا نأ نم «رمأالا رهاظ درج مهف اعإ قفانملاف ( مهليبس اواَحف

 اوكرتو « ايندلا ىداوع نم زارحالا ىلع اولمعف « مهليبس ةيلختل بجوم نوماسلا

 مدق ىلع فوقولاو هلل دبعتلا نم « نارقلا هنيب ىذلا وهو « كلذ نم دوصقللا

 م رلظعتلاو هلل عوضخلاب ركشلا مازاب رعشت ةالصلا تناك اذإف « ةمدخلا

 نو انايكلدك وب ؟نارثلاا نط ا فيك كلذ. نم ايرازع اهلح 3 ١

 ًادوع 3 ليلا نم ريسلا لد ةمعنلا 1 هيلع بحوف 3 نلوحلا هيلع لاح لام هل

 هينفع كلذ الا هل دصقال اهئادأ نم ًايارن لوحلا قات دنع هيهوف « ديزألاب هيلع

 ريغ ىعإ ريملا وم ةلزا كلينتلا !ةحسورلا راسب [ينمالكا كو يمس

 الف هللا دود امتي الإنأ مخ نفر: ناتيفا تب[دلماع تس الاى

 3 نبط ناف ) : ىلاعت هلوق ىنعم ىلع ىرجب ى> ( هب تفرع امهيلع حان
 0 ا 8 م

 ارم اينه هولكف اسناد 00007

 هللا ضرقأ حادحدلا ابأ نأ صخامو ؛دوعسم نبا نع ىربطلا ىف اهاور )١(

 هل ةئايتس ةفااطتاكل ةل واعملا نع



 ( دهمان هلاك ندا كانكفلا والا [ةيذلا 1

 . «نوطنقي»و اذإ دعب «اوحرف» هلوقب هنايتإ عم ( نوطنقي مه اذإ مهيديا تمتدق اج

 0لظ الب لالا لما طرح انما ندع مايكل ار ردا نم كالو ةاتمأو نا دع

 نآرقلا رهاظ مهف لصح دقف يب رعلا ناسللا ىف هبيترت ىلع هلك كلذ مهف

 هلل! لاقف 4 ةحاصفلاب هزاحعإ نأ نيلياقلا دنع . نآرقلا زاجعإ ل اذ اه نمو

 اة 1 مرر وأ انردبع ىلع ال ام مير ىف مثك نإو 00

 اوع داو تايرتفم هلثم روس زعسعي م ها 2 رفا نولوقي م 3 1 كاع لاقو

 اهريغب ال ةح اصفلاب زادع الا نك قال وهو ) 5 نود 0 كا نم

 اوعد ا 43 ةااىف هلم نوعيطتسام بأي ندم ل ريدقتلا انه لع اوني : دا

 مهزجع اوفرع اذاف « هلازنا نم هّللا دارم وه ىذلا نطابلا هانعم نع ةيهال مهولقو

 داره مهفلاو قيفوتلا "'' باب وهو ؛ ناعذالا لصحو هب ىلا قدط ادع هع

 2 دلا

 مك للا ا كطاحلا يح حش ىلا فاعلا نه ناك لكد

 لحل لنارقلا 1 ىللا دوصقملاو دارملا ناابلاوه كذف 6 ةمب وب رلأب هل هلل ”ن رارقالاو

 ىلا اذن لوس لهنا كرذ" ليف ؟. انا ووك لما ظلهاوشلاب كلذ نيبتيو

 هللا نإ : حادحدلاوبأ لاق ( ! ةريثك ًاقاعضأ هل ةفعاضيف ائسح ًاضرق هللا ضرب

 ريغق كإا) : دو بلاقو ببدل ىعم ده.ارناطعا ام ص رهثدس ل 0 يس لع ياس 1 ع ول و

 ا ف6 الا طلاع هشلا د حادحدلاىنأ موفق لا
 .ْ .٠

 مكلخديل معن » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ؟ ىغ وهو انضرقتسي : حادحدلا

 فلعل ةعوجر وهو ةرثأ هكنم دصقب هت اصف ىلع بترتي ىدلا زاحيالافىأ 01(

 لصأأ ىلاوةضراعملا نع رجعلا ىلإ ايدؤمناك اف ٠ هدام ىف مهفتلاو هقيدصت ىلإ زجعلا
 وهو . فارتعالا ةرمث نم كلذ دعب ءىجب امو . رهاظلانمنوكي هقدصب فارتعالا

 لازنألا نمدوصقفملاو دارملا

 ةي الا ف ىناعملا حور عجار (؟)



 نان كلذ ديدحتو « انطبو ارهظ نآرقلل نأىف

 نينمؤلا فصوهيلع مدقتدق اهالكو (ثيدحلا وهل ىزتشي نم سانلا نمو ) : هلوق

 اع اشألا :ةيدالا اينو (انلفس شا الإ ةحنأ ام ةلين فالي 037

 ( ثالس لاق ) : هلوق ىف "© مفرلا نيب قرفلاو «٠ ( نبنباللعب الإ كنأ

 رك ذتلا ف 7 لغفلاب نانتالا لو «قرفلاو.( امالتس اولاق ز::كلوقي نسله دل

 نايترالا نيبو( ورك ذت ناطيشلا قم ئاط عيتسفا اذان ارناف نإ ١
 اذإ نيب قرفلا مهف دا( هير مه اذاف ) : هلوق نم راصب ,الا ىف لععافلا مساب

 ”فئيلس حطمت :نإبو.ةذعتالاءاولاق <29 هيدا نم اج ءاذإف ]) :هيلاكت هكا

 لبقتسملاو « اذإ عم ىضاملاب « مهبصت هو « مهتءاح » نيبو ( هعمنمو ىبسوعب او م

 ةئيس مهبصت نإ و . ا اوحرف ةمحر سانلا انقذأ اذإو ) : هلوق كاذكو « نإ عم

 فانم ةيرشبلاو ريحستلا نم الكنأ ىلع ةلالدلل نيتلملا نيب واولا لخدأ ()

 مهلثمرشبهنأب هودك أو ارحسم هنوك اودصق امناف ( تنأ ام ) ةيآ ىف امأ . ةلاسرلل

 مولعمو اذه . هصاصتخا عضوم هل الك نأ ىضتقي امم هجولا اذهريغ فشكلا ىفو

 لصولاو لصفلا . مالسلا امهيلعبيعشو حلاص نآشبنيترياغتمنيتصقىف نيتي الا نأ

 نيتصق:ى ناك نإ و هلإ انشأ ئذلا لاخلا قس 3

 ةعمأ ةلمج امي مهتيحن نم ل هتحن .نوكف « تابثلا دصقل 5

 راصبالا فالخم « سملا بيشب ددجتيو ناطيشلا سم دعب ثدحب هنآل (م)
 دقو لعفلا هب ماقنميف ةقيقح لعافلا مسا نال « مم متاق هل تباث وهف قحلاب

 هودهعىذلاق لا مهىلجتيل ءاطغلا اذه فدشكي ركذتلا ددجتف . ناطيدشلا سه هيطغن

 رك ذتلاف الخ ةعفد مهم ةريصبلا مايق مهتجافي ىأ مهسوفنب امناق

 تناك املو . ةيفاعلاو ءاخرلاو بصخلا نم هنونسحتس ام ةنسحلاب دارملا (4)

 ع ويشو هج رلا ىدب ده لا ةيانعلا ىذتقمع ع وتولا ةءاع ةعئاش تانسحلا هذه

 ةئيسلا تناك الو ةنسكلا تفي وتو ءاذاب او ىدالا ايف . 3. ةففشجم 00

 ةمقنلاناف ءاعبت الإ اهم ةدارآلا قاعتت الو عوقولاةردان .البلا عاونأ اهنمداري ىّتأأ

 لعفلا ظفلو ؛ كنشلا ةادأب ابف _ىج لام الان قع اعإ ةملالإ 20 0

 ةثيسلا نيكتت وم ليل



 ( ةيماثلا ةلاثملا )زي رملا هياكل ل رآلا ليلدلا ا

 نصف

 .لخاد وهف اهيلعالإ نآرقلا مهف ىنينيال ىلا ةبب رعلا ىناعملا نم ناك ام لكف

 رهاظلا 8

 مهف اذاف ”نارتلا رهاظ لع ان لدعمال ةغالبلا عزانملاو ةينايبلا لئاسل
012 

 ا ا ين 0 كرا تي يللا

 اال ااا لا اما ايمانا نإ 7 قادما ع ردط هي نام

 دلو ا“ مالا د1 ا رواعلا ال اكاد نمتوت## "اوكا ىلا

 او تلسلاو 1( م رذلا ا يلخ هاوس اورقكر نيددلا" "نإ لد تدرج و
 ن

 .فالخم .هلضينأ هللا درب نم قح ىف 3 تريلا وع ةلاد ةهشم ةفص ا

 لسوهيلعهّللا [صهل ضراع رمأ هنأو ددجتلاو ثودحلا ىلع لادلا لعافلا مسا ( قئاض )

 .ةيوناثلا قاعملا ىلإ هرك ذ ام عيمجف عجري قرفلا اذهنأ ىف مالكلا قبيو (؟)
 ةلثم “الا "ضعت :قةعضولا قاعملا ىلا عجري هنأ و 1 ةيناس 5 نه ىلا

 صاخ ىندم (©)

 صاخ ىكم (؛

 ةفاك سانلل (ه)
 ةفاك سانلا (3)
 ىفو . هيف كشال انيقي هنوكل اريرقت « باتكلال اح نابب هلبق امم دوصقملا (07)

 ىدحجب ال ثيح . لالضلاو رفكلا لع رارصالاب رافكلا.قاصنا نايبلا اذه نمض
 . لصفلل لحن اف : اهلبق امل ليمكت ةبا الاف . باتكلا نم نوديفتسي الو راذنالا مهف

 .داه دتبمنيفنص ىلع سانلا نأ اهتقباس عم اهنم دوصقملاف ( سانلا نمو ) هللا

 ( خلا هيلع مدقت امهالكو ) هلوقف . لصولل لحل اف . داضتلا امهنيبو . لضم لاضو

 ةيغالبلا ع زانملانم اذهو . اعماجربتعملاداضتلا هبشل لصولا ىضتقي ناك ىذلا ىنعي

 فورح تناك نإو ( خلا ةربتعملا رومآلا نم ) لوقيس مهدعب ةلثمألا كلذكو

 .لعفلا ةلالد ىف لاقي هلثمو . ةيلو"الا ىناعملاو عضولا ناخأ نمت ةلادقتملا ءادنلا

 لعافلا مساو



 50 تللذديدو 0 اهالي زها ربما ناجل نأ و

 .دارما ىف اورظني ملو « رهاظلا درحمب اوذخأف ( اهقوف اف ةضوعب « ام الْمَم ب رضي

 هدشيو اةيالا( مهبر.نم قحلا هنأ توفت اسما نينا "0 ل
 بعلو ول وه ىذلا رهاظلا درحمب اهنم مهدادتعاو « ايندلل رافكلا رظن هيف نحئام»

 . قكسلخاال اريتمواراخ اموكا رو تل دوسسس ا
 (رتع ريل 2 ان ابلا د

 ماك رينع ل زحعبال : ىور اهف ا ع ها ىلا رايكسلا

 ناعما الع امو ) : هلوقير هال نطاب ىلاعت هّللا نيف « مهنم ليزي

 نورفاكلاو ”ضرم مهولق ىف نينا لوقيلو :هلوق ىلا < ةكئالم الإ رانلا

 نجر هكيدلا لااا ١ نس ا! نولودي. ) : لاقو ( ؟ الثم اذ 2 دارأ 0

 دل مال :٠ كاعت اكياس الل لها لا اورام ال انها

 ! هب هلا (ثيدحلا 4 00 نم سانلا نمو ) : ىلاعت لاقو ( نيئمؤملو هلوسرأو-

 نب ركملا رفاكلا هرظأت يولصا ةمحرو سانال ىده وه ىذلا نارقلا 1 0

 هللا لزنأ ام نطابل رابتعالا مدع وهاذهف. ءانغاإ ]ابو ةلهاماو سرفرات كب

 هتف مدع اذهو ( هللا نم مردص ىف ةبهر دع مال ) : :نيمفانملا ف نا

 فرصم وه هن 00 0 00 تك ىذا 7 5 لع نم نا مهما

 هلوةكلذك و ( نوهقفال 1 وق 00 "كلذ ) : ىلاعت لاق كلذلو ١ هيقفلا وهف روما

 ضع .ىلإ مهضعب رظن مهمل ( نوهففبال موق مهنأ, مهمولق هللا فرص ) : لاعتا

 . اوفرصنا مث دحأ نم كارب له

 رهط عم مهفوقول كاذذ موق نع معلا وأ هقفلا ىنن اذإ ىلاعت هللا نأ رعاف

 نم هللا ”ةارم مهعهتل وهف ةكللذ تدل اذإ ارا« ةتطاذا ريلرا كرات لا

 : هنطاب وهو هبياطخ

 نظر اعَتل ه1 تار كا د 1 مج



 ( ةنماثلا ةلاسملا ( 3 0 باتكلا ل ري ايلدلا انيك

 قا ال ب + داّوف اكان افا 48 ديار 3 52 17

 اماكن أم ىلع دئاز رمأ ١ كانا وهف كاد ريغ اوداوا ناو ٠ هيف عازب الو حيحصف“

 لصأ اهنال « ىوعدلاهذه تبي ىعطق ليلد نم دبالف « دعب نمو ةباحصلا دنع

 حص اذإ ةكاغاإ ةماعلا اموال[ 1 ين ل ىلع هب مكحم

 نيعاق ينام قا مجرتلف اذه ررقت اذاو « ليسارملا كلس ىف مظتني 0000

 دلل لو ورك فلا لافشلا

 باحصأ عم ىنلخدي رمتناكل اق سابع نبا نعف « قالط بهانعمنيبتةلثمأ هلو

 : رمعهل لاقف نوف انلوورخستا» وق 2 راادنعل لاقف سو هيلع هلا ىلصىنلا

 أغا: كل ) عتفلاو 1 رصن ءأ ءااذا 55 لا هذهن ع ىنأسف . م .٠ 1 ثدح نمدنا

 لاقف . اهرخآ ىلإ ةروسلا أرقو . هأيا هماعأ سو هيلع هللا ىلص هلل 5 لجأ وه

 اا اهدا هذ لأ لولا ذه رهاظف د لمتام الااهنم اعأامهللاو : رم

 ىعل هللا نأ اهنطابو « ةيلع حتفو هللا هريصن ذإ هرفغتسيو هبر دمحم حسي نأ ملسو

 ةباحصلا حرف ! ةيالا ( يتيد كل تاك أ وعلا ]قلاش رسل وسلؤ !هفتتيلا

 د د ل قتلا تامعنلاللا "لاكللا دفنا : 229 لاقو : رمغ بو

 درس رس ا ل لا ل مالسلاو

 تلا لايم اكلة هيذلا (ترراكتللا 1ك ءاننوأ هللا نود اولا

 نأ يحمي ال هللا نإ ) : لزنف . هلإلا مالك اذهام ؟ نآرقلا ىف رك ذي بابذاو

 نوعدب نوغئارلاف *لا و اقبام اهلإ ةراخأ ىلالئاسولاب هور لا 2 00(

 ةدايز ىلإ كلذ ضعب ىف جاتحي هنكل ٠ ىلاعت هللا دارم ىه ه ةغئارلا مهتاليوأت نأ

 ةئراثلا ةلاملا لصف: هل ىقابسو 0-5 ساع نأ ةلأسم ىف 15 ةريصي

 ىواعد اهققحتب حازسو . ىلاعت هلل دارها نطابلاب هنعي ام امهلع رقتسي ناطرش

 نيفرحناو نيفئازلا“
 هاضترا ىذلا ريسفتلا ىلع نطابلاو رهاظلا ىأ (؟)
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و 4 انطبو را نارقا نأ َْق
 اع كلذ نيد

 مكدنع له 7 ا هنا ىلع نع. ىورام ىعم وه اذه ناكو ء مالكلا نم هّللا

 هذه .ىناموأ « لم لجر هيطعأ:ميف وأ. «,هللا ةباتكا الإ نرال ب لاتفا" ا

 دق نم .ناكناو.نارقلا نوريدت الفأ) : للاعت لاقوإ . لا ره نطل

 5 هب نوفراع مثو ؛ ءىث ا ل نال ا سَ

 وه نهظلا : لاق ذإ ه ثيدحال نسحلا ريسفت عجري هيلاو“'”! ثيدملا . ةفيحصلا . 1 3 : ١

 ريدتلا ]دحاداو ) هى ك6 نم 0 تالا 0 وهو © را ىس كا رملاو برع

 قافتإلا (قنيتةتيج نم 4 هولا اًذيف ” ةتيلأ نفالتخلا.نآرتلا نا ا

 كَنع نم اذه ) : 0 للا ىف ]اق 08 هيلا 528 ا ناايلا وه تدل | حاس و

 5 هللا ديغ نم كح لل نيب + هللا وسر ,دنغ نم انوي شيلا ف0(

 : هلوقب ا دنع ن 3 4 دلع 0 رش ىذلا هحولا سب نكل ع نويقفيال

 : نايقلا ور يدتي دافأ )1: لاس لاقول ةيالا ( ( هللا نش ةنسح خي تلواصال

 رهاظ كلذو ٠ لماولا نا نان 5 | ربدتلاف ( ؟1اقأ ٍبولق ىلع مأ

 مالكلا 0( مهصعإ لاق : ربدب مهنم 0 نارقل | ل2 00 ا ا ف

 : نيب رض ىلع:ن ارقلا ف

 لقنلا الإ ابق ةيتسا ةرشلف ةياوزب نورك 2

 ةلعاتكحا ريل ل اح وا لف مهفب عقي رج الاول

 !ء مالك ى عم 0 قاس الك هع

 نطابلاو « ىبرعل 0 ءاظلاب دارملا نأ الك ١١ اذه نسل

 را ا 6
 امضعب برضو « رهاوظلا ضع دبع قوقولا نم ءاح اع فدا هاف )0

 أابضعب ريسفت كلذ و" مه داضقملاق قمت ىح صوصنلاه قف ريدتلا مدخو )ع ضعس

 دصأقملا اهملإ دشرت ىلا مهفلا ا ااا صضعنس

 ةعلاسلا ةلأملا َّق هممت ةنسلا مهفلا تاودأ نيايو 8 ةيعرشلا

 :زايظإ هلأ دب ور أ كفاضمب هلخ لكك وعفم- ويف : ةكح زايعإ دصقا 00 ١

 ! ٠ هئايفصأ نم دبع ناسيل ىلع ةيفخلا ىتاعملا نم ىنعمو رس



 ( ةنماثلا ةلاسملا ) زيزعلا باتكلا لوال 0 0

 207 اذ صصق كللدو نا اا ) تتعرتلا ه هرسسو 4 لورا ءامدن .

 لمتشتو «ةعئازلا مهلا ونا ناك وووافككل الا الو ايضا ا هاك ف5

 -«هب قيليال ام مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا رك ذو: « هنع هزني اع هللا رك ذ ىلع

 ىفو « حاضفالاو "ريذحتلا لطابلا ةينح ىف هترسو  ةيصعملاوةعاطلا ةبقاع راكداو

 ذخأ ةيفيكو + قي رظلا لزانم ةزاعب فيررعتلاو'“"حاضيالاو ”تيبثتلا قحلأ ةبنج

 د اماعلاو كاذاشازا تاقاشلا »باو ءاشلا # اه لوطعا كالو فازلاو الا

 3 كام اراك ىرازإ 8523: هود معلا" ةعققت ةثشلا ماسق هاكر ١ تااخلكاو

 ا ا عا ا كيك مقتسملا طارصلاو "© داغللاو ؛ الاب

 ماكح الا دودحو رافكلا ةئاحمو ؛ ءادعالاو «ءايلو الاو ؛ مالا

 شي ةنماثلا هلال 3*

 .صضعب كلذ ف اوأقن 5 رو « انطايو ارهاظ نارقلل نا عا ند سانلا نم

 : لاق هنأ لسو هيلع هلا ىلص ىنلا نع هلسرأ 5 31 ا رمال ع فاألا

 فرح 00 نطابو رهاظ ىبعع - نطب و رهظ اذو الإ ةياا هلا لزنأ ام )

 نطايلاوب ه ةؤؤاغلار ذا وه اره اضلاو ريظلانأ ندم و كلل وح اح

 0 ال موقلا ءالؤه لاق ) : لاق لعن 5 نذل ؛ هدارل ا مهفلا وه
-- 

 معا در . لو 5 باطلا ن نم هذا ره ا كح كوموقي 1 ىعملاو )0 لو نوهقشير

 :دارم مهني اوظح مل نكلو ؟ مهناسلب لزتموهو فيك « مالكلا سفن نومهغفيال

  فارجلأ ةعبشأ لع نآرقلا لرنأ ٠ دوعسم نإ 'نع, مواصملا ق ةياورلا" (1):
 .ريسفتلا ةمدقم ىف ىناغملا حور ىفو ( علطم دح لكلو ..نطبو ربظ اهنم ةيآ لكل

 'لكل ) هب رسفي ام رهظأ ىلع هانعمو ( علطم دح لكلو .. دح فرح قكلو )
 :.هنم هللا :هدارأ ام:اهملإ ئبتني ةناهتو (دحإ هب لزن ام قرطنم قيرط ىأ ( فرخ

 ا ىأ ( علطم ) دارملل ةيانو ( دح لكلو )
 ناك كا عدا دكا



 "ا كارلا نإ ةفا ةفاضملا اجمال ياس

 مود 4 هيلي | مو 5 نطاوم ةنالاث 2 هئمض 0 تلانلإك

 بيغرلا نيتفمعا اذه ”لدعتو ه4 رقما دل لزتلو « هب وح أمو ةمايقلا'

 هيلا مهادأ امو « مهلاو-أو نيكلاهلاو نيجانلا نع رابخإلا هنمو ٠ بيهرتلاو

 طافعأ لصاح

 , ؟؟)اءلع رشع انثا نآرقلا ىف ةلصاملا مولعلا عود نم صخلت اذه ررقت اذإو

 ؛ةمهلا لوضاالاو قياوسلا ىهبارنم ةثالثخ ١ ماضقأ ةحض و نلاردلا ا ا

 هيي عباوت ىل ىه ةنالئو ٠

 لمتسو 4 ىاعت هللا ةفرعم حرش وهو 6 هيلا وعدملا ب د رعل > ىبهف ةنالثلا ا

 ىلع ىلاعت هلل نإإ كواقلا قي وط فنورعتو# ؟.لاعفألاو تاقيقلاو تاذلأ ةفرعم ىلع

 قالخ لإ نع ةمك زملاو ل ةديجا قالخ هلا ةيلحتلاب كاد سقت طارصلا

 ميعنلا ىلاح زكيد خلفي لعشر حبلا 02 2 ةشاللا

 . ةمايقلا لاوحأ نم كلذ مدقتي امو « باذعلاو

 صلت كالذؤا ةوعادلا نييلحلا لاوحأ ؟"9:نيلاورت مويو رظاالا ترا ١

 ةعيرشلا نم باب, صتخم ال هناف . ركنملانعىهنلاو فورعملارمآلا وه ةعيرشلا ىف هنع
 1 داهجلاو . ةماعلا تابالولاك :«ىرخالا تايافكلا ضورف فالخم « باب نود

 "اا ع 0 ابلك هذهف , ةممملا تاعانصلا ةماقإو ؛ للعلا ملعتو

 ل لا اوبأ عيمج لمكم ىنافك بجاو ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رم الاو

 هتحن ةجردنم تايئزج اهم أو ء امل ىلك هنأ اهعماج هنوكي دارملا يلو . عملا ىنعم انه

 ربظي ال هناف
 لكلو « ملعلا نم عا ونأ ةثالث هتحت ةثالثلا سانج"الا نم دحاو لكن ال ()

 - 0 لك

 5 7 0 وتلا نم خلا الا ل دال علا 0 6 ا اتلايوتلإ
 ةيرملا د بنأ هي 0 هناي ا هاك -

 ماجا 0 ا كلاثلا



 - اسلا ةلاسملا 3 زيزعلا تاعك لوألا ليلذلا الاذحب

 دل فوحوا ءانلعلا هلله ين 78 ' سؤ 600 ولا ا( مسقو )

 ردا هناتيلزا اداء امس نع ءاشر يتق ةوطتشيلاخكلا نضولطنا هاذ 3

 (اهنخأ دل نو الاد دوصقملا ىه نضال ةنالث ىلع مولعلانم وتحم هنأ كللذو .

 .هيلا ةحوتلا ةسكأ ةفرعم ( قاثلاو أزال هناحبس دويعملا ا وهو « هيلا هحاوفلا 3 ةفرعم

 دا قتال نمازي وع اواو هللا فاعلا بطاط( كلامنا د

 روج 508 امو ) : ىلاعت هلوق هنع ريع « دوصقملا وه دحاو سنج ثوعوإذاو

 ةرردع الإ ركل هنأ ةريغ+:ىلوألاةنوالطملا لس ةدايسلا# ( قوذشتمألا نتنالاو

 روااع فرع اذاف . اهريغب الو ةدايعب دصقي الو هيلإ هحوتب ال لؤيطا دا“ 'ذويعلا

 هنأ الإ تلطلا 508 هقح مهمايقب دابعلل بلاطو مانو مآ ها ةفرعملا ةا

 مك ةسوععلا تناك ( الو: اجلا محلا 18 كب اننعتلا ةيفيك ةفرغا نود قاعذل

 .بسحل . نيلماعلا ىلع ادئاع لامعأالا يو 2 املاو املا لول ا

 اعرك ذ ىف راذنالاو ريشبتلا كلذ عم رجباو , ةيصعم وأ ةعاط نم مهنم ناك ام

 إو هقإ ادب ةخالبلاايذلا نآأولا تفرطلا اذهل اخ ظاوم .ثلاثلا_لسنحلاب ىأ

 ةرخ الا رادلا ىف ةماقالا

 ل ا ا ناش كاملا ناقل ع دع ذنق] لوألا

 لكل ىو © ذاسسلاو دودسلا قي عانوا اب الا ةتئاوبنلا ق'رطتلا "ناقل وأ

 00 نمار ا كرا . سوا نأ ل ل

 نيلطنملا نم .امصخ لداح

 تاداعلاو تادابعلا نم تادبعتلا عاوذأب فيرعتلا ىلع لمتشي ىناثلاو

 كاكا و عاوأ نقل ا دحاو لك عبتي امو « تالماعملاو

 هب موقي نءبف رظنلاو * ركنملا نع ىبهنلاو فورعلاب رمآالا يساعد

 ار سالو احق 7



 1/9 نارقلا ىلإ ةفاضلا ميلعلا حاحا ظ

 « ىنعملا اذه بغارلا راعشتسا ىلع لدف « هنع لفاغ' ريغ ىدانملا عم رضاح هنأو»
 ا 8 0 اوم ) 64 ام 0( دل بلاغلا ف ا : دإ

 حم فيك ىفرأ بر ) (. نيطب. ىفاغ كلل ترذن.ىلإ بر ) ميشال

 دايعلاب زارمأب مايقال ىضتقملا برلا مساب ٠ غاذنلا ميرخ ةرتك ف اهيع نا تا

 نماي'::واماق م نامح آلاو قفرلاو,ةطيزؤتلا هناش قعيناتلستم,دبعلا تاكسي

 هايل ليام ناد اعل 2 قالطإلا ىلعاننوئْشل حلصلا وه

 منك « عمو )> لاوح هلا اهمضتقا ناعملو ©« ةليلق عصاوم ىف. « مهللا 0 ذك اعإو-

 طاربفلا ان دهإ 3 1 كلانا كايإ ) : هل م بلطلا ى دب. نيب ةلمسولا'

 اذه اما وا( كلرأ اهاماانس )ب( يمن ورز ادم ( مقتل

 اعدأ) انةرالا نة قوز ةاطور فوغ فز تحلصأ ا كناراإنب اراب( اك ا
 ( اراب الإ نيلاظلا دزت الو  هلوق ىلإ هذي مل نما ربا ضرمعأ

 كلذإل تلا انو 8 اير نع فاما ول دعاوقلا# مهارإ مف ريو )“

 ربررفتلا درج نشينعوت ىلا تسلل

 قلختلاو رى نامف الاتءادتفالا ىدابجالا تاتك وف تكة ءاضإ ك9

 كيقانلا تانك ىو ماض ("”مدقت دقو انها ىلإ ىاتخت ناكتقلا

 اهضتقت يلا نساحملاو دئاوفلا نم عونلا اذه نم ىوتحا نارقلا نأ لصاحلاو

 صوصن اهححصبو 3 راجعالا دهاش م كاع ريل 3 ةيعردلا دعاوقلا“

 رابح الاو تاب ايلا

 لاقي.الف . مهل ىلاعتهميلعتب هنأ الإ. دايعلاناسل لع ناك نإو هلثام امو اذهو )١(
 كلذ. انملعيل ءادنلا فر>فذح اهنم ائيش ريغي نأ ىناتي الو . هولاق امل ةءاكح اذه نإ

 ىلاعت هتيطاخم تاذدا م م

 باد الا هذهىلع مالكلا ةلالد لعجو . ىناثلا عونلانم ةسماخلاةلأسملاف (؟)

 ىذلا لصاحلا 55 نيبتيل هعجارف كانه ماقملا طسب و . ةيعبتلا ةلالدلا عون نم.

 دعب هيلا 00



 ( ةعباسلا ةلآنتمملا) زيزعلا باتكلا لوالا ليلدلا ماب

 اذا يح ( مامطلا نالك ًاياناك ) : لوقو (هيفانخساهحازو“ حذفت ىلا قاونغ

 "ابا نرقلا#و بذي امي حيرصتلا تقو رضحو  قحلا عطقم ىف ليبسلا حضو.

 ءءام و ب رمد 3و ىحتسيإل هلل نا هلوقي ةراشالا هيلاو « هنم دب“ الف“

 ( قحلا نم ىو هاو )( اهق 'وف اف ةضوحت

 : كالا حيا سلا نوعا 15 اخ او :ءارتومألا وو أقلاءابنبأو

 6-5 سو هيلع هللا ىلص هلل لوسر ىلع نآرقلا لزنأ دقلف « انقح ىف دوهعلا وهو

 (ةدحاو ةلجت نأ قل هيلع زن دوار ارامكس لاق درة اقل و

 قيرأك 5 ل تر اقرا يفد هع شقي سرربكت زمن شاش

 «ىنالازتي راذن الإ ةناكتقذلا هناجعافوأ,( اليزتتم هانل وو ثكت# قع خرداقلا

 دلل لوا ناقل نأ يكفع لك لإ و ةيجو لك نإ :ةبسنلاب ىوقسي طارففلاو
 عرشف « ءاعدلاب ظيلختلاب و ام اكاد نقب وعض شب هكا( وبلا وت

 دا انا لل همت ع ارا هير ابنا ؛ فيا 2*3 ريع لغ ىكلل داون

 هللا ضبق ءلوهي امنئاقل قري لو « ًاجاوفأ هيف سانلا 5 نيبال ملك نإ

 هدِصَع ئوقو « .نيدلا س أ دتشاو « ةححملا تحضوو . ةححجلا تناب دقو هيلإ هيبن

 ! تالذ ىلع ارضك دق 00 ذات

 «ءاعدلاو عرضتلاب بابر الا بر باب اودصق اذإ دابعلا بدأت ةيفيك اهنمو

 تيسر الا اهناع صني مل نإ و « هنم تُئرقتسا ًاباذآ نآرقلا قاسم, نيب .دقخ

 نارقلاق تأي.ملدابعالهللا ءادن نأ رت تنأف ؛ ريبعتلاب حني رصتلا نع ريررقتلا ةراشإ

 دان د نك يذنا طاش ال «ىدانلا ناب ىإ ةليفلا جاور داذلا ب اتلاغلا لذ

 ا حا ا ا كالا سلوم اهانة ةانيجمالاو ١ كاكا هنو رك امانا

 ىدانملا: برق ىلإ ريشملا ءادنلا فرح:طاقسإ ( اهم » 12 الا لرقا قعدت"

 ا لل ل 0

 ةفاك نيكرشملا ةلئاقم-



 فب نآرقلا ىلإ ةل ةفاضملا لا مابا مسقت ف

 : 2 ما ىلا جاتحم ال ًازحعم هنوك هجوو . هيناديب

 ىقيص الع كلذ كالدتأم هنم وحن ئأ قاف «كلذ ىلع ةلادلا ىه هتيهاش هب زاجالا

 هه وعم 4 ايمي نارك ال نبأ مسقلا اذهف . لسو هيلع هللا لي كامارو

 مالكلا 2-7

 ها انما كن هللا ةداع نم ذوخأم وه ( مسقو )

 0 هل ةلماعملا سفن ىف يتلو سيو 2538 33 هنوكو 6 ميدقلا هزملا

 نارقلا ةيمحتا مع جراخ رظن اذهو 3 تارلااو فراعملا نم هاوحامىلا رظنلا لبق

 .قلختلا لصأ وهو « داهتجالاباتك ىف روك نما لصالا ةحصنيبني و « مولعلا نم

 . هلامفأب ءادتقالاو هللا تافصب

 .ةيندالا:نساختاو“ ةئعرفلا ذئاؤفلاوهةبض الادغال نم عا اونأ لعل تعطي

 : دارملا مهف ىف اهب ناعتسي ةلثمأ اهنم رك ذنلف

 -هسفن نع ىلاعت هرابخإ تاذ ىلع لدو « راذنالا لبق ةدعلزللا# دع كلذ: نذ

 نا ياكل عا قهتداع قوق( الور 3 ىح 0 1 38 8 (: هلوقب

 نعول ءاشأ فاز“ هلع ةخلملا شاق ذآ < لسرلا لاطرإ نهب هلا
: 5 40 

 : هلم ءازح لكلو ) رككلف ام نمو

 تارت »لرد لايت ةنافاك وللا هب:للقاحات ىلع ةحملا ةماقإ ىف غالبإلا اهتمو

 ٠ نم مالسلاو ةالصلا هيلع هلوسر يدي ىلع دازو 4 هيف اه ةحئم لع هسفن 5 انأهرب

 ةيافكلا هضعب ىف ام تازحعملا

 .«باذعلابنيدناعما ليجعت نع لحلاو « بنذلاب ةرم لوأ قي ذعالا كم

 رك ذ ىلا اهيف جاتحم ىلا نطاوملا .ىف اهوو ةيانكلاب ةرابعلا نيسحن اهنمو
ُ 0 2 7.6 3 5 3 8 

 . ةنبأ منيرمو ) ( ءاسنلا م وا : لاق هلوقك ؛ انثداعىف 57 نم ىحتسإام



 .(ةعاسلا ةلاملا )زيزملا باتكتلا لوالا ليللا 0200
 عزو ٠ 0 هلامو 0 1 يفوت دامب نإ اوني َلقأ)

 نم ةكحلاو. ةعب رششلا نيب امف لاقملا لصفب» ءامس يذلا هباتك ىف مكحلادشرنبا

 ةقيدحلا ىلع ةعب رشلا نم دوصقملا مهفي ال ذإ « ةبولطم ةفسافلا مولع نأ « لاضتالا

 ةقراحملا ف دم ا لاق ام دخلا وعألا نإ: دفا الو  ؛ ايي الا

 اوناك له . مولعلا كلت ىف ملاصلا فلسلا نأش نيمصحلا نيب ام ٌدِهاشو

 «نارقلامهفب مهققحتب عطقلا عم ؟ اهمع نيلفاغ وأ اهل ا نونا مأ ؟ اهيف نيذخآ

 مضي ني ورما رظنيلف . ريفغلا مملاو « سو هيلع هل ىلص ىنلا كلذب مل دهشي

 ا ات تيتا و دروع اللا هانا لوأز" نايف ضل نابل عاونأ مثو ؟ همدق

 عضاوم ىف ىناشلا نايبلاب اميف حرصو « ةربخ روم الا هذه لتق نمث دماح وباف

 هبتتك نم

 ١ باطخوه ثيح نمال . مالكو ه ثيح نم هتلمج نم ذوخأم وه ( مسقو )
 2 لا ا كذا كوقت وحان ةيخ و نب” تاه رتشاو ا ع وأ رمان

 د ناف « لسوهيلع هللا ليعاللا لويرل ةردعم هنول رهو

 كلذ ىلع هروسوهنايآ صنت مل ذإ « ةيعرشلا ماكحألا هنم ذخؤت اك « نآرقلا ليصافت

 نأزيحمتلا ىلع هيبنتلا هيف امنإ و « اهريغو ىهنلاو رمالاب ماكح الا ىلع اهصن لثم

 .نودةروس الو « ءىشش نود نارقلا نم ءىش هب صتخمال كلذو « هلثم ةروس اوتاي

 ةالصلا هيلع هبن امسح « هل ةزجعملا ىه هتيه ام لب ب1 تيدا ان الو راو

 اهن[و.« رْشَبلا هيلعنَم آهلثمام تاي الانم 0 الإ بت ءايبن الا نواه »مالسلاو

 موي ًاعبات مرثك [نوك نأ وجرأف ؛ ىلإ ا يحَو هتينوأ اعنلا تلك

 ةالصلا هيلع لوسرلا قدص ىلع لاد اهيلع هلل هلزنأ ىلا هلي لتقل ل ةمايقلا

 وأ هلناع امب نايترالا نع ؛ دلل اعطاك نيمالا ءاحصفلا زحع اهيفو 6 مالسلاو

 م همم همم همم هم هم م همم هه م مم همم هم مش هك هم م هم م هه م م هم هم هم مم همق همم همم همم ههه هله ههه موس م همم ممم

 )١( خلا .ايين الا نم ىن نمام ) ظفلب( ممامص عج و مدقت (



 مم نآرقلل ةفاضملا مولعلا ميسقت.ىف ( ةعبانتلا ةلاسلا)

 كفتلينأ هويخولا زك أ كا اهنلغ ليطخت ةآراةلاشف كا ذكبال اذه كعو ا“
 الكم ا وتلك ةقاوأ ارد يف اطول تالضو قاد «ناوتلا ف

 هللا ءاش قانا منت ولف وا امس زكر د الغل احا انك اراشلا »نقار

 00 لا مسقلا ىف مدقت دقو . ىلاعت

 نآرقلا هب عوطقملا عجارم ىلعأو « هب عوطقم ىلا مجار وأ هب عوطقم امإف ىعرش

 ئنكيف ةصاخ لمعلا الاةلأسملا نم دري ل اذإ امأ ؛ هيلا عوجرملوأ وهف« ميركلا

 دهتحلا لوق ىلا اهيف عوجرلا ىفكي أك « داحألاب ةلوقنملا ةنسلا ىلا اهيف عوجرلا

 اهلغح َفكلذ ىلا هراقتفالب باتكلا ىف اهلصأ ىلا اهيف مرا اغار 55

 داح الا اك ند اهيقلت درحع قفنكي اللؤ 64ه ا ا 5 )2 هيلا مجتو داصأ

 مدهت 5

 د ةعباسلا ةلآسملا

 : .ماسقأ ىلع مسقنن نآرقلا ىلا ةفاضملا مولعلا

 ةفرعم ىلع نيعملاو « دئاوفلا نم هيفام جارختساو ةهمهفل ةاد الكود ( مسق )

 خسانلاو ٠ تأ ارقلا لعو اهنم دبال ىتلا ةيب رعلا ةغلل مولعك ؟ هنم ىلاعت هللا دارم

 انه هيف رظنال اذهف . كلذ هبشأ امو « هقفلا لوصأ دعاؤقو « .خوسذلاو

 بلطك بولطم هنأو « نارقلامهفىلا ةليسودنأةليسو.سيلامف ىعدي دق نكلو

 معو ؛ فالالا لعو « خوسنلاو خيسانلااع لاو ةيورلا لع نافو ةقيقملاب ةليسووهام

 اهنأ ءاماعلا عيمح دنع مولعم « هقفلا ناؤنمأ رعو ؛ تانازتلا ٍلعو « ىندلاو ىلا

 نوكيالو اضيأ ةليسؤ سانلا ضعب هدعب دقفكالذ ريغ امأو « نآرقلا مهف ىلع ةنيعُم

 : ىلامتهلوق مهف ىلا ةليسو ةئيملا ع لعج ىف ىزارلا ةياكح ىف مدقت 6 ؛ 55



 ( ةطيداؤلا ةلالا )يزعل باتكلا لالا ليلدلا ما

 ىردلا لس را وك وبأن قاكو انة: الا( را لوا مآ ل

 ار تيرا واول 5 ةماعلا 3# هله فزع اذكنلا عل: اد

 نآرثلا ىف نيأ : ليشلالاق مث ( قانعأالاو كا ايم قفطف ) : نااقفأ ؟.فب

 ٍتلاقو ) هلوق لاق لق : هل 0 دما نياتكم 4 هلو لادشال كينلعا 3

 منم ىلعمهضعب لدتساو . 2”2ةينآالا ( هابحأو وللا هانبأ "نحت ىراصنلاو وَلا
 وع ورا هيا(: 5 انتتاقيمل ئسوُم ا 0 لاطتسا ردا كول عامم

 ظ تالالؤتسالا هده
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 مهتداع ْنأو اذه مبلعفل راكنا مالكلا لصأف اضيأو . ةباجالا هيف الفس ءاعالا نأ

 ةياب الادنع ةراش اللةيولو الا ذخؤت ىتح مبلغفل رارقإ هيف سيلو : كلذك كناك

 ذاب قل كلذ نم ازثكيأ هيلع قلطأ ؤاو.د ايو هدغ اذلف..سووؤزلا لف

 داسفإ زيحجي ال هب لاغتشالا فوخو . رءاج ريغ انتعيرش ىف لاملا داسفإ )1١(

 انلبق نم عرشو . امهريغو ةقدصلاو ةبهلا اهنم ةريثك هب لاغتشالا نم ظفحتلا قرطو

 ف..نلاب امهمرض هانعم اهقوسو ل خلاب اقرب حشملا ناكاذا هنأ ىلع : خسنيرلام هب لمعي

 هلاق اي اهنأش حالصإو اهلاوحأ دقفتل اهضارعتسادنع ديلاب مسسملا ال  روبمجاهلاق اك

 كلذ نوكي نأ اماف : ىرهزلاو سابع نبا نع ىوز او ىربطلاو ىزارلا رخفلا

 ةمالع نوكيل شدخ درحب نوكي نأ امإو٠ متنلاببرقتي اماهحذ. برقتلل هتعي رشف
 اهفلتأ هنأ امأ : ىسول“الا لاق . ةقدضلا لب] مسو دحرىللع هللا ليبس ىف اهسيبحت ىلع

 فو ) هلوق تحت لخاد هلك اذهو ه ١ هيلإ رظنيال لطاب لوقف هتلغش اهنأال امضغ

 ( رظن تالالدتسالا هذه ضعب

 اذه مهفف هل ىلاعت هللا ملكت ىلع رظنلا بلط مالسلا هيلع ىموم بتر (؟)
 ء سكعلابو هيلا رظنلا زوحجب همالك عامس زوخب نم نأ ىلع اذه ىنب ىسوم نأ ضعبلا

 اذه دعبأامو . اممالك عامم زوحب الف قافتاب اهتيؤر زوجت ال ةأرملا تلإ ثيحو
 ةلالماو: لمع اولا! ىنومتل أتم" ف“ : نازل 'ةداق"قأ قرفلا ةلظشالت حماس ال

 ا نو ل اءلف ةسخلا فيلكتلا ءاكحأ م هف مالكا ابمالك عامسوةأ رمل ةيور

 ابمالك عامس زحب مل قافتاب الإ رظنلاو



 ا هسنح 7 ب ىلع كا قاب هيف نآرقلا

 قنا( لو 7 5 ا ليلا 1 جوع تناول

 نيا للا : لاق هنأ ىلع نع لق ام ىف :ارقلا لالوبشالا الداون نمو

 (نيماعىهلاصفو) : هلوق عم ) 0 نوثالي هلاصفو هلمحو ) : ىلاعت هلوق نم اعازتنا

 4703 نما لولا :ىنل طحتلت#ةناحملا تي نسدنأ نأ ل تيك كا

 كلولا » .:! قاق:نم لوقو! ةمآلا ( انل نفعا انباؤ' َنِولْوَع مدعي نم اوءاج نيذلاو )

 ::( قوطكم دابق ل ب هتاعيت دو ىعر دقه 7 انور
 ىتاخ) : هلوقنم ًاناسنإ ىمسي ال ةقلعنوكي نأ لبق ناسنالا نإ ىبرعلا نبا لوقو

 ىلع عوبطم ريغ ىبرعلا نأ ىلع ديعس نب رذنم لالدتسلو ؛ ( قلع نم ناسنإلا

 كوغار لرأ( ةيغ نود ال مكتاهمأ نوط نم مجرخأ هّللاو ) : هلوقب ةبب رعلا

 ةلزالا نيش نناكا ىلا نطوؤرلا اعلا وزع لزوار تن

 هلوكب [ اكللق كوالا رمت ةقراشللاا لف ام وأي نكت* جراغالا ليغ ىلا م ءاع الاو

 باوجلاو لاؤبلابف نارلا عستتا كاه ديار ل 37

 ةلالد عون نم . خرصلا ريغ قوطنملا ةلالد باب نم لوصأالا ىف هولعج (؟)
 رطش كك ١ ثيدحلا ةلالد هلثمو . هتدافإ دصقت مل امزال ناك ام وهو : ةراشالا

 اموي رشع ةسمخ ضيحلا رثك أ نأ ىلع ( لصق ال اهرهد
 ( خلا هلوسنر ىلع هللا ءافأ ام ) ةبآ,نأ دواد ىنأ حيتص ىف اكرمع نبا ىأز (+)
 نرذلاو رادلا او.وبت نذلاو نيرجابملا رويتلا ني مدس اراض كحل 0

 اطرش ( اونمأ نيذلل الغ انبولق ىف لعجت الو ) ملوق كلام لعجل مدعي نم اوراج
 .ىفلا نم قاقحتسالا ىف ديق وهف . لاح ( نولوقي ) هلوق نأال ءىلا ىف مهقاقحتسال
 ( خلا .ارقفلل) هلوق لعحي نم ىأ ر ىلع امأ ؟ ةباحصلا بسينم لغنم مظعأ لغ أو

 . هب لالدتسالا هجو ربظي الف افناتسم امالك

 عينوك نيب عمجم فيك هنأ هانعف . دبع عمج ؛ هللا دابع عهنأب مهلع در هنأال ١)4:(

 نأ نم سم وه امل كلذ ىتأتي الو ىنعي ؛ هللا دالوأ مهنوك نيبو سم وهو ادابع
 ةيراشالاةلالدلاهذم- كسلا اذهررقي نآرقلاف مزاوللا ىف ىفانتلل . هدلاول كلمي ال دلولا

 ديفي ام ةب' الاف سيلف . ةيابالا هيف بناج ىلا ءامبالانأ ديفتاهنأضرفىلع (ه)



 0 داسلاةلاسملا ) زي.زهلا ب دك لوألا ل |ءلدلا انامل

 سانال نيبتل ) : هلوقل « هّلل كود نايألبا م د ري نمل نإ
 2ك 01ي ةئاذلا كفاك نإإ؛ نوقاطأل اك[دأألا ني بج عمج وهو ( مييلإ 1

 ةأرملا حاكن ارك 4 باتكلا كح ىلع 1 والو وذلألا مسقلاف « ايممدق 1 ىف

 9 غانسلا نم بانىذ لكو *"' "ياهلا رجلا ميرحتو 90 لو ا

 مهفوأ 6 هللا انك الإ :ال لاق ؟ باتك ركدنع له: بلاطأ نب ىعل ا

 هل اللا ع ىف اقول كلم او ع ةفقملا هلق فاناوأ عال جرا يللا

 نانا فانك نإ هدفا رئاكك رسل نلعتمأل نأ! «اريبسأاالا كلان وع لتعلق

 هللا باتك ىف سيل ام هدنع نأ ىللد هيفف « هللا باتك الا مدنع ءىنثال هنأ ىلع

 تل دا وهز

 (لاقينأ نكميو) هلصأ نأنم ليقام امأ ٠ هب ةباجالا مهوت عفديو اياوج اذه نوكي
 : هب ةباجالا ةح قنل ليلعت وه ذإ ( لوقن اناال ) دعب هلوق بساني ال هناف

 اهناكمأال ال
 هللا ىلص هقلا لوسر ىبت ) لاق هنع هلأ ىضر ةريره ىنأ نع ةتسلا جرخأ 6

 (نلبلاغ لغة ىلا اهتمع ىلع ةأرملا مكنت نأ لسو ِهيلِ

 لوسر عم توزغ : لاق هنعهتلا ىضرزدنلاولا نت دلاخ,نع دواد وبأ ىوز 66

 لي ل قا لص هن كرشو ىلإ دوهلا تنأف ٠ ال

 ا م ملسو هيلع هللاىلص لاف ٠ مهرئاظحملا اوعرسأ دقسانلا نأ اوكشف

 يلق ورا اما نحر ةلرلا زل وحلا كك ابقحح الا ن :مدهأعملا

 رطل نبل لطف داو اننا

 0 وا هما نونو وو اب م

 ( مارح هلك أو عابس لا ىو بانروع دعو ىلا و هلع نا لص هلا لور ل

 6 نارقلا ف رس ل .ىث كدنع له ) حيباصملا ىف كطفل هنح وبأ هلئاق 4

 و طع امهف الإ: نآرقلا ىفام الإ اندنع ام ةمسنلا أربو ةبحلا قلخىذلاو ل

 هاور . انهام لا ( لّقعلا لاق ؟ ةفيحصلا ىفامو تلق ٠ ةنملا .قاموأ 0 و

 ىذمرتلاو ىلاسنلاو ىراخبلا



 ما 4سمل> 1 هعونب وأو ءىش كى ناب هيف نارقلا

 ؛ هيبنج نيب ةوبنلا.تحردأ دقو « امظع ًارمأ لمح دقق نارقلا عج نم : لاق رمع

 كيا اةويثلا!ترطضا ضقت ترازقلا اوت تلا ةيع تاور في ان ل لا

 ىنمملا اذه ىلع لدي امم اذه هابشأو « ةوينلا ىناعمل عماج هنأ الإ كاذامو « هيبنج

 اطيرالا هنأ فاو ارقلا ىلا الابل نام دبلة خرا تلا

 ةيلتلا ةهاوملا لعل مك لئلا هزماو يئاوطلا (ترتاورنك طاطا

 نذل يتلا ىف اورفلذلا عللي 1 و 4 منع تنثيل لو «نسمازقلا نوال

 * هلواالإ .تابااينم » هتفلا باوبأ لك : ىرهاظلا مزح نبا لاقو

 حالا يتتبلا انس ةاتمأ لانا اف«: ىضارقلا تاعي شلذنإو هللا ا

 نارقلاف ةراجنالا 'لصأو « ةراالا عاونأ نم عون ضارقلا نأ 5 تنأو

 هب ةباحصلا ”لمعو مالسلاو ةالصلا هيلع هرارقإ كلذ نيب و « تباث

 لكابلاب م هي تع : حيحص ريغ اذه نإ : لوق نا لئاعلو

 ىفام كلذ قدصيو « ةنسلا ف تدجو امنإو ؛ نارثلا ىف ةدوحتولا رك

 هنايوكتوا لكاتل رادعاو فلا ءالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نم حيحصلا

 تانك ادحلاج ”ىرداول لوفي انف كاي خلا طس)ترمأ امي ىرفأ ا

 ل ا دامو اي نقل كل 1 اذهؤ "*ةيانماللا

 دنرلا أ نارهم نو ناومتف لاق اق ! ةيآلا |( لوسر او هنن لا د ىف يف معزا

 ىلا درلاف هللا هضبق املف « ًايح ناك اذإ لوسرلا ىلا درلاو ؛ هءاتنك ىلا درلا هللا ىلا

 م : لاه هب الان( ارمأدل هاو ةوو هلا ىحق اذا ةنمؤمالو نمؤلذك امو) هلّثمو . 4

 لع ةلذالا ضعف ٠ هلا ف اودجو نآرقلا ىف اودحي مل نإ لام 01

 ىلع هب بقعامو . مز> نبأ نع ع هلقن ام هيلا ان اعلا رظنلا حشربو ٠ ىو

 ضارقلا باب هئانثتسا

 5 . مآلاف ىعفاشلا ةاورو : ناسحلا ةمجرت ىف حيباصملاف هاور 1

 جام َنناو. دولا دونا وأ

 1 ةىص رماألا 0 50 ةلكاةم العقم دق نورك نأ تسانملا 0



 2( ةعيدانلاا 2 يا تانكلا لوالا ليت ةنلاقن

 ةراملا هلع هلوقك ؛ كلذ ةؤلا را د م( سل

 داع 34 مفانلا ءافسلاو “ نينا ر ويلا وع دلل اع نارقلا اذه 5 2( مالسلاو

 .ىضقنتالو « بتعتسيف مي زي الو« مّوقْيف ”جوعيال « هعبت نمل ةاحيو « هب 25
 .ءافشلاو « قالطإب هّللا ليح هنوكف خلاخ < ا درإإ ةرسك لع قلك الو « هيناخع 5 : ل ا ل 21 1070-1

 .نع“ ىلع كد نم اذه هوو : هيق رمألا 50 ىلع لملد 4 هما نإ 3 مقاتلا

 هبدأ ىنؤي' نأ بحب بدؤم لكنا ٠ دوعسمنبا نعو « مالنلاو ةالصلا هْيلِع ىنلا

 ع 3 ىلص 3 وكسر ف اك نع ةشاع تلكشف )» 0 ل هلا هن 5 نآو

 «( مظع قلخ ىلعل كننإو ) : هلوق كلذ قّدصو «" ”ن ارقلا هقلخ ناك» : تلاقف
 ان رق 5 « ناصقن وأ ةداي زب هقراف ال 6 نارقلا سلاح أم ةداتق نعو

 9 1 7 : 4 1 يل 1 2

 لم نعو ) ا انح الإ نيلطلا 50 الو « نينمؤمأل هج 00 ءاقش او ظ نارقلا 0

 0 ( ناي لل داش يداي انعم انارز تلاع هنا. لوقف ىطرفلا و بعك_ نبا

 ١ 5 وب » 2 ثيدحلاىفو 5 ايوديلع هللا ىلص ىلا 7 ب 2 نإيقلا وه

 < ماع نآرقلاب ملاعلاف . هللا ماكحأ رعأ هنأ الإ اذ امو (” هلا باتكل ممورقا

 ادإ : لاق هللا دبع نعو : 3 هقوف سيلف نارقلا | ارق نم 500 ا نعو 6 ةعبإ 1

 0 دارتع عوف ران يلو ل اعف ت11 < نارشلا ” اوريئا فعلا مدر 1

 .يفالثخا ضعبي هنع هتلائضرىلعنع ئدمرتلا نع هلوطب ريسيتلا ىف هجرخأ )١(
 .روك ذملاليوطلا ثيدحلا ةيقب نأ هدارم ناك نإ خلا ( اذه وحنو) هلوقو . ظفللا ىف

 يدلل زك رك ناز اا ناك 14 عمال قالت هال اك ع ضاوتخ لغ

 عجارف اضيأ ىلع ريغ نع ايورم قباسلا ثيدحلا نوكي ليعنعىورم رخآ. ثيدلح
 تالا هّلبأ ةيدآو .هتدام ىو وتنأ بح تدوم 13 ( :ريغضلا عماجلا ىف هأور 2

 ثم دخلا اوه وا .نسح ىريزعلالاق.نامالا تعش ققريلانع 0 هو رجتم اللف

 .ىليدلا نع ( هورجبت الق نآرقلا هّللأ كد ناو ةتدأك رو 3 بحل بدّؤم لك

 3 نأ قفا واتملل ثيدحلا درمان قار 0

 ىراخبلا الإ ةسخلا نع ريسبتلا ف هاورليوط ثيدح ردص (:4)

 يحوم



 مف هس زا عون لو انئع لك ناني ةبق قازقلا ( ةئدانلا ةلادتا) '

 لصف

 هح رش قرظنلا نؤذ هيلع راصتقالا"نارقلا نم ظامنتسالا ىف:ئئبني ال اذه لعف

 ةاكلاو ةالّصلانأش ف 5 هناك روم 9 ةيفوا ل ناك اذإ ةنأل ؛ ةيصلا رد

 ريسفت ىف رظني كلذ دعب و ؛ هنابب ىف رظنلا ن + نيظيألل ازكي موصلاو جمحلاو

 ديك ؛ مهريغ نم هب فرعأ مه : اف « ةنسلا هتزوعا نإ هل اصلا فلسلا

 رعأ هللاونا, كال: قم زو انف ىمكم هاصح حلال

 ا« ةسداسلا ةلأسملا ا

 قيقحتلا ىلع هب ملاعلاف ب مدقتملا بيترتلا كلذ ىلع ءىش لك نايب هيف نآرقلا

 .رومأ كلذ لع اليلذلاو ٠ 1 3 هزوعي الو « ةعيرشلا "'” ةلمب ماع

 )م 4 ا ل :ارقلاصوصنلا ( اهنم )

 قانطرتام) قوق (ءىل : انايرت 06 تيل ان ور را

 ىسي' ( موقأ ىه ىلا ققيم نارنلا اذه نإ ) : هلوقو ( ءىث نم” كلنكلا

 «ةقيقح هيلع ىنعملا اذهقالطإ حصامل اهيناعم ميمح هيف لكي مل واو“ '”ةميقتسملا ةقيرطلا

 14 نوكي قو« نودكلا قام ءافموىدم هلأ لع ةلاذلا تايألا نم تل

 قالك نابت هيف الإ رودتعلا نام"

 ةراك ارومأ هيف نأ نيبو ايلك هنوك نيب قرفلا ىف لمأت. )١(
 حقن رع مهفىأ درجبالافن 1 مدقت ه هبف ةيردلا نع ءىثانلا مهفلا 3ارللا 0

 .ىث اهتايلكو اهامجإ نم هصقنيال ءالامجإ ةعيرشلاب ماع ىأ (؟)
 باتكلا صوصخف هتلك أ لقي مل هنال , ةنسلاو باتكلااب هلاك إ لاقي امر (4)

 ةريتعم: ىرخأ لاوقأ هفو : نآرقلا ةب دارملا نأ ىلع ءانء(8)

 ماعلا (ام ) ظفل نمدب ءاج (07)

 ؟4 مس م ج _ تاقفاوملا



 (ةسماخلا ةلاسملا) زيزعلا باتكلا لوالا ليلدلا 1

 دق اهاندجو ةيونعملا :امتايلك ىلإ ةعيرشلا عوجر ىلإ انرظن اذان" ” ار و

 اال إو تانيالاو  تايرورسلا "نيكو, .ىناكلا جلع نارقلا اهنمضت

 نع ةلدألا نم جراملاف 7 اذيأ رهاظ هلك اذهو . ابنه دحاو لك ُلمكمو

 دقو « نارقلا نع نإ كلذ عيججو « سايقلاو عاجولاو ةنسلا وه نيناقكلا

 مايقال انمضتم ( تباعا | اع سانلا ني تل )كل كل للا

 لييسريغ "عب ٍر 59 ا هلوقو « ةنسلل 6 09 رلا ك انآ امو د وذو

 دوت 1 مجبل قي توؤيببأما مآ اذهو . عاججالل انمضتم ( نينمؤللا

 0 برم ةارماكذ علبف ' أ” جلا ل ل تامثاولا كا لد لا

 كأ كنع تل ثيدحاما ا رد ل ا ل 5

 0010 1 ل ناو اع لا ا د: اكو انك تنبت

 00 1 ا تارت تفل حا لا تلاتل , هنن( تاك وهوا ١ |و هيلع هّنلا ىلص هلل

 اك : لو زع هللا لاقاع ههدجو لنا رانا تك لل نا ل م ع نعل

 ناو ةلاينيملاعلا نم ادعو ا عا ١) وهتناف هكا أمو « د .لوسرلاك انآ

 ةيعرشلا ماكح الل باتكلا فيرعت ةيلك بع رخآ لالدتسا )١(

 رظنلا اهنمو ) هلوق نم ةنسلا ليلد نم ةعبارلا ةلأسملا ىف ىفاولا هنايب رظنا (؟)

 خلا ( ةلمجا ىف تانككلا هلع لدام لإ

 نيينعملاب ةيلكلاىلع اثلاثاليلد نوكيل ( خلا ج راخلاهاضيأو ) لصألا لعل (+)

 !ذهو) هلوق هيلاريشيام وهو . الومش هتايلك عسوأ نم تثداثلات | الا هذه .نوكتو

 ظ ديك امرا
 . باوبأ ةدع ىف ارصتخم « ىراخبلاو . انه امعفالتخا هيفو دمحأ هاور (4)

 تاياورلابرقأ ةياورلعلو . هجامنباو . انه امل وطأ امهظفلو ٠ دوادوبأو لسمو

 فاؤملا ةياور ىلإ
 (هللالوسرنعل) هلوقب ءافتك | انه هعفري مل وهو . قباسلا ثيدحلا ىف ىأ (0)

 ىلامجإليلدةي -الاو اهتلأس كيصفتل يلد ثيدحلاف (خلال وسرلا كات آ امو ) هلوقو



 أ هل هللا نايمل جاتح َ 5 ماكحالل نارقلا فير رعت

هللا لص ىتلا صئاصخ لثم ليلدلا
 ش سو هيلع 

 رس للا 3” هنأ. نيثملا ءارتتسالا دم - ىحملا اذه لك 1

 ىنأبس اك 6 باتكلا قا ىه اعإ اهلئاسم ةربكو امرك 'لع ةيسلا نق 0001

 سسانل نيمتل رك ذلا كليلا"ابلرنأو )2لاعت هللا لاف دقو « ل كا

 .تابآلا نم 1 يئن نمام» ثزدللا قو 00 (١

 نما 1

 اءآو ع نارشلا طس لا عار 1 موبي اعبات مكرْثك 2

 نوكي الو « عماج هراصتخا ىلع نارقلاف كلك ناك اذإو .ه انا

 : لاك هلل « كوز ماي ثتمع هي تلا نا تا عومجماو الإ 8
54 

 ةاكزلاو ةالصلا نأ لمت *”تنأو . ةيالا (منيد كل تلك ١ مويلأ) . م 0 لا 5- 3 0 0 جاد دو

 ع ص

 نأ 00 6 ل ل هاحوا أمحو أ ىدلا ناك اا و بلا هءلع

 ةنسلا ””اهننيي اعإ « نآرقلا ىف اهماك>أ عيمج نيبقي ل كلذ هابشأو داهحلاو

 اهريغو دودمحلاو#صاصقلاو داوقعلاو ةحكن الا نم تاءالا 0

 كلذ ريغو ةيعرشلاتايهاملا ناكرأو ٠ عئاوملاو طورشلاوليصافتلا ةفرعمل )١(
 ةيلكلا'ةمالع ىه ةجاحلا هذهو

 ء نسحلل تاجلفتملاو تاصقتملاو ( همام و لسمو ىراخبلاو دمحا هود 7

 ( هللا قلخ تاريغملا

 ةلملا اف اذه سلو« جملا نم نساتلا لج ال قفا املأ سلا 0

 مهنيد ىف رشبلا ةجاحل اعءاج نوكي نأ قام الق نارقلا وه" هطغأ ىذلا ناك اذ

 نأ قي هنكل . قلاخلاو قلخلا ةلماعم ىف ليصافتلا ىلع المتشم ناكاذإ الإ مهايندو

 ريغ رصحلا اذهف . ( هعم هلثمو نآرقلا تيطعأ ) رخ الا ثيدحلا ىف درو هنإ لاقي

 ىلع ثيدحلاب لالدتسالا هجو ربظي الف , ثيدحلا ىف ىذلا زاجمالا رابتعاب الإ سم
 ةيعرشلا ماكح الل هفيرعتل ةيلكلا

 هلبق ليلدلاةمتت نم (4)

 ليصفتب كلذ ناي ةنشلا نم ةفئازلا لالا نانا



 ( ةسماخلاا ةلاسملا ) زيزعلا قاكشلا لوألا لئلا مد

 اوده جواورج اهنيدلاو 0 رسلان لاقو « ( نوعجار مهد ىلا مأ ةلجو

 ا د4 نوفر ردا كتل 1) لاقو «( هللا حر نوجري 0

 ( هباذع نوفاحب و هتح 0 نوجريرو ا 3-3 ل مي ر ىلا

 .فوحلا بنا ةفلاخلاو لالحنالا فرط هيلع بلغ نإف ؛ ةلجلا ىلع اذهو

 0 لل را( تراس طال ل ل فراع هيلع كلع نإ ل 6 قرف هيلع

 فوكلاابناج موقىلع بلغ الو . هباحصأ بدؤي مالسلاو ةالصلا هيلع ناك اذه و

 ! ةيآلا ( هللا ةحر نم اوطنقتال هين أع اوفرسأ ”نيذلا ”ىدابعاي ) : مل ليق

 سرا رس 1 ل ا موق ىلع بلغو

 1 ل ل 000 0 .يدلانإن)

 2 1 درا ىلع لطبلا يكشلا ف ةنألا فاي نارقلا تيتو نما اذه

 د« ةماخلا ةلآسملا

 00 ل را هع دل كح الاب نازقلا (تعيزعت

 هياتم را ل

 هوباعو. هلق اوتعط نميفا وأ لولس نب ىنأ ى تلزن هب 0 0 5 "0 0
 هاا كل دّقف كاذ مأ اذه ناك اوس, ةيفس .عاوألا ف ملسو هيلع هللا لص

 نيفرطلا دحأ مهلع بلغ نيذلا نينمؤملا رك ذل ن الا عضوملاو . رافكلا نم موق

 روم الا ضعب يف لامهالا بناج هيلع بلغ نم بيدأت ىف ركذ ولف . 5 ةقيرطو
 هتيمست حصو ارهاظ ناكل ةبا آلا ( مهءواقعشخت نأ اونمآ نيذلل نأي ملأ ) ةبآ لثم

 كا 0 دعب الق هر ل1 ايدل ىف نولي نادل انآ اخ
 : "لاس نود لا الو: رحا نرد صخش صخ ل لكلا د 0

 بلطي ام عل اوموناكرأو طورشل ابعوتسم الصفم سيل اضيأو رخآ نود نامز الو

 ا اا ل رع ةلكلا راح اهو. للا را اردو دلع يشل ام وأ

 8 اد ل( 1 هضح 0.11 ) دلإوف ىلإ رنا ل دلع ى الا هناك
 ( خل || ةاكرلا وةالصلانأ ملعتتنأو) هلوقو (نايبلان مرش ل جاتح ها لا اع

 سايقلا وهو (4) ناسحتسالاب ىمسملا وهو تال املا رابتعاب ىأ ا



 58#. ءاحرلاو فوذنل ني .نوكب نأ فلكفلل ىتيني: اذلو "نحف )

 تاي١اوينبجب نإ) :.هلوقو .( دايو مويلع تول يما دال ا

 قرطاو؟ ريتيلا لامك ك٠ كلاتنغ ىلا ةروسلا كوأنم'رئابكشلا نع 0

 نإ )* : هلوق امان فيوختلا 27 مدقت هب نئحري اه كلذف ءاهريغو

 (اًرصعو,اورفك نيدلا دوب دموي ).: هلو بقعأ دقق ( رد لاتم مط

 : هلوق لب ؛ ( ًائيهم ًاباذع : هلوق ىلا - نولخسي نيذلا ) : هلوق اهلبق مدقتو« ةيآلا
 مهأولو ) : هلوق اذكو . ةيجرتلا عم فيوختلا عج ( ةرذ لاقثم ملظي ال هللا نإ )

3 
 نم « ةيحرتلاو في وختلل عماج ا ةيبالا ( هب كرشب نا رفغيال هللا نإ ) : هلوقو

 هيف نحن امم وهف « مظع فيوم اهدعب ىنأو اهلبق مدقت ! يالا ( مهسفنأ اوملظ ذإ

 : 3 و د: 0 ا
 ىلر سا 0 0( هلوعب دوعسم نبأ تار و 4 ةئيسملاب كرّشلا ىوسام نارفغ كيف بمنح

 اهنأ - لعأ هللاو. + هدارم لب :«ةصاخ ةيحرت: تايآ اهنا 6 اهيف امو ايندلا ١ لن

 20 اع دعارد بطاكاو 6 ريثك لع ىلع توتحا,دق « تايكح ةعبرشلاىف تايلك

 تيثاذإ و . اهوفرع"ام اهم اورق اذإ ءالعلا نأ. كيلغ دقوا, لق تل

 0 اا نانا هيلا ةماعلا ولف رم نول نأ ىلع را> مدقت ام عيمشل اذه

 رخآلان ود نيفرطلا فح ًاللزنأ هنأ ال. لصاالا دوصقملا وهو «ةراذتلاو ةاسلا

 ٌقيفوتلا هللابو برا 7

 لصف

 :لاقف © صوصخلا لع زيرعلا فاتكلا كلذ لع لد دقو . امين ةراد لا
 مم واقو اوتا امزوتؤينيدلاو 5 هلوق ىلا - اروبم مي نر اامهسح نفا ديالا ( را 1 0 لا سلا 00

 شا .الا ( اوبنتجت نإ ) هلوقف ىأ ( هيدقت ) لصالا لعل 0(

 ني 0



 اة هلال زار لا 0 ل نوال لبلد 1

 1١ نأ ىغاكمل ©" نابناالا نإ ) : هلوق ىف راخ ةنولا اذهو : هبف نع ام نسلق
 ع 5 راحإ نيتي الا ( هلوسرو هلا 0 نيذلا دل : ل . يفتسا

 ريغ ( كردص كل حرشن أ ) : هلوقو . ( ىحضلاو ) ةروس كلذكو ؛ 1

 هاطعأ ام لجأل ركشلاب مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلل هّللا نم رمأ وه لب « هيف نحام

 ل قيادبلا ركبأ ىأل نيعةيضق ( ركل ؛ ا 5 كح تارا هلق حتللا نم

 الي ءاج 6, ةثناع هتنب لع لوقتملا كفالا بيب هبأسأ ايف هب رك نم اه نسف

 ىلع قافنالاب « اهتمادإ و قالخ هلا مراكم م اها !ء ضحلاو هل مالكلا

 نكلو 1 ركب ىأ ىلع ابحاو كلذ 2( ٠ ةرجملاو ةنكسملاب فصتملا هبيررق

 ها دال ار اولا ) كايتو نب قداح الا لام هل نا بحأ

 ىناعم ىف رظنلا لب « هيف نحنام ىلع ضقنلا كلذ رك ذب مدوصقم سيل ةمدقتملا

 : هلوقب بقعا ( هللا ةر نم اوطنقتال ) : هلوق نا ىرت الا . اهلالقتسا ىلع تايا

 ؛ هعوقو نم رارفلل جّيهم مظع كر ( كبر ىلإ اومينأو )

 عفار ( اوطنمت ال ) : هلوق نو « دارملا نيب ةيالا لوزن ىف ببسلا نم مدقت امو

 00100 ور برز لوقو قل ل ناركتلا مدع نم هوفوح ل

 ربي رشا 0 1 : هلوقف الإ و ؛ اهبم طينتي امو 31 ةيآ ىبعم ىف رظف

 هدا لع © 1 >> لاف الك + امون نورك نأ كي وصلا لا ةراسإ هن

 1077 مر م او طشلالا) هل ا اذإ نيرللاو ) هلوقو
 و

 0 أوق دبعل اكل انلصا ارح هسفن لظاوو م س لمعي نمو)

 لداح نش : هلوق نا يا نوناتح نيذذلا نع 0 الو ) ( امصخ نينئاخال

 الف اك دعب تايب الامل دقو ٠ سا دارا ل 0

 0 م ا

 بطخأ نب ىح تنب ةيفص جاوز ىف مِلسو هيلع هللا بص هيلع



 أو رم كاف دقو ( لصف )

 تا نأ ضال هما نإ ب كرت ل رظيال ما ناز

 نيف ةارقوالا الامال املا | هظذإ ينآولو ) :ةهليقو ا ديد 7

 اذه نم ةاضار كر 17 ا دج هلا 0 مل ةسفن لف "015

 لك نأ قاعي يذلا انإ و ؟ءاطرطتال ةدغاقلاف اء تارملو تعيس ادإ كة 1

 اذه انا نايبلا ملع ىف درطي, ىذلا وهو « لاقم ماقم لكلو ع ةيسانيام هلي قطوم»

 الف صيصختلا“

 : ناباوج هنعو . مدقتام ,ليبس نع داص ريغ هب ضرتعاام يم 1ك

 ليصفتو « ىلامجأ

 هضقنت الف « مدقتام وه عئاشلا نوناقلاو ماعلا رمال نإ لاغانأ كا

 تدتسا تامضولا ىف هرثك اتناك اذإ ةيكلابن لل ديف اة

 فشلا 2اةيفانلا نوم لا ناي © العم ا . محلا ف ؟ةردضطلاو يتلا

 سيلف « ءارقتسالا هيلع لدي « ليلق تالذ نم هب ضرتعاام نايك دودولا

 ل مف حدا 5

 لسد ليس ين ا لق ريدي 0
 مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا هزم“ نم « نيعم رم [تيس'ع راتكلا 00095

 في وختلا ىرجمىرجأهنأال « حيبقلا لمعلا كلذ ىلع هئازحنع رابخإ وهف ؛ هايإهبيعو

 ماكحأ ىف م اهبلع ماكح الا ءارجإف راعل أه 1 ةلغأ 0 عفىأ 6
 دصاقملا ىف مدقت مك. اذكهو « لقعلا ةنظموه ىذلا غولبلا لع فيلكتلا .انبو . رفسلا
 عبارلا عونلا نم ةرشع ةسماخلاو لوأالا عونلا نم ةرشاعلا ةلأسملا ىف:

 لئاو نب ىصاعلاوأ ةريغملا نب ديلولاوأ فاخن ةيمأ وأ فاخ نب ىأ وه (*)
 مهملع قبطنت ٍلسو:ةيلع هللا لص ىنلا ىف نيبايع ءاينعأ اراك مهيد 22

 ةر و فاضورالا



 (ةعبارلا ةلاسلا ) زيرزعلا_ىاتناكلا لوألا 'ليلدلا ع

 كا ارم سا لات هلوق ىرت الأ
 ل ا ل ل الك ) : هلوقو « فيو

 تايآلا نمو ! ةروسلا رخآ ىلا ( ليفلا باحصأب كب ر لعف فيك رث ملأ ) هلوقو

 اعإو 0 اولَمَمحا كفف هلوق لإ سس ةهلوسرو ا نرد نيذلا ناز : هلوق“

 ! ا ١ ىلإ ( ىتن اذإ ليللاو ىحجلاو ) : لاكت هلوق رخال فرطلا ىو

 "ل هلة تالألا نمو ! اهرخآا ىلإ ( كّرادص كل | كرم .لاعت هلوقو

 ديبعونأىورو ! هب 00 كلا 1 ةسلاو نم ٍلضفلا واول ب الو“

 ىف ىجرأ ةيآ ىأ سابع نبا لاقف «ورمع نب هللادبعو وه ىتتتلا هنأ سابع نبا نع
 مهفأ ىل اع 0 0 للا ”ىدانعاب 1 ) : هلوق هللا دبع لأقف ؟ ها كا

 ردا كال ال ا ل ا
 0ادقل ظا نير ل د كك تدلي يا م

 ضرععي | ا ىلب » هلوقب هنم ىذرف سابع نبا لاق ( ىلق تن

 اهارقام ناعيا نارقلا ىف : لاق دوعسمنءا نعو . ناطيشلا هن سوسو امم 1 ْف

 نيدلاو) : ىلا هلوتب بمك نب ىلإ كلذ رسفو .٠ هل هللا رثغ الإ بتذدنع إسم دبع

 نا رة الا سا لا ( كلا ورك د عا اولط وأ ةنسات واعف اذإ

 00 در( راو هنا رح هلل سي عدن ِِظ دا

 انك ت2 ع دقو ءايق اهو امدلا اهب  ىلذأ فرس تال ند لا نإ

 ن1 هك نويت امي 'ايك اوينتَحَت نإ ) : هلوق اهنوفرعيام اهب اورم اذإ

 ثردحك . رخآ عوضوم ىف اذه نإ سابع نبال لاق هللا دبع نأ ت0

 ىلإ بحأ ةممحن وك أ نأال ءىثلاب ىسفن ثدحأ ىنإ : سو هيلع هللا لص هل لئاقلا

 ( ةيبزوساولا ىلإ هّرهأ در ئدلاهن دخلا ) مسوهيلع هللا ىلص هل لاقف ٠ هب رلكتأ نأنم

 تمهف تاي. الاىجرأ ةبا الان وكت ىتح هيفلوبق وأن امبالا لصأ ىلإ اعجار سيلف



 5 املأ كلغ كراش

 تراكم ..ةةطيتتلاو ةينيابلا هلا ياا توطخ 1و1 ا

 نووعدم كاذب مهنال ؛ ةيجرتلا فرط نم كلذ عم لت لو . هقحاولو هتامدقم

 ”تفاونمو "راينا اراد ناون ول ع هاا ءاعدلامدقت دقو « قحلا ىلا

 نك 1 داتلا ءرذ ال ل ؟ديساربلا كلل نما دك امم ىلا لس

 1-20 تايوان 0 اها عينت 0

 000 ناب 1 يسعنا ل كك يا اقل ل : ىلاعت هلوق

 اولجم دق اوناك كشلا نأ نم اسر ناك ةب الا ( امي بودل 0
 لوقىدلا نإ : اولاقف [سوهلعاسا لَض ان#ءاوتاف ءاوضك اواوند د41

 ديفوخ نطوم انهن. تلرف © ةرافك ءايلمح 0 اننا انرتخ وب ل

 : ىرخاالا ةي ألا كلذ لثمو . "57 ةيلاغ ةيحرشلال هن ىو طرا

 ا ا 0 الرو نابل را مَآ (

 : 0 فاسنلاو ئدمزبلا ىف امش ف كا

 4 كرلخأ فيوحللا ساح نا" كياحأ دافلا 0 ]دا ابا 0

 الوم ةنلطف تاع * / ذإ هن اف « قالطالا ىلعال ةصاخلا هناظم ىف كلذو

 هزل دطلاو . رصاقلا تان ىف ظس رصللا [دطارم كفو لاسم د01 7

 6 0 5 58 الف نب رمال 8 ةرفش دفق ؛ ةرطرال اذه : ليف كا

 0 و« ةيجرت ريغ نم فيوختلا ىنأيف

 ش0 الصرع طارتشلا الو ىلا ةاكلاب نيش 1 00- 00 0
 لاقي هلثمو ( محرلا روفغلاوه هنإ ) هلوقب رمأالا رك © ) .اشي نمل ) لقي ملف

 اهدعب ةيت”الا ةءالا ىف تاثيسلل تانسحلا باهذإ ىف

 0 7 0 اهنمباصأو ةأرل رملا اع ىذلالجرلاف دوعسمنبا ثيدح (0)

 اق نأ ىلا ( تنش ام ضقا) لوقيو هرمأ ملسو هيلع هللا ىلص هيلع صقي ءاجو
 ةب الا هذه هيلع الثو هاعدف الجر هعبتأف , قلطناو لجرلا ماقف



 6 ةعبارلا ةلاسملا لالا ب -- باتكلا ل 2 ليس 1

 21071000 اتاك" ذي ارا يك

 9 : لاقنأى ! | يد ! مهفيوخمو مرفكب يملا نيهاربلا 8 نول دع

 بتكي مقاف ( هيف بذي رال ةمايقلاموب لإ مكنعمجتيل 7 لا هسقن ىلع مكبر 3 د

 1 « اع رصتفي وختلا ىظعي كلذو ؛ فلاخ نم ىلعديغولا ذاقنإ ْنلَع ةمجرا
 ها ع ا : ا * .اةيلدو ب ىو تفس هيج ناك ماكل

 6 عر و 0 بادع ىفر تيّصع نإ ىاخا ىلإ : لاق مث ؛ انمض

 0 51 هجر دهرا د1( د مو هنعأ فرعا نمد ل

 لاق ىتح « فيوختلا ركذ ىف ىفم مث ! ةياالا ( ضب هللا كسي نإو)

 نر نرد تيحشسل اعإ) 5 لاق مث : ( نوفتي يتلا بخ ل رادللو )

 1 مث! ةيآلا ( تاماظلا ىف مكبو م مايل رك اورج الع واظن
 3 57 - - 7 آو 2

 نم هر ا نيالا ”لجر 0 0 ١

 00 0 ا -( ةينمل

 لصف

 الا تاس ل ل د طلال ل د

 هر ف 5 ؛ةيحرتلا نيواخال فتكتل هال عستيو فيوختلا دريف
 .. شا 7 1 9 4 0 ٠

 نم عرتخاو « هّللاب رفك نم ىلع ةركنمو قلحال هررعم تداح أهماق « ماعل الا

 م دلو 1 الا زكتأو كول دصو « هيلع هل ناطلس الام هسفن ءاقلت

 هناحبس عدبملا علاصلا ىلع ةلاد ثانآ اي رقت 1 هلا ائلث سحرا ةروس الثف 62

 هزجعي ال هعادبإو هتردقو هملعب هنأو « بيغرتلاو فيوختلا نم دعب .ئجي امل ةتظوت

 ةيباغ كلاثلاو ٠ دعولاو فيوختلا ةناغ ىتاثلا كاثلاو هيف بغر امو 'هنم فوخ ام

 ةيجرتلاو بيغرتلا
 ( قحلار لخأالا لعل (9)



 اان سكعلاب وأ بنهزت يغب ببعوت نارتلا ىف سيل

 لج هللا' نأ .ىرت تنأف ءرظنلا لع تاي الا ضرع ةلجلا هده لع لدي

 نا مقتل ا ا مقو دقو « هباتك ةحناف دجلا

 ةرقبلا 5 هةهروس تلي نتمنا قوس ن1 ىلإ (ميلع

 مهملع هئآوس اورعل نب 0 لاق مث( نيتتسلاىدش) ها

 م ااف: رافكلا نم فنص مهو « نوتقانملا مهرثإب رك ذ من (مهتت لأ مرن

 نإف) : : لاقف ؛ ةيحرتااب هدعب و « رانلاب في وختلاب 5 . ىوقتلاب ا بَقعأ كالذ

 : لاق مث ! ةيآلا ( اونمآ نيذلا رشب و : هلوق ىلا - رافلا امان اوله و ْ

 (مر وسلا اها ايقرق ف ا ا ىحتسال هللا نإ )

 مث مهيلع هللا معنب 00 0 اذه لثم مدآ ةصق ىف ركذ مث ! ةيآلا

 اهيف مه : هلوق ىلا  اوداه نيذلاو اونمآ نيذلا نا ) : ليق « مرفكو مهئادتعا

 هب اورّشام سك بلو) : . هلوقي م 8 نأ لا ءادتع الاكللد ليصافت 0 : 01

 ف 2 0 3 01100 : : 0
 ( ةبوثلاوقتاو اوئمأ مهنا وو ) : لاقم 4 أدهو « ( نوماعي اوناكو مهسفنأ

 ليوحم ىف نيالا 7 نأنا اك ا عرس م يسر

 نيزللا) مهأش نم نكمل اني لسكر لاق م * عقلا

 ”مكنئاوأف هب ر 5-5 نمو . دب لونمُؤي كنئلوأ هتوالث قد هداك ٠ 32 مانيا

 فيوختلا انام قا و هيلب و مالسلا هيلع مهاربإةصق رك 5 2 :(نوزحاتلا

 ل نارتقالا 0 ناكل نامزكيلع لوطي الو تال لع اممتخو 4 ةيحرتلاو

 ررةتام ىلا دعب ٌعوجرلاو « دوصقلا ءانثأ ىف ةضرتعم ءايشأ امهنبب نوكي دقق

 :تاين دملاف ةرقبلا ةروس ريظن تايكملا ىف ىهو ؛ ماعنالا ةروس ىف ىلاعت لاقو

 (قلا ينكوصم رز كوع ندب نم حج ايار نالت كانو
 رك ذ نم اهدعب امو ( خسنن ام ) ةبآ نأ عقاولاو ٠ لسأ نم ىلب لاق مه هلوق ليلدب

 لوقيس ) ىلاعتهلوقب ةلبقلا لي و< ىف نيفلاخلا نأش نم ناك امرك ذا ديبمتو ةئطوتك
 ( خلا .اهفسلا



 ( يارا ةلاملا )ا ريرعلا تاكككلا لوألا !لئلألا مه

 اذهو ( ًاملعو امك انين الكو ) : لاق عسولا هلذب دعب ًاروجأم ًاروذعم دهجما

 الحا ءال مشا رك دام لوا هتلاو نسا لاق. هلق نح ايف 297 ولت! قايبلا قت

 ا دلل اذه لعا نا اذ ارككلج دن دامقلا نأ تيارا قالكإلا

 قيفوتلا هللابو . رك ذام هنم ىنكيو . عسني انه طعلاو . هداهنجاب

 لهذ

 هسا هلع لا نإ همك هدعاتا نااف < "ليم الاء انه ىف كعادم ةنسللو

 اذإ الإ 6 هتسبإ ل هربغلا ئح 4 لظابلا نم هاو ةعمسلا مع تكد مالسلاو

 هيف نايبلا نم مدقت ام ىلع ةلاحإ توكسلا نكمي كلذ دنعف « هنالطب مدنع ررقت

 058 ايل| َُْف 5و 0 ل ها

 د ةعبارلا ةلأسملا

 1 ل ارا هل اول ف كيهرالا هن راق مع زملا | تارعلا قا دروزاذإ

 هلثم ىعملا اذه ىلإ مجري امو ء في وختلا عم ةيجرتلا كلككو ” نينعلاو

 اك كا لنك 6 نيكس و كواتلال لها ند عراق هيلا ]احا ك در نو

 ىلإ مجار ويف هافي 0 مهامعأب زاتئاو هللا مانو را ةلكر مطامعأب ةنحلا

2020 

 دقتعم ناك ناف هراكنإ ىلع ارداق هركني ملو لعفب ملع اذإ ) هل

 عجار ( خلا هتحصولع هل ةلالد الف ؛ هل ركنم هنأ ملع اا. ؛ هنع هاروت ثا لف

 لوصأالا ريرحت

 هر ف لاح هلق كلذ ىااهاربظأ نمو .اغم امبلع ةلمتفملا تا الان 5 (©)

 مولا كلذ دل عفو: لوف لإ سك قم نورس دار الا" تنإ) رهذللا
 ( ارورسو ةرضن مثاقلو



 ؟”6أ/قح ويف هنيدكت نارقلا تكسو نيلو الا نابل لع ى ارتلانصضقلا فال
2 1+ 

 عمسإ 2 (نذا 1 كر ىلا نا ع مهممو ) ىلاعت لا

 3 0 0 0 8 70 هلا درف « لطابلاو قحلا

 نود نيلاو) : لاك لاف مالكلا كلذب ةياذإلا اودصق الو ! ةيب الا ( حل

 ) ملأ باذع مهل را لوسو

 0 00 لاق هللامكفَزراعب اوقهنأ مهلبق اذإ وز : لاس لا

 : قافثإلا نع عانتما مهنم اذهف (! ةيعطأ هللا هاتي نم معطلا 7

 ل

 رح ند
- 

 نآل ( نيبُم لالض فدل 5 ناز ةرف 7 دف: 0 اف مدصق

 « ال» وأ « معل » كاد نأ 4 ا «» ثتباوحو رع لاثتما نع ديح كلت

 ةقلطملا ةّميشملاب عانتمالا ىلع حاحتحالا ىلإ اوعجر اهلف « نايصعلا وأ لاثتمالا كر

 ىلع اوضرتعا مهنأ هلصاحذإ ؟ اوفرعي مل ُثيح نم مهملع 2١7 بلقنا ضّراعنال ىثا

 مهن كف © قاقت الا مهفلكي نأ ءاش هللا نأل « ةقلطملا '”ةئيشملاب ةقلطملا ةئيشملا

 0 انغو :مهمعط ال مهمعطي نأ ءاشولو اتم ل طلال اتي يل

 : 3 سفن ىف
 7 :ةلرقأولا اق نرانا نايك د[ ناين ةدادو ل

 مالسلا هيلع هتباصإل ريرقت ( نلت افلميهش) لوقت اينما

 ناك امل نكل ؛ مالا هيلع دواد ىف كلذ فالخ ىلإ ءاعإ و « حلا كلذ ىف

 ةضراعملا مدعو لاتعد بجي 00 ارو مو ند 00 ١

 اذه مهلا هجوما للطلا ةئيشم اولثتملف اهوضراعمهنأل ؛ :ه مولع ةجحلا تبلقن اف ابف

 اهجوم ناك اذا اما .نينم وار وا هنلإ لق ىو ممأإ هجوم ) منا نإ ( هلوق نأ ىلع

 قيرط ىلع مهراقأ نيملسملا ءارقف ىلع ةقفنلا بلط ف مهنوثطخي . نينمؤملا ىلإ مهنم

 اذهف ؛ انم ةقفنلا نوبلطت مث ءاشي نه قزري هللا نإ نولوقت كلام أ ءارلا

 : ؛ بابلا اذه نم نوكي الف -_ لالضلا ةءاغ وهو « صقانت

 ("ا0 رانا لو اك رخأ امانا ءاش ول ) موق دح ىلع 6

 ةء الا ىف ىزارلا رخفلا ةعجارمب هنم نكمتي طسب ىلا جاتحي اذه هيجوبو 0



 ( :ةثلاثلا ةلاسملا ) زيققتلا باتكلا لوألا ليلدلا ب

 ند 6 يك اهطابو : ىح اهرهاظف 5 لطالاب رق ةحوزم هك هده ناف

 (هلوسرل كننإ لسيمشاو) : ىاعت لاقف 5 قباطم ريع وهو لفعل اراخإ ناك تسبح

 (1 ةلاطبا .( نويداكل نيقفانملا نإ دهشي هللاو ) : لاقو «لوقلا رهاظل ًاحبحصت

 (ةنايقلا وي ةتصبق هيج "ضر ًالاو هردق قح هللا اورّدق امو ) ىلاعتلاقو

 د ا لت ع 1 ع ةيعصو دمر لا د اما سل ل7 لا

 لوقت عبق لاقف 6 ! ئدوماي 0 ىنلاهل لاقف « سو هيلع هل لص ىنلا

 0 121 ل كام تارا عضو اذإ مسالا ابأإ

 ىتح عبانمث «التوأ هرصنخم ىوارلا راشأو ؟ هذ ىلع قلحلا رئاسو « هذ ىلع لابحلاو

 0 ل ا غلب

 «عبسأ ىلعتاومسلا كسمونلا نإ دمتي :لاقف « لسوهيلع هللا ىلص'ىنلا ىلإ ىدوجي

 « كلا انأ» :لوقي مث  عبصأ ىلع قالخلاو: عبصأ ىلع لابجلاو عبصأ ىلع نيضرألاو

 "قح هللا اوُرَدَق امو ) : لاق , هذجاون تدب ىتح سو هيلع هللا ىلص 0 كف

 دلل كادر اح سو ةيلعةشاا لك دا كم ىو (هرْدق

 0 0 اوردق امو) 00 هانعع و « اذهل رسسفم هن 5 للا

 را ( : هلوق كلَذو 4 5 ف ىقح ىدوييلا , ا 0

 عم بدأتي ل هنأ ىلإ تراشأو ( هنيميب تاّيِوُطَم ”تاومسلاو ةّمايقلا موب 0

 كللذو « هسفن عباصأب عاصألا 0 كا كل إبل كلو د كفر«: وبرلا

 ( هردق ىقح هللا ادردق ان د هب زنتلل فلا

 ( قئالخلاو ) ةظفل لبق 0 هل او 0

 : نيضرآلا ىلع لابجلا مدقتب ىذمرتلا هاور

 حيحص نسح : لاقو . ىذمرتلاو ىراخبلا ف (©)



 !؟”6 6 ق>وبف هبيذكت نع نارقلا تكسو نيلو الاناسل لعىب ارا صصقلا ىف ءادلم

 لصف

 نأ رع كراق ال نم ةعامج لدتسا دقف «راظنلا هالمتعا لام اذه دارطالر

 معطن كلن لو نيلصملا نم" ٠" "كلتا اولاق ): ىلاعت هلوقب « عورفلاب نوبطاخم رافكلا ل ا 6 5 0 3 01-1

 باحصأ نأ ىلءلدتساو . هتياكح دنع درا الطاب طوق ناكول ذإ ؛ةي الا ( نيكسلا

 ةثالث ) مهنأ موق نم ىكح الل ىلاعت هللا نأب « مهلك مهتمانو .ةعبس فبكلا

 (بيغلاب ًامجر ) : هلوقب كلذ بتعأ ( مهماك مهسداس ةسمخ ) مهمأو ( مهيلك مهعبار

 « اًنيش قحلا نمىنخغيال نونظلا مجرو : نظلا عابتا ريغ 0 الو ليلد مه سيل ىا

 معأىفر لق ( لاق لب 4 لاطب ب ةعمشإ . ) مهباكم مانو ةعبسسم ( : مهطوق ىكح الو

 يلوا ءاوقلا نود هتحص ىلع قاسملا لد ( ليلق الإ ميلي ام مهادعب

 5 مي هلع ىلا ليلقلا كرد ا لوشي ناكل سابع نبا نك قررت

 2 مالسلا هيلع 5 لوق نع لك 1 3 كيع نب لهس نع الوقنم تيارو 1

 ةيبا هيرب نأ و لأسنيح 0 نكأ هل ليقف( ١ ىفوملا ىحنفيك ٠ ىف رأبر)

 ؟نمؤت مل وأ ) : لاق هارت الأ.ناعإ ىلا ناعإ ةدابار :تلط ناك اعإو 40 0

 ردم لك اك يسيل نأ رسم كاوا“ ٍلعولف ( ىلب :لاق
 تلاق ) : هلوق ىف بارعأالا نم موق نع هللا ىكحام فال . ناعرالا ىف ةدايزلا
 مك 1 اونمؤت 1 لق: : هلوعب 2 لع در لاح ا ناف ) 8 ا رعأألا

 ( كيواق ىف ناميالا لخدي الو
 قىح 6 وه امو 6 ايلخاتف فرع نارقلا ف تراراكشملا ىراخ 6 نمز

 4 لطاب وه امم

 | 7 ىلإ( هللالوسر ا 1 ا ولاق نوقفانملا كءاح اذإ ) : كاع لاق دقف
 هرد

 اذه مطوخدو ميليلعت لس دقف ىأ 1
 000 وه ام هنلإ هللا همنل ىأ 6



 للا 011 رمل كاتتلا ألا لدا "ه5

 "00 لا( فلا رع هناي ةلقإا |[ ضر الاو تاوحلا ىامهلا لب )

 001 كدا ٠ لآ( ضو للا ر ر لأن كارلا ذا )

 را اا ا

 الا 2 نم جس لع للسلا كيو كاش ا ركاطت ا ىاثلا امأو)

 0[ .اناسو .انامو 4 اهرب ىو ئىدجو ء اناقرت نك نارتلا ناك ءاهرارتإو

 اذهو ؛مومعلاو قالطإلاو « ليصفتلاو ةلمخلا ىلع قلخلا ىلع هللا ووك هنن

 ل ام عي ناذ ا هيلع هع 9 مح ف كامديف كح س١ نأ ىأي ىنعملا

 قح وهف « هيف مهئارتفاو مهداسفإ ىلع هبني ملو « مهماكحأو نيلوألا عئارش نم هيف
 [.نكلو « هيف حدق ةهحنمال ؛ موق هعنع و « انتعي رش ىف ةفئاط دنع ةدمع لعج

 قرتفي الو « انتعيرشك قدصو قح هنأ ىلع اوقفتا دقف « كلذ نع جراخ ناب

 لو الا لعهيبنتلا كح ىف ناكل هيف رمأ ىلع هبن ولو « طقف خسنلا كح الإ امهنيبام

 (هواقعام دعب نم هن وف رح هللا الك نوعمس مهنم قب فنك كفو )2كم هل كا

 0 فادح ا نإ نولوقي « هعضاوم نع ملكلا نوف رحب ) : هلوقو « ةيآلا

 « هعضاوم دعب نمملكلا ن وف رح اوداه كك )ىلا هلوو كلذكو !ةيبالا

 اند فاسو هلا 0 انعارو عمم ريغ عمساو يطا ناو

 0 لا ل كحاب عيج مسقلا اذه ل كم كولا طعلا نم اذه راصف

 ايا او ا ادا ل لاك ال كايا هلا 5

 كلا كا ةصقو © مالسلا هيلع ىع وم عم ر مض1لا ةصقو « نسضرقلا ىد

 : كلذ او

 )١( عئارشلانم سيللوألا ناف ؛ ةلأسملا ردصفف رك ذام ريغ رخآ عون اذه «

 فوطعم وبف كلذ ريغو فيرحت نم اهلعل خد امو اممكح ىفامو عئارشلانم اذهو
 هلوق هديؤيو ىناثلا ىلع ايناث اليلد نوكي نأ لمتحو : ( خلا ةباكح لك ) هلوق ىلع
 نوكيو ( لوآلا طفلا نم اذه راصف ) هلوقو خلا (هلفازرملا لع هن ولو ) دعب
 صحصقلاو عئارشلاب قلعتي ام معأ ( ةباكح لك ) الوأ هلوق



 ممم قح وبف هبيذكتنعتكسونيلو ألا ناسل لعن آر قلا ف ءاجام (ةثلاثلا ةلأسملا)

 د ةثلاثلا ةلأسملا ا

 يا ع اهلبقمقي تأ واخ تاق نارذلا لف كفو ياك 0

 و د ل ف لاكشإ الف در عقو نإف . الوأ . 0

 هقدصو ىكمملا ةح ليلد كلذف در ب عقيل

 ذإ م هناك 0 ةاثمأ نمو ناهر ىلا جات كك جاظو ل امل أمأ

 باتكلا 0 ند لق 2 كبف ال( ءىش نم 0 2 0 1 اولق

 ماعنألاو ثرح لا نم 0 7 5 اولعحو) : - لاقو | ةيالا ( ؟ 2 ه4 ءاح ع

 : هلوقب و « ( ( مهمحزب ) : ) : هلوقب « اومحز ام ءارتفاىل |ءتيكنتلا مقوف « ةيالا ( ًابيصن

 اس داس هذه اولاقو ) : 11 ايي

 ماعنألا هذه نوطب قام اولاقو ) : لاق مل ( نورتي اوناك امم مه زحتيس ) : هلو

 . كلذ ىلع ةدايز ( مهفصو مهي زحيس ) : ةلوقب هداسف ىلع هبنف ؟ ةبآلا ( ةصلاخ

 ( نورخآ موقديلعهناعأو هارّتفا كف الإ اذه "نإ اورفكَن يذلا لاقو ) : ىلاعت لاقو

 ( نيلوألا ”ريطاسأ اولقو ) : لاق مث ( ًاروزو ما جلع دا

 نولاظلا لاقو ) : لاق مث ءةيآلا ها لز ة

 لاك يلا كالا نعد د 6 ظنا 2: كا لاق 09 1 رع الحر كا نوميست نإ

 ار را رنا فكما لاقو ) ىلاعت لاقو ( | 0

 كش ىف م ل 1 هلوقب ميلعدر م( اطل 5 هيلع لن 1 هلوق ىلإ

 مهيلع در مث ( انو هللا دحتااولاقو ) : لأقو  كللانهءامرخا لا(

 : ا نم داع ندع : هاوقك !فارثلا ءانأ فق تقح ل ا

 ضرآلا ىف نمو تاومسلاىننم هتلنإ الأ) ةيآ ىف اك 2 0(

 ىام هل ىنغلا وه هناحبس ) هلوق عم ( ءاكرش هللا نود نم نوعدب نيذلا عبني امو

 اكولمم دلولا الو كيرشلا نوكي الو ( ضرآلا ىفامو تاومسلا

 الموافقات  ج٠ م ١



 (ةياقإ كلا ز ر لا الا لو نا ليلدللا 10

 واح لاو تايآلا

 دل ني ( علا ترعاه عبارلاو »

 برعلا دبعت لو ؛ ةشبكوبأ مل كلذ عدتبا « ةعازخ مهو « هتدبع برعلا نوكل

 تع كلل تاهرع فق وكلا نم

 لف
 هل ول ل م ول ا ا

 عفو امبداح الا كفرت ريع : دإ 4 ةئسلا ىععملا اده ق نارقلا كراسلا لوقو

 دلل ةيففا واو و ولا ر هاذ ةنرغ ًالاناهمهف لاحم الو». :اكراتطأ “لع

 ناك دقل ليق كلذ دعب ناك اماف . تالث دعب ىحاض الا مول راخدا نع مالسلاو

 © ةئفس الا ةاكم نودختتي و © كدولا» اهننم نولمح و 2 مهاياحضب نعت لماثلا

 مالسلاو ةالصلاهيلعل اقف : كالامدعاناختضلا مول نع تنبع اولاق 4 كاداعو 5 لاقف-

 نا اورخ داواوقدصتو اولكف 2 مكيلع ع ولا ةفادلا ل نم ) 3 اعإ 0(

 ُثيدح نإف « ةعاملا ةالصنع فاخم نم. تويبلاقارحإب ديدهتلا "7 ثيدحهنمو.

 داعم الإ علك كج ظمو اكتبو دلو. هلو ده قالا لشاب هنأ نيبتفاةهعجنملا

 ادرمأ ا مهنأوهو ©« ببس نع عقاو تاننلاب لامعألا () ثيدحو . قافنلا مولعم

 1 ء(6م 1 2 3 . 1

 3 دارا ( ةارمأ باسل رحاه 8-1 6 ناكو 6 ره الل سان رحاه ةرحطاب

 ركام ؟ تلي كلذ ادن ناكتف « نط الل ةرجملا درع دصقي لو + سيق مأ ىمست

 (ح10نص حا جزر مدقت :(9)

 مصرا ا كا لل
 ):( مدمت ١ صد+ ١00 (

 ( اهبحكتي ةأرما وأ ) ثيدحلا ىف لاق كلذلو ىنعي (0)



 358١ هرصع ىف برعلا لاوحأو « ليزعتلا ب ةفرعم نم نآرقلا لع ىف دبال

 لصف

 ةلاح .اماوعأ زاخو اطاطأو اذا رقأ خف ثمل كاد هن كنت 08

 هش" نارآلا ع 0 ا ناد عا 2 0 نانو“ لرنقلا

 تفكر. ةمردلا 130 جورخلا رذعتي ىلا تالاكش لاو هبشلا ىف مقو الإو

 ترودو ردصلا جاثيام ه هيف نا اف « دصاقملاب غ 1 قاثلا عونلاف هناب 5 ” مدقت 0

 0 0 دار ! ىلع نيعت 0 2 نكح الز ماقملا اذه ىف نيقيلا

 صعب ريبغل 9 0 )6 هب نوح 1 لبق وذ م جحلا لصأب رم اللا

 امال دلال اري تلد عاتب دف يردك 0 ا

 2 تلا جح سان انلالعمّشو ) ىلاعت هل وذىف 0 جحلاباجيإ ءاح اع و كلذ 5 ب

 مال 1 : ةرمعلا ب اجنإ وأ جحلا با | ىلع ليلد 4 هب الا ف 0 اذه فر ادإو

 ىايورع لق ("[أظحا وأ ادب تالا حاز الاضر )لاك ها

 3 ديحوتلا مدحأ ديا ريف 3 00 ديع ىبدح اوك مم ايل 4 كتلة كلذ نإ فسوبب

 دنع رفكلاب قطنلا نع مهل افع اك « تلذ نع مهل افعف « رثكسلاب ءىطخبف ”مهيف

 / 00 ءلاوقاتعلاو قالطلا ىف نامي الا لع سيل ؛ كرشلا ىلع اذهف:لاق.هارك الا

 مهامز ىف قاتعلاو قالطلاب ناعألا نكت /

 ) ؟ ءامسلا فن م 2 ا ( ) مهقوف نم مهر نوفاحب ) 5 لاك هلوق )» تلاثلاو 2

 نود ارنك نإ د( شر الا د الا 2 مهداتعم ىلع ىرج انإ « كلذ هاما

 00 ا وأ قوفلا قايمج» تايالا تا 4 لا

 : 1 لاق 9 كالدلوت ل ههح تأ د لعليل 5 هيف وكي الف ؛ ضرالاد هوعّدا 0 ١

 رئت لو قا دق ارا« لزبابن و( 199 بيقوو نو بتل مهلع َركي)

 و 0

 امنإ ءقوف الإ نوكي ال فقسلا ن'ال.ةبجلا صيصختل ةيقوفلا تسيلف ىأ (؟)



 (ةفاثلا لاقل ) وعلا تاركا لو لا اد مو

 ايقلا موي سانلا ىلاي « لاق 22 ل در ول الإ هله ري

 ع نمل وعلم نإ افق ماكزلا ةئيهك مذخأي ىتح يس و 0

 مع لوي نأ لجرلا هقف نم ناف « رعأ هللا لقيلف 52 1 نمو « هب لقيلف اماع

 0 هنلإ لص ىنلا ىلع اوصعتسا اًشيرق ند اذه ناك اعإ ى» رعأ ار : هن هل

 0 5011 22 ريو تخف اص ان كفوا لا ايدس ماع اهدي سو

 0 ديلا ند ناعشلاب ةييل ر اهنيب وب هنيبر_ اوف ةايملا لا رطب" لترا ليش

 ةصقلا رخآ ىلا «ةي.آلا ( ناخدب ءامسلا اب امور كماراف )و دما
 0 ا ناي كل مثلا ىف لولا تاجا ن تدعو

 تل زو . انالاجلالا قرطت نود ص وضيلا ىلع هانعم لثمملا لما فرعي مل بسلا

 دا 2 ااوةالصلاهيلع لاق دقوءتالاكش الا

 - هماع هنا د ىلا كا لع دقل هل هللاو : 1 | دقو « دوعسم نيا

 1 اتكب | مهماعأ ن1 لولا هريغ هلإ ال ىذلاو 5 ١ ثيدح 8 0

 ةنآوإلا 1 كان 3 اذ ال تل :,أ لعأ ١ :أالإ كاتبا هروس

 الا دك ملال نشا اتكب لع 0 أ لعأواو ؟ تازنأ مف |ءأ

 تحف : هنا لاب املاع اه ا ءلا ن وكي ىلا مواعلا 00 يم ا

 ردوا اذارأ او تلا 7-5 ا نا الإ دي 4 هللا ل

 8 لاق نيرريس اة بانَس هلا لع ملعت ىلع صبي رحتلا لإ رشم 9 ف صن

 دقق 34 دادسلاب كرلعَو 4 هللا قنا لاقف 0 هلا نم ءىس نع ةديسع ا

 . ااسلالل ةلوازملاب رهاظ وهف زاخا ل نأ هلأ كم ُ كوماعي ن :يذلابهذ

 و ىلوم ماسو . لبج ف! ا مع ا را

 .ريغصلا عماجلانم ها حيحص دانساب رمع نبا نع مكاحلاو ىذمرتلا هور ( ةفيذح

 لاق« دوعسم نبا" نع نازيلا ماهر. ىهذلا هرقأو حصص : مك احلا لاق ىوانملا لاق

 « نيحيحصلا ىف جرخ ملام اذه نأ 35 ولأ عيتص ةضقو « تاقث هلاجر : ىمتملا

 3 هد دك ف ىراخلا هداج دقو



 614 ءرسع ف فرعلا لاوحأو © ليرتكلا لابس" ةفرشم نم تارقلا لع ىف دب ال

 ىلع دوراملا مدقق ٠ نيررحبلا ىلع نوءظم نب ةمادق لمعتسا رمح ثأن قول

 لاق لووساامب لف دينشر : نكت ارخخ نراها ا تو ا ا

 خفإ ةمادقاب'رمعلاتف ع كيا رك ذو يلزم" اس ملح يشر ةريرك ١

 + لع مق اخ نأ كلا ناك م مسعر او ناو نا

 لاقف خلاا ( حان تاحلاصلا اوامعؤا وتم نذل لع نبل ) لوشن

 ىفو . هللا مارح ام تبتجا هتلاةرعا اذإ تما ري راتلا تاطغا فلا

 ع هللا كناقكب ةقأو .ارع واه كفا اكياتك كاطللو قي قزح م : لاقفةياور

 را 6 ت0 ا هلل نأ لافت كا

 اونسحأو اوذنا مث 6 اونماو اوقثا مث « تاحلاصلا اولمعو ار

 كفالات ا 1 ملسو هيلع هل 0 هللا لوسر عم تدهش

 اردع قلزت ١ تاي الاوز نإ نابع تارا < زنا نود ضل 0

 مويلع مرت نأ لبق هللا اوقل 1 نضال[ ندع ؛, نيقاتلا لعاةححو 4 212

 (نيسملاو ردلا اعإاونما ”نينلا اع ان)-* لوك هلآ نال نئفايلا |

 مث ءتاحلاصلا اولمعو أونمآ 0 نم ناك ناف . ىرخألا ب آلا رخآ ىلا أرق مث
 : رمع لاق . رخلا برشي نأ ىهن دق هللا ناف ٠ اونسحأو اوقتا مث ءاونمآو:اوقتا

 كالا شلل

 نب ديزيمويلعو « رخا ماشلالهأ نم رفن برش : لاق ىضاقلا ليعمسا ىكحو

 (اونمآ نيذذلا ىلع سيا ) : ةياآلا هذه اولو انتو « لالح انل ىه : اولاقف « نايفس ىنأ

 لبق"ىلا مهم ثعبانأ : هيلا رمع بتكنف لاق « رمع ىلإ مهيف بتكف لاق ! ةيآلا

 ريمأأي : اولاقف ٠ سانلا مهيف راستسا رمع ىلع اومدق نأ املف . كالبق نم اودسفي. نأ

 ثيدحلارخآىلا هب نذ اي ملامهنيدىف اوعرشو « هللا ىلع اوبذك دق مهأىرن نينمؤلا

 نع جورخلا ىلا ىدؤت ليزعتلا بابسأ نع ةافغلا نأ نابب نيئيدحلا ىنف
 ١ تاي الاب دوصقملا

 <. ةيأرإ قارعلل ينو ةايدر دخيسللا ف تك ا ناكف دوس نما كا 1 0



 ( ةنانلا ةلاغا ) ري ردلا تبانكلا لوألا للذلا م

 رمح لاح < "لاق 6 محلا مقار نع ديبع وبأ ىورام ىعملا انه حصوب. و

 كالا از د اراكمو همألاةذه تلخ ا - هذه تدع م

 لزن مف انماعو « هانأرقف نارقلا اني ١ 1100 2 د01 ا: سابع ج1

 كادر وبلا يف نوردب. الو نآرقلا نوءرقي ماوقأ اندعب نوكيس هنإو

 46 هرهتشنأو رم هرحزف 1 اولتتقا ا ا

 ( كر دعا.::اراعتا فيلإ عراف 340 طبل اقل يق الع رات و ن6 نتاتغ نيا فرخناف

 ه6: ناضعألا َْى حييحص هلاق 0 0 هبحععأو هل اوورمع فارعف ( هيلع هداعاف ! ! يلف ام

 برقأ وه امب نيبتيو
 ع - 3 6ع 7

 رافكلا ىف تازنأ تايآ ىلإ اوقلطنا مهنأ « هللا قلخ َرارسش ماري : لاق ؟ ةيرورحلا

 ةيفانلا هوو. ءةييلغ دوسابع نياادعبتو ىلا 000 اذهف . ديزل ل اع اهواءؤ

 . لك ناك نبل : هل لق لاقو « سابع نبا انسبابت نيلوأب ناو الم 1قأ قر
 0 سل - ع ع ِِء هاو

 نعمطاسف 0 هيلع هلل ىلص د ا ؟ ةيآلا تن كلام 5 سائيع مدا

 امو هنع هوريخأ اع هيلا اودمحتسا دقن ا هوراف 6 هرجعل هوريخاو هأنإ ةأومتت بف 00

 وكلا فاشن ةقاردغأ نإ < 2 مالا يا اوثوأ اجب اوحرفو « مهلأس

 . نب فيبشلا اذهف ) وطب مام اودم# تأ نآوتتعو : هلوق ىل ٍ!إ كلا ا

 ناورمل رهظام ريغ ةيآلا نم دوصقملا أ

 نعت ناو وو ] ؟ وق يلح ندتك قلما و7 رانك زم يوفق

 دارملا ىععملا نيعت كتبا فرغ اذاف

 هبا الأ لوزن لبق لصحب ناد 5 أضعب مهضعب ملكت مدع وذو 0 (كارلل



 31# ملا ليزنتلا بابسأ ةفرعم ن ام نأ رقلا لع ىف دب ل ( ةيناثلا ةلأسلا )

 ”ىرع ناساب ) : لاقو. ( نومي "1 ال ايفر كافر

 همهف 1 ولا تيتا ريغ: كلذف هزاحعإ 1 0000

 واوأ ا ياويل او رودي كراش كيلإ اعلا ا هيناعتا

 هلم ناك ام كاذكو « مهفتلاو.ربدتلا ىلإ لوصولا ناكمإ مزلتسمي اذهف ( بابلألا

 رهاظ وهو.

 الاي

( 

 د« ةناثلا ةلأسملا ©

 نارمأ تلده لع ليلدلاوأ نارقلا لع داراديولا ةمزال ل زمتلا «يابسأ ةفركل

 دا قارعلا مظن زاحعإ هب فرعي ىذلا نايبلاو ىتاعملا ع نا( اع

 لاح : علا --7 ا تت أانضتقم هفر عم ىلع هرادم اعإ 6 0 مالك لي ةفرعم نع

 مالكلا ذإ ؛ عيا ران لاذلو «تطاخلا وأ« تءاطإلا نسق هيوم لكلا

 « كللذ ريغ تبسحلو'( نيطاخم تصحو« نيلاح تسكل همهف فلتح دحاولا

 كلذ ريعو حيبومو را ٍش نم ا نام هل> ديرو 6 دحاو هظفل 6 ماهفتسالاك

 اهانعمو لع كلذ ترانا اور ماو ديدهتلاو ةيحارزالا يسن دلال ا
1 

 لقني فاح لك أ سيلرو د ا ياي ها يع ,اذتا روم ًالادالا دارملا

 ةلانلاةنئارقلا» كعب تلتف لذإ وا ءنوتنلا 0 سفنب نورتناا

 لكشم لكل ةعفار بابساالا ةفرعمو « هنم ءىد مهف وأ ؛ ةلج مالكلا مهف تاف

 وه. بنسلا ةفو عم هش 5 الاب ياكل مهف ىف تامهملا نم تا

 هحولا أنه ٠ نع ا 8 لاخلا ىحدتعم هفرعم ىن نعم

 تالاكش الاومبشلا ف مقوم كاكا اس كل نا 1 ىناثلا هحولا )

 ةنظم كلذو « فالتخالا عقي ىح لاجإلا در نم, ةرهاظلا نحو ا

 هبجو ىلع همهف نم هزاجتإ عنمب ال هوجولا عيمج ىلعف . كلذ.
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 د« ىلوألا ةلأسملا

 ءةمكحلا عوبنيو « ةللا ةدمعو « ةعيرشلا ةيلكن أ ررقت دق باتكلا نإ

 00110 نار لإ ف طال أو راطتلاو راكان رونو © ةلاكيرلا هاذ

 مولعمدن 3 123 ل او قا جاتحال هاك اذهو . هفلاخ ءىشب كقعذلو

 ةعب رشلا تايلك ىلع عالطالا مار نأ: ةروْزص مزل تللذك ناك اذإو ."ةمألا نيد“

 كفرا قف او ريا ديا نأ1 ١ ابلعأ ف اكلاو.« اهيلصاقم كارذإ ىف عمطو

 ا يا رع ا ال تاكو ارح : لابلاو مايالا رم ىلع هسيلج

 نا والا ل 1 وب نب الا زم هدا كو «ةيلطلاب رفظر نأو « ةبعبلاب زوي

 ةنسلا نم كلذ ىلع هنيعي ٠١ لواو نم الإ هيلع ردع الو «كلذ ىلع ًارداق ناك

 ىف هديب ذآ , نيمدقتملا فلسلاو « نيقباسلا ةمنألا مالكف الإو باتكلل ةنيبمل

 هيفا رك يلع لا نمتلا اذ
 اوتأي نأءاغابلا زجعأو.« ءاحصفلا مُهأ ازحعم نارقلا نك ث يح نف ' 0

1 
 نيبت اك« ىبرعلا ناسالا ىف ةب رّدلا طرشب نكل « ىبهنودب رمأ ام هللا نع هيف مهفلل

 كك 1 فنا لوشلا .كاردا نع زاحعإلاب جرخ علادإ 4 دايخألا اكو

 ل كادر ةهالا نع عوفرم كلذو « قاطبال ام فيلكت نم هب مهباطخ

 ناسالا ىف رشبلا مالك سنح نم مالك داربإ بحعلا نم ذإ « هيف ةيزاحعالا هوجولا

 ولو هلثم ةروسب نايت الا ىلع رشبلا ردخال : « لوقعم موهفم « بيلاس لا اعلا

 هانم ةضراعم ىلع اوناك ام ريق ره امس 1 ينك اودع

 0 نابل 00 كلو كلاعت هللا لاق دقو « ا ارنا ام زدعأ
 5 علا | يس

 رو 0 00 كلنا 0 5 2 2 1 3 نم 957

 (خلا أ زجعم لا



 +728 ةرادلا فادكعلا وألا .:نتستتلا ككل ةلذاذلا ىف امانلا سراقلا

 .؛ ىنعملا اذه ؟'7 ليبق نم انتلأسف كللذ تيب اذإ و . هتقو نع نايبلا ريخأت عانتماب

 عم هب فياكتلا دصقي نأ انمإ رسم رثغ واع ةدورو لو كش ١

 الام فيلكت ىلا مجر دصق نإو ؛ نر كلن دع م نإف . ل هنايب مدع

 57 بأ نييعولا قيانه لعأل - ةلايلا تا كال وصاالا قئالذ تير

 .قلعت نع هانعم جورخ نم دب الف "لمي نارقلا ىف ءاج نإ - ثلاثلاو ىناثلا

 فواطملا وهو: ئرشنلا تول قمتم ءاج ام. كلتكأو ند لا

 كيضفتلا لع جالا ى

 0 عامجإالاو « ةنسلاو ؛ بتاتكشلا 37

 -؟ اهيف رظْنلا ىلع انّرضتقا اهاوثس امل لعأألا اه ةتشتلاؤ بائكتلا ناك الو

 نأ عم «امهريغ ىف رظانلا هيلإ رقتخي ام ًاريبك_ 9ندكتلا ءانثأ ىف اهيل

 .ىف مالكلا نع توكسلا انيأرف « امهب اولفكت ”75|مهادع امب اولفكت نييلوصألا

 ناعتسملا هللاو ةنسلاو باتكلا ىنع راصتقالاو « ىأرلاو عامج إلا

 - كتان هقو قاتكتلا وهو ابق مك

 .لوصح عم ىنعي :نايبلل ريخأت درجم ناك كاذ نآل :دشأ يه ل كوش ( ١١

 هدعب الوراسو هبلع هللا لص ءدهع ىفال ؛ انمار ناي الق اذه امأ ”تقاولا دقن ناكل

 'اضيأدن عيرفتلا اذه طبراجتح ملف ءلوآلاف ةاثمزك 3 نال امج هدفا 4 ١

 هريغو سابق نم قابلا لمشي (9)
 .ضزعت هنأ ىأ : قحاللاو قباسلا هادنفي 5 ( ةنسلاو ) ةيلكطقنم هبف'لحا (4]
 امهتحامل هضرعت .انثأ ةنسلاو باتكلا ريغب ةقلعتملا تحابمملا نم ريثكل

 أضيأ ةسلاو ناتكلا نع توكسلا ال و ذلا ىصس ن5



 ( ةرشع ةيناثلا ةلأسملا ) لاجالاو ناكل ف نمماحلا دل مك

 0 1 للان رس را هن كدر قمكملا يلق نأ ل
 ؟ فيلكت هيلع ىنبني اع ناقلغتي_ ال هباشتلاو لامجالا نإ لاقي فيكف ( انبر دنع

 0 و كل نعال فظل ل1 0 تيد نأ باول

 جار وهو ؛ مذللا طانم ىف ثيدحلا هبا عراشلا باطخ ىف عقاولا هباشنلا

 .فيلكت قلعتيال نأ دارلاف لس نإو ؛ هباشتلا 0 لصفىف رم امسح دهن رظن ىلا
 أب كلدو « لمت وه ثيح نم ةقلكتلا هب قلعتي, دقو « ىلاعت هللأدنع دارملا هانغم

 11 تداول د ذاكلا لاق نق ل0 نإ هرقف كي نأكل + نأ نظن 5 أ

 لاف اغ لاك نيو ركل قبو "قبو دبا ارانملا تافقعلا 20115

 1 ل تقلا لأ ولا ردا لع لا )” : ا دانعلا

 هي لاق الا و تل ولعت د 0 7 اذه . كالذ ها ارو 6 أن 5

 حص نإ هيف فرصتي وأ« هيلع وهام ىلعادفتعإ تيح نم 6 دوجوم لكب قلعتم

 رظنلا هوجو نم كلذ ريغ ىلا « هيف دابعلا فرصت
 ميهفت نيفلكملا ىلع دراولا باطخلا نم ىعرشلا دوصقلا نأ ( قاتلا ةحولا)

 انيب هنوك مزلتسي اذهو ؛ مهارخأو مهايند ىف مل ةحاصم وه امن « مهيلع امو مهام

 :لامحإ و هايتشا دصقلا اذه بسحي هيف ناك ولو . ةابتشا الو هيف لامخإ ال احضاو

 « حلاصملا ىعر ةهج نم عنتم كللذو « ةدئاف عقت لف « باطخلا د ل تت

 هريغ نم دوصقم تاطخ لقشي ال ذإ ؛ اًهيعر "7 مدع وأ « ًاماتحنا وأ « الضفت

 دوصقم رمهفت

 9030 ةداللا فر ع ناسلا 1 عزت ىلع يسن ىلإ تاكا
 فارتعالا ىتبف « ًاممسلاحلا فياكت عانتما ناب رم دقو « لاح فيلكت زكو< نم

 هئجارف ١ كانه ةثلاثلأ ةلأسلا قم هباشتملا نم تلاثلا عونلاف (1) ٠
 ءاممىلإ ةليل لك انبر لني ) ظفلب ىتاسنلا الإ ةتسلا نع ريسيتلا فهاور (؟)

 ( خلا ايندلا
 111 ا تعج ع ونموه حاصملا ةياعر نع رظنلا عطق عم ىتح ىأ(©)



 و هب تيكتلا ناعتيراحم لح هي 0

 يق رس ا لا ل كي ا نأ حصي الف

 لاعلان الو «( تايناشتم يسار : هيلا لئلا « 10 ٠

 دارلا سما لع هي نامالا الا فاك هين سل هنآ سا
 0 مهيواق ىف نيل امأف ) : ىلاعتهللا لاق دقق ؟ هنم فاكملا مهفيام ىلعال هنم»

 اشتم او سسانلاو" (انير د ىو عك  هكلركلا هل لا ١
 نإو « مييلع هباستم سيلف هنوهعي نيحسارلا نإ لاق 0 : نيبه دم ىلع انهه دارملا'

 نم.ءامطلا ريغ ل وأ رمل يب لص تلا تسلا راك 2
 فيلكتلاف ( هلا الا ) : هلوق ىلع فقولا نإو .هنوماعي ال مهنإ لاق نمو . سانلا:

 ؛ هب فلكي مث هانعم مهفيال لمم مث نو نر عوفرم هب دارياع

 اوسل ريغلا كلذف « مريغ نود هلع نومتخا م نيخسارلا نإ انلق اذإ اذكهو.

 كلذ دنعفر ؛ ديلقت وأ ةاهحاب' نيني 6 مهيلع اهمتْشم ماد ام « هاضتقم 0

 ظ تايسلاارلا ا هه دنا مغترب

 ةعب رشلاىف نأ ةئندلا ا 0 اهماّستم 1 ا دق : ليق ناف

 هذهو « تاي 2 5 0 ؟ مارحلاو . 1 :لالحلا » : هلوقب « تاهشتم

 0 د را كيد |ىقتتانف » : موقل « دابعلالاعفأب ةاقتمتاههتشملا

 ( اشتم رحاو ) لاعت هلونرنأ ا "كيك الع ساس تا

 نركت نأ حصيو ٠ وأ دا وه اذه . ةناجيشام قرضا طاوس

 مي لا مآعلا عملا لمح لكلاو ةراسلا فا
 م. نوكي ن ا روصتي الف ) دعب هلوقو « ةلباقتم نوكت الف افنآ ايلا راسشملا فاضل

 وهو دحاو اهنم دارملا نأو انلاث الامتحا ىضتتتي ( هب فاكي مث هانعم مهفي ال لمجب
 هع لص اارع فكصؤران ال دا الن ضرك ١ هب اشتملا

 بصن الو هنمدارملاةقيقح مهفىلإلييسانل لءحب ملاموهو ؛قيقحلاهباشملاوهو )١(
 كلذ لع ليل>

 (م5 ص_ عج مده (؟١)

 ا! ىلا 7



 (0 20 012001 لا لاو لإ ى رسال لعفلا 06

 :هيفو 2 00 ءاضيَبلا ىل 0 0 رمل وو ؟نايألا

 000 يدلل تاك 0 ام اولضُت نل نينثا كيف تكرن د
 11 ورشا لأ د رق دع 0000 ىلاعت هلوق ا

 0 دل فو د لسعم لك نع ًاحامو ظ ل نأ م ا

 0 0 مكترمأ دقو الا هب هلل مرمأ اعمر 1

 نارقلا ىف ناك ناف عا ادهونم 27 هع 2 تقول هي هلا 7
/ 

 اهدوحسو اهعوك رو اهتيقاومق 3 تافاضإل ايف © ةنقلا همني دفع لمع

 جحللو « لاومالا ن ٠ م ةنم جر امو اقوأو اهريداقمو 5ك زللو 2 اياك ا

 مالسلاوةالصلاهيلع نيب مث . كلذ ا مكس كانَ م
0 

 مالسلاو ةالصلا هيلع هنم ناب عيممجاو ؛ - كك هيلع صخب 0 6 كالذ ءارو ف

 مهفي الام وأ ىعملا مهبم وأ '  ”لمم ةعي رشلا ىف دجو نإف اذه تبب اذاف : تر

 قررا ف ريستلاو هج رخأو ضاب رع نع كا ل ناو لا اد 0

 ىف احلا نع ريغصلا عماجلا ىف هاورو فالتخا ضعبي أطوملا ف هاور (؟)

 خلا ( ىتسو هللا باتك امهدعب أولضت نل نيئيش مكيف تكرت ) ظفلب هكردتسم

 لاقي هلثمو ؟ هيف لامجإ ال هنع ىبمن وأ هب رمأ ام لك نأ ىضتقي اذه لهو (+)

 هن ال ءاهب لالدتسالا ةماقتسا حشري اهيف ةمعنلا مامتِإ نا الإ « ىلوأالا ةيب الا ىف

 ناف اضيأو . ةمات اهيف ةمعنلا نوكت ال ةعيرشلا ضعبل مهف مدعو لامجا قب اذإ

 هف لاؤسل اف ثيدحلا امأ . دارملا موهفم ريغ ءىث هنم قب اذإ لاقي ال نيدلا لاك

 : اهجوتملازبالإ

 نختار ن هنأ ىعور٠ف ثفن دق نيم الا حورلا نإو ) هتيقب (:4)

 هدتسم ىف هّنع هللا ىضر' ئفادشلا مامالا هاور ( بلطلا"ق اوامجأف ءابقزر قوتشت

 رمخا مول مرحتو ررغلاوشجنلاك عيبلا ىف ىهانملا رثك أو . رطفلا ةاكرك (5)
 (هعم هلثمو باتكلا تيتوأ ىنإ الأ ١ ملسو هيلع هللا لص لاق ام ةيله الإ

 ىخ تابنلا نم عون ب'الاك ىنعملا ؤئخ (مهبم وا) كرتشملاك (لمجم) (1)

 هجولاك اعضوهنمردابتملا هانعم لقعيالىا ( مهفي الام وأ) - قبس ام رمح ىلع هانعم



 ل كر هب فيلكتلا قلعت امم ركل ( ةرشع ةيناثلا 1

 0 نزلا كنف ا رقتفيال « داهمحا ا نأ لع اداقلع

 لئاسم نم ريثكو «مونلا نم ءوضولاو « لوعلا ةلأسك ؛ ءاود 2

 انل نيب و سو هيلع هلل ىلص هتاذل لوسر تام:تاطألا نبا رمع اهنف لاق قلاب

 عيمجال داهتجا 0 هله نثق لاق 6 رات را

 ل يا ا م مهريغ نود ةباحصلا هب صتخمال

 و 0 رب ةحح هيأرو ىلاحصلا لوق لعجم نم مهنم ناف

 20 ل ا دف نا لاو كيداح لك م رك

 انه هرث د خلا جاتحم

 6 ةرشع ةيناثلا ةلأسملا لع

 ةغذلاف مقاو "7 ريغ امو ؛ فيلكيت ةيلعإ شنو ىلخمامإ لا

 ؛ حوا نم كلذ ناو

 ركل تلك مويلا) :ىلاعت ةلوذك ؛ كلذ لع "0

 ىدهو سانا ا ذه ) : هلوقو 0 5 ىجمقل يلع 6 أو كيد

 ل مل ل ا هلوقو ( نيقتهل ةظعومو

 ( نينسخفمال ةحروىدم ) (نيتتللىدُه): 0 نور ميلقلف ملل

 نم ىععملا اذه 0 لكو 6 ناب ك عمي ال لمحلاَو ل نيم 10 نك امإو

 نممو . سايقلا ىلع هيهذم مدقيف كك كيتاسالاكا)اهلوفو هتلع - انا

 باعحأ ضعبو ىزارلا ىأر وهو امل لوق ىف لبنح نءاو ىعفاشلاو كلام هيلا ا
 ةفينح ىنأ

 سيلف هنويلعي ال مهنإ انلق نإ انآ ةاضملا نونلعب نيكسا لاا نأ للف اذ 20

 قح هنم هدار رام ع أو تا دع نم نأ لع اإل الإ نقار فيل

 هددصل وه امف ةب الا ةيقب ىلإ ةجاحال ()

 هللا للص هاشاحو . 1 ا نودب لمجم,ىث قب اذاف ىأ ١:(

 مسو هيلع



 ( 2820 ةيداخلا ةلاجلا ):ناجالاو ناسلا  نتماخلا لضفلا 154

 نم هيف ام تفرع دقو « ىباحدلا دياقت ىل ىلا مجار و رمل اذه 3 لاعمال

 فالحلااو عا - زعلا

 يو د لالا جل هنكلو « داوم م 7 :أل

 نيبو « ةلحنلاو لص الا قرعاوم نم ني ”قرفو - مم نم مدقت مه الإ

 هلي |[ هلا تاسأ نم اودهاش 0 56 ومطملا 0 عبطتلا بلغ » 0 -

 نئارق لقتو « مدعب نم دهاشي ملام اهلاوحأ نئارقو رذتعماك هيلعىئام ىلع لاوحأالا

 نارا ف ءاخااذاف ميدقتلاب ى 0 منأ ةعي رشلا ىف مهمهف نا لوقلا نودي داق

 نكمي ل همدءانضرفول ثيحب « ريسفتلا عضوم ”ةعوضوموهامممايب نم ةنسلا 0

 ا الو ء رك, د 1 ؛ نايبلاكلذ لامعا كلا منعا . ههحوىلع هيلع صنلا ليزعت

 6 ةالصلا هيلع هلوق ىف ءاح اك « مهننس ىلع ناي رحلاو مهعابتا نم ةئسلا ىف

 ال11 وبا عع ىف نم نا ةييلا نيمار ءانلخل اة يلع 0

 0 ةلاا ىف 5 ىلإ انه ةدضاع اهماف 3 س1 داح الا نم كالذ ريعو 0 دحاونلاب

 ةجح سل أ ىلع 0 دقف ٠ هههذم ةيج> اف انك هديلقت 0 6

 مهدعب نمو نيعباتلا ىلع ةجح هنوك ىف اوفاتخاو . نيدهتلا ةباحصلا نم هريغ ىلع

 ىدم الل ماك-الاعجار . ةجحن سيل هنا راحو : سايقلا لع امدقم نتدهتجملا نم

 جاتحا ام وهو . هنم عون' ىف ةيجحلاب لوقلا هيف ديؤي اطسو اقيرط راتخا فلؤملاو
 ةفرعم ىف ةوقلا ىلا جاتح ام اذكو « مهريغ نم اهب فرعأ مه ىتلا ةيلاحلا نئارقلا ىلإ

 ذخأم امهنأب تنكح ماكحالا ىف ناحصلا بهذم ىتلأسم تأرق اذإو برعلا ةغل

 هد ةءاضاخر فدل ا: نإ ١69 9! ذه هتلأتم هتم طبدتقلا ىذلا هلصأو كلؤملا

 عنملا ناتو لصاح هديلقت قف فالخلا كلذك- ء هدعب نم ىلع ىنا>صلا بهذم

 هديلقت هأ زوجيف « ىنا>صلا بهذم ةقيقح فرع اذإ ؟ ءانلل الإ اضيأ

 (ىدعب نم) ظفل ريغ نمو ( كيلعف) ظفلب دوادىأ نع ريسيتلا ىف هجرخأ (؟)
 ىدتقيام لك ىف ءادتقالا مومع ىلع هيف ةلالدال هن "ال (ةلمججا ىف) لاق امإو (©)

 لا سيلو ٠ ملسو هيلع هللا ىلص هنع هنووري امف مهب ءادتقالا ىلع هل> نكميف ءهنف

 ىدم الا لاق اي هيلعلما نم ىلوأ هريغ ىلع



 و 1 رك ل ككل عجري اهف ةحح ىباحصلا نايب

 وهف ةالصلا دعب ناك اذا لب « ةالصلا لبق نوكي نأ مزايال ليجعتلا !ذه نأ (نايب

 ٌقمعتلا ف لَخاو رخآ ءىبت "7 قرشملا لها هلعمي ىذلا ريحالا ناب 00

 نوملسملابطتف راظفالا وروي مسا دوربلا نع رت د3 كلش و 0

 ليحعتلا لا

 اورطفتالو لالحلا اًورتىتحاوموصتال » : مالسلاوةالصلا هيلع لاق امل كلذكو

 دش ير ناوهو اء ربك الا“ ةديفما واانوكت نأ هكا 003

 لبق هتنالخ ىف لاش أرق « مزال ريد اكللد نأ نادت ىلا
 5 ا لمأتو دمنا تبعت يشاع لف « بورغلا

 هم هن لمعي. امو ؛ نيسلأ اهم انك الا 5 16 الاب نايتإالا - هريغو هئطوم

 سب اممو ٠ هرك ذمدقتال 1م وهو « اماقلطم هب ديقي امو ؛ هب لمعيال امو

 رم نب ا مالك « ليالاقسغو ©« سمشلا كولد ىف كلام له ءاحا كفل يا

 اومسأف ) : لاعت ةلوق ىنعا « بناطللا نب رمش نع ىعسلا نمم فر 00 0

 نانثا ةوخإلا نأ تضق ةنسلا نأ ةوخإلا ىنعم ىفو « ( عيبلا اورذو هللا رك ذ ىلإ

 ةحسلاو ناتكلا فام مهمالكب ني اا

 ؟نوقمعتم مهنأ نايبو مهتفلاخع نادصقيناثعورمعزاك نيذلا قرشثملال هأ منهم (1)

 (اعالتسل ال ليلا ف ناقملعتملا دولا ىفل اجمل 4 طعتلا كد 1قارل ءاناام 68

 هلبق ١ كل ىف اذه ,ظتنيف ٠ ةالصلا لبق راطفالا ن وك

 ىذمرتلا الإ ةتسلا نع ريسيتلا ىف هجرخأ ()

 قار .اذطساسأا ف تلو ردلا ا ذسو ةسلعقاز اذ اول نانا ةةلرولا »اف كرك
 نيف ٠ ىلاتلل ال هسفن مويلل رطفلا ناف بورغلا ىلق ةيؤرلا وهو رثك لا ريغ ىلع

 بورغلا لبق اًتلطم ةيؤرلل ىلاتلا مويلل رطفلا نأو « مزال ريغ دييقتلا اذه نأ نامثع

 ارامن ةيؤرلا نإ لوي فسوي وبأف ةيفالخ ةلأسملاو « ىسمأ ىتح رطفي لف ؛ هدعبو
 نوري ناعك ىفاشلاو كلامو ةفينح وبأو . لبقتسملل هدعبو ؛ ىضاملل لاوزلا لبق
 هاكعلو لاوولا لف تاقلطم' ىعالل ان د 0 00



 ( رشم دال كالا ) لاكلاو نانا قب ريماكلا لصفلا ا

 قل نط انو ناكمإ ام ودون لك نا هباكسلا نابي امأو
 71و طاف متتك نإو ) : ىلاعت هلوقلَنّيبلانيناتملا ءاقتلا نم لسفلا ىلع اوعمجأ
 .4 ليضفتو زظن هيف اذه ؟ال مأ ؟ ةحح مهنابب نوكي لهف هيلع ''' اوعمجم ل نإو
 : نييح وب وم «ناشلا ف مويلع دامعالا حجري مهنكلو

 مهتنسلأ ريغتت مل ء ءاحصق برع مهنإف . ىبرعلا ناسالاب مهتفرعم ( اهدحأ )

 ,مهريغ نم ةنسلاو باتكلا مهف ىف فرعأ مهف « مهتحاصف ايلعلا اهتبتر نع لزنت مو
: : 

 ةهجلا هذه نم هدامعا حص نايبلاعقوم عقاو لمع وأ لوق مهع ءاج اذإف

 5 الا اتكلا حولا ل اكو «لراولاو 3 ريتال( تاتلاور)

 .هكرديالام نوكرديو « ليزغتلا بابسأب فرعأو "7 ةيلاحلا نئارقلا مهف ىف دعقأ

 بناغلا ىرب الام ىرب دهاشلاو ؛ كلذ ببس مهريغ

 .لمعلاف « تامومعلا نضءب صيصخم وأ ؛ تاقلطملا ضعن ديبقت مهنع ءاح ىف

 .مهضعب فلاخ نإاف « ةلأسلا ف فالخ مهنم دحأ نع لقني مل نإ اذهو باوص هيلع

 ةيدإ جا ةلالاف

 وو هك درأنلااوابعام يخت ىئلاثلا لازيال » مالسلاو ةالصلاهْيلع هلوق هلاثم
 000007 كف نأ سمح كعراسلا 0 اكل ادع نأ لس لجعل

 هداك كءعل كار طفي 3 4 ا رطفي نأ لبق برغملا نايلض نافع و ناكعر باطخلا

 لصفدقو ٠ هفلاخ هريغ نعنايب لقي و مودعل نإ وأ أ . اوفلتخا نأب ىأ 0

 .فالتخالا اذهل مهنابب دنع فوقولا حجرت, ال هنأ ىنعمب . داهتجا لحم لوأالا لع
 مهريغ ناي ا اردت 0

 ا لل دطسلل 0 رتل كد ولك هيج ومار

 .ناك نإو : كلذ ىف مبفلا لهأ نم مهريغ مهعم امهيف كرتشيف 0 نئاكرقلا اه
 اضيأ ةغللا ةهج نم حجرأ مهنابب نأ لوألا هجولا ىضتقم

 مححصم لاق . ريستلا ف ا" ذاعم ن لبس نع ىدمرلاو ةنالثلا را (ع)

 ةراره أ ردوا نأ رهو



 "ا 1/ ( ١١ ةلأسملا )لوقلل قب اطملالعفلاب ةيعض رلاماكح الا نايببجي ( ٠١ ةلالا )

 (ىدهلاو تانلا 0 انلزنأ 0 نوككملا يذلا نإ ع ميش ىلا 6 ا لاق نبيدلا 0

 ةيبآلإ

 6 ةرشاعلا ةلآسملا

 ماكحألا فاضيأ مزالوه لب « ةيفيلكتلا ماكح الاب روك ذملا نايبلااذهصتخم ال

 ضل مئازا عئاوملاو طورشلاو باب ا عضولا باطخ ىلا ةعجارا

 تررق نإف 1 حا الوق أهم 8 مزال يع 7” 0 ةمولعم ا ماكحالا رداسوع

 تررق نإ و سانلل ا لطلب "تبت !"اذإ اههفو لعل معو 5 ةتاجفلا

 اهتناعم لمعت ملم تيدلا دوج ان اذا" طوارلا كانك انقل نال يو 2

 ات ع راف" هلسفلا" قوعلا ف ا را ' امنادقف عم ا -: اهدوجو عم

 . اهريغو 8 وملا اذكهو « انايب لوقلا ضهتني لف « فالحلا ةيضقلا

 00 ملالح الا ىف ةصخرلا ىضتقم لسو هيلع هللا ص ا اعادت

 هلأ نيح «(هسفن ف ْئى 6 ماكح الائعيعَرو 4 اسألا لمعأو؛ كك راطفاالاو

 ةلب راق دعا ال يعارقلاو ؛ن يعاف تكلداو سو هيلع هنا لضم

 فاك هيسنتلاو « ةاملا هذه تلال لا انيك د

 © ةرشع ةيداحلا ةلأسلا +

 هنأل ؛ * هقحص ف لكدإ 0 ناب 5 هيلع لأ ىلص ا لوسر نايب

 00 سن ركسفلا كيلإ ١ اننا ): لالا تح

 . هيف فالح

 هنأ حيحصلاأافهتجح ة ةرمع امانا ةءاستعلاو وهلا ةيركملا راع 8 5211

 لالحالاب ىدملا 0 مارعإ هك كللدلترو لحي ملف ىدطلا قاسو انراق ناك

 مل جحلاب هرمأ لوأ ىف الهم ناك مأ طقف ةرمعلاب ذاهم ناك ]| ناوي 6 ملا

 ةباحضصلا رثك أ :هلمف 8542 ىف هحنضخ

 2 يي تاقفاوملا



 (ةييباتلا ةلاتملال) ناجالا وا ناينيلا ايبرنا طان لعل ١ صب

 د ةعساتلا ةلآسملا

 ماكح الا نم اهريغ نيبو اهنيب وسي مل اذا الإ تابجاو رقتست ال تابجاولا

 ل اذاإلإ كلذك رقتستال تامرح ا نأ 5 : ةتبلأ اهكرت ىف حماسي الو كرتت الف

 رهاظ اذهو ) اهلعف ف 6 59 الو ل اقف اف 3 ءاكحالا نم اهريغ سو اهني 5

 تبتر ُ 527 ادإ أم تامحا 1 ند 5 0-5 0 لا هلم ريس | اذكشلو

 2 ان اهيلع بترني 4 ا اذا و تامز مكن نم كذُكو 6 ىوسد 9 اهلع

 دابعلا تاكحم نع جراخ كلذ نال ؛ ةرخآلا تايترتم ىف مالك الو .ايندلا

 هيلع فترت اق اذا ي تايد نمو 6 0 اذإ | تاىحاولا نم 0 -

 اهريغ 1 هَ وقع نم 6 ىوسد 2

 "ولك رازتتسا ةقيقح نف ا 8 هيلع بتركي ملام فااخم ؟حهيلعبترت 8

 ف اهريبغت اهماكحا ريبغلا ف َن 1 رح الا سب و هسب ىوسلا ال نا نيمسقفلا نم

 نسب قرفال هاف ردع هيف لجل ماكح الا ف قى ا :اسلا 6 فقر دع ام 5 اهسفنا

 1 لمم ىرجب 5- تف كعت ىلا هلد ل : كلذ

 تلا اعواد عراشلا 8 راادإ هاني مام عضوما اذه نيبتيو

 يقأ كقف 2 ملاذاف؛ ٍء ايفا ذاع ع رشلإ محلا دامي 7 لع دحلا كلذ قاف

 دل سال لكدلاركنلا الاكل 1 ريغو ؛ عواش لا 0 5

 « هلمف هلوق فلاخ دق م اك ألا رب.ر قتل بصتنملا ريصيف « | اناا هنا فدو وو 6 كحل

 وهام فالخ ىلع عربا جحلا مموق ئرخ 5 له املا 6 اذ اف. مدقتامهيف ىرحيف

 0 رخآ هحوىلع عقوأ مث هجوم اع ؟لا بصتتلل ررق اذ اف .هيلع

 همزلب ىنلاثراونأن يبني لاثملا ادهم“ داسف كلذ ل كو « هنايب مدقت ك٠ نوفا رفا

 « اهتارقو 6 اهقباوسو 4 أاهةحاول و الش اق 507 ماكحالا ءارحإ

 'ناك الإو 4 ماعلاو صخلاا اة هلل 0 نك 4 اعرق أمم قلعتي ام رياسو



 ممم هزات وأ ايخأ السوةنلال كلا

 .نوكي ام ىبعقلطي كلذك ؛ ةتبلأ قرافي الامىلع ماودلا قلطي اك : لوقت انأل

 ؛ماودلا لصأن ع هيحاص ع 7 تاقو ل ا اداف َح اروح حلا 0 ف

 نيموادمربغ مهنإ تاقو الاضعب ىف ةيحضتلا اوكرت نيح ةباحصلا ىف لوقت ال اك

 طرتشياما وع اسأر كرتلا مدع هقالطإ ةحم ىف طرتشي ال ةلجلا ىلع ماودلاف . اهيلع

 .اقالطا لعافلا مسا هبحاص ىلع قلطي ثيحب « ةب رثك ةلاتوأ تاقوألا قدتيللا

 ةغللا ىف ايقيقح

 سب تر 35 4 اهمراال اقع ولتلا ف ا لق هيقوصلا تناك 6

 كرتلا مازتلا ىفتامر ل ا 1 لعفلا مازتلا ىف بودنم لاو بجاولا

 امريد للا اذه نك و 0 كرا ف تنافر 1 ع 6

 نم اهيف كلاسلل ميلستلا مدع اهيهاذم نم ذِإ « صخر اهذخأ كرت عم اهسال

 مهقيرط اونب « روهجلا مزلتال ىلا ر ا ذم كلذ ريغولإ كرا ركراشلا

 نم اومزتلا امب ةواملاو « اهراهظإ مدعو , هرارسأ رك ىلغ مدل نيب و مهنيب

 ممدصاقم مشي الو مثاري نم ضير رعت نم افوخ 4 ا لا ءكولكلا فياظو

 7 وأ ءايؤلاطم داتا نات اقوا(« ابحاو يحارب 0007
 | رارسأ مك ىف ىف ةهيلع سعال كلذ ىمببلع تتعالى ا 501 : 0 ًئ

 5 درك نذلخإ لو ودا لصاالا كهل" « مهدجاوُم

 مهيلع حتفنا . حييحص 5-0 ريع ىلع مهضعل ءانمل وأ 6 ةيلاغ نادت امإ ير الا

 . هودصشبإ ل 5 مهنع لاهحلا مهف بابو 4 ءاكعلا نم 0 نطلا - باب

 مهلمعب ةعيرشلا|وفلاخي لذ . ةمدقتملا دعاوقلا ىضتقم ىلع نيراج اوناك كلذبو )١(

 رشلا ىف هرك ذ بلغي ءلاق ردصم وهو ( مييف لاقلا ءوسل ) هباوص )٠(

 .لعفي مف ءادتقالا 0 عنمم اماةيبدنلا لاعع الل مازنلالا نأ فاو مر

 سانلا ةرضح



 ( مالا هلال لاجالاو نايل لب ليما ا لالا < اا

 ىف دحي مل هنأ عم « ثالث ثالث وأ « ناترم ناترم ءوضولا ال : لاق ءوضولا ىف

 'ىانلاو الك هيا ظالبتجلا اذهون مخلل [لاقإإ غبسأ يذلا لاقل نزال ويخالا
 7 َِء 1

 غابس.الا قدلال بقو كلذ لدم لعف ةرم ةرم اضوتن هب ىدتعمي نم فلل ادإ

 ةريثك .ةلثم الاو ..هب. ةالصلا '"ىز ال اهغ هعقؤتف ةددخاوي

 ٠" اءاعلاب ءادتقالا نكح ثنحو « نيالا ةرضح لعف ايف. وهاعإ هلك اذهو

 00 11 راف هادم لع هدانع عم هيلع علطي ال ثيحو هسفن ىف هلعف نم نا

 هحو أدقتعم هسفن ىف 3 ناعف نم .نإ لاوش نم تب مايص ف ددرحلا هلاق

 ءوضولاب ملاعلا الإ كلذ بحا ال ةدحاولا ةرملا ىف كلام لاق 0 ا ا

 0007 6 ا ل دحر لعق اذإ ديب نلمس 30دك

 دك نإ أمأك . 6 تيقوتلا مم هيف كالا 1 0 0: بهدملا ىلع راح وهو

 14 سانلا نم ىأرع كلذ 0 2 ىغيلب, اللف هقراشي الو 4ع لوري ال ناو مازتلالا

 اللا د ا واس را" فانل دفاع دكذ نك نإ ةنماأل

 ضعب ىف همازتلا مدع نم هراهظإ ىف دب الف « اعرش كلذك نوكي الو « كرتي ال

 فار ١ تكاقواخل فلل و كذاك كراقلإ مدع نم همازتلا ىف دب الو « تاق لا
 هلك الانامل لوا ايليا يلب "زق وزع 700 00 0 5

 لقو : لاع اللا ع ماودلل عراشلا 7 نم مدقت ادا نإ لاش الو

 هتببأ المع لمع اذإ مالسلاو ةالصلا هيلع ناك

 ءاشاإا يرطملل نأ ةديضل دي دخلا ىلع مالوم

 را لذا ةئدلباا ف هاد الا لمبت الا يدلككلاو كعازوقلا لمعت الف قئاسم لك ىف

 كاتم ف اذه لعو '. كلذل ةموسرملا قيرطلاب لاعألا_ ىرع الب ب ضاراغت

 هيلع هللا لص اهرهظأ ةبجاولا ريغ تابولطملا ضعب نأ ىلع لدت ةيئزج ةلدأ تدجو

 هيكل! دك نيدبلا عفرو ضرغلا ةالصل ةماقالاك كلذو « اهيلع بظاوو ملسو

 هذه نس اهئانكسا نم ادبال املاثماؤ ةذبف !ذكهو :نيملا ىلع مالسلاب ءدلاو مارخالا

 هابل نطل دور جتا ال و1 الع :ىفتملا يللا“ ةلدمالا ىدقل زهيتال قس ةدعاقلا
 ةلوثالا كفانكإ قال مدعت كه



 دخلا قافحإ و !"انايحلا كوننا كلتا اعلم" 1 يأ

 ةنظم وأ « اقومرم هيلا اروظنم ناك اذإ « بوجولا اهنم لهاجلا مهي ةبظاوم اهيلع

 ةةجاو كال لب ىتح تاقوألا ضمإ ىف اهعدن نأ“ هل ينبني ئذلا لبا: كالذا

 فاختي ال ثيح « هتاقوأ ىف هيلع ماودلاو مازتلالا رركملا بجاولا ةيصاخ نأل

 ةيصاخلا سفن هتمرظانلا مهف هيلا اذاف : مازملالا مدع بودنملا ةيصاخ نأ 5 يل

 ”لضفكلذ ىلع رمتسا مث بوجولا ىلع هلمفل « بحاوال ىتلا

 ةدابعلاكالتىف اهضعب نم مهفي تايفيك ىلع ىنأتت ةدابعلا تناك اذإ كلذكو

 ةدابعلا ىلإ ةدابع ريغ وأ ةدابع تمض وأ « ىرخألا ةيفيكلا ىلع اهنم مهفي الام

 رياتبف هوحو لع ا 1 حابملا ناك و | هنود مهي الام نارتقالا ببسإ مهفي دق

 نم دا قابلا ند ترحا 5 5 0 كرتيو هلا رع محلا هحو ىلع هيف

 ٍِع عورشم 4 دكارتلا ىف هنع مهفي ثتيح ) لهاط ببس ريغ

 «سانلا هعم دجسو دحس مث ربدملاىلع ةدحسلا باطخلا نب رمع أرق امل كلذأو

 :لاقو « اهدجسي إف «دوجسللسانلا اياهم مرت الو -

 اقف ءويضولاا تك ةفستلا وع كلام لكم, اشو نات اهبتكي مل هلا

 . ءوضولا دنع اهيف بلطلا ذيك أت نم ةلاؤس هوي امل ًاركتإ ؟ حبذي نأ 0

 ممل كولا قرض ان راف لأ ناجل نأكل نايالم لاف ناكها
 هلك نأشلا ىف نمايتلا تش

 كلام راكنإ ةدحاو ةيفيك اهيف مزتلي تايفيك ىلع ةادؤملا تادابعلا لاثمو
 ةالمصلل مايقلا ىف نيلجرلا كيررحب 017 مدعل

 دنع .هح ولا حسم ىف ىدرولملا ةءاكح ةدارعلا ىلإ ةدامعب سيل ام م لا

 عدمر ا نا تر سرا 820 عم رمح ثيردحو « دوجسلا نم مايقلا
 2 امام حضنأو تير ام

 ةدجاولا ةزملا | اكس هنا كراس ع اي داو هو لع رار

 ىرخالان ود اههّذحا ىلع دمتعب ال تح 0 نأ كلام هك د شوال لاق. 1

 روم هلا تانثدح نم وهو . ةالصلا دودح نم سبل كلذ نال



 .( ةئماثلا ةلآسلا 8 لامتالاو نابنلا ف نيماخلا لصفلا 351

 0 0 دل لا نأ ريغ ؛ عونمت »أ 1 نايبلا ضرعم نبع ىف ظفالا

 ا هلم امك ةشئاع راخإ ىلإ رتل" ا انها هيلا لك ١ ب يلع اوسرتو ابنلا ىفيعاف

 م ةالصلا هيلع هلوقو « نيناتخلا ؟'"ءاقتلا ىف سو هيلع هللا ىلص هّللا لوسر

 هت ناسلا ل كريغ ل اذه لشماك ذ نأ عم 51 كلذ لففا يناليتعا الأ و

 ل 4 نإ: ةلوقب رار اوحو ا ب راو دقو

 7” ب1 الاانه ل دش ءاذول
 باقتيف « تاحايم تمهوت اهواقتا كرتو اعاد ام لع اذإ امم الف ىباثلا اماو

 ىف هب ''”قيلي ام ىلع « رجزلاو ريرغتلاب نوكي كلذ نايب و . لع ال نم دنع اهكح
 101 و ل يشل نوع نم قلاب قياما كتم ايسنالو .ءرراكتإإلا

 ا تيرا الا تاف جالا ىطاوم ورك ثحاسملا ف: ةلومنللا "*”:تاعيوركلا
 0 ا ىف لطف ف لح دحألا ديدش كلام ناك كلذ لس ب يوب

 000 ا ل فو 1 «تهوركملا هذه نم ايش إو هيلع هلا لص هللا

 تايد يلا سم 00 عضو نم بيداتب 7

 لهف

 ةيلوطأو ةيهتف دغاوق ايف عرفتي لئاسملا هذه نم مدقت ام

 طا نأ هيلا ة نوفا بت اواعلا نب هدا 1 01 نإ :ىييتتم ال هنأ اهل

 الا نقلا ةلع الوتإ | انأ : فتان نع كيدملا < دن مش 0
 ابنج حابصالاىف ةيلس ما ىلإ هبسن هنا اقنأ مدقتف ( كلذ لغفا نا اع رخأ ان

 همالك همهوي ال افالخ . نيناتخلا ثيدح وه اك ةبانجلا نم لسغلا ىف ال موصلا ىف
 ةشئاع ثيدحت لصتم هنأ انه

 وهاك تامرحملاو تاهوركملا نيب قرفلاو نايبلل ناكىتم بولطم وعل 2 و
 ةلأسملا لصأ
 مارحلا نعرجرلا غلبم هب غلب بال هوركملا نع رجزلاف ()

 أملا لك .ىث ماصتعالا نم ىنأتلا ءزجلا ىف (4)

 هبرق هنأ هوتي ىلا ىأ )0( ١



 راج ءارلاو هوركملا نيب كالذكو ( ةنماثلا ةلأسلا )

 نيش ا يل نع 2 ا 8 دل

 : تلاقق سو هيلع هللا لط' لا لوتسر اهملطت فشرأ تيمخ ةضزا

 امهيلع حاج 0 ا ةترالل ل رل « ىقلطت ال

 نيس را تصل ري سل و نأ ْ

 مع ةكالاو رتل ا مع م داما رك ا

 تاباودنملا زارقتسا لع ةلدالا نم رح 0

 د ةنماثلا ةلآسملا

 امرا نمي وا ملي اعراس ال نإ 4ك اهوركم اكيرازيتشا ةقيشح ع نم تاهو دال

 تاحامملا سوو 8 الو :

 ديد كا اهو 0 هاابو ىلع ير تا كي كارلا 4 لوا

 العال نم ا م ارملا ربصيف

 هنَغ ىهلم وهو و هوركشلل اباكتترا كلذ ناي "نإ : لاه لذ

 ةحلصم هل تناك اذإ تملا ىهنلا بكت ةقر'#وك 1تاييلا لدا

 0 ري يع رواه 36 دية حلا ئرتاحلالا لكلا

 كاد عم ! ةيانك ريغ نم اذكه 2” | اتت » : هل مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق:

 هي رع ندح : لاقو ىذمرتلا هأور 00

 ببي رغ حي نسح لاقو ىذمرتلا اضيأءأوردقونيخبشلانعريستلا ف هأور 0

 ولو هزاوج أذ نيف ىرخا ةجورل مسقلا ىف ةأرملا َق> نع لوزتلا وه 0

 اعرشش هتهارك ةداعلا ىلع ايرج حابملا اذهكرتنم مبفل نايبلا اذه لصحت

 بجاوب سيل امف بوجولا داقتعا ىلإ كرتلا وأ لعفلا ىدأ اذإ هنا مدقتو (؛4)

 لعفلا وأ لوقلاب نايبلا بجو.
 حضوأو رصخا ناكل( قازلا ريرقت) لاقول (0)

 دواد ىنأ ىف ثيدحلا (+)



 (شل اننا هازل )'اناعالاهزفايلا ا هما نلحنلا ١ مام

 لعفلا ىلع ماودلاب تابودنملا نيب و اهنيب ىوس نإ اهنإف , 2١ تاهوركلملا الو.

 هابحلا حسم مدقت اك ؛ تابودنم تموت كلذ "7 ريغ وأ ةنيعم اهيف ةيفيك ىلع
 كرتو 0 هبوب د يعل 1 رضا 3 دوحسلا نم مفرلا د

 .هللا دبع ىلأ 0 هلق «ماشاو دي ام ةعابي ليلك ف ةسدلا ا ربمأ

 كاف ؟ لاق م ب 'لسغي ال + هسقق ىتعي - هللا دبع ابأ نإ : كلام لاقف

 ناكو ء رجاعألا فار قميوه عا اندلع معلا الد هيلع كتكودا قنالروها سلول

 ؟ هللادبع ايأ اي كرتأ : كلملا دبع هل لاقف . « همدق نطابب هدي حسم لكأ اذإ رمع

 يرحل نأ لكل نم انيالوم كلام لاق حلاص نبا كلذولا داعاف ! افا عاتااغ
 و 95 4 9 5 :

 اويحاو « مجعلا هنس اوتيما ؛ الف هيلع بحاو هن اك كلذ لعح اذإ قع « هذ

3 00 - 7 

 : ايإو 4 3 اوّسماو 4 اونشوشخاو 45 أوددعع :نمءلوق يسألوا 6 بنرعلا هك

 مجعلا ىزو
 ؛ تاهؤركم تمهوت امبر تاهوركملا نيب و اهنيب كرتلا ىف ىوس نإ اذكهو

 4 ىموق 0 نكي 1 ( : لوقو سنخلا ه ركي مالسلاو ةدانحلا هيلع ده ك5 0

0 0 

 مارح ا هب ران ناك قنا رورو كلبا اهل لاق « هنم .لك 3

 : اكل لاق هلأ ةناقرافو يكف هح ر هل هدرا | كح لو ال » : لاق ؟ وه

 اعط هيلا مدقو . 06 رهظف « هتدئام الل 4 هفاعأ ىنادجأق

 نأ تا كا لإ تاحابملا ىف هولا قتري النا ملل 01١

 ل م”تاهوركملا فالخ , تامر

 رخآ بوث لادبتسا نم حابملا رمع كرتف ( ماودلاب ) هلوق ىلع فطع (+)

 نونسملاب حابملل ةيوست هيفال كرت نانتسالا نظي وهو ماقملا اذه ىف هبوشب

 ىذمرتلا الإ ةتسلا هجرخأ (0)



 215 هد در و حابملا نب كلذكو ( ةعباسلا ةلأسلا )

 أر( اع ريغ م ا هللا نو نم نوع دي نينلا اوت آلو)

 قاسفلا ناطفإ ىلا "ةقيرذ نوكي العلا رطفي ال نأ"ءنخوكاؤش للعم قار نإ اكليل

 ءانالث هتأرما قلط هنأب روز ادهاش هيلع دهش نميف هلثم لاقو . هب جتحا امب نيحتحم

 ىف اذه لثم دايز ىعارو . سانلا نع كلذ ىنخي نأ الا اهئطو نم هعنف لعفي ملو

 3 0 هنا د اوميض /ونارد اذإ مهنإف ؛ ةفوكلاو ةرصبلا عماجىفسانلا ةالص

 كل : لاقو 6 طختسلا نص ف ل 5 الاب رمأف 4 بارملا نم مههابج وحسم

 ةنس دوحسلا رثأ نم ةهبملا حسم نأ أشن اذإ ريفصلا نظيف نامزلا لوطي نأ نما

 ىلع سانلا لمح نا دارا نيح روصنتملا رفعح ىلا ع كار ةلاسمو .٠ ةالثخلا 6

 تانغ لطرتغ دبا لعد ذقلو) هنأ ليبقلا 207 اد ةهككرد نعاطراب ناو الجبل
 # هم 35

 5 هللاق !كالتق وا كسفن علخا :نولوقشي. ءالؤه لوشي 5 رظناهللاقف 4 روصخوهو

 نال 11: لاقك ءازاثوأ هن كلل نركتلم' ل لاقل  ناقر؟اييكلا'ىفاشا نك

 هوعلخ مهتفيلخ موق هر ا ةنسن وكشف كالع نأ ضيق علخت الف : : لآق

 .دعاوقىلع نانازلا نيا هأنب ام ىلع تيبلا ىبب نأ روصنلا رفعج وبأ مالو . تدلك و '

 نأ نينمؤملا 5 اب هلا كدغنأ : كلام هل لاقف 6 كلذ ف كنا رفات ايما

 « هريغ الإ هريغي نأ مهنم دحأ ءاشي ال « كدعب كواملل ةبعلم تيبلا اذه لعب ال

 ةنس ريصت نام 0 ا 2 هيف 51 نع هفرصف 1 سانلا يولق نم هةدليه بهذتف

 لاح ىلع تبي الف « هريغ وأ داهنجاب ةعبتم

 د ةعباسلا ةلأسملا

 ياي ودنا نينو ابيب 0 ى توسل لأ تاحا م اهرارهتسا تسنح

 هنأ سانلا نطي لمعلا ىف هيلع راصتقالا ىلع نامزلا لواطت اذإ هن >1 1

 نيَسلاو تيداح" الا نمةزيغب لفغلا حصيرال

 موادنإو هنأ أس. امهدحأب وأ امبب قرفي لب . لوقلاو لعفلا ف ىأ (؟)

 طمهيطاعت نع هعانتما ببس نايبب ؛ امبمكح نيب هنا الإ موفلاو بضلا لكأكرت ىلع



 اك ةهيداشلا ةلاتلا ( لامحالاو ناسا 0 ىيساخلا لفل ا

 هل. 1 اك در نيالا شمل تا لل نا . قلاب ليش هداج كيوخأ

 اكاونت * تقولا ة ةعس عم اهاوس لجأ كل ل هيلا 31 32 تول كاعتلا هعالت نبع

 هتريسل سانلا متَأ ناكد قف. باطخلا نب رمعب هاسنثا ء كلذ ىف هب ىدتقيل « هل

 لاوج الا عينج ىف هيدهو
 فيخو«ةداعو ًافلإ هل ةعاملا ىفةالصلا كرتراصن مف ىدرواملالاقامهيف نم اممو

 لوقب تاذرلع دهشنساو ٠ : 0 اس نأ يراسل ف هيما دس نأ

 »ا انطح ا أ ىاحصأر م ١ قرا شتم دما سو ل هللا ىلص ىنلا

 ا 1 لا ةزاملا رحلات لع راي لها طارت اذا انف اضيليدلاوو 63 يرحل

 ءىئئنلا ريغصلاب ضفم اهريخأتل سانلا عيب دايتعا نال لاق ؛ مهاهني نأ هل نإ

 02 | الم ىف اذه ركملا راقاو) همالع ام نود ةيفراا ره اده نأ دانتعا لا

 يا مال" ةيرثلا اهأ لع ستحل ضارتعا ةلاس ىف قيلوق حو

 6 مواهمماقإ ىرب وهناك اذإك لذو «ابهوحو ضعب ىف مهةعملا داقعتا ىف

 .نطيف ءاهكرت ل رتقصلا اشفي الثل ء ةحلصملا زابتعاب ةيآر ىلع اهتماقإب لوقلا هجوو

 هارحم ىرحي امو ؛ عستيبابلا اذهو . هناصقنب طقست ايضاذخلا ةذانن عم طقست اهنأ

 رمع ةصق ركذي وأ رك ذ امم اههابشأو لئاسملا هذه ىف نايبلا رابتعا ةيوقت ىف

 : لاق مث هينيع نيب ةنارزيملاب تكت نيح ء ضايع نب ةورع عم زيزعلا دبع نبا
 نر ينو تان أ اللوك ةينطا يل عر دا يل دع فاك ميا ا

 ركوقف دوجسلا عضومب "ترمال ىدعب نم
 دس ىلا مجار وهو ؛ درطي الصأ هواعجو ىنعملا اذه ىلع ءاماعلا لّوع دقو

 هلوقك ؛ليصافتلا ىف اوفلتخا نإو ةلملا ىف هلامعإ ىلع ءادعلا ىفتا ىذلا عئارذلا

 هك و اعل ل ل ا ل لت

 لع قدرا نأ | موع نأ |زدةتنبلا نع نيسنلا ىف هيرحأ"ا عاش  ةالظا ىف, 6
 نايبل نيقفانملاب اصاخ ناك كلذ نأ هل ىنأيسو . مهتوبب ةعاملا ةالص اودبشي مل نم

 :د نيزعلا باتكلا نم ةيناثلا ةلأنملا ف ىف الا دوعسم نا



 ذل اداقتعاو اللمع ( بجاولاو بودنملا سب ةياوستلا مك عرشلا دصاقم نم

 : سو هيلع هلا لص هلل لوسر ىل لاق لاق طا نع سا هيدا

 : ىل لاق مث ”لعفاف 0 شغ كبلق ىف ا بصل 1 ترد 0

 ىف ىعم ا م 0 دقق ىنس 3 نمو « 585 نم َكلُذَو 3 0

 لاق دقو, قوفلاب اضتخ اهنا رتلف اط كاي[ ةلسللال نسا 0

 نلذ هع دال تحتم : حطب 0 2 هن جاحلا لوزن ىف كلام

 دما مهقح نم كلذ نإف ؛ هب اولزي .ىح هوزواجي ال ناد

 لظأ ما يدل كو يذلا لع عل ةءالتلاو سو هيلع هللا ىلص ىنلا هلمف

 عضوملا اذهب لو 2 رو ل علا اذه ل روان هب مايقلاو « هننس ءايحإ معلا

 هحو ىلع هب لوزتلا زوجم ال لب « هب لوزتلل ةايضف ال ؛ مضاوملا رئاسب لوزنلا خ

 نمد ل تودتلا لإ كللام بهذ« 06 رهاطو حالا اساس 0

 7ريال كلذو * بودنع سيلام نيب و هنبي ةقرفتلا

 <02 رام تسارع تيار ام لسع حس

 « ةودقللا عضوم هنا دكا 3 : :هلاوقأو هلامعأ نأ ىأر رمغ نأارتيدلا 0

 ةعسوتلا ف الصا كلذ راضو « لعفلا كلذىف هنع دخ الا ىختقم ىلع انه لمعف ىنعي

 للفخ نحااال .ةالصلا نوخ أت: ىو ةداصال رخل "توتا ضلكتت كرم ل

 ةنلكفأ ناين هقيتعكا قتلا« مالا نو اديك نصار كوين يف

 هومقلا له ناكعلر 31في نلت للف حن اكل اهنلمف ون هللاو ! ان
3 : 4 1 56 
 زيزعلا دبع نب رمعل ليق ةيبتعلا ىفف ؛ / "' ةاديفح رب زعلا دبع نب رمع هب غءرتقا"

 بي رغنسح ثيدحخ ها 0 600

 نانا 1 ذ امنع ف ذلكم نشا ني ةئأ ول

 ىف نوظأو . اكن 5 ناكل (حلا ابجعاو ثيدحلا ىف كلذلو ) لاقول ()
 ضعبل اهضعب ثيدحلا ءازجأ منح

 همال زيزعلا دبع نب رمع دج باطخلا نب رمع نآال (4؛)



 ( ةسداسلا ةلأسملا ) لامجالاو نايبلا ىف سماخلا لصفلا 25

 اذا بودنملاو بجاولا نيب قيرفتلا نأب مطقت ةلدالا هذه عومجمبف . تادابعلاو

 000 ىدتقي_ْنم لك نم بواطمو « م دوصقم نالعفلا 1 نالوقلا ىوتسا

 اداةتعا امهنبي 1 رفلا ىلا دصقلاب عطقي 5

 لصف

 ]اننلافالا وابوي ناك ملاقإب لاوفلا نائما, .روماب صلب ةقرفتلاو

 هازل وألا كوننا ىةرشلا(ةبا وسوف نوك دقوا 00 اذهدفل رف ل

 فوم يطب ا خزشك "أو .ههابشأو مدقت امم ةرهاظ كلذ لما تنال او يووو

 اذه ىف اذإ ىوقأ لعفلاف . اهيف مالك الف ةصوصنملا امأو « صنلا ةعدعلا تايفيكلا

 هيذكي وأ لوقلا قدصي لعفلا نأ نم مدقت امل « ىنعملا

0 

 ا لجان قوي و هني ىوسإلا نأ بو دنمل ار اوتعلبا ةقيتح نول راكد

 1 تيل ل نيب او نبا ولا كلا هرارتتللا فويتح ىو تلاد

 كرتلاةيعورشم كلذ نممهفل امهنيب ةيوستلا تعقو ول هناف « نايب ريغ نم قلطلا

 هجو اذه « ًابودنم بودنلا نوك مهغي مو مدقت اك

 ل ل ير د كا اوت داك و تردتلا كرت ف نأ وهوا رخا ةدحوو

 ني ديزالا؛ كيا« كجاؤلاب:نلالغب ألا للا :اتلطم هكرت ئدويف لكلاب تجاو وه ام

 نا وو ل ور الا لايف وفول جارول دوا از ف 1

 اصلا فاسلا

 75 ا ةاشلا روما قا رز يتبل ارامل 6

 الثم هب ىدتقملانم ةماعلان ع هئافخاب كلذو (داقتع الاب لخ ال هجو ىلعف يملا او

 هئافختسا ىفو . قحاوللاب نايب ىلايل هلوصح دعب ناضمر ىف مايقلا كرت ىف (؟)

 نراقملاب ناب ةشئاع ةديسلا هرت ل ىح ىحضلاة الصب



 ةيجاوراهعأ سانلا ىرب نأ مناخ ازايحتم الراناكت رو كيا تدهش

 ىرتش ناك هنأ |سايعنبا نعو .كيدب وأ 551 0 نأ ىلإبأ ال : لالب لاقو

 نوار ةضتنمأ دقت لاكن للأصل ةميوكمل لوي د0 دنلا موب نيمهردب ال

 4 د كايف لاجمل كد ن7 مهضعب لاقو,د اينع تاكو را

 قع هلك - ئراس لا نورأ ما .ةاحار 0-5 نظير لآ فاح

 ةحض الا+ نأ: ىف فالح الو اهانكرت كلذي نيانلا هانت تلغرام

 امإ : نييعؤو هدأ لغ لجو, قعد انا عيحضلا ةالطف رمع نيا لاقو لل

 ضئارفلا باقعأ ىف لفاونلا ةئيه ىلع اذاذفأ امإو « ةعامج اهنواصي اوناك مهنأ

 ةتافمتا ءابإ لوكفالو : 0 راج نم كرتكلل ىنام عم دجاسما هاسنلا عنُم دقو

 نويف فاح الو نو>ورخ ف نددلحأ 0 1 » كل

 اوفلتخا ناو ةلجلا ىلع لصألا اذه ىلع اورمتسإ نيداسملا ةمأ نأ ( عبارلاو )

 ةلعلا كلذوا ف لاوش نم" كس ءايص ةسستش وبأو تالاه رك دقق © 00007

 ناضمر قا اهَمَّص كقتعي الكل 6 0 كلما 1 اهمالص ىف 000 لأ 0 6 ةمدقتملا

 ىلد نم وحنب ةيحض لا ف ىهفاشلا لاقو ٠ محعلل 52 *'مقودقو : ىفارقلا لاق

 0 00 ,وك ذملا ةباحصلا لهب بوجولا مدع ىلعا*” لدتسا ثيح

 تاداعلا ىف درمم * عبتم هدنع لصأ ةعب رذلا دسو ؛ 0 اذه نم كلام نع

  هنع هلأ ىض قطار ةوكسف ؟خدو] 5 600

 رمع نبأ نع لسمو دمحأ هاور 2

 بكرت نأ نايبل الو . بجاوب سيل امف بوجولا داقتعا نم ىشخي امل سيلف ()
 هج و اق دتيحو . ايه رك ذ نيذللا نييعملا ند لب ةبولطم تناك نإو حداقب سيل

 ماقملا ىف اذه جاردإ
 روظخلااذهةيشخ ةهاركلاب مل وةلنيهام الا ىلع عنشىذلاىناكوشلا|ذهرظنيلف (:)

 ىلا ةلعلل كرتلا 0 مهليلعتو هيف ةباحصلا لعف ىلع دمتعا دقف (0)

 تدجواذإ اهتهارك : حرصيلنإو ةسقن تانلا نمد وهف 34 ميسا ةنلظم 00 3



 ( ةسداسلا ةلأسملا ) لاججالاو 2 ساق ليدل

 دال تابت ا تاس 0 نكجلو

 وهو لمعلا كري ناك مالسلاو ا 'دلا هيلع ىنلا نقي كذل كلج

 ةثئاع تلاق . .مهيلع ضرفيف سانلا هب لمعي نأ ةيشخ « هب لمعي نأ بحب

 ا ل ال ول سو هيلعهّللا ىلص ىننلا حبس امو»

 اوراك « هتاللسب نوط سمان, هيلا عيمتج اف, دجيسللا ىف ناضمر نم لال "7 ماق

 ا نط رد ندخل ؟نيمحر لاتعمو رىضرتلا ةينفخ لاعو ني كلذ كرف

 نم دحأ اهيف نظي نأ فوحلا وهو « هانعم ىف ىناثلاو . سانلا دوهج اذه ىلعو

 - 0 0 أَ وهو « بودولا اهيلع مواد اذا هدعب هتمأ

 ذك اومهن مالي ع قيردلا ىف طابتحالا اذهج لهب اوامع ةباحصلا نأ ( تلاثلاو )

 اوتيديل « كلذ اورهظأو ءايشأ اوكرتف « مهب ىدتقيةعأ اوناكو ؛ ةعيرشلانم لصأالا

 0 3 نامع كرت كلذ نف «ةبولطم تناكنإو حداق ريغ اهكرت نأ

 ت07 | ءا شت دابلا لهاو تارعالا لا رظنف «سانلا مامإ ىنإ لاقو « هتفالخ

 0 "0 ناارع نيلطلا را او نت ترن كش رايت
 ىص

 (حسام) اهوقىنعمو (1. ص + ج )مدقت 6 اهحبسأل ىنإوبةءباورفو (1)
 : ةقثاغت لاش ةذاغمنأ حيحصلا قفىور دقو . ىرخ“ الاةباورلا فاك حبس ا

 : ةافكز عبرأ 'تلاق ؛ ىحضلا ةالص مسو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلصي ناكك

 ةيؤرلا ريغ قيرط نم معلا كلذ نأ هقباس عم ثيدحلا عمجو . هللا ءاش ام دي زب و

 يملا و هكا نعال نا د اك 59

 دلال والا ةجاولا نع ىنغتسي هبو هيف نكمتم هل لاحو ىوق هنأ ديري 59

 0 لمس ١ كيلا" يطاق لاف قف هيف ام هنا راك 3 كر

 ىري فلؤملاف ٠ مهيلع تضرف ةالصلا هذه ىلع مبعم مواد نإ هنأ هيلا ىحوأ نوكي

 درج نآل « مهضعبلاق منكم هنأ ديري الو « هلالدتسا هيلع ىنيو « هجولا اذه ةوق

 هلالدتسا كلاسم نم هلعج هل محصي ال فيعضلا ناكمألا

 ج رحال ىنعم ةصخروهالو « ةيفنحلا بهذم وه اك ابجاو سيلو ةنس كرك

 عوضوملا ىلع هلالدتسا متي اذبمو . هلعف ىف



 8601517“ اداقتعاو المع بجاولاو بودنملا نيب ةيوستلا مدع عرشلا دصاقم نم

 لوازلا لاق 30 ٠ :-- بجاوب هريخأت سيل امم ضعب ىلع جحلا لاعفأ ضعب

 0 '"جرحالو لمفا ,«.: ةللاك ال[ 0 هه -هيش نع نت لا

 ةالصلا ةيلعأ 9 ون ترحل لع ال كل فاطم سا 2س

 « ديعلا موي مايص 90 مرحو موا موب ناخمر 9 مدقتي قاع مالسلاو

 ايو الل بلا دوا كل هلوق عم تا
 تانسللا" نم راكتسألا' نأ معه نوقيظي ام ةليغلا نموذح: كادي كاكا
 . نولطم هفالخامم هرار دا و هلعفو هلوقب اهني 0 نا

 ىذمرتلا نع ريسيتلا ف هجرخأ )١(

 )١( ص #بج ) امدقت (9؟)و م١5 (
 دعي نأ فوخم ءاملعلا هللع ىبنلا كلذ نإ ىناثلا .زجلا ىف ماصتعالا ف لاق. (:)

 هببن ىف لاقي هلثمو . بودنم عوطت هلصأو ابجاو بسحبف ىنعي « ناضمر نم كلذ

 فصولا ريصيام بابنم كانه هلعج دقو . مايقب هتليلوأ مايص ةعنلا موي دارفإ نع
 اذهف لاق . اهنم ءزج وأ اهفاصوأ نم هنأ هيف دقتعي ىتح ةدابعلا ىلإ مضني نأال ةضرع

 ربظبال (ديعلا موي مايص مرحو) هلوقو . عئارذلا نع ىبنلا ةبجنم هيف رظني مسقلا
 لالقتسا ىبن الع يس انه هجاردنا هجو

 حادا نع ناخسلاو 0 هر ) لدبتلا نع ىمن ) ) (

 امأ . ىراصنلا ةينابه ركح ةايحلا هذهنوئش نع فرصلا عاطقنالا وهو (+)

 .باتك ىف ىفوتسم ماقملاو . هو وأ ةدابعلا ف صالخالا ىعمبف ةب الا ىف لتتلا

 بوكا ماتعالا حيال نحن دف كو يتعلم 6 دان ءزجلاىف ا

 دخؤيو . 00 لفت يس هس سس نوت

 داقتعا هيلع ةمادتسالا نم ىثخ ءايودنم هنوك نع الضف.٠ ع ورشمب سيل هنأ هنم

 لدتا ويظل( داعم ها راع و مارح عوضوملا لصأ وه اك ؛ بوجولا

 ايأ كبيرا فلك د



 (ةي حلا هلال .لابحالاو نانللا ف ىلليلادع ا كيفبفلا ل وعد

 يرسل اف دقتس.: نأ' عع ع قافتاب ةلطاب داقتعالا ىف ةيؤوستلا نأ ( اهدحأ )

 5 ل7 لل لاتعي رد ناكا اذا ليسا ب دا تضباو هنآ داو

 ةقرفتلادب دوّضَقملا لعفلاو.ىلوقلا ناتتلاب الإ كلذ نكع الو. ءاهتبي,قرفي نأ تحو

 ابودنم هنوك ةصاخ نم وه ىذلا « بودنملا ىف مازتلالا كرت وهو

 را ال نادل اديس انداع ثعا سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ( ىناثلاو )

 0 دارفإ 1 5 هك هكر لا 0 كلذ ناش نم ناك دقو

 -4خ ا 5 "كاما 1 ناطيشلل ك دحأ لع ال» :هل ِ ووو « مايقب هتلمل وأ مايصب

 لاقف ءر 0 1 هن |نامح تايب لاق دمع ءاثيدح

 "0 طراق تاع ار ” تسلق نلت نع فرطتت نأ كم اما 6 ومع نبأ هللا دبع

 اكاد ردا انا ! كنيع نع فرضنا" لوقي داثاق نإ ١ تيصا : لاق كلا

 ل ام كاوا يصحح 9 احلا ضعب 2 كراش نعو كنيع نع « 0 1

 ىنارعالالاقو « 4 5 6 مك (( تك بحاو ريع 1

 مدقت 0 1ك لاو ( 00 ا أ الإ كلا: لاك ؟ رع راك له

 اذ" كاقحالا وااارابللا اهك لخدي ىلا ةمانلا ىإرك ةقلطملا ةيلوتاتلا 25
 داقتعالاب لال هجو ىلع تناك !ذإ . ةحص ابلعؤخ طقف لعفلاو 0

 اولا و ثودملا نب ةيوستلا قإ هن انتل 922/189 هنكلا انجاو هلع تودنملا ق

 .نايبمالكلا رخآ نم لذخ وف ا لس

 اقلطم اننالطب ىذتعي 3 هود نم تيدا انتنك نأ هردص ىعم

 ىناثلا كلسلا ىف ملعفلاب و . لولا كلسملا ىف أ لوقلاب نايبلا ىأ )١(

 .ةعمجا موب اوصخم الو ىلايللا نيب نم مايقب ةعمجا هليل اوصخنال ) لسم ىور (+)

 ( مدحا هموصي موص ىف نوكي نأ الإ . ماي“الا نيب نم مايصب
 ىري ) هتيقب ود وعسم ن.هللأ دبع نع ىذمرتلا الإ ةسمخلا نع ريسيتلا ىف هاور 0:0(

 اريثك ملسو هيلعلص هللا لزويلر كرز انتل تع نع ألا اه ضيا الأ هلع اقع انا

 انايب هداز هدعب رمع نا ثردحو هسفنب نيد وهو ( هراشي نع فرصني

 ىدهرتلا الإ ةعنلا نع ريستلا ىف هجر>ا كيددح نمارزج..(0)
 ىذمرتلا الإ ةتسلا نع ريسيتلا ف هجرخأ ثيدحلاو عطقنم ءانثتسالا : (1)



 ؟"1؟ ١ اداقتعاوالامع سحاولاو نو ودنمانيبةيوستلا مدععرشلادصاقمن 1 اسلاةلأس 1

 :لوذب وهو هو زري وهو هتلحار قوسي وهو سابع

 الف لم بريطلات وذل نإ 9 كتم سانا عا

 سا ةليسب ايداتم لن 127 للا عاملا رك ذف لاق

 اذه ةيظرل (عازا هناك ةاراحتلا هب كيووت امإ : لاقف ؟مرحم تنأو ثفرلاج

 ع ةيأألا ( فواسفالو تفز داق ”) لاين هلوتل نابي لعل ككل كاشف كال

 كياقلاةحاقتعألا فلك ناك نإ وس ةايماو 5رلن نك اعلا لا نأو

 لصأ هل ناكو 17 هم 1 نكي ملنإ ةاح كرملاب هنايسف هلعف لع ربات نأل ا

 كلام دنع ركشلا '” دوحس ىف اك ؛ لعفلا ىف جرحلا ىنن ىف وأ ةحابإالا ىف ص

 حلاص نب كالا دبع ةلأسم ىف كلام هنبب امسح « ماعطلا لبق نيديلا لسغ ىف اكو

 هللا ءاش لإ 0

 فارطالا نعج رخل. ىفاشلا نايبلا بلط مضاوم <” انهبه ىعارماف ةلملا ىلعو

 اذه ىف لاصلا فلسلا ريس لمأت م ملال دا ١ كانا كار

 ماكحالا ىلا ةسسنلاب ةلخلا هذه نأ 0 : 0 ررقتام نيبت ىنعملا

 ناعتسملا هللا باطلا( ض كلان شا ا

 « ةسداسلا ةلآسملا

 +« بحلولا :ثيباؤاعتس قكولال نأ ايؤذنم انزازغتللا:ةتاتخ نما( زلال

 قد اهنق» اوس نا تداقععالا قامت وسال“ لازذنلا قالوا ا

 1 كلذ ناب و . داقتعالاب لال هحو ىلعف لعفلا 9 لوقلا»

 هيف ركب قتلع قولا واسس انك اك مدنا 3

 ةعباسلا ةلأسملا ف (؟)
 ءاذيكهو:مارنلا لعب لختلا وأ تاجر فلا كرت ازيا. ةهياشلا ضان ك0

 ادب نكس يرسرالا نطاوملا ا مأ «7ىانفلا قاملا, ايف لطي يلا: نطاارملا فرح اكل

 الثم لوقلا»

 ما مدع ج  تاققفاوملا



 ءةايك 3 كارارد اجالوي ناجل ىف لكلما للا م

 7 00 له ليف اه ؟ كاارحلا هبل عمتج ىذلا لوقلاب وأ دا هنايبف

 باطلا مدع داقتعال ةنظم ناك نإ و .:كلذ ةا «لاوشنمت سلا مايص ' ل

 تاب ودناماو سلا ىف ك4 ةنظملا نازو ىلع هيف ماودلاو لعفلاب هنايبف ا ا

 هةر الا هه قست لا

 | ءانارخ ناك( نإ كارتلاة دعاس ذل لوقلاو | «كارتلا هنا ( هكون تيواطل اور

 حبجرتومب رحتتلا داقتعال ةنظمناك ن إف ,ركملا لوهيناكنإ كلذكف ًاهوركمناك

 ملاك دقلو ) : ىلاعت هللا" "لاق دقوهب رقأو نك اما لع عملا نيعت لعفلاب نام

 1 يا امر ىفق نفور كفيلا اك وا ا

 0 ”مايصلا ل 00 ناو - هلق ان حبصملا ثيدح ىفو ! ةيآلا

 امع ”بغرتأ» نمحرلا دبعاي '"” ةشئاعلوق نم نمحرلا دبع نبا ركب ىنأ ثيدح ىفو
 ل ا يا تاورالا مولا يمت كا نسب 1000

 موصيإ 2 * مالتحا ا 1 0 حمصلا نأك د سو هيلع 5 ص ارق كومو

 نا للا( م كعنأ ى 1 5 0 أ ١ 5 ثني دحر مويلا كلذ

 ا كار لاق 66 هينا نع نيدح نب دايز نع ىضاقلا ليعمل ا ىكورو « تب

 لفاوتلاك هل' ةلمكم ةلفان اهنأ داقتعاوأ : ناضمربةقحلماهموجو داقتعا ةيشخ (1)

 اهيف كلام نع ىور م« ةالصلا ىف ةيدعبلا

 لوزتامردقب ىأ لعفلاب هنايبف . هل مهتفرعم عم هب ةيانعلا مدعو هلامهال ىأ (0)

 هئانجتا ى.هلعفل سانلا طيقنب ىأا ةعلاخلا ةركفلا

 القال بلط ىف .اههومعت ليوتالا" ءامهعامجاب ناتي الا معزا و (م)

 ناك اذهو ء هانبتمةجوزب لجرلا جوزت زاوج ناديفت صاخلا لعفلا اذه ىف ةيناثلاو
 اعملوقلاولعفلابنايب هنأ انلمدقتو . العف داقتعالا دوجووأ مرحتلا داقتعا ةنظم

 دواد وبأو كلام هاور ( موصأو لستغاف "ا
 كلام هجرخأ )3(

 0 را مدع 0



 7018 عئارذلا دس دنع الإ هلوقل اقادصم هلعف نوكي نأ نيبملا ىلع بحي

 للا ةنساونامأَو .كاقحت ل طابلاو الظاب قحللا:ذر لع اوردقو - .قاذلا لع ةنطلقلا د

 قلخال اهتنتف مولعف اذدلا امأو . ناطيشلا نإ اًويْحَأو

 نم" لاوق ألا .تتضاح !اذ'"ناينلاو ؟ىداتلا ىف ىرقأا ةلاسألا نأ" ليماللا

 ا مزال ديك أ ءادتقالا ماقم ىف ماق نمل اهسفن ىف اهرارتعاف « لاوقأالا دارقنا

 ” رض رفق نينثلا“ لونا د عقالا ةئامم قوه نم لك ىف يملا اذه د

 وب لاو تداول ركام اكيد انك قردالو->"ةللاقعاو "كلو عيمج دقفت هيلع

 : نيرابتعا هلاوقأو هلاعفأ ىف هل ناف « عونم وأ هوركم وأ حابم وأ

 نمآلا ل كنف هللا هده نق ءنيفلكملا ذم كفار ه1 كحل 01١

 . ةسخلا ماكح الا ىلا هقح ىف

 دع هلل عرشال او رقتو انا ةلاوكأو 'ةلزقو كلم نام ترحل لم

 امإو بجاو امإ هقح ىف لاعفألاو اهلك ل اوق الاف  ماقملا اذه ىف بصتتا اذا لجو

 ناك اذان «ايغال فاو تايللاو ةقييسزللا نه وا مزح

 تخاف نافل اع ناك نإ ين وزبللا 2 لا همخاو ناك لوا 00

 . لعفلا مرح وه كِلَذو كنلا لوحي دعب ررقتي أمسح كلا

 + ,نايبلا ةنظم دحوت ثدحب نيعتب اعإ هب ىدتملا لا ةيسا اه

 نظم وأ ركحلا فداخ دايعا هع امالو ؛ كرلاوأ ندا م ليطا د

 هفالخ داقتعأا

 4 اجناو ناك نا , لعفلا قفاؤيب ىذلالوقلاوأ'ع لعفلاب هناي ( هلعف بواطملاف )

 بودولا داقتعال ا نإن« مكمل ا لوهجي 3 كِردكو

 ىف ممعتلا ىلإ مارحلاو بجاولا نم الوأ مالكلا هيف ضرف ام ىلع قرت (1)
 لاعف الاولاوق الاب املطمنايبلا ىلإل اعف الاب نايببلا صوصخنمو . ةسنلا ماكح الا

 هلثمو . ابجاو هّمح ىف ريصي حابملا ىح ؛ ةنالثلا هماسقأب هق 1517 ىأ 6

 هيمسقب لعفيال امف لاقي
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 -_ لامعأ نم 0 نم ىتم أ ىلع "ادق ( كيش ءاح دقو

 رك ن نو « رملاعلا 0 مهيلع فاخأ : 00007 ىه انو :"اولاق

 1 باطلا نيارمع لاو 7 أ ملت قوه نمو © رئاَخ
 رك 5 ءادردلا ىنأ نع 1 نوي ةنأو كلر لاب قفانم لادجو « ماع ةلز

 1 رف ا 1 ل رتلا رقم 7 لاس داش نعي الحلا دع لا هيف

 ا ع شو نارا فاضل ماع ةلزو مص لا

 نعو . ريثك قلخ اهعم قرغتقرغ اذإ اهنأل ؛ ةنيفسلا رسكب ملاعلا ةلز هاهلعلا هبشو

 كرك ول نتا اح ل اة يع 411

 كارتيف « هنم سو هيلع هللا ىلص 2 ٍلعأ وه ن رم" ”دجمب مث «هيأرب ايش ملاعلا

 1 هل ىف م ب هلوق

 رسك لاثمو « مدقت اكف ماعلا ةلز امأ ؛ نيدلا مده نأ قيقحر رمأل هذهو

 كلذ لاو عبتملا ىوملا ان تان نعام رئاللا كحلا ماو انف مقاو ةنيفسلا

 ناالا# قتنلا هلطعأ نم دع دلال, ندكلا قم" ب هن إف نارقلاب لادا امأو... هلك

 هلل الا اك لاا نطلب كج هوفر كدانكو انا( زكا طع قالا

 نم الإ «٠ ةماآلا "الع ةئتف جراوخلا ناك كلذاو . لداجلا كلذ لي وأت ىلع عابتالل

 ةقفاوع مهتاليوأت اوقثوو « ةدسافلا مهئارآ ىغتقم ىلع هب اولداج مهنأل ؛ هللا تب

 لكلاب عاج يالا نولشللا ةمئالا كل ةكاو. 1(شافلا لعاةفتقا اوازاصقي راه لدي

 0 01 2 و ما ىإ ' 3

 دقو .هأو وهو ءهّللا دبع نب ريثك قيرط نمىناربطلاو رازنلا أور ( رئاج ح

 هحصص ىفةعزخنا اهب جتحاو.هيلعركتأفءعضومف اهححصو عضاومىفىذمرتلا اهنسح
 ( تعور

 هنعرشنينأ ةيشخ عورفلا ىأ : هنع معلا ةباتك هركي كلام نا كلذ نمو (؟)

 هنع عجرب دقو: قاف الا ىف

 هناسل ةطالسب قفانملا هنيزن ىذلا هجولا ىلع ولو هتفلاخم قتتف (0)



 ؟11/ عئارذلا دس دنع الإ هلوقل اقادصم هلعف نوكي نأ نيبملا ىلع بحب

 هلوقب مط بصتنم نيردلا نايب ىف سانلل بصتتملا نأ كلذ لع ةلدألا 98

 ظ دبا تراولا تالنكسف ء لكن كر نك دنلاو « ينلا راو اف « هلعفو

 ةباحصلا نأ مولعمو « ةقيقحلا ىلع تاون ا 5 كما ماقم موقي نأ نأ

 ةوكاشتو هناراوفا وت فلا علارقأ نم ماكحالا نوقلتي اوناك مهلع لإ ناو

 ظفحتلا ىف م لمفلا ىف ظفحتلا ىف ناكن اف «ثراولا كلذكف ء« هلاوحأ عيمجو

 كلذ فالخ نع ناك نإبو « ىده لع هعبتا نق واصو.م كلذ ىبن ل11

 مونع هنا يضر ةباحبملا ناكو .ةيي كل ءىدطا دا نع 07

 هلعفي 5 مالسلاو ةالصلا هيلع عوبتملا كيملا مه ا ىذلا لعفلا نع اوفقوت اعر

 ١ لاك هادم مط مدقن نإ و هلعفل نيعبتم اهنريت تار 0 3 > «وه

 اذإ ىح . هل مالسلاو ةالاصلا هيلع هكر كالذ لع كردي و: حجرأ هك

 / 1 اذه «رفسلا ىف راطفالاو .ةرمعلا نم للحتلا ىف اك ؛ هلعف ىف هوعبتا هلعف

 ا وق نيم نأ اان كالا نم موصعمع سيل نع كنظ ام ؛ حي

 هب ىدتقا نم 5 هسفن ىلع هيف ظفاحم و

 هكرتوأهلعف ىلإ قرطتي الف « موصعم سو هيلع هلا لص ىبنلا نإ : لاقيالو

 موصعم سيل نم فال « لاخ نيبملا

 يلبسن فبل .لكفلاب ىادتقالا كرت الانا دهر رشعل نإ كر

 دب الف , عقريال قرخو . حلصي ال داقق ةدرلااف عقي كاذ ذإو . لوقلا عابتا كو

 « ةريبك «ةريغص ريصتو «ملاعلا ةلز اعرش مظعتست اذهلو . لوقلا ىرج لعفلا ىرجينأ

 تلح لز اذاف . ءادتقالا ىرحي ىلع ةداعلا ىف ةيراج هلاعفأو هلاوقأ تناك ثيح نم

 هتلز نوك لع نإاف . هب ىدتهم ارانم عوضوم هنأل ؛ العف وأ تناك الوق « هنع هتلز

 لع ةصخر اهيف اومثهوتو « هن انشأت سانا يلع ربجو 4 حسانلا نيكأ ناش 0

 هك 0 3 ىرحاف هلز 0 لهج نإو : هب نآظال هك مح اهوماعي و 3

 هيلع عجار هلك كلذو ؛ عورشملا لم



 ) ل الار راكلا و ا لا

 نع "لاو يأت نأ عم ؛ . ا لوقلا د ال جلا نافل دينكت

 موأعم را ةلبحلا ىف رورغلاك ان نيد ف مظعي نم ىلإ ةمسنلاب كورتلاو

 لئثاقلا نوكيام بسحىلعف « لغفلل عبتلاك ل ئاقلا ىلإ ةبسنلاب لوقلا ريصيف « نايعلاب

 كلذ مدع وأ « هب ىسأتلاو هعابتا نوكي هلوقل هلعف ةقفاوم ىف

 ك0 ١ ىفلا اذه نم ىوضصتلا ةبنرلا ق مالسلا مهملع ءايبنالا نك كلذل

 هك عم ؛ نولوعي اع قيدصتلا قر لع ا ع اعايقا دشأ مهل 1

 1 ناد دقو قفاط انلعكا نقواة ا ةطاقلا' نيعازملاو تارحمملا نمبهب هللا

 مس لووانتلا اذه ل تاكد عا 018 كك راب ةعاذلا 5 كم ؟كاداقلا

 « كب ةلعل ءاود وأ ماعط لك أب 1 نأ: كغ هلوانت ىف ذخأ مث هب رقت الف

 رابخ الا ىف للخ ىلع هلك اذه لد « هيلإ هحايتح 1 ممل دب اي

 نورمان ] كاع لاق دقو « هلوق لونق ىلإ سفنلا نيمطت ف «ريخلا مهف ىفوأ

 هلا اوما قاتلا انمأيل) + ىلا لاقو 20يئآل 6 كن ليسوا كنا

 علا ننكال بملا تح اولا يملا اذه مقار كح الا ( نول الاثا "نول

 لا ا ل ا ا
: 0 2 00-00 5-7 7 

 2 0 2 ىدصلا قريتعاف ) نوب نكي اوناك اعو . هلوق ىلإ - نقدصنل هلضف نم

 اذإ انكشف رز :نيلكاعلا ' العلا .ثنعقوشلا,ةقتح !اًوهز انهو لوقلا «نلعفلا ةقاطم

 نإاقا# ل ناو« تلكتت لك للك ديارنا اقام رع وأ فحاو اذه نأب اعلا" ربخأ

 ك1 كلل اوم نفاذ

 0 وكلا دعأم قيشاتسإلا انذكور مه ةسنلاب قاما فقدكلا) د رطتف 0 00(

 :ةررمعلاو .الاتا لاتعني ايورهاظ لع لوذلا دعو ىلا لاخل لا

 ضد و

 عمجا حبق نوكردت الا ىأ ؛ لوعفملا فرذحم امإ ( نولقعت الفأ ) هلوقف 2

 اناسحإو أرب هاردل قيقحت وه ريغلا نم ناسحالاو ريلا بلطف ؟ نيفانتملا نيب

 .مزاللا ةلزيم لزم ها مثداقتعا ىف كلذك هنوك ىفاني هنم مهسفنا مهنايسنو

 .هياكترا ىلع عينشتلا ةباغوبف لك ىلعو ؟ اذه مكنم ردصي ىتح اسأر لقعلا مثدقفأ ىا



 ل16 :عئارذلا لسدنعالإهلوقل اقادصمهلءفنوكي نأنيبملا ىلع بحي(ةيساحلا ةلأسلا)»

 لوقلاب صنف هيف كد همر ا بدن 1 بوحو ند لسعلا كح 1 : هيحاص

 « ةسماخلا ةلأسملا ا

 ةلجلاب و « ديقم وأ صصخم وأ « قدصمو هل دهاش لمفلاف انايب لوقلا عقو اذإ

 هجو ىف ضرتعت هيف تالام>اآل ”مفارو « لوقلا كلذب دصق ''”ايسح لوقلل دضاع ٠
 ةهسش وأ ةمير هيف ”مقوم وأ "0 ”بذكمو . ضقانم ريغ اقفاوم ناك اذإ « مهنلا

 : ءايشأب كلذ ناب و . كلذ فالخ لع نك تاانو

 هلعف مث «.قدافلا مىايفلا وا ةالفلا ةذايعلا رياح ىع رشا اذإ | ملاعلا نا

 دنع هب لمعلا لد « هباجنإ داقتعا ىوق « هيف لاق م, ىطتعما فرد لك و وه

 ري مف هكرت مث « الثم هع رحت نع ربخأ اذإ و . هلعفيهارو هنع رب همعم نم لك

 اذإ ام الخ .ردنع هل ليخا ام معضم دنع ىوقز و لارا ا ا

 عابتألا سوفن نإف هأعف 5 هع 1 ع را وأ « هلعف نع دعق م هناجيإ ورع 54

 لإ ؛لغفلا )نم داوعت للي ىيناو رمت اءاذإ | اهتندنا مط: هنمالروقلا _تالد للإ 0 لك

 قيررطت نم امإ و « لوقلا ىلإ لام>ا قي رطت نم امإ : ةلخا ىلع هيف حدقيام لوقلا

 معقود ىلا ىلا: قم كنار ار طا 12

 اهركذ ( حضو ) ةبلكو . لسغلا مث لعفلا لوصح درج وه امتإ لعفلاو لوقلا:

 لامجالاو نايبلا ثحبم ىف جاهنملا حراش

 )١( ةلمجابو ) لاق كلذلو . ديقملاو صصحخلا لمشيل هداز (
 ىف عمي نيذلا صاخشالاو نئارقلا فالتخاب فلتخت ةعبر الا لاوح الا ()

 كعارطب راف نا امل كا ا دعب قأتسو . اهدخأ مهشفنأ

 الإو ىغبني سيل هليلد نا وأ «هرهاظ ىلع ذخٌؤي ال هلوق نا لاتحا وأ ,هقدصف
 دكرت هسفنل خاس املا

 ددصل ماعلا أله نإ كل نونظلا هجوب 0 تامدقم هسشرام لعف نال هل

 (هلعف مث) دعب هلوقف هلثم بجاولا ىف سيلو . انه فلّؤوملا هداز كلذلف . كاد اذا

 هلود> راع لم



 (ةعبارلا ةلأملا ) لا الاو:قايبلا ىف لسماختانلصفلا 0

 ا 0 د 6 ّ

 «.«'” ىَلَصا ىنوتيأر اك اولَض 2: تاداسلا ل اعراب ( نجم 00

 ةامقأ كا ناملا دعك 2 كلذ ا ل 1 ع | 2و

 لهذ

 امهمأ :لاقي الف « نينايبلا نيب حيجرتلاب لوقلا“7قالطإ حصي 1 اذهتبب اذاو

 لمفلا ىف الإ دحاو لحم ىلع ناقدصي ال ذإ ؟ لمفلا مأ 'لوقلا ؟ نايبلا ىف غلبأ

 : لات تلاته. دررتاالا ماقم يدا موقفا قفا .نإ !نلثمل واحمل اكمسلا

 كرا فاك ذاق ناعما اىاقثلا ىلا لملفلا تا ةلأاسكو ؟: وأ امهيأ وأ ؟ غلبأ امهيأ

 يدل كاذسوما لاقل ينقل هلال مان دا سبا هما ىلاوعلا ةيعا قاما لفل !ةيهتل وز

 ماقم لعفلاو لوقلا نم دحاو لكم وقي ىذلا وهف « هلسغ مث هلعف وه ؟'” اعإ عضو

 اوسخ جرام 5 مديل
 ىلعةلالدلا ىف ىوقأ هنآلل : لعفلا حجري لئاقف نويلوصألا هركذ اكىأ ()

 ىلعهسفنب لدي هنآل , لوقلامدقي لب لئاقو ةدهاشملاو ةنياعملاك ربخلا سيلو . دوصقملا
 ا ا

 ارو لابي كالذ عي نأ وأ ؛ لمجملا نابي لعفلا انته نأ اع ضنا وأ اناقكلا انه

 ىرانلاو اهات واحتج ااذإ امأ «افلخا ا, لففلاو لوقلا عمتجا اذإ اذه . هدصق نم

 ىذلاهثحبم وحن اوحني ملو « مبمالك لوصحم اذه : هل دكؤم ىناثلاو , نايبلا وهامهنم

 رخ الا نم انايب ىوقأ اهيف نوكي ةهج هل امبنم الك نأ هب لح
 لوصخ داتعم هلثم نآل لعفلا ماقم ماق امنإ ةروصلا هذه ىف لوقلا نأ لع (4)

 َْ اقباس لاق كهسفن لعفلاب وأ لوقلا عم لعفلاب هيف نايبلا
 انأ هتلعف . لسغلا بجو دقف ناتخلا ناتخلا زواج اذإ ) ةشئاع ثيدح ىف (ه)

 لوقلا باب نم هلك اذه نإ لاقي دقو ( اناستغاف ملسو هيلع هللا للص هللا لوسرو
 لا لعج نم دنع لاق اذإف ٠ ضحلا

 هيف لعفلاو لوقلا نم لك هيف موقي ىذلا وه طقف رادقملا اذه نأ نأ (1)

 لوقلانم الإ دافتسي الف ابودنم وأ ابجاو كاذ ذإ لسغلا نوك امأ ٠ هبحاص ماقم



ا ءىلاو ىوقلا نايبلا نيب قرقلا ىف
 اضيرك ك

 اذإ ةةقيحم< لوا ةداتملا ناهنالا اورتن نبك دل كا وطوو 57 ابجتو نأ

 ناصقن الو ةدايز ريغ نم دوصقللا وه ناك لوقلانم مهف ام ىضتقم ىلع لعفلا لعف

 اعارو.. اهوحاو ةرايلظلاد جحلاو ةالصلاك ةداتعم هطئاس تك ع لالخا الو

 وهو ؛ داتعلا ىف ريظن هل دحوو « طيسب لعفلا هانعم ىذلا 'لوقلا اذه لثم برت

 كلذك ناك اذإ و . لوقلا درحمب النايبلا لضح هبف . داتعم لعف ىلع ةلاحإ كاذ ذِإ

 هجولا اذه نم غلبأ لعفلاف . هجو لكن م لعفلا ماقم نايبلا ىف انه لوقلا متي مل

 مومعال نابي لوقلا تنأ كلذو : ىرخأ ةهج نم لوقلا نع رصقي وهو

 ىفتقت غيص وذ لوقلا نإف ؛ صاخشأالاو نامز الا لاوس ألا قلم كي

 « هنامز ىلعو « هلعافىلع روصقم هن اف ؛ لعفلا فال « اهوحن ناك امو رومالا هذه

 ىنلا هلعف.ئذللا لمفلاو انكم رجوافا . .ةئبلا هلع نع امته دلو تلاع ل١

 0 اذه ىف هلعف هنأب علا ريغ هنم'ان لصحم مل الثم لسو هيلع هللا ىلص

 ١ ول 7 لس : رظنلا انيلع قبيف . ةنيعملا ةلحلا هذه ىلعو

 ؟ ةنمزالا عيمج ىف ماع وه وأ ناَمزلا اذهب ضخ وأ ؟ هللا هذه" ى ف وأ هلا رك

 رظن ىدصتي اذه ىف رظنلا دعب مث ؟ هلكح هتمأ كح نوكي وأ هدحو هب صتخم وأ

 ماكحاالا نم له غونا ىأ" كرم .؛ انلمف'قذلا لئنلا "اذه مح ىف رخآ

 ل ادع و سلا (نتفن نم نيس ال هلم ناك امو تلد عيمجو ؟ ةيعرشلا

 هنيب اذهو . هحو لكن م لوقلا ماقم لعفلا ةماقإ حصي م إف « نابسلا باغ نع رصاق

 هللا لوسر ىف مك ناك تل ) : ىلاعت:هل رت 29 اج كهف لج الو « لمأت نأ

 ناك داما ونمو ضع و عوام كركفلا) يداوم نؤتلا اكد 5270

 اكرم ناك ولو داتعملانإ انررق لوقت نأ كلو . اداتعم هلثم نوكي نأ ديقب اطيسب

 ةريثك هيلغ 'دهاوتفلاو :٠ لكفلا انو "هنقأ ل

 ه.احسنا ىلع لدي اللعفلا نآل . هيف هب .ادتقالا بلطف فكي مل هلعفف ىأ )١(

 ىلا ثيداح الابو ةبا الا هذه لوقلاب كلذ نابل سمأالا جاتحاف ؛ لاق ام هتمأ ىلع

 اوأر امهتيفيك نأو محل ماع هنأ . نيتهجلا نم سم'الا نيبتيل ابعضاوم ىف ركذت

 ند



 (ةنبارلا ةلأللا) ناههلاو تايبلا" ب لاساعاا القنا ٠٠:١ سوو

 ةالضلا هيلع هيهو -. مهلا لزن ام سانلل نيبيل ثعب اهإ هنأ عم ؛ ةلاحم ال صنلا

 كلتف « صوصملا ىلع ضنلا نم كردت ال ارومأ ضاخلا ىحولاب داز'مالّسلاَو

 اذا ءوضولا ةي اف ؛ اهلبقي لب « اهفاني ل صنلا ىلع تضر اذإ نايبلا دعب تادايزلا

 ةبآ كلذكو « كشاالب هلع ءوضولا ىف مالسلاو ةالصلا هيلع هلعف اهيلع ضرع

 لكهتم انل لصح امل صنلاو انكر ث ولو . هيف مالسلاو ةالصلا هيلع هلعف عم جملا

 هداك 0 أديل وقلا عم يا

 تايفيكلاو ةيئرجلا تائيحلا نايبب ىفيالنايبلافاليطتسمناك امهملوقلا ناف (1)
 ايلمع تاعانصلال ثم ىف نيرغلا موز دجت كلذ نمو .٠ لعفلا نم ربظت ىلا ةصوصخلا

 ديدحتب هلبق ام حاضيال قرت ( دعبي لب ) هلوقو اهيف حرشلاو لوقلاب ىفتكي الو
 كو اصقن عدب ال اطبض هتايفيك طبض ىف لعفلا ءافو لوقلا هف ىفي ال ىذلا لحلا

 كدا الور ,«تاييحتسم ب طور رك و ناكر نفك رمل لامع قر كلذ و"؟ دايخ

 كلذو . افاو اديدحت اهددحت سانلا نيب ةداع اهب رجب ملو . ةنسحتسم ريغ ضراوعو

 دا كم اذإأ تطأ ؟امان ءاقو ام ىنيدال امبيف كوفلا دزجفا» مكاو هالصلاك
 انتعيرشفةداتعم امبطتاسب تناك نإو  هنع صقن الو بولطملا نع ةدايز لصحب ال
 ةالصلا ىلكف . ةمدقتم عئارشرابتعاب ةداتعم وأ « امهتايفيك ىف خسنو ليدعت درو مث

 نيب توافتلل « هتايفيك ليصافت طبضل هيف لوقلا ىفكي ال اذه درجبو : داتعم جحلاو

 7ك ا ار رول ولا را ةصكو اذ سا تاراشلا

 اذكهوىحضلاو رتولاو ةزانجلاو فوسخلاو فوسكلاو نيديعلا ةالصو لفاونلا
 ىف اداتعم ةالصلالصأ ناك ناوهطبضللوقلا هيف ىفكي ال تاولصلا هذه ليصافتف

 « اطيسب هانعم ناك امف لعفلا ىدؤم لوقلا ىدؤي نأ ةداعلا ىف برقيامنإو انتعيرش
 لا تلال طاخلا  عسفسو اذإ ( كلمأف : انك .ناكرلزو داتجملا 13 ايلا ارت و وأ
 أمسح بوثلا ءىجي نأ عنام الف اداتعم تفصوام ناكو بوثلا اهيلع نوكي نأ ديرت

 داتعملا لعفلاب الصاح كاذ ذإ نايبلا نوكيو ,. صقن الو ةدايز نودب « تفصو

 ؛رهاظ وه كوأ ىنعمب هيف واولا ( ريظن هل دجوو ) هلوق نوكي هيلعو . لوقلاب ال

 لاعفألا ىف هل ريظن ال هنوكو اديق بيكرتلا لعج ثيح فلؤملا مالك نم ذخؤي اكو
 / للحالات لع ةوانلا/ نأ بيتي ام :هانعب: لتهفلا قاس ل7 ح7" اذلوأ ةدانملا



 :03١ (ةعبارلاةلأسملا)نايبلا هيلع بحتبفىنتلا ثراو ملاعلا ( ةثلاثلا ةلأسلا )

 ةدراولا صصوضنلل يناذتالا نايبلا نامشب نايبلاوب'.مادلعلا_ لع نايبلا برد

 ناك اذاو « ماع وه ثيح نم نايبلا همزلي,ملاعلا نأ”تيثف .:ةيحلوتملا تلك:

 :! صور رجا ىف سلك نا تان

 د ةثلاثلا ةلأسملا

 ىلا ةسشلاب كلذ رص نأ دب الف! عفلاو لوملا .ىناتب ناسلا ناك ادا 0:

 حلاصلا فاسلا ناك اذكهو . سو هيلع هللا ىلص ىننلا ىلا ةبسنلاب لصح اك « ماعلا

 ءانا ىف فيك ا مهنع لوقنملا كلذ ىلع لد . سانلا ىف ةودق راض نم

 راوكناةنألا# ايه هنأ لوطنالف:« هللا لوح اذه رثأ 2 للاكل

 » ةعبارلا ةلأسملا

 اذإ 6 ؛ نايبلا ىت ةياغلا وهف لوقلل قباطملا لعفلاو لوقلاب نايبلا لصح اذإ

 .تادانلاو اب اداسلا نم كلذ رو جحلاوأ « ةالصلا "ٍ 1 وصلاوأ « ةراهطلا

 نعبر ضاق: هدارمت ا نلعزادنم دحاو لك نأ. الإ ؛اضيآ,نام ويف اهدحأبا لا

 : رخآ هجو نم ةباغلا ىصقأ غلاب « هجو نم نايبلا ةباغ

 نايات ادق د وا ها طا هب ةتاككا ل يلا ا

 ل لل ع لل ا راسا مالسلاو ةالصلا هيلع نيب كلذلو ؛ ىلوقلاا

 نابب اهف ف : ءاح ففا وه 6 هي تا 0 0 سب 57 هن قل نيد

 نم تلا, عاطل 297 فوت للطلاب 0 نو 0 ةالصلا هيلع

 08 1 نفر 0 0 ا نااايس

 ىجولا نم هل موهفملا لعفلا نابلا اذه ةدئازلا ليصافتلاو ءارجاللابهذهف ىف قلل

 اهريغواملمتحي ناكلب « اهفاني ملواهذباني ملىف آرقلا صنلا لع تقبطو تسيقاذإص اخلا



 هلعفو هلوقب نايبلا هيلع بحيف ىننلا ثراو مللعلا ( ةيناثلا ةلآسلا) ٠"

 د ةيناثلا ةلأسملا

 . لاء وه ثيح نم هنم دب ال هقح ىف نايبلاف « ىنلا ثراو ملاعلا نأ كلذو

 : ناربا كلذ ىلع ليلدلاو

 000 رة وحر 0 ءانج هيرو ء نوك نم تبن ام أ« امههدحا : ل ا ا ل و

 اضرف نايبلا ناك اذإو « نايبلا ىف هثوروم ماقم همايق اًنراو هنوك نم مزلييو « تبان

 وه ام نيب نايبلا ىف قرف الو . اضيأ ثراولا ىلع اضرف نوكي نأ مزا ثوروملا ىلع

 غيلبتلا لصأف . اهب نايتإالا ىف ةلدألا لوصأ نيب و « ةلدأالا نم لم وأ لكشم
 م ةش كلكم دلل نان ورع هما غلا < نام

 ان ا 7 3 أ 2

 0 ل ابطا اعلا ةيشلاج كرفأ ولع قلدألا نم اح اهي( :فاثلاد)

 رجل اوبل الوز ةنآلا ( ىدشاوتتابيبلا نم انلزن أ امنومتكي نبذلا نإ )

 ع ا هلأ ن ا منأو كاست لطابلاب

 1 7( بمئاغلا م ا دهاشلاو 0 0 و . يقل ب الاو ( لازم

 قجلا ىف هتك 1هىلع 0 فلام م 00 نيتنا ىف الإ ها لاقو

 ةعاكلا ليل 1 يسال اين رو سكيللا كاركاتلا نكلإو

 5 اع ودلال ا اما 0 06

 هذهو . اكلنا اي تاجاللا قرر هات عم ةوبنلا ةفيظو ىف ىأ 00(
 ) خلا نانسإلا قالا لمع نابل ) ىناثلا للدلا 3 ىف هلوق ىنعم ةلمجا

 غلبملانايب ىف ةرهاظ ةناثلاو . غيلبتلا لضأب نانا ف ةرهاط لولا الاف )0

 1 1 مومعلا ف ةرهاظ ةثلاثلأو

 طاقساب دواد ىبنأو نيخيشلا نع ريسيتلا ىف هجرخأليوط ثيدح نم ,زج ()

 03 ع 32 (مض) 0

 مويجأ و ىضتقم سانلافهورهظأل اناس ا معلا ناك ول 9 7 75

 0 ل و 1و او 0

 ) انزلا رهظيو ءرخلا برشيو



 8 هرارقاو هلعفو هلوقب نسم ىنلا

 اقوا ناد وحوار م لل

 2 2غ 50 [نكو اذِك كللذب تبيع اعإ » 6 تسال قالا ا[ 1 ةلوف ن2 0

 هللا لاقو . « نك 0 ءآ 3 ل نارا هلعفي نسب م ناكو

 منيو! ! يالا ( جرح نينمؤملا ىلع نرتب دال ابك ءانحو را 15

 1 ارم يك واَض () : كلذ دنع [لاقو؟© هلعف جحلاو ةداشألا يق

 كلد ريغ ىلا « "7ك كسانم ىنع اوذخو»

 هراكنإ ىلع ةردقلا مم ف رك مو لمفلاب لع اذإ ٠ اةييأ ناش هوازقإ نكت

 هريعو ودل رد 930 لام ئلويلوضألا هررق عت امارح 1 اللطاب ناكو

 3 1 كا هنم ريصل نكللو : 00 ف سم هأك اذهو

 لاساألإ ةسّأ ا 5 1

 (١؛5"صادن ؟ج ( فاول هلوطب ثيدحلا مدت (؟)

 مدعل انأس . هفرع مود ةفرعل هريعل ىلع وهو نبل حدق هبرش اضيأ هنمو 2

 اهموب ةفرع ىف موصلا ةيعورشم

 اهتربخأ لم نام كبل هلو مس و ) أمت دري ( ظفابكلام هك 0

 اضيأ لوقلاب ناسلا هيفو 6 ه١

 ( 50ص اج )امد( ا
 ّ صعل نم ابضعب مادقالا هذه 3 ةاقاو دز مادقأ عد أمل هلوق ىهو )0(

 ةيعفاشلا ذخأ هنمو ةتسلا بتكلا ىف ثيدحلاو ٠ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا رشثبتساف
 مايه ناك اعز سو و هلع هللا ىلص هرشب نإ اولاق ةفينلاو . ةماي هلا تا تاثإ

 نأ ديسرو هلع هول فيتو ةقوابلا هج فال ىلع ءانب نيةفانملا ىلع حلا

 داخل ا رب رعت كنم اذه نأ < ةنانا 20 نعطلا نع كلذ باسل اوذكي

 باسنالا ىف ةفايقلاب



 ( ىلوآلا ةلأسملا ) لامجالاو ناينلا_ىاشماختا| لصفلا م

 وجا مومعلاب لمعلا عني هنأ ىف عاجإالا كح دق ليق نإف

 ؟ ليصفتلاب لوقلا حصي فيكف « هضراعم عم ليلد كلذكو ؟ ال مآصصخ

 « مدقتملا مسقلا ريغ ىلع لومحف - "7 ميم نإ  عامجإلا نأ باوحلاف

 ادا تل لل تامؤسلا نم ناك( اف نا نربي ثحبلاف اقفإو . هلد لإ نيب انج

 لصح ام مدقتملا تحب دعب كلذ نم لصحيف . همومع ىلع وه لب «صصخم ريغف
2 13 5-0-6 4 5 : 00 

 يسارا
 7 ال د نو ولالا ور ناقا

 © ىلوألا ةلأسملا

 لكي ناك الع ةلاوقإ فلفو! ةلوعب اكلم ناك لسو هيلع هّنلا لص ىنلا نإ

 ( لا 0 رتال قماسل نسل نكات انلوأو) للعقم كلَ

 تكلم زر 2 ىواطلا تيد قنات ك4 مالسلاوةالصلا هيلع هلوقب نيبي ناكف
 8 2 سال ل ءةريزل 5

 ل در قرارا نكت الب ةظئاطل ا لافوب هك ذل اك ىلظ نآكنا نأ كلا هدفنا

 ار لا يار ميو نيم راظا مان لاشك اقاريصلا فلات لإ ةراشإل 8
 دانعو ةوابغ نع ردص لوق وه اممإو « .القعلا

 اثع ثحبلا نوكف ىأ (0)

 امهدحأل ةيزمال نيرمأ دحأ ىلع ةلالد هلام وهلمجملا نأقحلاىدم الالاق ()

 ظفل فنوكي نأ اهنم : رومأ ةعبس هبابسأ رم رك ذو .هيلإ ةبسنلاب رخ الا ىلع
 ءادتبالا بسب نوكي دقو . ضيحلاوربطلا ءرقلاو ,. سمشلاوبهذلا نيعلاك ؛ كرتشم

 اضيأ لاعفألا ىف نوكي دقو ( هتلا الإ هليوأت معي امو ) ةبآ ىف اك . فقولاو

 ةنسلاو نآرقلا نم ىا (4)
 انهامع ظفللا ىف فالتخاب ةتسلا نع ريسيتلا ىف هاور دقو ٠ ٍلسم ظفل اذه (0)



 لكحل ضصصختلا لقال اما لع ةرززكتلا كاموملا

 ءةلد الا“ دازدأ نم 20 هفلاخام) اورو فمر ىراخى ملا انتل تل

 نم لغلا لك ىأف « مووت ال طرا ار

 نمم هل 0 ا و 0 0 نم 2 نأو . هموه ىلع هوامحو 1

 ليو لا رك نان قا او اال "ينل قوقل

 مهفو دي 11 2 3 لكف ةللا ىلعو « رانلا لخد ًارفاك تام

 ًاراركت قوص الارثك أو ٠ همْوُمَع بنس ىلع ةوخأموبف مالكا ىراجم نم كلذ
 نع ىهنلاو « ىرقلائذ ءاقيإ و «ةتاسبالاو هل ذقلإ كرمالك تكل ا

 كلذ هايساؤبم) ريلاو ء ركتللاو اذحتلا

 كيقلاف ةقتلاباوأ ىف ارشتنم الو دك شالو أرركم مومعلا نكي مل نإ امأف
 ةقرفتلا تاصح اعإو . هصصخ وأ هضراعي امع ثحبلا نم دبالف « رظن هيف هدرحع

 فافتخاب هارهاظ راض رامتالاو ألك انلاَو راركشلا هبف لصح امنأال 7

 « كلذك نكي. ملام فالخم «هيف لامحا ال ىذلا عطاقلا صنلا هلزنم ىلا هب نئارقلا

 هريغ ىلع ضرعي ىتح هاضتق: عطقلا ىف فقوتلا بجيف « تالامحالاضرعم هن إف
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 4ف ضراعم دوحو نع تحس و

 لصف

 المأ ؟ صصخ ا ريغ نم حص, لهو « مومعلاب لمعلا ىف لوقلا ىنبفي اذه ىلعو

 :؛ ثحم ىلا هيف جاتحم ريغ لوالا محدقلا نأ دافأ ميسقتلا اذه ىلع ضرع اذإ هنإف

 اضغب اهضعإ "7 دعاوقلا صصخم ثيح الإ هصيصخم حضي ال ذإ

 هلآ ىف هلثم لاقي ةب الا هذه ىف لق امو ةلقاعلا ىلع ةيدلا برص لبم نك ا

 جحلاو موصلاك ةلداالا دا رك ره يدل عم ( ىعسام الإ نانالل سيل ناو )

 تادابعلا ول امعإلا ىفةبايلا تحبمىفاريفمالكلامدقتو . ثيداحألا فني دراولا تيملا نع

 ( صا ؟ج ) مدت (0)
 لوئالا مسقلاب ةداخلاةدعاقلا هذه نيبودعب كحاعامجالا نيب لاحلاوهاك ()



 ( ةعباسلا ةلأسملا ) صوصخلااو مومعلا ىف عبارلا لضفلا "5

 عومس ىف هضم نكي ل ليجلا لاتعإ راع هلع كل نان اةتيزخ ولأ اذلأو

 « حضاو اذهو . عئارذلا دس لصأل هكرت كلذ نم مزاي الو «زاوهلا الا لاجآلا

 .ليصافتلا ضعب ىف هفلاخ نإ و « اهيف عئارفلا دس ىف كلام ةقفاوم هنع لقن هنأ الإ

 | لاكش الف كلك ناك اذإو

 © ةعباسلا ةلأسملا

 ا ا هر ل اللا ف فرعتاو : هاب 21131 :تامويدلا

 لك ىلع اهمومع ىلع "” ةارجن ىهف «صيصخ ريغ نم ةجاح لا بسحب نطاوم ىف

 لصفنملاب ىديصختلا زاوجم انلق ناو لاح

 .نيدلاىف انيلع جرحال نأ تررق ةعبرشلا نإاف ؛ ءارقتسالا كلذ ىلع ليلدلاو

 518 دا ملا الط دقت ١ لاح الو 00 كر و 5 ةريثك مضاوم ىف

 نم ماشتحا الو ؛ نممقب تلطاالو دان 1 يل اعود امو

 ذيك ًاتلاو راركتلاب اومهف املالإ كلذ يلو ..هاضتقم ىف فقؤتالو ءدب محلا مازلإ

 2 كا رذو 6 رزتال) نأ تررق اًضيإأو . ماتلا ممعتلا خا *ديصقلا نوم

 0 ا ا ا ا 1

 باوباألا هذه نم باب ىف ولو رركتلاب قداصلا

 .ىذلا ضرغلا وه اذه . ضراعم دوجو نع ثحب الو فقوت نودب ئأ )0
 اضيأ هر دصنلا لكلا كيفاش هل أكمل :هنلإأ ققزت

 00 اضيأ اذهدهنم 0 (صصخو الإ ماعر 0 6

 .ىذلاج رحلاو قاشملا نإ لاقي 0 نيلوصالا أر ىلع ٠ ماع اع ءىت لكن: هللا و هنم

 موضلا ىف زطفلا هيلع نيو. عراشلا هعقري مل تاعا 0 ا ا ىم
 ايلع ونال ىلا ةذاتعملا ةاشملانمكلذنأدل مدقت : لوقن انتل عم رعسلا قارصقلا و

 ةروك ذملاماكحألا



 ١ 6 سايق الو اهف قطنال تايئزد> تينا ىلثلا عب رطلابو

 عئارذ ىف عازنلا امثإ و هيلع عمم اذهو ؛ ةلجلا ىف عئارذلا بس عرتشلا رات 1

 ؛ ص لحمب ةصاخ ةلدأ رك اذن نأ ىنبنيف ءاهوحنو لاج الا عويب ىهو  ةضاَح
 شن ملع عمجما عئارذلا هذه ىلع سايقلا اوضة نإ وب :لاقءبيشال لش 7

 يي ءادب | دئنيح مهيلع نيعتيو « ةصاخ سايقلا مهتحح نوكت نأ

 نوذدفتم مثو ؛ سايقلا وهو 0 2 مهليلد ني « قرافلاب هعفدل مصخلا

 1 عش لن كااذك" سيلؤ « صوختنلا 5 رن نأ نودقتعي لب « كلذ

 3 ؛ اهيلع نورصتقيو ةصاخ لاج آلا عويب مئارذب ةصاخاصوصن اوركَذي

 قرأ نب ديز دلو مأ

 رد قى لاق ام 1 ناك الا اذه دارب |

 ها وسخ اقدم تدب ذك عئارذلا ندا هنا مدقتام ىلع دراو ريغ وهو

 انه ئضاشلا قالو ماع اتلطم ديلا ىعم ةعيرشلا يفت ططأ تح 00

 . ةفينح ىلأ قالخ الو « ةلأسملا لصأ ىف حداق ريغ
 لديو ؛ مومعلا ىلع عئارذلا دس ىف ءارقتسالا هل 7 هنأ هب نظلاف ىعفاشلا امأ

 نم ميرص ليلد كلذ ىف سيلو « اهب وجو مدهإ ًامالعإ ةيحض الا كرتب هلوق هيلع

 ندب سفاقلا دتع كلذو, ةباجملاة نمد ةلج لمس ين لا عاو أ نناتكو

 «هلمع ًافهريغ ىلع 5 رخآ ليل لاي || املا 2ع دل تن َق و هضراع ن 52 60 هحح

 اعلام دعي مل حجار ضراعمل هكرت ادإو « لجل ةمي رذلا دس كرتف

 1 وملا ىلع ىناقر هلاك 2 ص. ج ( 5 مدعت 010(

 ىداهلادبع نأو ٠ ةدرلا لب. دابتجالا هلادببال ملاصلا لمعلا نال , ركنم ظفل : لاقو

 مثرد ةناعا ةيراجلا هل تعاب : ابرلا لي- نم وهت لاح لك ىلعو .٠ ديج هدانسا لاق

 ةيراخلاو ..لح الةناعا ادهن ةناتسإلا مالا اف ..ادش ةناتبب امرا ا
 ابكلم لع تناك

 عئارذلا دسب هيف ذخأ هنأ ىلع ليلد اذبف ىأ (؟١)



 م ة اننا ةلايملا)و ا ارلا ا 0

 50 مهدعب نميف محلا كلذكو نيعم رد را | انو تاصوخخلا

 كلذو « ًاسأرةلد الا نم عفترالو سايقلا رابتعا خصال قالطاب ربتعمتايصوصخلا
 هلثم هيلا ىدا ام. لطاب

 كلا ىقدلافأ# فاعلا لوقلا بلع رولا لاكشالا 407 كلاثلإ"ىكو

 انه باوحلا وه نويلوصالا

 ْ له
 0 ال1 | كلذو ةييرتر لص اريلع يش حارق هلالإ هدهو

 كلذ دعبر تفي ل .ىنمملاكلذ هل درطاو  ةصاخةلدأ نمأماع ىنعمىر قتسا مث « دهتجلا

 لوخدلاب.ةصاخ تناك نإ واهيلع مكح لب نعت ةلزان صوصخ ىلع ى 7 لبلد لإ

 00 ا راس د رع را تاش رابع اربع نم يردتسملا ىعملا مومع تح

 [هب واطمب ةصاخ ةغيصىلإ كلذم جاتحي ف يكف «ةماع ةغيصب صوصنملاكى عملا مومع
 لهأ ىلع هدروأ ىذلا ىنارقلا لاكشإ نع باوحلا هيلع ناه اذهمهف نمو

 (اوبتالو ): ىلاعت هلوقب ةيعفاشلا ىلع مئارذلا دسىف اولدتساث يح « كالامبهذم

 كوبيلا هللا نعل » ثيدحبو ( تبسسلا ىف ؟نم اودتعا نييذلا متع دقلو ) هلوقو

 الومصخ ةداهش ردح م : هلوقو ؛« خلا 0 اهوامك موحشلا مويلع تيمارخ

| 
 لدي اماف ء ديال مو ام نولدتس ارق ةلهف 2 «لاقأو ياكل نينظ

 قا تامل كلت ف قس ال ليلدلا اك رست ا ا 00

 تا ا لا اا ل موس ع وب نا كل اح
 م1 م اذار دام كلو نراك نأ :ةريعم ع تاضوفخلا هذه نأب ملعلل مزلي ال هال

 م يعلو الاول عسسالاب نركب ده لإ . عودلا ابن نيس طفل
 ماع ظفل اهيف سيل تايئزج نم

 (؟مه ص ١ جر مدس (؟)

 ثددح نفل 11 ف وذ نأ عير: ناطو الا لد ىف ىناكوشلا لأق 2

 اننأ ايدانم ثعل ملسو هيلع هللا لص هلا لوسر نأ ) فوع نب هللا دبع نب ةحلط

 ( نينظ الو مصخ ةدابش زوجبال



 :ةيسالاب ايهايساو هدعلاو ل اننا ١ ضيا « امينه دحاو لكب قئدالا ت10

 مقو دنف "'7لوالا امآو * هيف لاكش ال اذه لثم ىف“ صاصتخالا 1

 ىواو, ةماقالاو 6 ذاب 6“ مضاوملا نم ريثك ىف هيف صاصتخالا

 ةيبصلاو ىصلا لوب نبب قرفف « ريغصلاو ريبكلا نم سحنلا جراما ىنو« ءاسنلا

 دبعلا كلذ لثمو . كرتشملا مسقلا ىف قرافلا دقف عم  لئاسملا نم كلذ ريغ ىلإ

 ا عطقلاحصي مل اذه تبث اذإو . ما كا مسقلا ىف تاصاصتخا هل ناف

 ةصتخ عناقو نم مومع

 لئلدلاو” . تايلمملا ىف هن اكمإ تايعرتسلا ف نكح ظنون

 عقو اذاف .هيلع هيبنتلا مدقت اك« ةريثك لئاسم ىف هب حلاصلا فلسلا عطقكلذ ىلع

 ةتييرارطسالا لش عقلا فاعلا عض ولا نأ ىف حضاو وهف هلثم

 عراشلا دصق ن هوما , اوامعي ل مهب لأ كلقف "م مهف 2020 عل .ال

 كرا اوياع" فك ةدحاملا اياضقلا نم ماعلا ىعملا اومظني مل مهنأ ىلاثلا نعو

 كارتسشملا مسقلا وهو )١(

 ةقرفتلاو صاصتخالاابيف عقوو . امبن٠ لكب ةقئال روم الا هذهوىنعي .(؟)

 رخآ عون هنكلو.لو“الا مسقلاك مكحلاهف قرفامم ىبف . ةيوستلا اهم .ردجب ناكو

 قرفلا لح لءج ىلإ اقباس رظنلا ناك دقو « ناسنالا فانصأ قرفلا لحم هبف لعج
 ىعون نع هلصف اذلف . الثم ةثون"الاو ةروكذلا نع رظنلا عطقب . لاعف“الا سفن
 ْ ( خلا اضيأو)لاقف نيقباسلا ةلثمأالا

 الثم ةعما ةيضرفك (©)
 . ( ابنيعل ىف ىه تناك الإو تايلقعلا عضو عضوت مل) هلوق قسو (+)

 در ناف باوجلا ىف اهيلإ تفتلي. مليلَد ابيلع موقي ال ىوعد درحي هذه تناكاملو
 نإوىلقعف ايلقع نإ , دحاو باب نم امهلمحي ال رومالا نم سمأ ىف رخآب ءىث هبش
 ىع رشف اعرش



 تاس ةلاللا) صوصالاو مومعلا"ى عبارلا لصفلا . 31
7 0 

 0 دل هرقل ةمارتلا 25 ٠ تاصيصختلا نأ ٠ ( تلآثلاو )

 حلاو مكح ف تالا نيب عمجم كاذكو َ رخآ مكح هلّمم صخن و 4 مكحب

 لب؛ ءاملآك 00 5 نشلاو 4 ا ًاروهط بارتلا ل عحك ؛ ةريق هلع كلذ

 طوقتمو انهريغو لوملاو ىذملا نود-« ىلا جورخ نم لسغلا باجيإ و « هفالخم وه

 لو اهحوزل ةرحلا نيضحمو « ةالصلا نودموصلا ءاضق مث «ضناحلا نعموصلاوةالصلا

 ةمألا مو نود ةرذشا نس اميىلا رظنلا عنمو' دحاوىءملاو 4 هفضل د

 0 هزرهغ قود نزا تقف دلحلاو 6 ند دحاحلاو بصاغلا نود قراسلا عطقو

 «دنعلا كلف نود رحلا فذقفي راحلاو 0 قدا ىوس 6 0 نيدهاش لوقو

 ةردحلا ءازنتساو « اههيف فلتخم ال محرلا 'لاحو « قالطلاو ةافولا ىندع نيب ةقرفتلاو

 1 نفعا ةلددفلا ا نإ الملا فاول و رتتارزاةم الو اهل تواكب

 ع ةرافكلا ىو لتاقلاو دترملا نيب و « دمعلا مد ىف هنع وفعملاو ا

 0 ا ا ءاادع هيبيلا مر ي اتق نيب و « موصلا داسفإ و 0 راهظلا

 ناقرتفمو 5 1 ىلع كلا لصأ َْف ناب ومسم ةأررلاو لحتيرلا ناف ًاضب

 حاضيإو ليصفت وه لب « هلبق نيبجولا نع القتسم ابجو سيل كلاثلا اذه )١(.
 لدن ( عادسمج صي.ىذلا رايتخالا قفو ىلع تعضو امإو ) لوألا ىف هلوقل

 رالف . لما هذه ىف لعفلاب كلذ عوقو فاذهو كلذ زيوجب ىف مدقت ام نإ

 انمالأ ترص قب رطا لع لرد هلع نأ هلك" لد دج , ىنبعمي تأي مل هنكلو

 0 لال ريغ هب اوت نبذ .دافتسما هلعجو_ ةالضف هي لاش دقو مل

 هلال رثأ يذلا لاستلا انه اممم نك نإ | ملارلا هلا
 انه . : 1 ءرجلا ف (؟)

 فايا مل ةميلخ كلذ عمو املاك اهراثإو تاماجلا لئرع ىأ 0

 لتق فالخم . ةأرملا لهأ نم الو جوزلا نم ال ءانزلاف وفعلا لبقي ملف (4)
 هلوق لبق هلححو . دقت ,نم رخؤم اذه لعلو لبقيف .ايلو"الا هنع افع اذإ دمعلا

 ع رام تدلل قاف قاف هلق اها ءاس نال ( ةيوستلاكو )

 لولا نرلان ررذاعا ]2 اذه تافاتخما ني



 ال ١ م 0 رم 0 امإ 10 ل

 تايعضولا فالح هدنع لاحت هفالخ ضرف نأل ؛ يئاو 1 0 3 ا

 اذه .ةيعصو نوكت الف ابيع ىف يه نك إد تالنلا عضو عضوت مل مناف

 هعم حصي ىذلا رايتخالا قفو ىلع تعضو اعإ و 6 اهبعضو مضوت م اذإو « فالخ

 نا كلذ عم حصب مل « هضيقنو هدصو ءىثلا ندب عمجاو « هلثمو ءىثلا نبب ةقرفتلا

 صاخ 3 شم نرد ماع لك ىف صنت

 كتاف ع نم مزاتست تايصوصحلا نأ « ىاثلاو »

 : ىف حضاو اذهو ؛ ةريثكا ناني ماعلا ىنعلا

 رحم نصاللإ كلذ ف نعرشلا يكمل قلم نيسيتلا كاد داو ا ا
 قلعتم نيعتي الف .ًاعم امهب وأ « دارفنالا ىلع صاخلاب قلعتلا نود «' ماعلا رمألا

 دنع الإ « تايئزجلا كلت نم ىلكلا ىععملا مظن حصير ل نيعتي ل اذإ و « مكسحلا

 نوكي ال الدو ؛ هريغنودماعلا كرشملا ىنعملاب الإ قلعتي مل مكحلا نآب ملا مر

 ةدافتسا ىف تايئزحلا كلتب قلعت قتبتي ال ليلدلا تالذ ةوحو دنعو ء ليلذب آلإ

 ليوطلا ءانعلا اذه نع ليلدلا كلذ ةغيص مومعب ءانغتسالل ؛ ماع ىبعم

 جاتحتال ىتلا . ةيسفنلا تافصلا عيمج ىف ناكرتشملا امه نالثملاف . ماكحأ الا ةقفتم

 اهلباقتو .ناسناللةيئيشلاو ةقيق+ او هيناسنالاك اهيلع دئاز رمأ ىلإ اهم ءىثلا فصو ىف
 تاذ ىلع دئاز رمأ لقعت ىلإ ام فصولا ىف جاتحت ىتلا ىهو « ةيونعملا تافصلا

 بحي امف امهكارتشا نيلثم لكىف مزايو . ممجلل ثودحلاو زيحتلاك ؛ فوصوملا
 ىلإ عجريام لك ىف رخ الا ىلعدب مكحب امهدحأ ىلع هب مكحام لكف.عنتمب و نكميو
 دئازلا ىجراخلا دوجولل اعبات ناك املك نم كلذ نع جرخبام امأ . لئاقلا ىضتقم

 ىلعو لهاجو ليوط هنأب ديز ىلع مكحيف . رئاج هيف نيلثامملا فالتخاف ةقيقحلا نع
 نإ ) ىناثلا ىف هلوقب هيلإ ريشيام وهو . اذكهو . الثم ملاعو ريصق هنأب وربع
 راج اذهف ( خلا كاذ ذإو  ادئاز ىنعم صوصخلا ثيح نم مزاتس تايصوصخلا

 ةصاخلا ىناعملا هبق ىذلا ىجراخلا دوجولا رابتعاب .تانلقعلا.ىف

 كرتبشملا علا أ 00



 (ةسداسلا ةلأسملا ) صوصحلااو مومعلا ىف عبارلا لصفلا 033٠

 ؛ ىعملا اذه ىلع ءانب اهب فاسلا لمح اعإ مئارذلا دس ةدعاق ديعتا

 انك قا ةالصلا نابع" ”هاع اكو و اهيلع ةردقلا عم ةيحضألا كرت ىف ' 000

 ريغ ىلإ « ةعيرذلا دس نم هب ردتعا ىذلا هرذع ىف هل ةباحصلا يو . سانلاب

 د ىف اغار اين ضوعللا نإ 2 يلا" اهدارقأ نمد كلذ

 ل ام الو هوقو (انعار اولوتنال اون 1 1 اهلك

 اا حوال قو (رلخا 8 ِهّللا نود نم نوعي

 1 اد ارا | للا كر كاما بلا لاكن اشتي نأوئايكنا نيككأ

 "زاك راع نقولا د أم ىلع ليلد وهو ةعيرذلا دس ىنعم ىف الإ هب ا أم عم

 صبرا نم :4ناي ىلع ةيئزحلا مئاقولا نم ةيلكسلا ىناعملا صانتقا : لبق ناف

 ةيلقعلا ىياعملا ن ال . تايعرشلاق ال تايلقعلا فكم انإ كالذ نأ ءاهدحأ »

 0 للا كك حاكما نال عبرا سكرت" 2: يمال امئان

 ىف لأقي نأ نكمأ اذه هل م ىتمو لوقت ٠ همالكح يضوت اذه « ىتزجلا ىف ةيصوصخل

 ل د 1 2 فما اذعىركما رءاوتةنأ اي زج ولو رارفتسا لك

 كم دوجوك ساسحالاب لصحت نأ هنأش نم ىثزج ملع رتاوتلا نم لصاحلا نإ
 ايلك انه هب تبن نحنو . تايلك اهلئاسم نآل ؛ تاذلاب مولعلا ىف عقبال اذلف « الثم

 لفاف اناعر

 01 نلعب ناداه 1 ناح ديال اناك رغو كب ىنأ نع ىقببلا 5 ك0

 رمع نيأو . دوعسم نباو «؛لالبو سا نبأ ىور اذكو . اموجو اهآر

 رصفلا نإ : امل لاقق . بطخ مث «ىتع مأ هنأ ناثع نع ىقبسبلا ىور 6

 هأ اونتسي نأت فن ماغط ثدح هنكلو. هيبحاصو ملسوهيلعهللا لصملا وسر ةنس

 ةسدابلا هلاسملاةقاسو . هداغوا حتتفلاب سانلا ماغطو

 : لاق ؛ هيدلاو لجرلا بسي لهو « هتيقب ىو ٠ اهريغو نيحيحصلا ىف. (*)
 .ىدمرتلا ىف وهو ( همأ بسيف همأ ب 1 بسلف لخلا ا معل )

 كولا ضب طفلا ف 2-1  اضنا واد أو
 اف تاكرلا نوك نأ بجف ٠ لصتنت الو تايفاملا ديزل ثيحب ىأ (4)



 556 ةيئرحلا عئاقولا ءارقتساب امإ و ةغيصلاب امإ مومعلاتبشي

 ةددعتمةصاخ عن عئاقو لقب © قطره غ نم م ومعلا ىلعؤ « ديبقت ريغ ن م قالطالا

 ىععم عما سل 0 ىح « دوحلا ىنعم ىق ةقفتم « عوتقولا ىف ةفلتخعا « رضحلا توفت

 ه1 احدا عئاقولا و نا دو1لا وهو « متاح ىلع هب مكح 5

 مومع ةغيص هيف دوقفم الثم نيدلا ىف جرخلا عفر تامر اذ كادكف* ةدافاآلا

 جرحلا عف عقر لص أ ىف ةقفتم تاهملا ةفلتخم « ةصاخ ةددعتم لزاون ند هدف انا

 فاط ةقشم دتعادعاق ةالصلاو « ءاملا*بلط :ةَقْشم اننغ عرش مامرتلا اندجو اذإ اك

 « رطملاو ضرملاو رذسلا ىف نيتالصلا نيب عجلاو ءرفدلا ىف نطفلاو صقل ««مايقلا

 ؟1)نووِخ دنع اهريغو ةقيملا ةحئابإ و.« يلأتلاولتقلا ةقشم دنع :رفكتلا ةملكب قلطنلاو

 ةلبقلا جارختسا رسعل نا ةيج ىأ ىلإ ةالصلاو. « تاثملا مظعأ وه ىلنلا فلتلا

 رك مايصلا ىف وفعلاو « رريضلا عف رأو عزتلا ةقشمل نيفكلاو رئامخلا ىلعا حبتملاو

 لسد ةاقك تناقريبولاب# هروب وطلا انا بنك تارلطمرأ 3 نا للا

 تانج جرخلا عفر قلطمب 2ناننرب وطار مفرا عرانألا كيا

 يرسل ل يل « ىلخنل مومع هن اكف 4٠ ءارقتسالا يا 0
 هيف 0 0 كي ع ل

 ةهسللا لأ, يحوم نم معأ وه ام فاتلا فو و. نذالا ةحابالاب 1 رلا 1
 هل مدقت ام ىلع هيف جرح ال ام وأ نيفرطلا ءاوتسا ىنعمب ةحابالاف الإ و.. اقاش املأ
 ظ اجا 17 كلتا لج ا ل ملال عفدي امل نوكك امنإ

 هررق ام ىلع انه اميك اقشالاا ىرتنك ىرلارف كفرا ل دة نيب عمج (؟)

 تانئزملا هذه نآل كلذ و« يونعملا راوتلا تاسالا لاقبارط ءاردس لإ 0

 كرتشملا ردقلا توبث ابنم مهفي ابعونت ةرثكو اهددعتلو هتابثإ دارملا ىلكلا نمضت#

 0 :اوت سيل انهام نآل هيف نحن ام تبث لقي ملو ( هنمض ىف تبث ) لاق اهإو:

 زج لكف متاح وه نزلا فصو كلذ نال ء اح دوجل . فورعملا ىنعملاب

 و تايثإ فالخم تايثالاب ةرشابم فصولا اذه ىلع دوعت همرك رابخأ نم
 تح ةراعام ماعلا :مومعل اننثم ىرزج لك سلف تارا ءارتشالا 0217

 نيضنا نمر ءاج ]1 كلذ |] . كفوا ردملا عملا ىوتعم 0 عومجملا 0

 سيل محلا نأ ابعونتو اهددعت ببسب مهفيف ؛ ىلكلا ماعلا ىنعبلل تايئرجلا كلت



 ها ةلأسملا ) صوصملاو مومعلا ىف عبارلا لصفلا هلأ

 0 اه فيلكتوأ 6 0 د ا 0 2 فيلاكتلا ف عوضوم

 4 هيف وذأم وأ 45 ا كملف 4 تاك دقو « 0 هنظي اع فلكي اعإو

 1 هاظلا ىلع راك اللا اذهف « ديدح باطخح نا 0 كلذ دعب ىقالتلاو:

 3 تضرعةلآسما :ًاالواو 0 0 ال م
 ربتعم هَقف اهيلع ىنيي داكن اهنا : ايف كلا 0 الا ناكل

 ا 1 5

 ناقيرط هل لب « ظقف مومعلا غيص ةهج نم تبث نأ ماي الق تبن اذا مؤمعلا

 00 لهأ م الكى روهشلا وهو . تذرو اذإ غيصلا « ا

 ماع 0 1 مل هني لطي حلا مقاوم ءارقتسا « ىناثلاو »

 5 ةحص ىلع ليلدلاو . غيصلا نم دافتسملا مومعلا ىرحم كلا ىف ىرجيف

 : : هوحو ىلثلا

 تدل تملا كلاَذ تانج فت 3 1 هنا وفة 3 وأ ) دك (

 مولعلا لهأ دنع سم رمأ وهنو . ""”ىنظ امإ و «*"7ىعطق امإ « ماع ركح اهنهج نم

 ىلا رك رار ورع رك اقلط ركح ءارقتسالا ”مت اذاف . ةيلقلاو ةيلقعلا
 عضوملا اذه ىف دارملا مومعلا

 لع قبب اعإ دانم 2 > دوح ناف « هانعم اذه 50 0 )| نأ اد

 ؟ضخلادبلا لعبايرج يبرق فيكف ؟ ٠ اجار اها لذه رع 0

 اليلد ال احبشرت هامس كلذل هنإ لاقي نأ الإ

 ع ولف . 0 ثحابملا قيرط يف ضرعت ىلا لئاسملا )١(

 باتكلاتامدقمىف كلذ ركنا دقو , هقف هيلع ىنبني الام ركذل لاجملا عسنال ردقلا

 ةبترم ةلأسم ىف ماكحالا باتك ىف عسوأ ليصفتب .ةلأسملا هذه رك ذ هنأ تبلع دقو
 اة راه 1 ضيصختلا اهتيسامود ل اع اذ 5 دق يوعفلا

 امات ناك اذإ .ىأ .(؟)

 طقف تايئرجلا بلاغ ف ناك ؛اذإ 0

 نم .نوكي اذه نأ كيلع قخي الو « صن هيف ءىحي مل نإو.ضرغي ىلإ (4)
 ذئثيح ىلا عون



 نأ را ل ل
 : لاس 7 لاقدتف ؛ كلذو وأ« دويتلا نقلوا لبلد ىتاطلل اء[ هير انه نق دا

 3 9 3 1 2 8ك رد م 9 5-2 0 8

 0 اودهشأو ) ل ) هللا لزنا اع منيب مكحا ناو )
- 

 ديشاوا ؟ كاذب رومامتلا لاق همكم هلال نا ان ل أطخأ اذاف « ( كتم
 : : َ 100-14 0 تا .
 ءانب عوسال اده . مهداهشإب ومطوبقب رومام هنإ لاش نا معضل لهف رؤرى ود

 <« ةلزنعملا هلوقي اك ًاموزل وأ « هاترتخا اك الضفت « ماكح الا ىف حلاصملا ةاعارم ىلع

 ةريتك كللك ىف ةلتمكلاو . نك قام مدع ىف روذعم هيأ ريع

 « هيف هل اوذآم وأ ء هيف أطخأ ام ًارومأم ؟ املا اذهو لعافلا اذه ناك ولو

 رمأ نيب قرفال ذإ ؛ ةلدآلا ىضتتم فالخ لع هيلع ملط 5 هيفالتب م10 0

 ءىن رش الا نود اهيحا دس قرانا « فاح عيجلا ذإ « نذإو نذإو 0

 حلاصملا 0 هيلع لالام فالخ كلذو . ىَقك هل لقعيال

 ٍح ج رحلانأب 0 2 7 نع ' 7 5 ىأا م مزحلاناف

 صئب / هميرحت ةلع ترهظ امم وهف ىأ 2

 .هداهتجا فو فلكملارظنف هب رومأمهنإ لاقبال موكلذ نعىهنموه لبديرب (؟)
 دي دجلارمآلا هجوت اذهل وقيقحتلال لع هنا رومأم هنأ الردقلااذب-الإف لكي الواو ( وق

 قرفلا ( خلا رمأو رمأ نيب قرف ال هلوقو ) دعب هيلإ ريشيس اك هدسفأ ام ىفالتب
 هقيطيوهام] < احلل ولءافلل فيلكتلاناف « ملاصملا ىلع ماكح الا انب سفن هيضتقي رهاظ

 ديدج فيلكت درو ريغلل لظوأداسف هيلعبترتف هنظ ىفأطخلا ربظ اذاف . اباوصهنظيو
 ىلع انيرج اذاف. اهيلع ماكحالا ءانبو حلاصملا ةاعارم مزاول نم اذهو ٠ ملظلا ةلازاب

 احوضو دسار كح ةعقاو لك ىف هلل مزليال هنأ وأ ىمعلا نرد © ا

 م احلا أطخ نأ نم همالك ىلع لكشي دقو . تفرع امىلع مزالب سيلو (6)
 انتخاو ]رجا هل نأو .اطخأ |إ احلا هلانإ هلع ف 0100

 امه ريغ مأ يتفم مأ ا ع قادت لك قاذدهو" نارخحأ سحلا

 اذه نأ دايح دا كانا ىف ة كرا تاس ؟ هنع ىبنملا لع باثيي |هف

 ةميق ريدقت ىف عسولا لذب ىلإ جاتحي هنأو , طانملا قيقحت ىمسي دابتجالا نم عونلا

 هبأز لع وهو أطخلا هئاضق لع باك فكف : كاذ نيغو هتلاقخو هانا 0

 اهنع هل لاصفنا ال هراذخا ام ىلع مزاللا اذه ةعانشف ؟ هنع ىبنم



 ( ةماخلا ةلأملا ) صوصحلاو مومعلا ىف عبارلا لصفلا

 ابل د0 ا ةالاس تمرح ىلا داهاقلا ناف 4 كد هنشأ امون و تما وأ تحوز

 ةالصلا نعو هللا رك ذ نع هدصو هلقع لاز دق ركسملا براش تفز! ةق رتم وأ ةيقاو

 دق لسملا لتاقو .رقفلاو ررضلا هب هل لا ا ا ناميكك

 0 ىطاوو : (هجقرانلا ننال "نمو ) سفن مد قفا

 "ل يح ل دا ىف غوسي لهف . هلام نم قواخلا بسن طالتخا ىف ببست

 اهب ىئأتلاو جرحلا عفرو « ءىطاملا رّذع 0 ا ايفانكا كا نإ

 .نامضلاو ةمارغلاك ؛ ةلازالاهيف نكع امفةدسفملا لوزت ىتح ىنالتلاا هيف كلذ عم عرشو

 *ىطاولابدلولا قاحإ مم ريما لذب و « سفنلا ىف هر يرحم ةيدلا ءادأو « أملا ىف

 .ناسحالاو لالعاب رمي هللا ناز نسا ا كا نإ لق) كلذ هلَسار امو

 كك ع نأ داك عنا رك اتا ع ينو قرا ىذ ات و

 ل مجرحتلا ىلع بترا يتلا مكح عفر
 <« ةلهأ ريغ ىلإ للملا مف ه5 ىف احلا أ أطخأ اذإ ( ىناثلا عضوملاو )

 لب نك عنا ذات فنان اوكتتا 6 , اهحوز ريغ ىلإ هور لأ

 .ضعبوأ اعامجإ وأ اصن أطخأ نكي ملام داهتجالا لئاسم ىف ىضاقلا دس جردأو

 ا . عطاوقلا

 ٠ كلذ لاقي نأ نكمال اهيلع ماكحأالا .انبو ملاصملا ةاعارم عمو ىنعي ( خلا لاقي
 ىناثلا عضوملا ىف لاقي اذكو

 .لوقيس .5 ابجوتم ىبلا ىقبيف ءرمأالاو ةحاباألا ىفنيل ( وأ ) بسانملا 3

 هدام أهف اطخأ امي ارومأم)دعب هلوةو( مح رحتلا ىلع كسسرزإلا مثأتلا مكح عفد)

 ا اك

 .فلكملا نأ ديري هذخاؤي ملف .ىطاخلا رذع هنأ هتياغ اهنع ىمن لب ىنعي )١(

 انبف ىهنلا امإو . رم" الا امإو . هلعفل ةحابالا امإ هللا نم هيلع هجوتي لمع لكىف
 هلأ ةحاغا وبلا ان ازحا نأ قف .دوماالا الور ةحانالا نادال ةرماالا لذه قف
 عئاقو ولخت دق هنأ ىلع اليلد اذه ركذي دقو . ةذخاؤملا طرش دقفل . هذخاؤيال

 .فيلكتال هنأ ىلع ىنبم نيذه الكو . وفعلا ةبترم توبث ىلع اليلدو اهيف هللا كح نم
 كاملا هذه ىف د هلع فرج الل افلح .امن |, ر وكر كملا نط كلا دعف دنع اسأل
 ( خلا ةقعملا ةمرعلا فلخت ريظنو ) هلوق ىف اهلبق امو



 ؟9ب.ه مئازعلا تامومع صصخت الر اذعالا رئاس كلذكو ( ةسم املا ةلأسملا)

 .مكازعلا كات م :رم رذعل اهيف فلاخلا نع مولا عفر اذإ 2

 ا تح رادع ال نأ اهنلغ قلطأ نإ ا ريغ نم اهموم ىلع ة ةهحوتم

 قو عد ىلع ةلأم اهدعتلو . ةقيقحلا ىلعال ز زاجملا ىلعف

 6 ةسماحلا 1 ا ْ

 رخآهجو ىلع اهيف اقلتخم تناك نإ و ةلأسملاو . ؟”.دقت أمن اهتم ىلع ةلدالاو
 ف ةلأسملا صضروفنلو .. صخراا عم مكازعلا 0 م ىلع امنايرح باوخلا#

 1 : نيعس وع

 ةلعترهظ مرحم وهام 0 أطلا مقو | اذإ ايف ' يا

 ما « لك او « الالح هنظي ر , 4 نك راثك؟ اهريغؤأ عاججإ أ طربا هرم

 افا كنا ىطاو 0 يي هللا لتاق وأ « هسفن : عام هدأ هريغ وأ

 باطخلاف ٠ نهم دوا كل كانه لولا 1 (1)

 نعام تان ليلدلااذه 10 ءقاطي ال ام غيلكتلا عفرل ؛ 0 عوف رم

 نإ اولاقااضيأو ًاطخلاونايسنلا عم فيلكتال هنأ ىضتقيوهبولطم سكع جيتي هنآ هيف

 قالط [رابتعا لثم :نع اوباجأو . فيلكتلا ىف ناطرش لاثتمالا ىلع ةردقلاو مهفلا

 عضولا باطخنم وهف ءابمابسأب ماكحالا طبرليبقنم هنأب طرشلل دقافلا ناركسلا

 باخت انيظنو ) .اقباس هلوق ىلعو . انج ةلأسملا ىلع لكشي اذهو . فيلكتلا نمإل

 هحبوتت ىلا .راذغالا نم اهريغو. هاك الاو:ناسنلاو أطحلا .اهفلخت ةقضملل ١

 « اعيمج ءالؤه ىلإ فيلكتلا هجوتب لوقلا ىلع راج هنإ لاقي نأ الإ ( خلا باطخلا
 لوقلا اذهىلع طرشلاى نعم نوكيو ( اهيف افلتخم ناك ناو ) هلوقب كلذ ىلإ راشأؤ

 ماكخ الاب ابى اهل قيس دقو اذه« فلكلاهْج وت لصأ قال ةنخا هللا ىف طرة

 اتايثإ اهيلع ةلد“الا ماقأو . ةسنخلا ماكح“الا نعةدئاز اهنأو وفعلا ةمترم ىف ةضافالا

 انه هب همتخ امب كانه ثحبملا متخو « امتوبثي لوقلا ىلع اهعضاوم ركذو ءايفنو
 كتشاإ ةلجا دك 33 نأو هقف هيلع ىنبنيال ثحبم اذه نأ نم

 عسوأ اهنأال ءاضقتسالاال لشعلا تان" نم ناعض ملا نب ده ا 00

 06 5 ا ما هب هيلا نم لو'الا عونلا ىف هلل قبس دقو ١ كلذ نم

 ةعزعلاب لمعلا هيف جردأنأ - هر ا سراملا نذل ا كانه

 لرد هلظ ركسملا تزاقك لؤأتلا هه جردأ "5 ةصخرلا ىضتقم دوجو عم



 (ةعبارلا ةلأسملا ) صوسحللاو مومعلا ىف عبارلا لصفلا 0 8

 تأي ملذإ « ةرافكلا لاصخ باب نم اتسيل ةصخرلا عم ةميزعلا نإ ةنارطلن

 0 ةصخرلا ةقيقح ىف ىأ ىذلا لب .« 0 لع دي هينا نايلح

  .ةصخ رلاو ةيرلا نبب ريخ فاكملا ل ما هلع حانج الف ايوا

 اذإو صخرلاو مئازعلا لصف ىف ماكح الا باتك ىف ايمو 0 دقو

 ا د ا ول اهب باطما ىف اهتلاصأو املاك ىلع ةمزعلاف كلذ تبث

 0 صحا 1 تالف لاذ نإ وق جب د ملل ل كاناضبأو

 ندا نول اب « ةدحاو ةهح 5 ع ىلع نيدراوب اسيلف ديعلا قحةهج

 ريظنو « عامجالا ىف مموتملا يمال كارو عملا ن 1 تايلكا يلح [اذإو

 راذعالا نماهريغو «ها 0 الاو , نايسنلاو « أطخلل ينل ا ا هلع لاا قلع
000 

 روظح ف م الو مو ربع فلحتلا نأ عم اهدوحو م باطملا| هحومب يلا

 ىح ىلا تايونملا نأ وهو ' ”اهربغتا ةلأسلا هذه ورشا ىيك لني اذه لعو

 ظ مثالا عفر وهو 09

 ناكا كرف. للشت هتانوفب : اتي لك لع محلا و  يطاخلاو .فك .(9)
 « لوي ينيعزوم مأ ٠ نفد الا قح ةهج نم مأ : هللا قح ةهج نم ناباطخلا

 نإك لإ و محم افيلكت ةعزعلاب هفلك هلأ نأ 5 كار ع عفت ريال قاب لاكشالاف

 تادحولاب ةدحاو ةضق فالكل ؛ دبعلا قمل متحنم ريغافيلكتا.هفلكو ٠ « لاعل همت

 هعفدب ال «لصاح ضقانتلا ناف فيلكتلا فس فلتخا:اميمم نضقاثتلا.ى. ةويتعملا ةناعلا

 ا لاصخ باب نم تسيل ةصخرلا عم ةمم زعلا نأب باوجلاوأ صصختلا الإ

 ا همم ( العبر لاك
 نايسنلانأ ىف مالكلا ىقبيف . هعم فيلكتال هلعج ىذلا ةقاطلا مدعيال ىأ ل

 + تع كار لان نك ؟ طقف ةقشملاهفأمم مأ قاطيال اًممدعم امو

 | مالكلا ممتت قأيسو : : امتي قراق الن

 هتلاطم ليلدب ,فيلكتلا عفرال مثالا عفر ثيدحلا ىف اهعفر ىنعم نوكي هو (:4)

 هعم انماو نابسلا لا ور دعب ءادالاب

 ةصخر ىمسي ام نكي ملنإو ارا"



 "هرم مازعلا تامومع صّصخمال صخرلا

 ليلدلاو . مايقلا ضرف هنع "١" طقس هنأ ال « هيلع حانج الف فخأالا ىلا لقتتا

 ةمزعلا لاك ىلع ضرفلا ىدأ هنإ لاقي نأ اماف امئاق ىلصف فلكت نإ هنأ كلذ ىلع

 رداتلا ”حيحصلا هيف ىواس دقذإ « هلك ىلع هدؤي مهنإ لاقي نأ حصي الف . ال 5

 « هلك ىلع هادأ هنأ بالف « ليلد ريغ نم مكحم امهنبي ةقرفتلاف ء قرف رمغ نم

 مايقلاب باطخلا مومع تحب الخاد هنرك ىنعم وهو

 م1 وم انيس جر اح كولا دحر عم ةعزعلا نإ : لبق نإف

 ىلع لمع ةميزعلاب هلمعف كلذك ناك اذإو . بوجولا مكح ىلعف لمف نيتلصحلا

 ةصخرلاب ةعزعلا مومع 2 كلذو « ماتحمالا 0 0 6 ة 3 ْ

 كاذ ذإ تامومعلا 4

 "- 00 000 5 رو
 نيف ةضخرلا ةيعورشموةع زعلا مكح ءاقب نيب عملا ناف أاخاو

 صخرملا زاوح ىععمو « ام> هيلع بجاو ةالصلا ىف مايقلا نأ ةميزعلا ءادب ىعم نال

 عوضوم ىلع نافع ل ناسا نائف ا 1 سيل كانعلا نأ

 ةالصلا ىف مايقلا هيلع قْسِ نم ىلا ةبسنلاب مومعلا ءاَقبب لوقلا حصي الف « دحاو

 تاك ىلف « ةهرشلا قي ابد نيصحلا تري دق ةكنرلا نا وح ا

 نيج اولا نوب اريعتبلا كلذ قلما اسملا يبرارجتالا تاب لا
 : لمن ةنلا يدا اه لكمال ناخذ نأ ةدعاهو ل

 (ىلصآلا مكحلل ببسلا مايق عم ) ةصخرلاوف مللوق هطوقس مدع ىللع لديو 01(

 ىذا اف نفاسملا لغ الا“ احس ير انا بحت يلخلا ::لاوش أد 6 00

 صصخت اذهو . رفاسملاريغىلع ناك ىذلا ةعلر دل ماتحتا عفت رأوحص اهنوار 1

 ةمي زعلا لياد مومعل
 لطب هيلع نافقوتمو لوآلا هجولا ىلع ناينبم هدعب امو هجولا اذه ١

 مالكلا قسو ٠ نيضارتعالا لاطبإ ىف افاكلوأآلا لاطباب.باوجلا ناك اذلو ٠ الطب

 هيفام ىقأيسو . هب ضقانتلا عفديل ىناثلا نع اباوج فلؤملا هلعجام ىلع



 ( ةعبارلا ةلآسلا ) صوصخلااو مومعلا ىف عبارلا لصفلا 0

 بسحي . ًاقيقحم اهومهفىلا هتامومعب عطقلا نم حلاصلا فلسلا هيلع ناك مل فلاخحو

 ماكح الأ دراوم ىف عراشلا دصق بسمو 4 تاقللا ف : برعلا دصق

 او 6 ماكلا 0 او تل ع 3 ءاع 31 ىلص ىبنلا نأ مولعملا ن ف او

 ليصحتلا ىف نكي ام برقأو « نوكي ام غابأ وه هحو ىلع انامتعا مالكلا هل

 ىف ةدوجومب تسيل اهنأ ضرف اذإف « تامومعلا ريبعتلا ىف عماوجلا هذه سأرو

 0 ركاب ديمو تام لا هيف ركس هو لع لب « ”عماوج نآرقلا

 قكانع# نا ادع لفلان رض عماوج نوكت نأ نع تالا ل

 لب واللا امتحبف عتحص قد رط نم ل نإ

 ثيح لا الا تاير اع ا ا ادإ مومعلا غيص ىف ف كاف

 ثحبنلا اذه نأ تبثف « عرشلا دصاقم ىلع علطملا مهفلا ولا اهمومع لح مهفي

 كيفدتلا للنور يح اع ور ناك هواوي رم

 د« ةعبارلا ةلأسملا

 تسيلف ”2١ اهصصخم صخرلا نأ ىأرلا ءىدابب رهظ نإو مئازعلا تامومع

 صخرلانأ اهيلعقلطأ نإو « اهمومع ىلع ةيقاب مئازعلا لب . ةقيقالا ىف اهل ةصصخم

 يييتح ال زارع دال انا

 هل 810 فال دام ىلا ةئسنلاب عقت نأ امإ ةمحراةعيمج نأ كلذ ىلع ليلذلاو

 نم ةميزعلاب بطاخم ملذإ ؛ ةقيقحلا ىف ةصخرب تسيلف لوألا ناك نإف
 ىلعلادلا ليلدلاب ءلصألا نم عوفرم ةعزعلاب باطخلا نإانه لاقي امإ و. اهقيطيال

 ىلو الل ةفلاخم ةيفيكو « ىرخأ ةئيه ىلا ةعزعلا تلقتناف ؛ قاطيالام فيلكت عفر
 ىلع وأ سواحلا هضرف راص لب « مايقلاب بطاخمب سيلف مايقلا قيطيال ىلصملاك

 نإ هيأ ةتح ىف ةسخرلا ىعق ىاثلا نك نإو - ةيلعأ هع زعلا وهو « ره وأ بنج

 ا ا لل د )010(

 ماعلا ةلدآل ةصصخم صخرلا نوكتف . اذكهو .رفاسملا ىلع



 يا هب قم كا

 دعب ةحح هنأب ليق نإ و « مومعلا نم هتقيقح ىف هب دتعم وه ام اهيف سيل نارقلا

 هي لالدتتالا طاقبإو « ةسارفلا تايلكتلا لاطبإ ىعتم ام هو ؛ ع اشسلا

 . مكحلاب عطقلاو رظنلا قيقح ىلعال « نظلا نيسحنولهاستلا نم ةهح الإ: ةلج

 اوله اعنوو '."اينلا دانتسالا فعتتو« ةيجرشلا ةلدالا نك ١ سر 01

 ءردسحالا سانا ل 3 نبا نع عضوملا اذهل ةححلا ىف

 ءلا مالكل فلا كلذ عيججو ىلع ءىث * لكب ساو ) : ىلاعت هلوق الإ

 ةيلقعلا نئارقلاو . هيلع غلاب ىذلا قابلا ىف ةيجحلاب - لوقلا ىلع انجرد ىتم .دحاو

 دنع ابنم دب ال اصصخم مه هنومسيو لمجنلل نايبك وه هيمسي امم اهريغو ةيسحلاو

 كل ذكف ٠ صصخلا نع ٠ ءاصقتسالا دعب الإ ماعلاب لمعي ال انلق اذإ اناف . نيفرطلا

 ةينآ رقلا تايلكلا لاطيإ وه نأأف . نيملا نم ققحتلا دعب الإ لمججلاب لمعي ال لوقن

 ىالذ مدعو « مهب 16 ظلا نيسحتو لهاستلا ةبج ىلع الإ اهم لالدتسالا طاقسإو

 ؟ هنأ رللع ام رح مدعو « مهن ها ملكلا ع هاوجب لالخألانبأ مث ؟ هبأر ىلع

 لوقت كفكو <: نايلا دعت وأ نطصتا العب .دحارو عاجلا "هل راتب دل: انادكلا نأ عم
 ؟هنأر لع اهف كلذ لوقن الو تاصصخم و نئارق ىلا عماوجلا راقتفاب مهأر ر لع

 دصاقم ىلع علطملا مب ملا ىرعلا همهفي ىذلا اهمومع ىلع اهنأ قهلاف ) دعب لاق دقو

 ىبرعلا مهفىلا ةرقتفم ريغ ىه الو ىدارفالا بعضو ىلع ةيقاب تسيل اذاف ( عرشلا

 3 , ماعلا هلوانتام رادقم ام ميش هلا هارت نوت حت

 انايب لب“ اصصخت همسي الهنأ هاغأضيأ هلاقام لع تاديقملاوىئارقلا 2 1
 دعانا + ةقاتفلا ةوام تمسح ضنا كلان ةناثلا ةلئاغلا و لط الهو . هنم دب ال

 !ذهناق:[ةيعض.فالخلا ناك امنم هنل- .:نضصخلا ماعلا ةيجح ىف قفالخ دوجو نم

 نمام نخالا لعجب و . ةعيرشلا دمتعمىهو تامومعلا هذه لالدتسالا:نهو عازنلا

 ةثلاثلاةدئافلا ىنبتو . كلاب عطقلاو رظنلا قيقحت باب نمال . نظلا نيسحت قيرط
 وهو. اررح اددحم اهانعم ناك اذإ عماوج نوكت امبإ تامومعلا نآل . اضيأ هلع

 نم دنع هناي مذقت م المتحم ازاجمال , ةقيقح هيف ظفللا ناك اذإ كلذك نوكي امنإ

 ظ راحل ايلات يلا مارا "اهل امجذل انج قتيل هنأ لإ 1



 ( اهدئاوفو ةثلاثلا ةلأسلا ) صوصخلاو مومعلا ىف مبارلا لصفلا

 هيلاع 0 3 عينش رمألا رهاظ ف اهبيف فالحل نإف « قركلا ف ةريطخلا لالا

 ا اف بلتخحلا لئابملا نم تدع اذ اف «تامودعلا ىت ادعو ةيعرشلا ةلدألا

 ردنا مظعم راص « صصخت اهبلاغ وأ تامومعلا عب ا هولاقلا# 1

 'اذاف : هيف رظناف تاس كل لثمو ؟ الأ ةح> وه له اف افلتخم

 .تراصو « روظحلا لاكشإلا *') قبي مل روك ذملا لضألا اذه ىلع ةلأسملا تضرغ

 لوقا لك ىلع.ةحج تايمومعلا
 تار او كىرخأ عانس لا عضوملا اذه لاكشإ ىدأ دقلو

 ةجحن سيلف « هلوانتيامهب درب مل وأ ء« صوضخم ماعلا اذه و : لمجمع صصخلا

 ةجح : ىجلبلا لاقو . اقلطم قابلا ىف ةجح نيم  صصخلا نأ ىلع روهمجلاو . اقافتا

 لصفنم ال لصتمب صخ نإ

 .تراص تصخ اذإ ةغيصلا نإ هليلدفلوقي ةيجحلا مدعب لاق نم نآل ىأ )١(

 ةددعتم زاجنا ىف تارم تايمسملا نم اهتحت ام ناك لب . ازاجم تايمسملا ةيقب ىف
 لاكشلالا نإ ىر تناقفاابم داراام لع ليلد.نم دب الف . المح ايفب ظفللا ناكف

 تال ازاجمىابلا لعجب 5 يول 4 لإ اتلام ةحح قالا نوت ىف

 ةجخ وهف ءدصق ام عج ىف ةقيقح ماعلا نأ ىف لاكشا الف ازاجم نوكي ال فلؤملا
 .لك ىلع ةجح تامومعلا تراص ) هلوقو . هدأ ف قلل! فيد ظطفشو . هيف

 طوقس فرعغو انلق ام ىلع علطا ول. فلاخ نم نأو « كلذ مزلي هنأ ىنعي ( لوق

 روهما عم ةيجحلاب لاقل هتفلاخم بيس

 ا” ل اهاصخت وس ىلا ناكل وشمل كا تل | 0 ملت (0)
 ىدارفالاىعضولا اهانعم قبت مل نإو تامومعل' هذه نأو ؛ ا[ظاد2 ىدلا لضمملا

 .قلطنت امنإع رشلا دصاقمولاعتسالابسحن ىهف . عراشالدارملانم رثك آل لماشلا

 « داري امف ةقيقح ىهو. كاوخالا"نئأرقو ماقملا ىضتقم بس . طقق. دار ام لع

 .لوقلا ةيضتعي ىذلار اعلا نتا رقكا ال لمجملا نيبك ربتعت ناارقلا ةذه أو تنال

 هيفا ال عراشلا رققلا "كاملا دد] وات ىلا" | دلال هلع و . ..ضصخلاب

 تارقلا ابنم ةدارإر اف ةنارقلا تاماومعلاب" 91د الا كو ضاألا ىاوأو ةلأر لع



 9 ةثلاثلا ةلأسملا دئاوف ىف ( لصف )

 الطاب ناك ناف ؟ال مأ ءالطاب هلك لوصألا لهأ ليصأت نوكيفأ لبق نإف

 ند ًلدللا ىلع عمتجتال 00 ةياؤلاو ءأطخ اتالذ نم ةيلع اودمجأ لم نوكيا ١

 مدقتام لك اذإف . اج دك كر ب مهعامجإ هيضتقي ئذلا وهو ا

 ما

 0 0 هنأ لس روع دط 2 لع تيا ريغ حلوا ياما 0

 عضولا قى هيلع ل ل ام 0 عض اوريتعا ام, د ؛ مدقت ام لاطبأ هنم

 ىلع لالدتسالا ىف اوذخأ اذا ىتح « ىلاعتسالا مضولا 5 اورمتعي ملو « ىدارفإلا

 ىدلا# . اجرا ليوأت وا ء هاو نايتعا لع لك راسا كا ءاكح الا

 « مهي و اننيب فالخ الب ٠ كادتسلا ىف غيصلا مم زايتعا نلف طسيع فا مدقت

 .. مهمالككل وصح دوجي الو... مدساتع الع طيب ال. نرم مونع مهه امالإ

 . قيفؤتلا»هنابو

 لص :

 راو للا قاع دقلاو راق نط ل حل ا

 ١ مكح هيلع ىنبنيال

 : ماكحأ هيلع , ىنشو امف ثحن وه ل ايدل ناي

 نه ىهو ؟ المأ ةجح ؟7 ىقيي لح صخ اذإ ماعلا ىف اوفلتخا مهنا « اهنم »

 مشل هما نيزك 8

 اصيصختهومس نإومهنأو ء دحاو ل املانأ قباسلا هباوج نم ذخؤي ىنعي (؟)

 اوربتعا ماكحالاذخأ و طابنتسالا دنع مهنأ الإ . ماعلا ىف لخد ام ضعبل اجارخإو

 ةراعلا قف .فلخلاو دحا و ل“ الف ىذا الإ عضولا 5 لا عضولاب غيصلا

 هعقدبل لاّوسلا اذه هلع سر ام اذن

 امأ ٠ الثم ىدذلاب صصخل لا , نيكرشملا اولتقاك نيبب صصخ ىذلا ماعلا ىأ (0)

 ١ ما م ج  تاقفاوملا



 |. ( ةثلاثلا ة ةلأسملا كك صوصخلاو رولا ىف عبارلا لصفلا . لد

 قائلاو راح لوألا نو 4 6 دل 500 ام » كللوقو « لاطبألا سر

 مالكلا ىحاتم ىف 50 لقعلا هروضيأم ىلإ ال « مهلا اده ىف عوجرلاو اه . ةقيفح

 مومع ىف دوصقملا ناب ىلإ جار انا فرك ان لمفللا ىلا امأو

 00 للا رج مجلا هفضل هنا ال ؛ ةلاسملا سأر ىف مدقت امسح ؛غيصلا

 نويلوصالا

 1 لا ناي مرطعتلا نإ نرسم لإ لوح اذكمز : لجن
 « عماسلا مهف ىف ةغيصلا 0 تحن صوصخللا لوخد مهوتل عفر هنإف ؛ 0

 صيصختلان مب ق رفا 8 م صيصختلازاك الإ مث اي هدللا دارع

 سو 5 دام نيب قرفت #2 ترتف انف ىلع 0

 نر ا

 عضو نايب ىلا عجار انه رك ذام نأ كلذو . رهاظ اههنيب قرفلا نأ باوجلاف

 مجري نولوسألاهركذ امو «ىعرشلا وأ ىبرعلا لاعتسالا لصأ ىف ةيمو.علا غيصلا

 نايب هنأ انيب ندننف ءصوصملا ىلا مومعلا نم اهعضو نع ةغيصلا جورخ نايب ىلا

 ريسفتلاف . قرف امهنيب و ؛ هعضو نع ظفللا جورخت نايب هنإ اولاق ممو « ظفللا عضول

 ىذلاو « هنم دارملا نيبيل كرتشملا ظفالا بقع قيس '"” ىذلا نايب ريظن انه مقاولا

 كلوقك  زاحملا دارلانأ نيبيل ةقيقحلا بيقع قيس ينلانايبلا 1 0

 عو ىلع فصولا ةريصق.اموع ا ن الحا 1ك 0

 ازاجن وكف ( لجر )هل عضوام ريغوبف . فصولا لبق هلوانتي ناك امرنا راهم

 نم دارملا عضولا نع فشكي امبإو امعضو نع غيصلا جرخب ال وهو (؟)
 1 عاضكالا نب

 هيلا لوقنملا ىزاجمنا ىنعملا نيب رهاظلا قرفلل ههيبش ىأ (هريظن ) لاق امنإو ()
 ةقيقح ظفللا هل عضو امم اضعب سيل لولا ناف . صيصختلا دعب قابلا ىنعملا نيبو

 لاق اذل و . ظفللا هل عضو ام ضعب هناف ىناثلا امأ طقف هل بسانم رخآ ىنعم لب
 ةقيقح هيف ظفللا لازي ال هنإ مبضعب



 بيرل قاسملا تدسح أ 0 يملا ىف 3 ماو 0 هللا 0 سك

 م

 لصتملاب وأ لصفنملاب امإ صيصختلاف مدقت ام ررقت اذإ

 كلذ .هايشأو.«ضعتيلا لدب و هبادلاو ةفضلاو ءاننتسالا» ؛ سدا د

 عماسلامموتيال نأ ظفللا مومع ىف مكتملادصقل نادب وه لب ءىدل جا رخ /ب ةقيقحلا فس يلف

 ل هال نمدنع 2 ا ؛ ز2: هي وييس لوةىلارظنروهودصقام ريغدنم

 لوادم هب ف ملا مسألاو 55 راسو نايل هفرعي نم دنع هدحو

 ْ ١ . امهدحأ ال مسالا وه هتلص عم لوصوملا ناك 5 ركشملا دطق لإ 220

 أدئاف « دب زز > فداسووف عماسلا ةفرعف ©« طايخلا لخرلا )) : تلك | اذكهو
 ع 4-3 ا 3

 « هالي الاد رخخ» تلق اذإ ءاقتح دالا ىف كلذ رهط و لادا 0 عومجا

 ناكاذإ و 0 لاح 8 0 هن 1 0 ةعبسا)) كالوقل فدارم هنأف

 نأ حصي الو ”ءادصق الو اظفلال ميكملا لوصحب ف يصيشت ا

 ارسال اراعر كارت نع همك ا لوصمل .ًاساراخ 07

 قيرطب "لصفنم -- 0 ١ الخأد تاك أل جارخإو صصخم أ 1

 ةقرط نم

 صخ ام نأ نيسحلا ىنأ ىأر اذهو . هيف ةقيقح وهو ٠ هيف صيصخت الو )١1(
 نال ك3: ةفطح مزق "لقفل نيوكي قالاف ةفصلاو ةاتسالاو ط دلك د

 ىنحمل ,اهعم ل ادلا .ناضو :٠ داؤصقملا ىنعملا لعلادلا قمءزخلاك ترراص ا تار ذللا هن

 جرخأ ىذلا ماعلا نآل ( .انثتسالا ىف كلذ ربظيو ) هلوقو . الوأ هل عضو ام ريغ

 «ةدازإو ةلالد همومع ىلع قاب مهنم ,الخبلا الإ ميم ىنب مرك أ كلوقك ضعبلا هنم

 كايا فعلا ءاسا تسرب ا تس ا 00 ماعلا نم سيلو
 ةعببدلا ؛ لعأ لاذلا» مالككلا نم رك راعتسالا نأةةدافإ هضارع نأ الإ 10

 ةفصلا نم ربظأوهو

 دارملا راق لعأ اننا هديقب "فلا ناك اذإ هن“ ال «لرالا نضرهفاتلا
 ادصق صيصختلا لح الف



 0 1 عسل ع كولاما

 ميقلبالن دفا و يو ءاجر دهتحيف « ممل دعا انو ناغ الا لهأ كامو

 امفروقولا نم فاخييف ؛ مط دعأ امو رفكلا لها فاصوأ ىريرو « هب ونذ نم رفيف

 ءاحرلا 1و ني وهف .٠ عمم تاكل هناع اب وحريو « ههبشي امفو ٠ هيف اوعوعقو

 اذإ هنأال « هنع اتوكسم ناك نإو ام فصو ىف نيقيرفلا عم كرتشي ثيح نم

 ا قرفال كاملا لاك 011277 دار اه ايينني لئاحلا نك نافرطلا ؟ د
 ا ىطظفللا مومعلا ف نداالا ندع كاد او لل هج

 6 - دبا نإ ) ةيآ ل ءاسنلاو « دوهو . فاقحالا

 مكان اما كا 7 و": (نيتمؤللا لييش ريغ عبشي و ) : هلوق ىف

 ل1 ىلإ د اهلا ظاالزعتماكا 0 ل م ل يعقل

 ناعتنملا هّللاو . ليصافتلا ىف رظنلا كيلإ و « مومعلا **) ةهج ناب .

 0006-5 وهف . هتبج ىلإ ايس او د نوال 00 ىأ 01(

 ةميقتسم ةراعلاف

 .ىظفللا اهمومع ىف نينمؤملا جاردنا اهيف ىاك ال هروكذلا تاي الا نأل 00

 هلاوقا نم ةحباؤلا, كلا قاهاظلا زماان ا ملعاو كوالا فاللثلا تاب الا اكسال

 (اضيأرهظيو) هلوَب اهدرفأ اذلو ( ىدهطلا هل نيتام دعب نم لوسرلا ققاشي نمو) |

 ىأ ( ةدعاقلا كلت نم )هلوقو ٠ اهم لكشتسملا ةقباسلا تام ذل قع ىأ 00

 سابع نناك نينجا نم هنأ اماوعيمجلا ف اهدارطا نكميو ٠ باوجلا اذه ةمدقتملا

 .نم ةيبقفلا تايئرجلا ذخأ ةقيرطل ريرقتو نايب (  اودمحي نأ نوجحبو) ةبآ ىف
 الإ ةنعرعلا ةنصاعلا هلا وتماسك دنع اهم كفرت نأ مالك كل وا تايلكلا
 دصق ىف تناك تاي الا نأ مهدوصةم سيلو :قالطالا ىلع عضولا ىلإ اهب عجرب
 .لئاسلا مهفام بسحت سيل ايموع نأ, ناي مهضرغ لب ء تصصخ م ةماع عراششلا

 ىف عراشلا دصافم نسحب لابسالا لب , ىدازفآلا ىنرعلا عض ولل هيف رظني امومع

 ( كلذ ىوس امو )هلوقنوكي هيلعو ؛ معلا نر سارا هلثم

 اظل نزلا | نأ ماطر. لطفلا كرا نييطاف لإ اعجاز

 ةخسنلا لصأ ىف م (نآل) تسيلو
 لف ىأ . ةعيرشلا دعاوق مهف دعي . هيف عرشلا دصاقم ردقب مومع هنأو ىأ 2



 7” اا م كك 00 ا 000 تاز اهنأ عم

 رفكا نود 2 اولاقو «رافكلا

 رابتعالا امنإ و « ظفللا مومعب رايتعا ال نأب لوقلا ىلا ثحبلا اذه عجر اذإف

 عام هدام دج
 نيل 07 حصالا وه

 رخآ رمأ ىلع ءانب نسحلا هقفلا كلذب اوءاج اإ حلاصلا فاسلا نأ باوجلاو

 همهفب ادوصقم لافت هليا مالك نم أومهف معال م ةيمومعلا غيصلا لا ا ريع

 « نيئمؤلاو « مهلامعأ ءىرسب رافكلا رك ذ ىلاعت هلا نأ وهو « علا ىف نوخسانلا

 ىريف 6 ءاحرلاو وكلا ىمدق ىلع نيماقملا نيه نيب دنعلا موقيل 2 مهامعا نسحأب

 هاير اميف سابع. نبأ لاق.5 ,ةصاخ دوببلا ف تازن' ثالثلا تاياالا أ ١

 0ع مسمىو ( ريضنلاو ةظيرقف تلزن ةصاخثاالثلات اء الا هذه ) دواد وباهنع

 ببس وهو دواجملا مححلا ىدوبيلا ةصق حجار ) اهلك رافكلا ىف اهنأ ءاوبلا

 ( ريسيتلا ق تاب الا هذه كورت

 هرك ذام ناف ء هلك اش امو ىنعي لوزنلا ببس لصفنملا صصحملا نم ناو (؟)

 رهاظ وهاك « ببسلاةيصوصخ.ىلع هيف لاحلا ىضتقم رصتقي ال ماقملا اذهف فلؤملا

 ةيواعم مالكو رمع مالك ىف ا. كلذ نم عسوأ وه أميف همالك ناف

 صوصخم رابتعا الو . ظفللا مومع رابتعاب لوقلا ىلع روهمجا نأ وهو 0
 للص لئس هنا هلاثم ٠ صاخ : ببس ىلع لقتسم ماع ىبب اذإ اميق.عازنلاو ٠ ببدلا

 اروهط .املا هللا قاخ ) لاقف فيجلا اهيف قلت ىتلا ةعاضب رب نع ملسو هيلع هللا

 غبد باهإ امبأ )لاقف ةتيم ةنوميم ةاشب هرورم ةصق ىف و ( خلا ,ىث هسجنيال
 نيذلا روهمجلل افلاخم ببسا صوصخ ةربعلا نأ ىعفاشلا نع لقن دقو ( رهطدقف

 ) ظفللا مومعب ةربعلا نا ىلع ةرفاضتملا ةلدئالاب هوجح

 ريغ كمهف ىلع ءانب مح دقو « ةدئاز ةدئافلا نوكت ال فيكو : لاقي دق (4)

 ديري هنأ لاقي نا الإ ٠ صوصخلاب ال مومعلاب ةربعلا نأ نم . روهمجا هححصام

 الصأ لصفتملاب صيصخت ال هنأ ىهو اهيلع لوصحلل دكيو فاؤملا اهينعي ىتلا ةدئافلا



 هم ةثلاثلا ةلآسملا 1 5 يجعل مومعلا ىف و عبار را 000 2

 د ىلع لدي ام اذه ىف . هلك ل 11 م

 :'ةقداخ لع ىعارشلا و ىلا نال ىظفللا مومعلاب

 ((ىدهلا هل نيبتام دعب نم لوسرلا ققاشي نمو ) : ىلامت هلوق كلذكو

 راي هناك ) دع لزق ليلدب « مالسالا نع دنرا نميف تلزن اهن اف ! ةيلأ

 ةحح عاجلا نر لع ا اراد القلاع 2000 سب حا
 ىى

 3 الأ ) : ىلاعت هلوقو ٠ مومدع نيدلا ىف 5 عادتبالا نأ ىعو © ا نآو

 م نفانلو ا 0 0 2 مرو لص 5

 لل وضفنف ادا 0 لوبحتسإ ذك 0 5 سابع 0 6 ا

 يل عادعف < مينف كلذ لردف «ءاجلا ىلا اوصف مهءاسن اوعماج 1 ءايبلا

 1 نإ هد

 بلا

 :( نورفاكلا ”م ”كنلواف هللا لزنأ مب مكي مل نمو ) : ىلاعت هلوق هلثمو

 .نيمدقتملا حالطصا ىلع خسنلا بابىف هيفمالكلافلؤملل مدقت 6 صيصخت هنأ ىلع ءانب

 ةيآ ىف ريسافتلا ضعب ىلع هلك اذهو . ماقملاب بسنأ ناكل هيلع رصتقاو هركذ ولو

 دهاش هيف نوكيف اهناّتكو ةداهشلل ةعجار اهنأ لع ىأ ) مكسفنأ ىفام اودبت نإو )

 هيف نحت امل
 نم مزاي الو « نويحتسي نيذلا ىف تلزن اهنإ « ةحارص لوقي سابع نبا )١(

 الف « لوزنلا ببس ىف هريغ فلاخم وبف . رفكلاوأ قافنلا.ارحتسالا ىنعم .افختسالا
 نحت ام ةيا الا لعجت ىتح نينمؤملا ضعب ىلع اكح بحسي مث رافكلا ىف اهلعجي

 فوم دك روم كروإك فوم كا ا
 قراجلا < ا اره سابع نبأ ثيدحوو ٠ هجو انه اهرك ذل نكي مل



 "ا قاسملا بسك دأر 1 0 ف امإ و ىعضولا ىعملا 27 لعل

 نك 6 كالد قم ا أذهف 4 هب كل 1 ىلا 0 ءدامل مافوت نيدلا

 000 هحو ىلع اتا قرا د 5 4 نيل دا وس 100 رمق ةفاع د هد لإ

 . كو نم

 كفن َْف 8 اود نإو) ّ تل | سا 0 نع ىاشلاو قدمرلا فو

 اولاقف « ءىش ' نم لخدي ل ءىث هنم مه.ولق لخد « ةياالا ( مكبساحم هوفخت وأ 9 0 .٠ ع 3 30 3 هع

 نين ناك الاانا "قلاع 62" نطاو انه اول اوق5/ لاف ١ سو هيلع هلا ىلص ىنلل

 2-2 نونمؤملاو هب 50 نم هيلا لزنا اع ع ورا نما ( © نا هليأ لزناف 4 مهولق

 . تتنك !امايلعو تحبك اامااط ء امس الإ [ساهشلا اك 5

 ايما ع او ارا) نش ا نا

 ف اومهف : خلا 6 نك 6 لك 5 . لاق( 0 نم ن هدلا لع إع هتلح اك ارم

 0-0 هللا فلكي ال اهدعب لزنو ؛ مس هيلع أ ىلد ىنلا هر 8 0 3 مومعلا 4 35 لا

 6 يلع لعج امو ) : قلاعت هلوق عم هريغ وأ خسلا هحو ىلع ( انمار 0

 نيبلسملا نيب ةملاظ:ايرح لع نيعي نمل ةلمإش اين

 (ءىث نم مهولق لخدي مل ءىث اهنم مهمولق لخد ) اهلصأو ملل ةياورلا (؟)
 نم مهواق لخد ىأ ءىثل ةفص هلمجا هذهو (ابلخدب مل) ريرج نا ريسفت ىفو

 تاب .الا نم رخآ ىث لجأ نمباهلخدب ملف وخلا عزفلا نم ىث ةميركلا ةياآلا

 0 ١50( ص ؟ ج) مدقت ل يوط ثيدح نم ءزج وهو سم هأآور (؟) :

 جا ةدع ىف هنم ءازجأ

 قاسلا ثيدحلا ةيقب (4)

 هنال رطاؤلا نم. نسفنلا ىف ىرك اع فلك هللا نأ ىلع ةنيرق وهو ىأ 65

 « ىدارفألا مومعلا ىلع م نا اومهف ام فالخ ىضتتقي هنأ عمو جرح

 ىلع ٍلسو هيلع هللأ ىل ص مرفأ دقو . ميقلا اذهان عنمب ىذلا ىعرشلا لاعتسالا ال

 هلوق نأ الإ (ابعسو الإ اسفن هللا فلكي ال ) وهو صصخب ام لزن ىتح اومهفام
 ادوصقمنوكب نأدبال هيلعهن ال . هتاذىف ماقملاليمكت باب نم ( خسنلا هجو ىلع )

 ( هريغ وأ ) هلوقو . هيف نحن امع ج رخبف . هلح ىف مبمهف نوكيو . خسن مث . دتبا



 ( ةثلاثا الهلا ) صومخلاو وون اعلا ماكل ارا لصفلا 08

 مويو ) : لاقشلذلو . ةرخ الا نم ايندلا ة ير للا سلا تلون اعإ

 ةب الاف ا تا نور 5 ةييلافأب: لاق قابلا كلور فك نوفل قطر

 كفا شالا اكل دلتا يك ايات دل كاد عمو « نينمؤلا ةلاحب ةقثال ريغ

 ىلص ىنلا ىلع نيترهاظتلا نيتأرملا ثيدح ىف 2'' حيحصلا ىف لصأ هلو اقتلطم

 ىلع ع نأ دل عدا: سو: هيلع هللا نص ىنلل رمع لاق ثنيح «٠ سو هيلع هلل

 كلش اقوأ ا 5 .هنودبعيال مهو مورلاو سزاف ىلع عسو ميل

 ىلا ريشي اذهف « اذدلا ة كا ابيط مهل تلجع موق كئلوأ ؟ باطحلاا نباي

 !هنرا الع فايسلا لج نإ هن الإ فارم دحاإو
0 

 دل وى رعشت ن م لقا 20 0 ا

 مهامعأ مهبلإ " 8 ا زو ابن ا ل ( هلوسر هل قدص : لاق

 2 اد تايد ارخأ هز كيدملا نتمني نيكي الارجل, للر(( انين

 (ُرانلا الإ ةرخ آلاف مط سيل نيذلا كئلوأ ) هلوقل « رافكسلا ىف ىهو «ةبالا مومع

 . ًاضيأ رافكلا ريغ ىف « نم » مومعب ذخالا ىلعلدف خلا

 ةب واعم 3 ةمايقلا م 1
0 

 ما ل رع مطق يا ف ب سل ك1

 كاس ا فر هريس سا إل يك وي ل ل

 نيكرشملا عم اوناكن يماسملا نم ًاسانأ نأ سابع نبا ىنريخأ لاق مث « ىعنلا
 4 7 :١ ُ ه ع
 مهسلا ىناي 3 م هيلع هليا ىلص هليأ لوسر دهع لع نيكارشلا داوس نا

 نإ ) لجو زع هللا لزنأف « لتةيف برضي' وأ « هلتقيف مادحأ بيصيف هب ىمر

 انني امج ردا ويا ريش ةياثبن ملسوهيلعهتلا ىلصدلازتعا ةصق ىف ىراخبلا هجر>أ )١(

 ىذمرتلاو

 هلام نم اريثك قفنملاو . هلعمو علا معتم و . داهجلا َْق دهشتسملا : مهو )0

 ليق دقو. اولعف مهنإ لاقيل اولعفو . مهلامعأب اوءار مهنكلو ربلا هجوأ ىف

 ثيدحلاو  اهيفاودارأ ام مهافوف  ةرخ الا لاعأب ايندلا ةايحلا ةنيز اودارا .الؤبف
 لم داند



 70/1 قانسملا .تنتحم ادارملا ىعملا قءاماو: ىقضولا علا لف نإ حا

 لك أ احاضتا بواظملا حضتي هنع باوهلابو « رقت ام ىلع

 مموكو ةعيرشلا دصاقمب مهتفرعم عم حلاصلا فاسلا نإ : لوقي نأ لئاقلف

 « كلذ فالخ ىلع لدي لاهتسالا قايس ناك نإ و ظفللا مومعب اودفلدقالع

 هضراعنإ وىدارفإلا ظفالا بسحم همومع ظفللا ىف مهدنع ربتعملا نأ ىلع ليلد وهو

 امم ةمدقتملا ةلثم الكهصوصخ مهل نيبيام راص ممدنع كلذك ناك اذاو ؛ قايسلا

 . ىعدملا مومعلا ىلع لامعتسالا ىف عضو امم ال « لصفنلاب صخ

 : .ةلثمأ ميمالك نم مضوللا اذهلو

 مقرل نا ا 2-5 ا نب رمع نا اهمم
 لحعت نا ىّنحا لاقف ! نم نيلا اماعط تانك و : هل ليقف « هتفالخ ىف

 ءاجو ! ثيدحلا ( اينأدلا ركتايح ىف ؟تابيط ميه ذأ ) ىلاعت هللا لوقي « ىقتانبظ

 هذه ؟ب قد ا 6 قافن الا ىف عسوب دق مهضعإ ىأر دقو هباحصال لاق هنأ

 هنأ ىفتقي ةي آلاقايسو « ةيآآلا ( ايندلا تاي ىف كترابيط مبهذأ ) : ةيآلا

 لوأ نم ىهو ماعن الا ىف ةي الا نآل . كلذ ىلإ عجار وه امنإ ( ملظب مهناعإ
 , فقوتلا ىف مثرذع وه اذبف ٠ اهريرقت مت دق ةعيرشلا تايلك نكت ملو «لزنأ ام

 فلسلان "ال ؛ لاكشالل مساح ريغ هنأ باوجلا اذه لع دروي نأ لصفلا اذ ديريو

 , ةمركعو « ةيواعمو « باطخلا نب رمعك ةعيرشلا دصاقم مهف ىف نيرحبتملا حلاصلا

 قايس ناك نإو ظافل الأ مومعب اوذخأ « نيدهتجما ةمئ الا نم مثريغو ؛ سابع ناو

 ريتعملا نآال الإ كاذ امو . مومعلا اذه ضراعت لاوح الا تايضتقمو لاهعتسالا

 هريغو لصفلا اذه ىف ةروكذملا هلثم الا هذه نوكتق . ىدارفالا مومعلا وه مهدنع

 ابمومعنأو  مومعلا لبع ىعرشلا لاعتسالا ىف عضو ام اهنأ ال ء لصفنملاب صخ ام
 انه باوجلاو لاكش“ الا نيب قرفلا نيبتي اذببو . لوقت ا" صيصخت هسمي مل قاب
 لاكشالاف*ام )لقفل لع وطعم ( هنغ باؤللاو")'هلوق نأو»« منه اك

 .تفرعاه مدقت امب هنع باوجلا ىلع دراوو ةلًأسملاسأر ىف هررقام لع راو

 هلوق نم ءابلا طقس نوكي نأ عنام الو رمأالا باوج ىف عقاو ( حضتي. ) هلوقو

 باوصلا وه هلعج نإو . مبضعب هلاق 5( باوجلاو )



 ( ةثلاثلا ةلأملا ) صوصمللاو مومعلا ىف عبارلا لصفلا 2378

 (ديحتادقنأ ا « هريغب هيا هومتكف ءىثنع أسف دوه لسو هيلع

 ,سابع نبا أرق مث « مهناتك نم اوتوأ اب او>رفو « مطاس ايف هنع هوريخأ امب هيلا

 ١ كرد )اةةدلؤت يح كرنك ( ةرادكتلا انوا ىلا قاتيستتاوذعأ ةإو)
 ها : : ا ا ع د
 ةلجابو ٠ ًاضيأ ىنملا كلذ نم *')اذهف (اولعفي ملا اودمحم نأ نوُبحن و اوتأ
 ًادصق مث ناو « ةعيرشلا ىف تعقو فيك صوصنلا كلت تامومعل نابب مهاوشخ

 هيدا عا العا دع لولا ع ب لخراف"7 نع درا عدتتلا نيوتطركاا

 هتدرطاو « ةتبلأ " ”لصفن صيصخم مث نوكيأل كاذ ذإ و ٠ تامومعلارئاس ىرجب
 لاكشاالا دورول ةنظم وه الصف انه درونلو . مومعلا ةقداص دعاوق تامومعلا < لج 3 1 5 7

 هبدأ نمو « اهيفتلزن تلا ةصقلاو ةيا الا قايس ةدعاسمب « مومعلا اذههيلع لزنتيام

 ,نم ناورم نكمت مدعل لقي ملو( ىنعملا كلذ نم اذهف ) هلوق ناورم عم فلؤملا

 مهفقوت نع تقبس ىلا هبوجأالا ىأ ) مماوُج ) هلوقو ٠ ةعيرشلا دصاقم مهف

 ثاالثلا تاب الا ىف

 فوقولاو . عرشلا دصاقم فرعت ىلإ دنتسي مل ىذلا « تحبلا ىبرعلا ىأ (؟)
 اهتايئرجهقفل ةعيرشلات ايلك ىلإ عوجرلاو « لوزنلاببس لثمنم لاحلا ىضتقم ىلع
 نم دوصقملامهف ىلع نيعت ىتلا نئارقلا رئاس اذكهو , تايلكلل اهتنراقم ةلد'الا نم
 ةقلار لل ككل هك جلا يما علل اع زابنم دارا نع تفتكر را طافلتألل

 ظفللا نم ديرأ ام ضعبل جارخإو صيصختال .لمجملل نايبك نئارقلا

 اضيأ لصتملاب صيصختال هنأ ىتأيسو ()
 هنإ لئاقلا قباسلا لاكشالا نع باوجلا ىلع دراو لصفلا اذه ىف لاكشالا“ (؛)

 ىضتقي لاعتسالا قايس نأ عم ٠ ىدارفالا اهمومع ىلع ظافل“الا تلمح برعلا

 دصاقملامهف ىلع فقوتم لامتسالا مومع مهف نأب هنع باجأ دقف . اومهفام فالخ

 مدقلاو مالسالا .ىراطلا نيب هيف رمآلا توافتي امم ىعرشلا دصقملا مهف نأو ءهيف

 ع لاا مس ل كو د1 رح قف كل ذك نيل نموه[ مح ومو ١ لعتشملا و .دهغلا

 اوسبلب ملو اونمآ نذلا ) ةيآ لثم ىف ةباحصلا فقوتف لكلا ىلع عراشلا دصقمو



 01 نانا سك ار ىعملا ىف امإو ىعضولا ىنعملا ىف امإ مومعلا

 نبا ضارتعا نع س انلإ تيان لق: عاتي الا: ( نو ديست نمو نإ ) : هلوق امأو

 (نودبعت اموكنإ ) : ةي آلاف ءاج هنآال « "7 ! مالغاي كموق ّةغلب كاليجأ ام »

 لصأ ىلع ىرجي "”يذلاو ؟ حيسملاو ةكالملا لمشت فيكف « لقعيال امل « امو »

 حيسملاالوةكالملانودبعياونوكي ملو « شي رقرافكل هنآهرهاظباطخلا نأ انتلأسم

 مم «نودسعيإ اوناكىتلا مانص الاىف ماع( نودبعتامو)هلوقف« مانص الانودبعياوناكا مإ و

 ا نا رتعملاضارتعا ناكف كلذ ريغ اعتسالا مومعلا فل خدي

 هك مع ليلد « !مالغايكموق ةغلب كايجأام » وون مىؤرأ مو تاب الاندلس

 هيلع 7 ةيلغو هتتادل « بوعلا ل ةبب رعل "7 دصاقملا مهف ىف

 نيدلا نإ ( هلوق لزبو 4 دارآلا علل ىلا ىح 67 كمه لماتيناض ارتعالا ىئ

 ظ لي 700

 « سابع نبا ىلا عفار اي بهذا : هباوبل لاق ثايركذا حيحصلا ىف ام هلثمو

 بذعم « لعفي مل اب نع را يحاور ىذأ اع 4 محرما لكنا م

 هّنلا ىلص ىننلا اعد امنِإ ؟ةيأآلا هذملو 00 0 0

 نيزك ةيلازلع اشم هات كذاك ما و دج نبا لاق 65

 ثيدحلابتك نم .ىث ىف دجوي لو ؛ هل لصأ ال وهو ٠ ميبتك ىفو مجعلا ٠ ءاملع
 ىسولأ ها نيثدحما نم هلقن نم بجعلاو ٠ رهاظ هيلععضولاو . دنسمريغ الو ادنسم

 ىسبحا ليش (ام) ظفلنا فلولا ريغ ةقبرط لع باوجلا ةصالخ 0

 قاسملارابتعا نم_فاؤملا ةقيرط ىلعو .ةباالاقاسم نع رظنلا عطقب ةكئالملا الو

 ماشيرق نأ وهو عقاولا ىلإ رظنلاب باوجلا نوكي شيرق رافك ىف امنوكو
 :لوميتلل اس اهرب ظفلإ ناكول و امير روض .جتالملا الو ندع

 امبيلع لئزنتلل حلاص هنأ عقاولاو يتقي رطلا,ناتلك لع رثاإلار تالوملا مح
 ' هل مالكلا قاسي امب ابف داشرتسالا نم دبال ىتلا ىأ ()

 جاهلا حرش ىف م« ضرتعملا لهج نايب ةدايزل ىأ (4)



 ( ةثلاثلا ةلأسملا ) صوصخلاو مومعلا ىف ميارلا لصفلا "ا

 نا سو هيلع هللا ىلص ىنلا مه نيب 7 6 اهمف لكلا ا 6 اهمومع ف دا

 6 ةروسلا هيلع تلو رع كلدو 4 لطلا عاونا نم ناك وأ ف هب كمقلا اا اهمومع

 : 0 ١
 هحوب اده ىلع 8 صيصخ هيف سلو

 ةءانعلاب اصتخا ناذللا امه مظلا نم نيعونلا وأ عونلا اذه نإ لوقي هنآك )١(
 نيذلا ]هنأ يف لظلا رك ذ ءاج ايلف , قبسام خلا ةجحلاب ال الاطبإ ةروسلا هذه ىف

 نو د لإ هب ةجاحالف روك دملا هانعمو اعرمالا لوا نم الزان ءاج ( ملا اونمآ

 ةقيقحلا عون نم هدعو ايعرش اعضو هنوك هيف ربظيال هلأ ذآ كا ناد قرف

 عضولاةبسنك ىنرعلا ىلاعتسالا عضولا قلطم ىلإ اهتبسن نإ) اهيف لاق ىتلا ةيعرشلا
 ةالص ظفللثمل ةبسنلاب كلذ ربظي امناف ( ىروهمجا عضولا ىلإةصاخلا تاعانصلا ىف

 لازي ال لب. اصاخ اعضو عرشلا ىف عضوي ملف ملظلا امأ . ةاكزو . جحو . موصو
 نئارقلاو ماةملابسحت ىنرعلاىلاعتسالا عضولاو ىلصأالا عضولاهيضتقيىذلا ىنعملاب

 باتكلا ةبانعزمو . ةقباسلا تاب الانم مهف ةب. الا هذه فىعرشلالامعتسالا معن

 ىلإ هب ةجاحالف . هنم دارملا ىلع ةنيرق ناكف ٠ ملظلا نم ع ونلا اذم ةروسلا هذه ىف

 دق درا هان ا كلا لا وسلا نفيد و راهو لق را لم رح سس
 002 نادل فد راولا رشلا لامختسالا ف دصقملا ىاثلا و | اقياسدل وق نا لضاخلاو

 نأكلذو) هلوقنكلو ٠ مالكلا اذه ىثمتي هيلعو هتاذف حضاو ( ةعيرشلا ريرقت

 كلذ ىلإ فاضنيام عم ) هلوق اذكو ( لا عضولا قلطم ىلإ ىعرشلا عضوا هم

 نم ىأ ( اهنم دمتسي عضوملاو ) كلذدعب هلوقو ( ةيعرشلاةقيقحلاتابثا ةلأسم ىف
 (اوسبلي ملو اونمأ نيذلا) ةيأ نع باوجلاب طبتريالاذهلك ةيعرشلا ةقيقحلا عضو
 اذهو. لاعتسالا ىفىعرشلا دصقملاب طبتري امنإ امهيفمالكلاناف ؛ةيناثلا ةب الا الو

 لخد الو . ةعيرشلا ىف ةماعلا ماكحألا نم ررقتي اموتاي الاب همبف ىلع ناعتسي
 قلطت ال ثيحب ءصخأ ىنعم ىلإ ةملكلاىنعم لمد, ىذلاىعرشلا عضولا ةلأسمىف اذهل
 نك ا رك كانا مهللا . صاخلا ىنعملا اذه الإ ةقيت> ع رشلا لاعتسا ىف

 لظلا نأهداممسيلو, طققف هيبشتلاو بيرقتلا درجم هيف هبلاطأ اهو ىعرشلا عضولا

 هرك ذإ سيل لاح لك ىلع ناكن إو ؛هنم عونلا اذه ىلإ ىعرشلا عضولا ىف لقتتا
 ةدئاق ناك



 ليدل تاسعا ملل اقاوم دال وأ الا

 . ايل داضم رع يذلا اونا ماش[ ال فلاحا ىلا اري رقتو « ةحملاب 0

 اريرقت نآك اذا كلذ ناف اضيأو . نما اذهب ارت لش كرو اغا لازال

 لكم ”قد « ظ لكىف مومعلا هنم مهغي نال ةنظم ناك ماع ظفلب نكرم 1

 ا قالو كم 0 ةرودلا لق دنع كلذ ناك اولاس اذه لح دان

 ماكح الا *'”تايلكم ينج ريرقت لبق مالسإلا

 ىف ( لظبمم اع اوُسِبلَي لو ) : هلوق نأ ءادتبا رظنلا ني 5

 0 0 هلوقكوه لب «٠ ملا عاولا ناسا لدن اهيف ةنيرقال « ةركن

 « دق وااروك دم حبوا ىنن اهلك ىهو « هيوبيس اهرك ذ ىلا ىناعملا لمتحيف

 نايتإلا عم الإ « ةلمتحلا عاون الا عيمج ىف قارغتسالا ىلع اذه لثم ىف صنالو

 كاذنأ لعل ام "هروب الإ اه درت كيدز ءاهاسا را امو نع

 تراقم هنن ان كيدكتلاو هنا ع ءارتفالا لظ وهو « فورعم لظ ىلع دراو ىننلا

 ماكحالاري رقت قاسمىف ا عم قاسملا اذهىف رظنلاب“ !اهدارفا يش 1

 « اهنم ع رشلا دصقم اوكردي لو اهيف اوفقوت ىتح . تاب الا كلت ىلع اتباس اهوزب

 ع رشلا دصقم اومبفل اهيلع ةقباس ىناعملا هذهل ةررقملا تاب الا تناكولو . اولأسف
 هيلإان رشأ اماهريغل ةءا الاقبس مث اذإ هيجووهو . همالك اذه . اوفقوتي ملو ملظلاب

 (ةاني ل كة نود اف رمعيو لل كلن ةرمعتالا هلل نإ انف 2
 ةقباسلا 0 تاب الا يلا طقو اهتاذ 00 الاف ىأ ا

 ا كالا ما

 تراصف) دعبلاق م« لامجاألا ببس ماقمىفان ال , ماقملا اذهىفهيلإ ةجاحال ()

 ( لا رظنلاب اهدارفإ ةهج نم ةباآلا

 ضرف ىلع ىحىأ  اهقابسو اهقايس ىلإ تافتلالا مدعو رظنلاب اهدارقاف (4؛)

 قاسم ىف ايكو 2 اهباس هلا راشملا ىعملا اف ررش ىلا تاي لاك

 مومعلا ل عج كاذو اذه , قدامو لج امل ملظلا مو ةنظموه ىذلا ماكحاالا ريع



 ( ةثلاثل كرام 0 ف ا 0 "ا"

 0 هيففقوت امم رك ذ اه لاعتسالا هحو ررقت اذاف 00 ٠

 نإف 4 ةيعرشلا ةقيقحلا محو نم نويلوظالا هصرفام هدضعل و 3 لسقلا انه نا

 مالكلا ىف انمضم هب ءىج دق ناك نإو عضولا اذهو 0 ا

 1 ه0 انادهو كاك |قكسملا | قاتلا ١ لع لوري هب ندع داماعبل]ت قرشا

 دصاقمب نوفراعلا هتفرعب صتخمي لوألا نأ اك « عراشلا دصاقمب نوفراعلا هتفرعم

 نر انااا تيس داتا“ كك فلا

 لهف

 1 1 ا كرتعلا ةرتمالا قررظنلا ناك امي دج كلا نوت

 3 لوألا

 تنال يالا ( وللي مجاعإ ودبل لو اوت كاز لاعب كلو اننا

 نلف ؟ !(ضوصل مس لع كوقلا 0 مافلاب دارمل نأ ىلع لدي مالكلا قايس

 [و ك را عارف ةمداهو « ديحوتلا 0 | وأ نم ةروسلا

 ةلدالاب را وا لل ةي الا لبق مدقت ىذلاو . هيل 4

 : هلوق كلذ لبق مدقت دق ناكو « سمشلاو رمقلاو بكوكلا ىف مهل اهرهظأ ىلا

 دحاال هلآ نا )0 هناي اب يدك راما كر 0 رظأ نمو )

 نيالا كيف بع ازا يطور للا نم ل + رظأ

 ةقيقحلا نم اذه نلف لاو دع لا ا ا 0(

 الثم ةالصلاك ةبعرشلا

 ( ىناثلا ٠) باوصلا لعل (0)
 02 امهدعبل اريرقتو ؛ةلد الاب امل الاطبإ ةروصلا هدلها ترامب ىع ىأ 0

 (لالاؤسلاز اكف) هلوقو . امهدضوهىنلا عقاولاىف قحلا وه امل احيضوتو ؛ قحلا
 ةروس قفل كارلا تاتكلا!ق ةءانعلا روبظ لبق تلزن ةياالا نأ ىضتقي

 ناكةروك ذملا ةي'الانأ لع فقوتي اذه نكلو . نيتلخلا نيتاه لاطباب  ماعنألا



 51١/8 قاما بذح دارملا ئنملا فام و ءاوعطولا ىتعملا "ىف امإ مومعلا

 نارقلا ل ىدلا ىنرعلا لاؤتسالا 31 حلا 506 » : نادصقم رظنلا اذه

 ثادهلا روم عقب ارزدت ىذلا طباع وكلا ناسا ىف نسما "ا

 مضولا قلطم ىلإ ىعرشلا عضولا ةبسن نأ كللذو . ةعيرشلا دعاوق ري رقت بسحب

 7 نينجا عضولا ىلإ ةصاخلا تاعانصلا ىف عضولا ةيسنك ىنرعلا ىلاعتسالا

 ىلع صوصخم ءاعدب عرشلا ىف تصخ مع « ةغل ءاعدلا اهاصأ نإ « ةالصلا » ىف لوقت

 بسحن مومعلا ظافلأ ىف لوقت كلذكف ؛ زاجمال ةَدرتح هيف ىهو ء صوصخم هجو

 لثم كلذ ىلع ليلدلاو . اف عراشلا دصقم بسحب مت امِإ اهنإ ىعرشلالاعتسالا

 « كلذ نيب عراشلا دصاقم ءارقتساو !انك1نلا مدقتملا ىلاعتسالا عضولا ىلع ليلدلا

 ةيعرشلا ةقيمللا تاببإ هلاسم ىف ةيلا فاح عم

 نم مالسإلا ”ىراطلا سيل .ذإ ؛ لصاح هك اردإ ىف توافتلاف ىناثلا امأو

 كلت ىف سيل 0 هليضتمو ةثيب لمتمملا الو" كدؤللا ميدقلك همهف ىف برعلا

 مس 0 مرا لس ل 3 ع

 مهناسلب لزن نآرقلا نأل ؛ هاوس عرش هيف برعلاف لوألا امأف

 اتوا قذلاو نم اونمآ نيذلا هللا مف ) ىهتنماك هيف *ىدتبلا الو « ةجردلا 21 1 1 5 : 7 2 0 5

 0 منام الف ( ٍتاِجَرَد معلا

 ةعيرشلا ىناعم كاردإ ىف رحبت اذإ ىح ؛ هيف ىعرشلا دصقلا هحو ضمغيو

 دصقلا هل حضتاو لاكشإالا نم قوام هنع'لاز 6 هعاب اهنانلئمّنف عستاو ٠ هرظن

 .ةيسايقلا ةلاص الاب هنعربعملا ىدارف "الا عضولا : عاضوأ ةثالث كانبف ىأ. (1)
 .لواالا باوجلا ىف هتبثأ ام اذهو « ةيفرعلا ةقيقحلاب هنع ريعملا ىلاعتسالا عضولاو

 لاكشالا نع باوجلاو . ةيعرشلا ةقيقحلاب ىمسملا ىعرشلا عضولا ثلاثلا عضولاو

 ةظخ للم نمت هادي الف: اواقلا ل كاوا ن7 قا عضولا ةظحالم هيفؤكي لوألا

 برعلا توافت ىقأتيىتح . ةعيرشلا ىف ةدراولا تالاعتسالاو ةيعرشلا ةقيقحلا ٌمْضَو
 هذه فرعي ال.ةق ءىدتبم نيبو « ةعيرشلا كاردإ ىف همهف عستا نم نيب : اهمهف ىف
 بلو الآ ةيعضولا' دنغ هفاؤقول !زاغت فقاؤتلا»هل لصتنا ةنغرشلا تالاقتا لا



 (ةثلاثلا ةلأسملا ) ص وسما و مومعلا ىف عبارلا 0 ”ا/

- 

 .لاق ( متي يصح هللا كود نم 0 يق ا اتالم كلل كنا ةكللذ

 قولا نإ )لوف أيل !!متبفملا لج 0 دبع نع هدفت ككل ىو

 ا ل يس( اهقاسس ةدريقك , ءاتاشاماولا» اللا 0. 5 م 3 قلق

 رابتعالا نأ الولو « مهناسلب نآرقلا لزن نينا - مثو « هيف مهم 7 ترداب و
 ةمهف مهم عقيب ل تا الا هل عضوام ممدنع : ةايرسلا كانا ىلكلا ك ايضا مد

 0 الا هتلال د ىقبت لو ىبرعلا كاكتمألا ان ريتعا اذإ انا لاو كاع باوجلاف

 .لاعتسالل راص دقق هتلالد قبث مل نإو « صيصخم الف تيقب نإف . ىبنال دقو

 1 نلطح اكرو كراع كلب يك ان عضو ه1. لص اللا نظل نا ناستعا

 ظفلو ؛ ؛ عضولا 0 داو ادإ )» ةيوغللا ةقيقملا 2( فل 4 هه لس اع نسانلا

 5 نين اف ةنحتخا ىلع ليلدلاو . كافقشألا 6 اودار اذ 3 2 0 ةقرقحلا »

 !للادحلا امو , ةفاشاةلاصأ _ :ةيلشعلا ل قرعلا اظماتام نأ قلم ةلازد أ (نورظأ

 مالكلا 0 ىلا كمون عضولا ل نما اهياراتا قاجئالا ةلاصأ انه لاعتساللف

 0 هلخدي ل لامتسالا ىف اذإ ايلاف لتلاسق!ايلع قيال ماقول اف

 لاحب صيصخم
 ةعب رشللو « هيف دصافملا مهف ىلع فقوتملاعتسالا مومعىف مهفلا نأىناثلا نعو

 رابتعاب ظفللا ىلإ امهيف رظني امهنأ ىف ةيوغللاةقيقحلاك مهدنع ةيفرعلاةقيقحلا )١(
 هيف روظنم عبرألا تاوذ صوصخ ىف هلاعتسا نأو ةياد ظفل و هرلاق 6 ةذارقاالا

 هيلإ دصقلاب دئاوعلا ىضقت ىذلا مالكلا ىنعم نع رظنلا عطقي  ىدارف الا ظفلل

 ةيلاعتسالا ةلاص الا نيب وةيفرعلا ةقيقحلا نيب قرفكانهف . مالكلا قايسةنودمب مهفيو

 ماقملا اذه ىف اهررقي ىتلا

 «لاعتشالا هاضتقارخآمومعىلعلد هنأ الإ ؛ةعيضولاهتلالدقبت /نإووهفىأ (؟)

 .دبال صيصخت لكو) لاقي ىتح اصيصخت اذه سيلو . زاج ال اضيأ ةيقيقح هتلالدو
 ضارتعالا وه أك ( لصفنم وأ لصتم صصخم نم هل



 انف لدا بسك 1 ىنعملا ىف امو ىضولا ى 80 ا

 0 نارلامافنلا همس لور سد را لس اذاف.« دارقالا ةلاح

 ناش م ١7 لو الا ناك ن اف ٠ الوأ « دارفالا ةلامن:هتلع

 نمد م ا صيصخم "لكو « م اعلا كمل فيضع ىيتر فاننا نت

 نييلوطاالا دارو هنو « عيري وأ لا 18

 ةلدأ نم ريثك ىف هموم ىلع ظفللا تلمح 7 برعلا نآ وهو «رخآ هجوو

 اذإ و ٠ اومهف ام فالخ ررقت ام ىلع ىغتقي مالكلا سنا عر

 ل نا ا ىتح ميمعتلا ىف ًاريتعم لامتسالا قايس ىف مهمهف ناك

 عضوك راص ثيحب « دنع دارفإلا ةلاح ظفالا ةلالد ىف رثؤي ل لاعتسالا نأ ىلع

 لصتمليلدب كالذ ءارو نم تآ صيصختلا مث « هعضول اتم لع قاب مر

 مهناعإ اي ايما 5-5 0 ل «أةكللذ.لاتموس ا

 لع لاق 05 لب هل | سلي ملاّسأ ::اولاقو ميلح كلذ قش !ةينآلا ( ملط

 كرشلا نإ : 0 لوق ىلإ عمسن : الأ « كاذب سيل ُهّْنِإ » : ؟*” ءالسلاو ةالضلا

 لثمو . ( ميظع م 1 10 'نإ:) : تلزيف 2 ةياور ىفو . 0 ظل

 عازن الو لاكشإ لحب سيلف ( ملع» ء.ىث لكب هللاو رهلوق فاك ()
 أمو مكنإ) ةيأ ىفءىجيس امل . الثم ةباحصلال قي مو (برعلا) ناونع ذخأ )0

 لئاقلف ) هلوق ف لصفلا ىف ىف الا ضارتعالا نع هزدم و هلاصفنا ىتأتيلو ( لان ودبعت

 ( خلا حلاصلا فلسلا نا لوقت نأ

 بسح ىضتقي اهقاس ةريثك ءايشا ىلا) دعب هلوق ىف ةلمجلا هذه حاضيإ ىنأب ()
 ( ميلا ىعرشلا دصقللا

 هانغم ريغتي لو « دارفالا ىف هل ناك ىذلا همومع لع ظفللا اوقبا دّقف ىأ (4)

 ا وهو "“صصخملا ىلإ اوجاتحا ىدع« هلائتسا دنع

 كرشلا لهأ قبحاب الا نم اهل م اهو ةي دا

 6 وو كلا
 ...ضرغلاف حضوأو « مهفلا ىف دعقأ ىلوآلا ةياورلا (1)

 ١مم ع ج  تاقفاوملا



 ( هل ةلالا ةلاملا )أ نصو 0 أو مومعلا ىف ف عبار | لصفلا 1

 هلل ىلص .هلوقك « م اة وسلا هاير دع

 نعبلكلا جورخب * !ىلازغلا لاق «*"” ربط دقف غب د باهإ انيَأ » . لسو هيلع

 4 عقاو 1 ىتلاغلا وه نب 4 كه دل قسد ل عابدلل د كَم عمتسملاو ملكتملا 5

4 
 قفاوم وهو 0 5 هريغ لاق انكي رة دهم بي رغلا وه هيصيقت و ا

 7 الأب عراشلا مالك لمح هيلعو 6 برعلا

 عضو ام عينج ىل : لص الا ىف هل عضو ام ميمج ىلع قلطني ماعلا ظفللا نأ تبث اذإ : ليق ناف

 0 د اع 0 لضأ راقت ىا 538

 حيحص د ا را ع ا 0 0 6

 1 عادلا .ةرايطلا نم كلك” دال ىفاتغلا , ءانتساا نأ: ىلازغلا دياز 9

 ةفرللا يظن ىذلإ لصالا دب ءروهاو لصتم الو لفته, صصخختا ىلا جاتح

 انه هتاشال

 00 تانمؤملا كءاج اذا اونمآ نيذلا اهأ اي) لثمكلذ نم دعي دقو (4)

 امير 31 هةنهاعللا كوت نأ عم ( رافكلاىلا نهوعجرت الف : لاق نأ ىلإ

 9 لصأ. بسحب ءاسنلا لمشي. ماع ظفل وهو ءرافكلا ىلا در. نيملسملا ىلا

 0 دا سل هلام دير سيتا لاق ا قدارف الا

 اوضر 1 ممل 0 ا 4 <

 ا 20 نهذ ع 5 نأ 3 0 08 . ضارتعا مهنم

 مهفي امو لاحلاىضتقم لبع مهليوعت نم الإ اذه امو . نبلمشي ىدارفالا عضولا نأ

 هللا ىلص هيلإ طيعم نب ةبقع تنب موثلك مأ تراج امل هنأ كلذ ىفاني الو ٠ نارقلاب

 للص هللا لوسر ىلا ديلولاو رامع اهاوخأ ج رخ ةندحلا دمع دعب ةرجابم سو هيلع

 . انلقام اذه ىفاني ال . كلذ ىف ةب الا تازنو . اهدرب ملف , اهدريل ملسو هيلع هللا

 . .اسنلل اعضو ةلماشلا ( ءاج نم ) ظفلب ةندهلادقع ىف اهوخدب اوضرتعي مل مهنأل

 ضعب نهصلختياذمو ةقدلا نم .ىث ىلأ جاتحبعضوملاو لدنج ىنأ ىف أوضرتعا اك

 ةسالا ونه د با 5 لقام



 6 قايسللا تح داير 1 كلا ُ ىف اماو ىب ىعضولا ىب ا 3 ىف امإ م ا

1 20 0 : : . 
 نم دهب رابخإالا ع 8 نكشف :لاق : رخا ءىس هتافصو ةسفنل هماعو 4 تا

 تحن .ىلاعت هتافض لخدت الف « هنع ريل تنم ةلوخدل هلف ضرعت الف اذه رك

 نادللا عضو 0 مواعم انهو ناطخلا

 نكي 6 راقت نايل هاوح8 5 لاعمال رددعلا اا مومعلا نأ لصاحلاف 1

 "| لك هرمدتر) < هلوق'نئإف :نايملا ادام ص ىلا لاوحلا "0

 اهريغالو هايملا الو ؛ لامحلاو رشا تااومللا رمدت اع هب دقي ل ) ام ر رأت

 قعهيف 2 ل م 1 ع هيلع ترم ءىش رمدت دوصقملا اعاو 4 أهانعم قوه مم

 : ىرخ الاي آلا لاقو( مهنك اسم الإىرتال اوحبصأف ) : لد كلل 0

 ( ميمرلاكهتلمجالإ هيلع ْتَنأ ءىث نم ٌرذنام )

 الف ؛« ناسالا بسحم ءايشالا هذه ءانثتسا حصي ال هنأ اذه ىلع ليلدلا نمو

 الز يلم لإ شانلا تسر "١و ياض الا ةمرك "نراك ا 0

 ا ذل م اعاو 4 كد 2 8 الو 4 مهم ىلا نم الإ رانكلا تلزاق

 "هوتي ىدلاؤهو 2 رايكتلا نم تنبعل نم ا 4 رادلا لخد نم ملكتملا ريع نم

 عماد ناكر : | اذإ ويف. 0 قارعلا مالك اذه 5 تل و هلوخد

 لاك ؟رطضيالاما ناو« ىحلا اذه »لع اوين كرس الام ل ا

 ىلع دوما 5 ل « هيلع هظفل لمحال راطخالاب د! 6 ةالطقا ك2 ملكتملا

 ؟«نسللااو لقعلا اناردب ل نب | ارعلا ىوس 00 تابضتقم لهو 6

 نأ الإ بق امه رك د نيذللا+ مركتلا باثكلا ناساوس رك
 صصختلا باب نم اذه لثم دعي ال هنأق فلؤملا ا 2 فورخ سا مالك

 - اضصنع نوكش ةاودإ# تلا 5 مل سحلاو لقعلاب ج راخلا نآل

 جرخلا هللا لوومش حصيامف نوكي 0 210  مرل ف ع أم 01 )0(

 اعضو لخ لخدب 0 لك نأ ىلع ةنش نيبلوصالا ة هم ر ان :لاكتالا بتسح هأ كنم

 اصيصخن ناركف )2 هريغو لقعلاب هضعب جر حصل



 ( ةثلاثلا ةلأملا ) صوصملاو مومعلا ىف عبارلا لصفلا 0

 مودعلاىذتقم ىف لخاد هنأ ديري الو هسفن دير ريال وهو  هريغو هسفن عضولا بسحب

 نع ةريغ نود « عضولا لصأ ىف هل ظفالا حلصي ام ًاقنص مومعااب دصقي دق كلذكو

 د د اكسو وعلا" افلا ىف ندعللا كاد اعني اذه درا 771ج ! كادطألا

 ؛ :ضرالا عيمج دارملاو ''” برغملاو قرشملا كالي نالف «لوفت اك ؛ عيدا ضعبلا

 وهو ) (نبب رعملا 52 0 2 :هنكو ؛ نطيلاو زيظلا كير 0

 راد 22د طر افاد نردكت 0 0 "هلإ ءاكلا ]ىف ئننلا

 كلل ا 86 مالا تمزك ا ل ع لكشلا س لد

 ماعلا ظفللاب نودوصقللا مهو  ةصاخ مهيف ماع ظفالاف « مهنم 0 ةييدؤشمملا اهأك

 لاب رطخ لن :نأ نود

 رادلا ىفنم عيمج نب ركن موكل وي قدالطلاب لمع كاك اواو: ةووارخل لزاما

 لاق ولو . ءىبث همزلي ملو ربل ءهسفت برضي ملو مهب رضف ءاهيف مهعم وهو

 لاا كلو بلا ىف تمألا لدي داف يعرف ةندلا ىف نم لك يملا

 ا اال راج ىلا عت را دما تفاهم نم ءىن لحتينال كيكين

 0 هللاو ) : هل زاثمو. ١ هيت الو كالذ دضقتاالا قرعلا نأآل ؛ ل لك قلل

 م نع و اعإ راكد 0ك أو 3 هتافصو ةسفنب املاع 0 ( لع ءىس

 صيصخبلا نأ ىفحا الو نقوارخ كا 1 ل ا ا طماشل !امجإ ىفارقلا

 تالا افا وسلا هع فر اسم فل انلا ,ناوككا نأت ا مزال عرش لئادا ناك نا

 ريبعتلا ىف تارواخحملا نم ةداعلا كلت لهأ نيب ىرجام صصخت اهناف ةثراطلا

 . عوضوملا سكع ةنال» فيش نطانام ةارطققلا يلدا لقتلا فابن سا دفا م1

 هش هررش هيكل

 عيمجاديري وهو ضعلا ىلع الاد ظفللا نوكيف مومعلا ظفل ناكم ىف نأ (9)

 0 عقوأىهف ٠ ليادب بولطملا ديفتىبلا هبانكتلا ( كاب لمت ادهأو 5-0

 . هتابن ىلإ هعيمج كلم دقف 2 1( كاك نهانا

 امهصوصخ ىف ال اضيا امبعبتي امفوامهيفدوبعم هلإ وهف (4)



 554 قايسلا بسح دارملا ىنعملا ىف امإ و ىعضولا ىنعملا ىف امإ مومعل

 9 سحلاو“"”لقعلابمهدنع صيصختتا عقي كل ذلف « نييلوصألا ؟ا7دصق رظنلا اذه

 ةلصفنملاتاصقخلا دا

 نإثو هاهنا ديفتلا دئاوعلا ىضنت لا ةيليجسالا تصارع ا

 كلذ فالخ ىلع عضولا لعا نك

 ئيمابقلواالاو «لاستملا راس

 لوحانفلا لظألا ضراع اذإ قا عجبالا ناقألا نأ ةيدازفلا لوط الان

 ١: للا ممل كلا 0

 امم « هميمعتتدصق ام بسحب مومعلا ظافلأ قلط” برعلا نأ انه كلذ نابب و

 عضولا بسحب !اناعل اللاز كلت هيلع لدتا نوف هما مالكلا نعم هيف

 رك مضولا لصأ مييلع ناديا يسعي اه دصقتو اهقلطت اذ 0 م ب ئدارفإلالا

 ف مومع ظفلب ف ميلا نا ؛ لاحلا ىضتقم هيلع لد 20

 لصفتملاب صصختلا مق ىف ماكحالا ب اذ ق2 ”ادنا ع ١

 فاول كلك 3 5 صيصختلااحصي هل هنأ عش ىلا ةناالثلا هجو لا هئف كفا وأ

 ىلإ رظن اذإو . صيصختلا حمص مومعلا نه ظافل الا عضو 00

 الاد ظفللا نوك نيب ةافانمال هنأو . صيصخت ال هناف ظفللا نم مومعلا ةدارأ مدع

 ظفللا نم ذارم نيغهنرك نيبو لآ 7

 لقعلاف ( ريدق ءىث لك ىلع وهو ءىث لك قلاخ ) ىلاعت هلوقب هل اولثم اك (؟)
 ةردقلا كلذكو . هتافصو هتاذ ريغب قلخلا صيصخت ىلع ليلد

 أب .ىث لك ر مدت ) هلوقو ( ءئث لك تارمث هيلإ ىحت )ىلاعتهلوق فك (؟)
 1 سحلاف ( ممرلاكهتلعج الإ هيلع تنأ .ىم نما دتامتز) فلان
 دهاشملا فالخ هناف . ةياع تنأ ا اهريغو ناعالاو لابجلا مدي 0

 ةياغلاو فصولاو طرشلاو ءانثتسالا ريغب ةنسلاوباتكلا صيصختك ماكو

 لاق ءا يمس ليل دلاو سلا و لمعلا ىف لصفمملاب صيصختلا اور صح 0
 اف سانلا تيأر"كلوقك دئاوعلاب صيصختلا عقي دقف . تباث ريغ رصحلا : ىفارقلا
 هلاقام نأ ىفخم الو سانلا لك رت مل كن أ ىضقت ةداعلا ناف . ديز نم.مرك أ ناد



 ( ةثلاثلا ةلآسملا ) صوصخلاو مومعلا ىف عبارلا لصفلا 0 <

 عراشلا رتعا اعإ تانتفالا لإ 6 أاههمشو لوقملاو ءاّمملاو زوملاو زوللاك 3 رداتلا ف

 ىف هرابتعا مزلي 0 مومعلا ىلعو ماودلا ىلع بلصلل امقم اداتعم ناك ام هنم ! : : 0 1١

 ىلعاظفح لوانتلا سفن ىلع را ىف قلع دحلا نأ لوقت كاذكو ؟"”راطقالا عيجج

 راما ءاراتككلا ضرك ارشلا ا ةتلعدال ئذلا قلقا و علا

 ظفحدوصقملاناك نإ و جالي الا ىلع ىف صدا لوح 00 , كفل ”لوانت ف ةداعلاب

 را جاليبالا عم ةبلاغلا ةداعلا نال لزي ل نمد حف :تاطسنالا

 + اذه

 .ىلعلزنت امبإ ةماعلا دعاوقلا نأ ةيعرشلا لئاسملا ىف رظنلا نم لاب ىلع نكيلف

 ىدلعلا مومعلا

 نر

 د ةثلاثلا ةلأملا ا

 "ةهب رعلا لهأب صوصخم اذه ىف رظنلاو . ةيعضو ًاغيص مومعلل نأ ىف مالك ال

 ا ل رك نرخ ما كراع طم اغار

 رظن عضولا تاس ٠ عيصلا 4 ع 52 ىذلا أ مومعأل أ كلذدو . انهاه ري رمتلا

 7 : قالطالا ىلع | ععصو لهأ ف ةغبصلا هيلع كد ام دراضعاب )» 0 ر

 0 ةنيلا دسفت تال ثيحب 0

 .ماكح“ 5 0 هنإ 10 2 م ا 11 0 8 دييقت ىلإ عجري
 تايتقالا لثم ىف مص نإ كلذ نأ الإ . راطقالا عيمج ىف هداحتا مزلي ال ةيعرشلا
 .:ةضفلاو بهذلا ريغ اهيف نألا نوكي ثيح ؛ راطق الا ضعب ىف نافلتخي نيذللا ةينعلاو

 5 ىف ا ةداعلاة امال اضعبا 1 غاوأ كانض(ألا ذه ةليعا ان تارقلا ناوكب "كلتا

 .هريثكو هليلقرخلا ةلأسمىفو . تاداهشلاو فيلكدلا طانموه ىذلالّعلل ةنظم غولبلا

 رخو طق قزفال .ةدزطم هيف ةداعلاف جالبالا هرج ةلأشم ىفو
 هو ليلقلامم رحتف ! قفكتلا لواش 0 نم 3 ةداعلا 3 ع دل



 ""/ 2 ىلكلا ال ىداعلا مومعلا ىلع ةيراج ةيع را دعاوقلا

 ىنأتيال اب نضقتنيالف ()”لييكحلا#ماعطلا ىف ايرلا للغ ولناكو . ةقايتلا ع

 ةينعلاب نيدقنلا ف هانللع د | 0-1 ل نم هفاتلاك 4 اهريغ ا ةاقل 0 ا

 اع ضقتني الف « تايتقالاب ماعطلا ىف هانللع وأ « هتلقل انمث نوكيال اب ضقتنيال

 تاتهي اع ِهتيْوَملا ةلغ تضرتعارادإ كلاذكمو: :: هدول ةحلك تا 0

 مكلا اهيلع بترتي ىتلا ةبسانملا هيف سيل ىدرط فصو ليكلا نأ 0 0(

 ب نا هر رار لا 0 ا 0 2-

 ةمحلا 7 نأ, ىفاشلاوركللام دنع نين وزوم امرك قاكلا نإ 0 ىلا بهذف

 وه نمثلاو .تاعيبملا نامثأ ريناندلاو مهاردلا نآل . باوصلا هنا يقلا نبا لاقو
 م ادودحم اطويضم نك نأ بجيف لاوفاالا مقل اطاض 0 ىذلا رايعملا

 داضأ نوكأ نأ هكا علسلاك تناكل ضفخنتو عفت رت تناكول ذإ صضفةخش ذل

 ةيرورذ ةجاح مهلا هيلا درت لصل ىلا سانلا ةجاحر لارطك اللا موقت ىف هيلا عجري

 عطقنتو تاعزانملا عفترت ىتح ةدحاو ةلاح ىلع رمتسي امم الإ نوكي ال كلذو ةماع

 امهادحإنوكك فصو ىف ةفلاختم مهاردب مثارد حبب هد هيلا عوجرلا كامو خلا

 ماديا ارجتم مهاردلا تراصل اذكهوةريبكو ةريغص وأ ةردكم«ىرخستلا ةصيحص-

 علسلا ىلا امم لصوتيل لب ٠ اهنايعال دصقتت ال نام الاو .دب الو اهيف ةئيسنلا ابر ىلا

 ار دو هي ال حلاص» تدسف اهنانعال دصقت اعلم ىه ترآ |داذ

 أبر عنم دقف دقف ةلمجابو . ةفللوتقوبأ لوقي ٠ نوزوم لك ىلا هادعتيال ءن ,دمدأاب صتخم

 هنالاو لماعتلا مقالا ضقنو 2 هلأ طاضلا ها توذم 2 نددت َّق لضفلا

 دتتعلا قلل تاوقالا ىق ةعيرذلا هد ادق ماعطلا ىف عنمو ٌّ ةملشنلا ابر ىلا ة هعارذ

 ماردلل ةلسسوو مارح ماعطلاو نيدقنلا ُّق لضافتل» اهيلا ساذلا هجئاخ

 2 اعااووفملا قفل ةككشلا| ىبعمب ةلع تيسيل توقلاو ةنعلاو ل و

 نذاف ةيكحلا دوجو ىلع ةمالع تلعجو حلا اهم طين ىلا ' ةظيضتملا فاط ورا

 تدجوأ ءاولس ؛ لضافتلا. ءرحا توقلا وأ ةنعلا وأ ليكلا دجوا ىتم هنأ لاه قضاأ
 مأنامث الاو تاوق“الا ىف سانلا ةجاح هيلإ دتشتام ظفحو ةعيرذلا دس ىهو ةمكحلا

 ءدجويمل مأ رفسلا دجو .لاقيال اك دجوي مل مأ ليكلا دجو لاقي الو . دجوت مل
 لمأتف . هنم دب ال مكحلا هب صين ىذلا فصولا نأال



 ( ةيناثلا ةلأسملا ) صوصخلاو مومعلا ىف عبارلا لصفلا واوا

 ىركشلا عانت وه ىنلاة ناقعلا«وواطولاةيلغم وهو غولبلا ةمالع كلذ ىلع لعجو

 1 فلو, الوقرظيالا ذاق « مومعلا نعال! نثنلاعلا! لقا ودمع نراك ارمعلا ناحل

 نأ الإ ءأقلاب ناك نإ و صقني نمو « غولبلا نتاع ال5 الا ىلع

 0 ا عراشلا طان كب كليكو» بنارتقالا كاف

 كلت عراشلا 0 ق كلذ عمو . اهعم دقفت دقو اهنودب دجوت دق ةقاما عمك

 ماكحالا هيجوتو , باصنلاب ىنغلا دح هلثمو . اهارج ةدعاقلا ئرجأ لب «رداونلا

 مر الا ومس كلا دبش لإ ةلداقلا تاتا الا واجاطألا 0 رخو كلل تانيللاب

 فلختلا مدع ىلإ ةبسنلاب ليلق هنكلو « 6 الا يش اين يكمل فادكم داقفإؤولا

 . ةيقيقح ال ةيداع ةيلك دعاوقلا هذه تريتعاف

 ةينراكتسلا كا ؤفلا "انما اودي زحل نع اقر

 ١ سس لا ل ا ا نأ يل

 0 يري تع الإ «تانظملاب ةطيضنم ىه ثيح نم « ةيداعاا ماكح 5

 كرئيس وع ل ا

 مكحلا بيترت بحي كلذ عمو . بذك< دقو ؛ 6 اولا م 1

 ا هد دن لأ ندا هنكلا# ًأطخ عقاولا ىف ركحلا نوكي دف هدامقل لا ىلع

 مهو د الأ 5ك 4 ترج مسح 8 نهانا نيب لأ لعل ءارجال هريغ راح

 ةةكلاص ريغ اهلعجب ل اهنأ عب : نع رك اماكح الأ لعأ ملالدتسالا َْق 02

 تاسايقلا قلاقيهنم 00 َح | سلع ةيلمعلا ةبعرشلا 0 اللا ءاناو 0 0 لل

 وحن سايقلا ىلع هجوت. هنأ نه فررءم ود ام ؛ ةيوقو ةفيعض نيب ةينظ اهلكو

 نكسلو . عقاولا ىف هتحصب عوطقم ريغ هب ذخألا لدحت اضارتعا نيرشعو ةعبرأ

 واع باوصلا نإ لصوي هل اع مدان هريتعأ كلذ جم عرشلا

 صن رهظ اذإ ايو . ضقنيو دريف دوبشلا 7 رهظ اذإ 5 كلذو (؟)

 ) خلا اذإ6 ) هلوقف . ذئيح سايقلا رابتعا داسفل ء. صنلل عج ريف سانقلاةلباقم ىف

 الإ لبق امل عجار»



 8+5 ىلكلا ال ”ىداعلا موسعلا ىلع ةيراج ةيعرشلا دعاوقلا(ةيناثلا ةلأسلا)

 ,ةوادعلا ضيفا« ةطاناوخلال الغ رو ادقو نانا ل ىف عقو ام اذه لاثمو

 نأو « ىطبقال ىسوم لتق ىف ةوذرولا لاكشإلا ةيينلا ةلاكد ىلع دروأف ةيفقيرفالا

 (نا يتلا لمح ني اذه ) :هلوقب مالسلاهيلعهنم ةيصعلا ءوقوب ىَمي نآرقلا رهاظ

 ةيب الا ظافلأ ليصفت ىف هعم ذخأف « ( ىل ' رفغاف ىسفت تا ) : هلوقو

 اذهو . اهرهاوظ نع تايالا حارخإ تاليوأتلا نم اهيف رك ذامو « اهدرحمب

 مي هتيرك اذ اع ناكني قلق رك لها لافتا عقو اب رو « صاختتيال ذخأملا

 .ةلأص ىهو « لصاالا ام.مجور اذإ رظنلا ىفةلهس ةلأسملا :كالذ ىف باحصأالا ضعب

 .قافتاب رئابكلا نم نوموصعم ءايبنألا : هل لاقيف.« مالسلا مهيلع ءايبنألا ةمصع

 ٠ «مالكلا ع ىف كلذ ىلع ناهربلا ماق دقو « فالتخاب رئاغصلا نعو « ةنسلا لهأ

 0 مق نإ و. ةزنيبك وتتوقع« لصقلا ادعت ناوكي نأ لاف

 لافي الا قع مف 5 يد هئم لعفلا كلذ نوكأ نأ لاحتشا حب وهو « رئاغصلا

 هنع ويني الو ةوبنلا لهاب قيلي ام لكك ةعسلا ليوأتلا ىف كلو « فننذب سيل هنا

 ًارثكو « تارظانملا فاضل اذحأم كلو ارو كلذ ها 00
 اعأ هلو 3 نسح وهو « راظنلا هيلع د 6

2 ( 

 د ةيناثلا ةلأسملا ع

 دق دئاوعلا تناكو *'”ةماعلا دعاوقلا ىلإ قلخلا طبض عراشلا دصق ناكالو

 كلذ ىصتقم ىلع ةعوضوم ةهب رسبلاب ناك و ) ةماح ل 2 هّنلا ةنمم اهم تثرح

 مومعلا ال « ىداعلا مومعلا ىلع دعاوقلا ءارجإ هيلإ تفتلملا رم الا نم ناك« عضولا

 ان نكاح عواتعال ىذلا م اتلا ىلكتلا

 ماع فيلاكتلاعضو نأ ير الأرقام قرا تاك سن

 عيرشتلا ىف دب الق اهرصح ةلاحتسال تانئ ايلا نما كاز قاتل 5 42

 ةماع دعاوقنم ماعلا



 6 يت لا موصل ودبل قميارلالضفلا“ -- 5

 .فالخ هب داري نأ نكمي صاخ رمأ ىف هيبشتلا هرهاظ ”مضوم درو مث ًاماع ًايلك

 . 1 دنا لكلا طك ندا ةنيآلا انه لفشل ءدي نزعل ةليعاة هنالحأ ام. لعانا ةزهاظ

 برذكي مل » : هلوق ءاج مث « بونذلا نم ا ا راما تاو
 ل لاجل ا ناومل ادهن قلع 0م تاكا تداسدا ميهاربا

 .ءانب . لمعي امنا هنأل رخآ ءىشف مومعلا صيصخم امأو « لّصالا كلذ. مرخم ال هجو

 توت لفل ا ةدوفلت»الاهتما :الئإ لوط زييغ ل م ىلظ يتمم ا جدارا نأ 'لط

 هيف نح امن كلذ سيلو « نويلوصالا هلآق

 لصف

 .تايلكلاب كسمتملا ىلإ ةبسنلاب  عفنلا يظع ©" ةدئافلا ريثك مضوملا اذهو

 وللا دل نك لكشلا# تيل اذ[ لاو © ولكالا ان اضف تيدر اهكمراع اذ

 200ةريمللا كلسقلا عم هنكمي : /ىزجلابك ع نافذا ءةريشك ٠ هو>و ىلع لح ف رشا

 هةر نا ا تنمورو <. ةضراعملا هل تيفو ىكتتلا, ف

 ىف تاك ثنو تاب اتق عابتا هن ال,« دلا .ىف لالضلاو ميزلا لصأ وه اذهو

 كرر و تاكا مطاوقلا

 نيفلالا نم عقاولا بيغشتلاو ماصحا 4 او كراتملا هل ل اوف نمو

 كالا ل دكوباا ابل از رون وح تت ير

 اب عوطقملا تايلكلا ىلع ىنبت ام] لصفلا اذه ىف تركذ ىتلا دئاوفلا (؟)
 هقفلا ل وصأىال . دئاقعلالوصأ ىف كلذنأ مواعمو .. ءانثتساالو اصيصخت لبقتال ىلا

 ىف نالوق ةلبانحلاوةكحلا ريرحلا سبلب سو هيلع هللا ىللص هنذاب اهل اولثم (©)
 حرصملا ةلعلاب وه امنإ صيصختلا نأ ىمحتلا كتل اةاناكفلا كلا عطبطختا ةص
 صيصخت الف ةحرصم نكت مل اذاف . نذالا درو اهلج الىتلا اهب

 دال لا حملا! د دعتسا لبا [ضاررقأا اعنا عكبزكلا نآلا (

 ةضداعملا نم»صانم لف قارجلا زهاظأ ريتغا .ذااف



 ”6 تار تلي لطلل ةصاع ل سا

 هيياعلار نلضأ انل تيادإ 7 5 لا عالاو حارطالا عضولاب قال نإ رابتعالا

 هلا تل الم ا ايلا: ةماعلا لع خللا نابع الا اياضق ليثمت كل هلق 01(

 ىلع اهرهاظ لدي امر ةيئزج ةيعرش ةلدأ (اييف نإ لاح ةءاكج الو ناعأ م اك

 (ممديأقوف هللا دب) ةبآ ىفاكو (خلا ايندلا ءامس ىلإ انبر لزني) ثيدك « ةضراعملا

 كلملا ىلاثك . هسفن هقفلا اءاضق وأ هقفلا لوصأ اياضق ىف مالكلا لصأو . اذكه
 .كئاقكلا وص نال اش

 لوأ نمي ةعيمج(ىطاملا ازيمرقتلا لعب انزع !ذإ اان ةالآوا لكصمب عاقملا» هللا

 نأ ميلع دررو هقفلا لوصأ نم لأسم. ىف مالكلا نأ. نم باوجلا لوا لك[ 0

 هلال( بفعض نا وخلاف اصلا و . هعملا عورف تايلك ىف ٌربظنال ما عبارلا امسال ةلداالا.

 امان ةسرانلا هي مط نإواةلتتملا قو راس سبا دل

 ريغ نم هلهاذ لطضخلاب انيارأ اماويغ ةلاخلا هده قاطنأاو ءاةطقلا 50

 لو . ءايننأالا ةمضَعو .هروزتتلا هلا للم. ليثمتلل ,ىعم الف راضيا وو لاتحا لولا

 نم ضرغلا بري هيبشت وهف. هيف نحن امل اليثم سيلو ء هيبشت درجم اذه نإ لاقي

 صصخل ارهاظ دارملان وكي امنيب و صيصختب سيلو صيصختلا هيف مهوتبام نيب قرفلا
 عواطقملا نه ءايينالا ةمصعو هيزئتلا نال , نيماقملا نيب عساش دعبلا : لوقت انأال

 ةلد“الا "تاثئازج' نم كلل افلاخ درْؤاَم لكف : ةياقثلاو ةلقعلا ةلد الاب هموم ىف

 نا و كدمات اما ني زاكلكملا نب كلا خا هيف ىرجيف . صصخمب سيل هنأ معي

 ىتح صيصختلا ةلباقاهعيمج امن”ال ع ورفلا ىف ةماعلا اياضقلا كاذك الو . لامعأالا

 ىتح درب ملاهو اصصخم نوكيل هرهاظ هنم داربام ةفرعمل قيرط الف داح الا ربخ

 ىذلا وهو - دئافعلا اباضق ىف ةلاسملاهذه نأ لع اير ناو« راك 0 ١)

 « هف نحت امع تجرخ  ةل الا هذه ىلع اعيرفت هدعب لحفلا ف 7 دبام تسان

 : هلوقو ( لص الاكلذ نم ةانئتسمو ةعطتقم ) : هلوق ىف قباسلا ريرقتلااهبساني مو

 هجولا طوةسل نوكي نأ دب الفةلمجابو ( خلا ةيراج تايلكلا ماكحأ قبت كلذلؤ )

 طقس امب اطبترم ( خلات بث اذإ 5 ) هلوق ناك امبرو . باوجلا سابتلا ىف رثأ ىناثلا

 نم معأ وه ام اهب داري ىلو'الا ةلأسملا نإ ع دقو ٠ ملعأ هللاو ىناثلا هجولا نم

 ءانب باوجلاو لاكشالاو لثةلاو ةلأسملا لوأ نم ريرقتلا عبتتب كيلعف . نيلوص“الا: '

 نم .هبلا_اننرسشا اه نيتي قلاتت زا ىلإ لصت كلعلف ؛ ةروك ذملا لوص الا ف ممعتلا ىلع

 ةلأسملا تالاكشا»



 ( ىلوالا ةلأسملا ) صوصحلاو مومعلا ىف مبأرلا لصفلا +

 حيجرت ىلكلا نود ىتزملا لامعإ و . ىعطقلاو ىنظلا نيب امف ةضراعمل ١7" لامعإ

 كدا لا عا زفر عبارلا هجولا الإ قب مف ؛ ةدعاقلا ف الخ وهو « ىلكلا ىلع هل

 بواطملا ,هو ىبزحلا نود

 مومعلا صيصخم ناف « دييقتلاو صيصختلا ىناب ىلع لكّشم اذه ليق ناف

 ةنونظملا روم الا نم اهريغو داحألا رابخأب نييلوصالا دنع حنبحص قلطملا دييقتو

 نكل « ةدعاقلاهذه نالطب امإ و « هولاق ام نالطب امإ مزايف « اهيف راج ترك ذ امو

 ةدعاقلا هذه لاطبإ 1 زلف حيحص هولاقام

 نيهجو نم باوحلاف

 ه0 2 اهرراب اع هند لنك نسل" ل او بلاز ىف ضزخلل ن9 مبدل

 ةادعاقلا' إذ  ؟ ضاعت: سيل ةقيقحلا ىقو اًسراعم زحل هيف هوتي اماليبق: نم

 دال و دفاع ةيدن ندومعا هيف قا و مث « ةيلكت ناك اذإ

 د 4 انلاخألا اهدا اهانفن نورك ؛ نأ ناكمإ عم ناهيك ةفارمخحلا ةاتلا قالحا
 مومع لح دار م ل كاتو كامو » نايا هوانا قأأ قف نكت 8 مك

 حيجرتلامدع عم امهضراعتنع عرف امبيف فولوا نيللاتلا لامهإ نآل“ 5

 ئقايتلا تتع»لا ةضااكم هلآ هال. هفالخ عقاولاو ؛ اها

 امييناث نيأ (؟)
 ةغللا اهلبقتىّتلا لماحملا نم هب قبلي امى :+لا لوؤيو .ربتعم مومعلاو ى 1

 اياتك ناك نأب.٠ ح رطب نأ هب قيليال ثزجلا نوكي ثيح كلذو . ةينيدلا لوص“الاو

 رابتعا) لص الا لعل ( رابتعالا مومع لح وأ ) هلوقو . ىنعم ولو ةرتاوتم ةنس وأ
 :ادتعالا مدعو ىثرجلا ليلدلا جب رط عم ىأ ! ميدقتلاب اذكه ( مومعلا

 وأ, ةلسرم؛تناك ناك . للعلا. نم.ةلع اهتلخد ةنس ناك نأب , هقباسك نكي ملاذإ هب

 ربتعم هيف مومعلا نيلحنا نملكو . ع رفلا ايف لصأالا بذك وأ ةعوطقموأ ةقوقوم

 ه-رطناكمإ مدعو ادنس رجلا ةوقللو الا نأ الإ . هيف صيصختلا ةحئار ال اعطق

 تل ا و راو ل فام اخ ا ا لل واقل زورونا لج ناك



 م1105 تلمع ااوأ.كيلوأ ةيضلسملا ةمادلا غارق تقرت ةينرخلا اكل

 دال ا

 لوط الا ةقيكشماإناناةلر اص دانا عوطقم ةدعاقلا نأ ( اهدحأ )

 ىيطقلا عي ال قاونظلاو .'ةعوتماوأ ةونطما نابع الا اسمر . ةءاننا 21

 هضراعي الو

 : ةينطقلا“ ةلدآلا» ىلا "؟*ذاعمألا + منع رع «نفاتلا نأ ا

 اهرهاظ ىلع ا 2 اهرهاظ ريغ لع نورك نأ ناكمال « ةامتع نايعالا اياضقو

 لاطبإ جودك ةلاخلاو - لكك الفلس الاكلذ نم ©” ةانتتمو هل

 . ةئأش اذه اع هدعاقلا ةيلكا

 ضينتالو . تايلك ةدرطملا دعاوقلاو « ةيئزحنايع'الا اياضق نأ ( ثلاثلاو )

 تانئزحلا قةيواح تانلكتلا ماكحأ ققبت كلذلو . تايلكلا' ضقنت نأ تايئزحلا

 ةبسنلاب “7 ةيرفسلا ةلأسملا فاك 4 صوصملاا ىلع تايلكتلا ىنعم اهيف رهظي ل نإو
 ىلع. هيتغي. ال باضتلاو باصنتلا كلام ىلا ةيسفلاب ىغلا ىف اكو « فرتملا كلملاّلا

 ” غدي وهو لفاطتلا رثغا كلامى اةكلاراو 0 قرت

 افرح ليس و ل لات ا نارام اف ا عبارلاو )

 هنأل ؛اطاهإ كلذكو 00 لطاب انت احلامعإف :قضراسلا لح ىف عا

 اا ا مبكرت نم رمعو ناهثع نع تءدقت ىتلا تاياكحلاك )١(

 ةتراص ثيحن اهاتعم توّدح ةدعافلا ةذه تجنا ل ةيعطقلا ةلد الاف أ 0

 اهرهاظ ريغ ةدازإ لمجال

 ا حا دعل قالا ىمومعلا ءاقب 2 ىأ 0

 .كلملا ىف ةققحتم تسياو . ةتشملا رصقلا وأ راطفالاب ةصخرلل ةلعلا ناف (4)

 يدع لأ شلل حلا قود امااكف رن. هش قاكفرسلا تاس ا
 هكعو "انغ باطلا انج لاف ناسا

 زوجحب ال وهو اعم نيدضلاب فيلكتلا مزلتسي هنأال ()



 ( ىلوالا ةلأملا ) صوسس"و مومعلا ىف عبارلا لصفلا 236

 «قافترالا عنم بابنموه ذإ « عونمم لصاالا ىف هعنمزاف « نابكرلا ىقلن : نمونلاك

 لا ؛ ىدانلل رضاحلا عي . نمو . قوسلا ف نيل يي اقوول

 دق عانصلا نيمضتو « رضحلا ل اهل نانرإ هنا الإب ةكيصتلا# عنم لصألا ىف

 "00 7 ىردا اده نواغتلا ةيجب ناذ 4 ةريثكا اظن ؟هلورو كيبقلا انقل نم نوكي

 فرحتلاب مايقلاو ةراحتلا كرتب - ةفيلخ هومدق ذإ - عب دصلا, نع ةباخصلا راشأ

 ل نب ْ ْ : هضوعو « نيمللا ملاسمب مايقلا وهو ؛ نواعتلا ىف ,عأ وه ام لجل , لايعلا ىلع
 رعأ ار حيحص عونلا اذهو . لاملا تيب ىف كلذ نم

 عبارلا لصفلا
 صوصصخلاو مومعلا ىف

 مومعلا دارملاو انهه صوصخلااو مومعلا نم دوصقملا نيبت ةمدقم نم دب الو

 0 ا نا نامل اييرخو ىباذلق اذان ار ةعوصخ يد رفا نك ىوتفلل

 تنام كلذ نأ كالذ 2') ىنعم انف ماع هنإ : هريغ وأ | لظلا ميرحت ىفو تاكا

 ةلمعتسملا ةلد الا نأ ىلع ءانب ؛ الوأ مومع ةغيص هيف ليلدب « مومعلاو قالطاإلا ىلع

 تامدقملا ىف نين" امسح مكملاب عطقلا اه هع ومحب محلا ةينارقتسالا ىه اعإ انه

 ا و 2 احلا 5 . مومعلا فالخب * صوصخلاو

 د ىلوالا ةلأسملا

 0 رس و لا سر ا ل لا

 هوجو ةلمج كانه هيلع كل هنانا داما 1 رع

 سو هيلع هللا ىّلص هحسم درو 15 ( نايع الا اياضق ) هلوقو . ةديقم درت 0

 نوكيو ءوضولا ىف سأرلا سفن حسم بوجو ةدعاق ىف كلذ رثؤي الف ؛ هتمامع ىلع

 نم عنمي سأرلاب ضرم وأ حرجب رذعلل ىثتسم ةيوق دور تناك ىتم ةماعلا حسم

 نطلق لل رع حلفا وا كلاقلل لاطفلا ىو اظن يو ابلغ حملا ةرئام



 موفر < كرجل لاو راصااهيدمأو ”ىيدلاوب امال للك اقالدإلا ف

 ليحلا باب حتف هن الو . امنال ام مرحو لحم اعإ دايشنالاو « عونمملا

 نإف . ال وأ  ةبلاغنواعتلا ةيح نوكت نأ واخ الف : ليضفتلا « ثااثلاو »

 مارخما ىلإ ىدأال انه بلاغلا ربتعا ول ذإ « باو لصألا رابتعاف ةبلاغ تناك

 داهتجالاف ةيلاغ نكت مل نإو . لطاب وهو « ةلج لصألا

 رومأملا ىلإ لصوتيل ىملا ةهجل ءاغلا هن ال « عينش هرهاظف ىناثلا ناك نإو

 ىجاحلاوىرو رضلا ةماقإ قرط نا ايتعالا قود اديب نزاقتلا 1 انواع هب

 ىج وااني للا كاذب قدصل لراس و بج شاتلاةناتكاأل ةطامو . ل00

 «ةماعلا لجألةصاخلا ىلع كلا بابن منوكين أو هو هتلرخملزن اذإ حيي هنكلو . ةرطنق

 قولا :اره نررتش ثر.ح » ةماعلا ها للا ىدو» هكا 2( هنع ىبنم 0

 بولطمى لا ىدؤي هنعىبنم وبف . نام الا عفري ىذلا طيسولا تنعت نودب مهتاجاح
 واو مصل نموهىدابلل رضاحلا ع هلثم او. ةماعلا تنمدقعف ) ةماعلا قافرأ وه

 جن راجت هيف كاكلا اذه نككلا ةنعا تت كر ترام حصن وه و ىجاحلا 7

 نكلو « راعساالا ىف وه مه امسح مط 0 ىودبلا نآل' رضح ا لهأب قفرو

 مهيلع قيبضت هيفو . رضحلا ىف ةيراجلا راعسأالا ىلع في هل عاب اذإ رضاحلا

 امبدقتو . رضحلاب اقر نواعتلا وهو بولاطملا ىعورو حصنلا كرن نع ىبنلا ىغلأف

 ميتفلاب عدوملاو 1 عئاصااو-عانصلا نيمضت اذكو .. ةماعلا افلا

 ا امف نامضلا مدع مكحلا ل

 ةحاصللل اممدقتنينماض اولعخل ؛ نواعتلا ىف ٍبلطلا بناج ىعور هنكلو « مهةوقحل

 ةكرتوءىجاح وأ ىرورض ةلايعل هبسل « هنع هللا ىضر ركب ىنأ ةلأسم اذكو . ةماعلا
 نع ورو لص الا ىف ىبنلا ىغلاف ء نيملشملا ةماع ةحلصم ىلا ىدو, هك 2 ا

 ىجاخلاو ىروزرضلا ةلزبم كر هن ال ةماعلا ةحلصملا وهو. ل الار راسا

 ةيصاخلا ةبكلملا 0س هةئمو عسأو ةماعلا لجل ةعانكأ ىلع مكحلا بادو اذه

 ,ررم, دحأ لقي لقن نم هنع هللا ىدر ةيواع. نمز ىف عقو ام هنمو ةماعلا عفانملل

 رضحمب كلذ ناكو ءدحأ بناجم ةيراجلا نيعلا .ارجال ىرخأ ةهج ىلا مهرباقم

 بط ةدئافل تاما تتح حيرشت هنم نوكي دقو . هيلع اوركتي ملو ةباحصلا

 انه ميضعبهبتك ام لعت صيخلتلا اذمو .كلذ ريغ ىلا ؛ءايحألا



 مكمل لسانا هناك كعاوتلاو نئئاؤاللا 5 تلاثلا كفل" 6

 .لمتحم هنأ هيف فالخلا لصاحو «"'”هيف ام رم دقو « عونمملا ىلإ هب لسوتي الثل

 : ةجوأ يأ

 هك يافا ةطلشلا . رظلا ره ذإ نلصالا راتغا « اهدحا »

 مالا لإ طقم ااضالا رادع ناقلة( ينواعتلابةيح رابعا «٠ ىاثلاو »

 ماقال اا صح هنا, هلا 3 هلع سما 3

 ةلأسملا ى:قأيس وأ مالكلاقح الو ماقملا هنعي (١ ل آملا ):ةباؤنص (5)
 داهتجالا تانك نم ةرشاعلا

 هلصأ رابتعا : نيرابتعاب لعفللع ىهنو رمأ درو اذإ هنأ ( ةلأنملا صيخلتو )
 ل آملا رابتعاو هيلع وه نيعيو .٠ هيلع بترتيو هيلإ لوؤي امع رظنلا عطقب . هتاذو

 ىلع رمآألا درب نأ اماف تايجاحلا وأ تانرورضلا نم لعفلا -لضأ 01 و امتلاآو

 نكعلاب وأيا ةللا مذ ون اهب لع ليف الصأ

 هيلإ لوي امع رظنلا عطقو لصأالا رابتعا )١( فالخ هيفف لوألا ناكناف
 ل آملاونواعتلا ةهجرابتعا (*)  طبضنملاو درطملا وه لصأالا .نأ ههجوو

 اضيأو , هنع ىبنملا ل آملا اذه ىلإ ىدؤي لآملا نع رظنلا عطقو لصألا رابتعا نآل

 للا ارك تفوت كلا كوكب نأ لع هند ل ليحلا باب حتفي

 0 -- 0 لوي امع رظنلا اهيف عطقيو ؛ ةروص 3

 راك لذكا اه هال ناف ايلا ىلإ ةيد للا دوفعلا م 0

 0 1 يح كلا نإ مقا مز الا لإ تكا نإو اعاذ

 درا قرر ماوه و يعف  نردأملا لص الان لمعلا لطب عار نإ ةياال .ارصأللا

 لصفلايف مدقتام هدعاسيو  ج رحل ىلإ ءافاطب ا )د ف اح

 امسالاو كلل 1 نإ كاتو ' هجروا رع ةيماثلا ةلأشملا نك لاواالا
 رابتعا كحلاف نواعتلا ىلا بلطلاو لص“ الا ىلا ىبنلا هجوت وهو ىناثلا ناك نإو

 .ىلا اعرش عونمملاب لسوتلاو : ىبنلا .اغلإ ىلا ىدؤي الكل ؛ لص'الا ىف ىذلا ىبنلا
 قرسي ) فلؤملا هرك ذ ىذلا لثملاك« .نواعتلا ةهج وهوواسحتسا تفرعض بولطم:

 هيف نكي ملام ىبنلا رابتعا لححو (قدصتت ملو نزت ل اهتيل ) لطاب وهو ( قدصتل

 قلتك كلذو ؛ ةماعلا ةحلصملا مدقتف ؛ ةماعلا ةحاصم عم ةصاخلا ةحاصم هضراعم
 كييككلا اذه لاعار «دلاعا لصخنفلا تننكلا كلا يووم هاف ناكرلا



 *؟ 01/ "ملي كترخ الاو ىبصأ اهدحأو ىهلاورمالا ضراعت اذإ امف(ةرشعةنماثلا ةلآسلا)

 دبعلا قح ىلع هللا ق> ميدقت سيلف كلذك نكي مل نإ امأف . كلذ هل نكي لف

 ؟7انجغ نح ةلاسلا وو. هقف انهو". قداط الا لع ا ا 9

 قيفوتلا هللابو

 لصف

 فاكملا سفن ىلإ مجري امف وه اهإ دابعلا قوقح ريخأت نم مدقتام نأ لعاو

 هللا | قوي نم هيلا ةيشنلاب وفردايملا] نموه ريغ وحب نيهيناكا اهنا لر ا

 هعصوم ق ش هاذه نيس دق ل

 6 ةرشع ةنماثلا ةلأملا ا

 رح الا لص ا ههد نإ ع >ار امتع لعفلا ىلع نادراوتي نكاولا يلإ

 6-5 3 5 1 1 ا .
 لص الاةهح ىلإ 6-0 نا امإ ره الاف - ليصفتلا نمدب الو . 7 "لف ةدحاو ههح

 نواعتلا وأ
 كا عنمهناف « عئارذلا دس ةدعاق ىلإ يا ودلصاش ودان ه) ء 1 2 “6 ّ 6

 قوقحلاةلًاسمىلع عيرفتلاطسب امصقن هل أملا 20 . نسح هقف ؛ «. يعل ) 1

 قم هاند وعب 6 .اهماكحا و ةلذ الا اذه نم كان هيلاما < 01

 هللا همحر فل ولا

 همدع ىلع قافتالا عم . اعوقو قاطيالام فيلكت ىلإ ىدؤي هناال (؟)
 هيف نوذأم ءارشلالصأف اهراكتحال قاوساللا نم ةيذغ “الا ىرتشم هلاثمو (+)

 اذإ عوونم راكتجالاو . روجا/لع سلال ىو كل

 ثيدحلا ( انقوس ىف ةركحال ) لاق رمع نع كلام هاور م كلذ ىلإ ىدأ

 عضاومب اهصخم نم مهنمو ٠ كلا ؛ لصآلا عنميف ةدرطم اهلمعي نم مهنف (4)
 اهامعإ ىلع ىنبم ( زئاجلا عنم هناف ) هلوقو . نوكي ال دقو اذه اهنم نوكي دق

 ' رم"الا عوضوملا نال , هيف نوذأملا ىأ (ه) .
 اا - +ج _تاقفاوملا
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 / 1 1 ا كلا وا كامارو ارماوألا ان فلل يقفل: "0

 بابسأالا لع - ىلاعت هللا ق ح اهماضتقي ىتلا بابس الا ىهو  ةصاخ بابس الا ضعب

 14 : هيلع ةلددلا ا ىعرش قدابحا هحو ىلع 6 كام لا قوفح اهم 5 ا ىلإغ

 ليلدو . ضراعت مط هلاعتساو اع أن مالسلاو ةاللخفلا ه.اع 10 نسب 08 كاد نبب

 ا
7 5-1 ٠. 

 هنلع هلمعو 6 صر عملا كن اهحَز الخ 00 أهو مالسلاو ةرابحلا هيلع هرارقإ كالد

 نيبت ا كلذ كا 007 6 0-1 طا وم َْق كل طايع ها ىلع مالسلاو ةلافلا
7 

 ّظ هقفلا هةح و ماكح اللا 4 تافخلا 3 أ نقار 57 دقو : مادمت كدا يل ف

 است ا كابن اللا عي ورز هلة رك ةنوبغ غ ناكل اذذهأف

 دانعلا قودح نم ملقعأ تصرف هحو ىأ ىلع ىل 6 قوهح ناف ىف جالا 58 1

 4 ةعسوتلاو ةصخرأاب اب ن *ىم هيلط ودقح ع 0 2 0 ة اع :[و 5 0 2

2 1 

 مازعلاو صخرلا ىلعف ىف كرا ل م دا

 و : صر 08 0 مام مدقتلاب كو مار دلاف ا

 اها اند كك

 ١ ك6 حاو ء زحلابت اب ا نإو 35 هنوف دخلا 5 ناداحالا ل 1! ام لالخ اللا

 1 نإ هللا قوقح ناف اخ

 ىدأ - اغإو ح3 ا 000 رضا م م26 1 ) تاناححكلا باب ند ىو

 10 0 ا 5 . :
 وهو « دانعلا قوقح تاءحاو لع اهعدتتر ظنلا ىلإ قش دف 7-1 1 "لاف

 رظنلا ف 0 -دحص ىهف ر أخذ

 ىلع دانعلا قوفح 3 ىلع لك ا هتلدا كات 0 هم ةضر م اللف تا | 0

 75 |35 لإ و ءداصأ ةيطراعم ابين 00 ىلا ل ل اذلرو كاضار هنا تر

 ضراعم 0 ٌقح 0 ق ا 00 اوك 5 دانعلا قوقح مده ناف

 1 رك ارانم م وصلا هيلع د اذإ هباق ء ىلاغت هللا قح ع هنم مزلي

 ءأهمف روضحلا ةمادإو 6 يل ةالصلا ءافيشسا نع موصلاب ةقاحلا 1 اك 6 ماص

 « هت لالخإلا ىلإ هللا قح حدقت ىلع ةظفاحلا هيلع تذاع. كاد ةضاءاموا

 هتلدأو رظنلا اذه راتعاب ةمدقم هذبف . ىلاعت هللا قح ةقلعتملا بابسأ الا: ىلع

 ةباطخلا نم ىرت مكوه )١(



 *هوه ىهاونلاو ر ,ةاودلا لاتخ دما دنع.« نسعتلا ىَح ىلع هللا قحمدقت ىغيلب

 .هدعب نوعباتلاو هباحصاو مو هيلع هليا 0 هيا ور اهلمعتساو 0 أمم رماو أاهعضو

 ةع نسلا هيلع تاظفاح »اياك صو

 وهام اي 5 باطلا َّظ دحاو نازو لع ل كلذ ا قوفح نإف 6

 اهضو 8: هلم" لك نك ةاعادملا تايبر ووتضلا نئاسو نيا يعاوقلاك كا لا

 نم اهريغ# لمحتم تك تاكو اكل نر لات تاك تا مح سيلام

 . رظنلا ف عقتتلا ا اذه ١ ةيحاو ل نإو دايعلا قوفح

 ِء 0 دع ع و 8 52 ع

 ؟يديراب اوقلت الو ) : ىلاعت هلوقك ربك أمدقت ال ةضراعملا ةلد الاف اضيأأ و
 و 2- م

 ند م 8 مهاو دعأو ) : هلوقو ( اوثدكتو ) : هلوقو )0 22 لإ

0 
 تانس الا كعتسلا ماللس لاو ةزلاخلا هيلع نك دقو ! 1 ١ الا( ليلا طابر نمو وق

 رااح كاك كالذ لّدع لمعي و « هريغو داهح نم هلارعأ رثاساو هشاعمل |١

 ؛ه 0 2000 ضتفيال مدقت امو ؛ تاداعلا ىلع نايرجلا قل ف

 نم حيحرم لاو 6 هيلع انالد امت ىلواب هيلع ادا قيدلو"- رح نا لطب ص نإو

 مكحم ليلد ريغ

 000 ل 8 حارطا لغ لد مدقنأ» نك تاوجلاف

 اكاذلم لإ نفل يعج اص يلا لهدم ع تايه نال 00
 يك « ىلاعت هللا قح نم لب « دابعلا قوقح نم سيل اذه نآل ءانه اليلد حلصت ال

 تايرورضلارئاسو ) انه لاقاكو « ىلاعت هللا قتحنم سفنلا ظفح نأ فلؤملل مدقت

 اودعأو)ةبآ لاقي اذكو : كالبلاهسفن مسي نأ صخشلا زوحب الف( خلا ةاعارملا

 ىهف ,ادعألا نم سفنلا ظفح بابسأب ذخاللا بلط اهرهاظ ناك نإو اهناف (
 ىنذلا' داهملا بجاول لمكم بحاو ريفا سس اداهجلا ةآا دادعإ كلط ك7

 اعطق ىلاعت هللا قح نم وه

 هفاني هنأ نضطتف الف هضتفب "لل ةيرك درج امأ ةقدلح ضف ] 0 6

 هنم صلختلا بلطي ى> هضراعيو

 طافش“ ليا لسا تاحاألا كاملا ركب د رحاب ىاثلا نحلل ' ىأ (0)
 هلوقف برلا قح ةقلعتملا بابس“الاب ظافتحالاو , دبعلا قح قلعتت ىلا بابسأالا

 تب اههدقت خلع ةلالدلايضتقرال هلا رو[ رفعالا نال ىأ ضراك كا



 مع 2 امبالا را ارا ايان نا تش ةندعلا 8

-- 

 نير فاكلا عطت الو ) : هل لاقو ! ةينآلا ( انل هللا بَبَكم الإ انسيعإ ن للك

 -6 ةمس هللا نإف هاقوتيإا دا رمأف ( هللا ىلع ءع'لكو تو مهاذأ 2 0 انملاو - 1 دام هرم دو ادا 06 . ةقانملا

 لاقو ( هّلا الإ ًادحأ نوني الو همام ا 0 نيذلا ) : لاقو

 وهو هموقل 0 كا دوه ( لا رود 1 ا ملا أ 0 : كالذ 0

 ( هللا ىلع 0 ؛ نورطظنن ال مث ميج ج ينوديكف) : َة : 0

 "0 انيع طبقنا تاعك هدا ءالسل 5-0 1

 ( ىرأو ”ممسأ اكعم ىننإ ءانانال ) : الهلا لاقف ( ىغطي

 0 ع“ لا 0 هك

 ءاوالا ل اوعفداف أ 0 عيطتسأ ال ل أ : لوش تكاد ادع 51

 ا ىح ىف 5 كل ىح ماش 3 ةصخر || نم حنم ف كرف ا نيفصلا نسب ىلبودعءقاو ١

 ل وا ومال ال 6 ا د ناك هرب نب عدنج نع ىورو

 هينمل لاق « قاطب الاع 05-5 الو « هيف ج جرحال ن نيدلا نب مهماع 3 امف مهلع

 قفصي وهو ميعنتلا تار هر 1 214 رح

 اكمل ردم ىو ) تدللا . تاور اذهو كلل اد - لوقو هناعم لع ةئيع

 6 ا يعاد ل كود سو هيلع هللا ىلص هللا لوسروم عم تدهش لات هنأ
 1 دك بلط ىف جور اب ر عشا لاق لوفر ناو ندا

 ا ؟ لسو هيلع / 0 لوسر م دا ا لكما

 ها !سوديلع هللا ىلصدالوسر عم انحرف : ليقت ع 5 اثم امو 6 اهكرت

 نإ لاكيما ئح هبةبقع ىثعو 1 هتلمح لع اذإ نك ف مدي 2 أ

 ل ريدا فيدو ويشك“ د ادعي تن لعلا فو قودجلا هلا 1 كا

 م مم انك" نم كر ع لاو 0 |

 بايسالاحارطا تضتقا رقت امسح اهعم فقو اذإةلد الا هذه نإ : ليق نإف

 عراشلا نآل ؛ حيحص ريغ اذهو « دابعلا ملاصم ىلإ ادئاع اهنمناك امىنعأ « ةاج



 8 6 1 ىهاونلاورماوالالاثتمادنع عوسمتلا 8 لع هللا قد مدت ىغبفي

 قنةهيلع ناك امىلع هير ةلاسر مأبَو 2 0 [ليع و 5 أ الفأ» : لاقو.

 هل هللا -قاقو همصع.هّنلا نك 101 ىلع اوئلاع نيح هموق ن

 ةةليمن فلطا غدا و ةلاطمرإلا# غيلبت ىف هنإ لاق : يك كفاح غلب باي
 ديا ئىوف كلذإ لمعي 0 . هتوعد ةيسلتو هموق نامإ ىلع ضرخلا نيدش نافإ

 تدروىّتح ؛ ةوعدلا ةباجإو ناميالا ىلإ مهتعراسم مدعل ملالا دشأ ملأيو . ةقاطلاو

 ( نينمؤم اونوكي الأ كسفن عخاب كلعل ) لثم دحب ناك ام هنع ففختل تاي الا

 ملسو هيلع هللا لص ظحال دقو . كلذ لاثمأو* ( غالبلا الإ"

 نأ حصي ىذلا وه اذه معن . كلذ ىوس امع اضرعم هيف اداج ةوعدلاب نمالارطا

 مدعناف « انركذ ام ديؤت ( هللا الإ ادحأ نوشخ الو ) ةبآو . هاعدم ىلع اليلد دعي

 دعولا عم اهيلا اونءاطاو اهوفرع ىتلا ةوقلاب دييأتلا نم الإ ءاحام لا 03

 لظ. نوعيرفل ةلاسرلا هيلع ؛تضرع امل مالسلا هيلع ىموم ىلا ىرت دا

 نوعرفموقنم هلتق نمل اصاصق هلتؤ فاخي هنأو ,هنم مصفأالا نوراهم هتيوقت الوأ

 اعمس ايلف ( ىغطي نأ وأ انيلع طرفي نأ فاختن اننإ ) اعم الاق نوراه هيلا مض ايلف

 يراطلا نضل ع ا عمسأ اكعم نإ افاختالا ر ىلاعت هلوتب نحال

 (نورظنت ال مْ اعيمج قوديكف) دوهلوتو . هنلوصو نوعرف دنجنم فوخ نود

 "لا را اغيأ هنف ا لع ل غلبأ

 ةياده ىلع د وعلا هدئاق كلاش سللو تح وم نودي كا ىلإ دتلاب ,اقلإ نقف

 لا نأ من . هل كتفلاو 0 اهعجأ هتمأ طيلس نم امل هللا هيدن ىلا هموق

 اولتاق ١ نمالاب اود مهناف هايف نحي ا هال ةرمض نب عدنجو موتكم مأ نأ

 ىلع سيل ) ىلاعت هلوق ىف ةصخرلا ىلا رظن نودب ( ةفاك مكنولتاقي اي ةفاك نيكرشملا

 ىف لخاد كلذو ٠ ( جرح ضيرملا ىلع الو جر> جرعالا ىلع الو جرح ىمعآلا
 ءاقب عم ىأ جرحلا عفر ظفلب ءاج كلذ نأ ذإ ءرومشملا لوآلا قالطالا, ةصخرلا

 ا مل نإو اهجوتم بلطلا لصأ
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماق : لاق هنع هللا ىضر ةبعش نب ةريغملا نع )١(

 الفأ ) لاق رخأت امو كبنذ نم مدقت ام كل رفغ دق : هل ليقف هامدق تمروت ىتح

 ( ريست») دواد ايأ الا ةسخلا هجرخأ ( اروكش ادع كن ١

 : قتلا ناكت راع هةموو 0 ظرحلا صار ام ىلع : لاق ول 00

 كفو[ نشل دع اهغلبي لف ( هللا 3 ذك ندخل رس

00 



 0 ا 1 دار ردا اراك اكيفانلا ار دطفلا لإ 1#

 6 3 2 الو 6 5 كالعأل ١ اه 0 كيتا كد أيس الا ىلع ا نأ ُْف هم

 0 لإ ميم هلا ةعاطتتاو عناأاو ىطعملا وه للاب نأ

 اومدقف 4 مهلعمللا ت اقام 5 كل ءلم ءلأ 56 نم تس ب )»ع لالا 0(

 1 1 0 ةدانعلا ا ماق لقف 4 مهسفنأ قوفح ىلع هلأ هلال

 ا 0 ل رول اونو لات لاقل اقل رك ةناكملا ع امان
 ل رطوطخا دورا اولا ذاطلفب ملا قاع 1 اوم كف ورضا رو مالسلاو

 ىف ببستلا فقول كلذك تذخأ ولو ؟ ىرت ام ةماع اهنأ عم تاداعلا ىف بابسألا

 رخآ ماقم ىف امهنآل ؛ .نيرهاظ ريغ ناروك ذملا ناذخأملاف ةلمججاب و اضيأ تاءعاطلا

 بالسالاب دحالا ناتل

 ترطفتىت>مالسلاهلءهمايق امأ . ثح لانه فاؤملا اهقا. ىتلا دهاوشلا (1)

 لع اح هم. كلط .انع داز كلذ قاف | ,تش اذ! دالذ نو 3 حصي ااف هامدق

 الفأ ) هلوقو ( اليلق الإ ليللا رق لمز ملا 1 هلوق ىف ةصوصخلا هجو

 مدقت ام كل هّللأ 0 0 هل لاق نمل اباوج( أر 0

 .نم فوخ ىلع هبر ةلاسر هغيلبت امأو ٠ لاثتمالابركشلا نوكي نأ ىنانيال ؟ رخأت امو

 كلتا كلود 1 0 0 0 سو هيلعتلا ىلص هنأ مولعمف هموق

 ( رمؤت امب عدصاف ) هلثمو ء امتح ,اج غيلبتلاب رماو"الا لوأ ىف اذهو ( ربصاف
 م ل متحلا رمأالا نرتقاو

 ريزءبهللا سيلأ : هلوق ىلا هنود نم نيذلاب كنوفوخو ؛ هدبع فاكب هللا سيلوأ )
 هع ط اراك الط و اعنتلا عت نأ دعت لإ غيلبتلاب صئالاديلا لصو امو ( ماقتنا ىذ

 كا نول ادا رانا وا ضار لاو كا اردتسلا نتا ة دج مظعو ؛ هتردق رهاب ىلع

 نمو ضرأالا قحس عيطتسي ةيلصأالا هتئيه ىلع كلذ ,لبق هل كليا للا 1 رك

 دقو تفرع ام ىلع ديبأتلاب هنرق عم غيلبتلاب 0 , 0

 هنلا لص هنأ هير را رت ا تاس صح اها هيل وبلا انين

 كلهأ رمأو ) ىلاعت هلوق نم اذخأ ةالصلاب هلهأ رمأ اتوق دحب ملاذا ناك سو هيلع

 مالسلا هيلع هل ةماركلا باب نم قزرلل صاخ ببس كلذ نأو ( ةب الا ةالصلاب

 اع امم لالدتسالل ةماع ةب الا ذخؤت الف ٠ لوآلا ليلدلا ىف هانلق ام ققحت وهو

 ظورشلا لابكتسا مدعوهفوخ ىعاود عم هنأو . هيف نحن امم اذه دعي فيكف . ديري



 6 ١ ىهاونلاو رماوالا لاثتما دنع « سفنلا ق> ىلع هللا قح ميدقت ىغبذي

 قزرلا ككاو : ا ةعاطب لما 6 1 ىلع دامعألا فو 6 كاسل ىلع

 هلو متم "ىطعم الو + تيظغا ال منام ال مهللا غ7 رك الاو.

 دايصنباىف باطخلا نب رمعل لو هيلع هللا ىلص لاقو« "”دجلاكنم دَجلا اذ عفني
 كاظناح زي كاقو ياخد دز م اع خطط »: لاقو (« ا الفدنكي نإ 0

 0 ل حكنتل و « اهتفحص غرفتستل ايتخأ قدا 6 ىلا

 ىم الإ جرت نأ هللا بتك « ةمسن تسيل هناف « اولعفتال نأ يلع ك0

 المكن نإ » :لاقو « 0 مصع نم موصعملا را تسلا فاو م

 امم ىنعلا انهىفام رئاس ىلإ «4ةلاحمال كاذ كرذأ ىلا نم هظح مدآ نبا ىلع

 رجم لافغإ عمب مال الاثتما اهم ذخالا اني ال ىنعملا اذهب الع داتعالا
 لاعفألا ىف ديحوتلا دوهش مهلع بلغي نم بأد وه اي ةداعلا

 0 ا امهف نالو الا ناثيدحلاف : امهريغو أ 1

 اضيأ ردعلا

 ىراخبلا هاور (؟)

 ناك ؛امنيم هنأ ىأ ( هلع طلست ناف)ىراخبلاةياور فول ستاياورىدحا ()
 كلذك نشل هنلا هرذق قام نال :ةلتفت نلف: هلثم لق لع هردقلاو بسلا ةوكرد

 هر رهو [كلط هسأو لدا لم 2 ام ةريرهىأ نع ىراحملا هأوو (:)

 هرفف 0 ةيوزعلاب ةزاصتل ءاصتخالا قد

 دهاشلا لو ١!فالتخا نطعب ظفللا قو'ءاةتشلا نع ريستلا ىف هجتارخأ "0

 هيلع قفتم
 ملسو هيلع هللا ىلص هولأس مهنأو قاطضملا ىب ةوزغ ىف ديعس ىنأ ثيدح ()

 كاودلا نال هلل دذلا مدع ىف كياع ررضال ىأ ) 2 ميلع ال ) لاقف لزعلا نع

 ةتسلا هجرخأ ثيدحلاو . لزعلا عم ولو تناكهللا اهدارأ ةمسن ىأف . ءاوس همدعو

 ريستلا قا
 ) هللا مصع نم موصعملا ) با, ىف ردقلا ىف ىراخبلا هجرخأ (07)

 , ردقلا باب ىف رك و0 ثيداحالا نم هلبق امو وهو .ناخيشلا هاور 04(



 ( ل ا ل مارسلار . ةلرأللا قدا لظفلا »1+

 حلاصلا رئاس نم هريغ ىف تبت قزرلا ىف اذه تبث اذإو . ىقزرلا ةنوئم هللا هافك

 نيوز نلع لقوا عجل ىلع رداق هّللا نال كلذو « ةاقوتملا دسافملاو « ةيلتجلا

 ("”ولضماد َداَر الف رْيَح كدا ناو آلا ا كلك واف 0 07

 كر روت مى 1 ىلع وهف ريخ يع ناد :ىألا بآل

 ل

 7 لعب هلا دل رفا قا : هلوق دعب 8 ا وهف نا ىلع 0 نمو )

 : هيفاك هاف ىلاعت هلل ىوقتب لكما فا ناوسكا تبيح نم قرر / 8 رع

 ١ ةاريثكا ىتيلا اذه ق تل

 ظفحا » 5 هيلع ا ىلص هلوقك « كلذ ع ةنهلا( ف ىاح ام( فاثلاو

 لا فا لق درا فرعا رعت نيتلماما ةدحم ىلا ا طنا « كظفحم هللا

 ا كر ملا 2 قلل ات تيا اذا رة تاي اطاف ؟تايلادا

 دل فيع نأنِإغَو » 0 اورد م كلل تلا هبتكي مل[ ائيش كوطعي 3 ىلع 55 عمتجا

 00 د ءالا كرت ىف عطف هلك وهف! ا « هيلع اوردقب . كلن هلا ةخك 0

 ةلًأسملا ىف ةمدقتملا عجشأ لجر ةصق ىف ثيدحلا 07
 هك |1370 قاس كلاثلا نليلدلا"ى ذا هكا قشر ١ لفخرلا ى'ةئاثلا

 هبلج الو كنع هعفد هريغل سيلف كل هدار هي 7-4 ( 200

 اهبف ذخأألاب ابابسأ هل عضو امف انفلكهنكلو . رهاظ اذه . دحأ هللاغي ال , كيلا

 لغفلا ىف ريثأت اه نكي ملنإو
 مقزرل هلكوت قح هللا ىلع ملكوت ول)و ( لكوتو اهاقعا ) درو دقو. م 0

 ةبامت لكوتي نم اه هبش ىتلا ريطلاف ( اناطب حورتو اصامخ ودغت ريطلا قزرب اك
 نأ داقتعاو لكوتلا نيب ةافانم الف . حورتو ودغتف بابسألا ىف ذخأت  لكوتلا

 !ةلاافاخمأ عم اعم ببسملاو ببسلا قلاخ ىلاعت ا اا دا الا ناسا

 كي

 بساني امم هتيقب ىفو « ىذمرتلا نمل وطأ,نيزر هجرخأو . ىذمرتلاهجرخأ (4)
 ىف ناف عطتست مل ناف لعفاف نيقيلا ىف اضرلاب هلل لمعت نأ تعطتسا ناف ) هلوق انه

 ل ا ل حراما

 نضل لع ذا نحالا نذل قاتلا حاشا ظاساللا لع” داعالا كرك 9



 ”5 8 4 ىهاونلاو رماوالا لاثتما دنع « سفنلا ىح لعهّللا.قخ ميدقت ىغبني

 لع راك رح )| 0

 أ .كيلدلا يود طاش

 ديعلا نط :تواطملا نأ لعن هلادلا كنار الا يمر نارقلا ىف ءاحااما# اهدنا ١

 كلذ ةحص ىلع لدي 0 "مدقت دقو اهرابتعا طاق!

 تاي اروح ألا ادم دع لع ّ

 0 تام كاووعلا عم كلذ ناك« قزرلا ناهض نأ نلع نأو <: فدلطا بنحلا
 ا 0 نودبعيل 0 لن الاو .نطا ؛فقلخ 1 : لاوس 3 نم 14 5

 0 عسا ةالسلا 5 تاج 1 ( :ل هن هلق ) قريش 1 2 امو قرر

 2 ل را ل 2 ا

 ضرافتب اذإ ةزاأ ىف حضاو اذهف ( ى وقتل هال نحت انور كلاكك

 04 كا هللا ىلع هن ومصم 5 ا قوهح ناف «؛ 8 ملا ىدح مدقملاف دايعلا ىقحو هليا ىح

 للا ةدامب دم ند ذأ مالكلا ى ذتقاف 6 ل قوقح , 0 ندم قزرلاو

 م ل 1 10 6-5 نم ةعئاسلا ا 0(

 لفغيو ٠ بابسآلا هذه اقلطم 0 ال هنأو « هللا دي كايزسلاو تالا نأ هيلع

 تانلمللا“قيةع وصولا ةذاكلا 2

 . قوز كل اسال ىلاعل هلوق نأ بانسالا نم ةيناثلا ةلأسملا ىف مدقت 0

 هيف. ببستملا قزرلا ىلإ لب «ببيستلاىلإ اعتجارر نيل قورلا ص ل 7

 مفلا ىف ةمقالا لعجي ولو لاح ىلع تدك فلكملا“كلط ال ةييصتلا ل1 0

 نموه ( خلا حضاو اذهف ) هلوقو قافتاب لطاب كالذزكل 2 تأ عاردزا 9

 اقياسب لاق اه دعب : حيجرتل نأو ؟ نيت الا ىفضراغتلا أهلا نا

 كثلاثلا.ليلدلا ىف انتل ناس « تقوعا 6 كيلا هنأت ال قززلا ناخا

 ) كيه ( ةنآ 7

 نم اذه نأ نكل . كادا دع عرلا نايس لخدي كر نزد ىتلدن(

 ,ءاسأر ٍتايسالا كرتت نأ ىصتقي انتمض ولو قيلعت تاب الا ىف نكي ل تالا ١

 هتاتةبع _ثلاوتلدالا هلع لدي ىذلار 3 ولاو ةداصلاب لات الاد د

 سكعلاب رماألا ناك ام رلت « تاعاطلا ئاس نع,الضف ..:نامالاو قزرلا نب ةظيار ١

 ( كتما ىلع عسوب نأ هللا عدا ):رمعشيدح هيلع ديونينمؤملا ريغلقزرلا عا

 . ( لا مهتابيط محل تلي موق كتلوأ باطخلا نبا اي تنأ كش ىفأ ) هل لاقف

 ازجلا لحف (بستح ال ثيحنمهقزريواجرخ هل لعجب هللا قت نمو ) ةبآ امأو



 6 ةربسع ةعب | هلا 2 ! و ا! كارما ماوألاا قاثل املا لصفلا "51

 ل ركل را

 ةياطلعا نأ ع فاس لات, اعتنإ والك ل مرألا» ادهن [ةدارذاقل ا تلظودسو هللا
002 
 هيلع ما

 راد لاما نم هيلع تا طألا دورو سفن ىف رظني, نا ( ىناثلاو )

 7 راس وس رجل نكت لك ةاهنالا نة دقفب اء كلذ ئرشانع

 ةضراعلا"' ”قراوطلانأو « ةيقب هقمر نم ىتب ام ةيقاب اهنأ ةعاطتسالل را را

 2 وطال عورانرظ و لول اةظع تع هزل ل[ هيلع قراومأل ةفرللا قاس الو

 اكتكا نم ةراس اون مناكتألا ضو مدقت امسح « ىلاعإلا دقعلا لوصحم ىف

 . ماكحألا

 يقارسااو دمار اللا رئاس ادكمو

 0007 7 رياك نال ؟ دافلا قودح راثخا ىلع راك لوألا دحام امآف

 */[بيلإ مجار ةطورشملا ةعاطتسالا

 اهدحب ملو اهققحت مدعو هسفن ىف بوجولا طورش ققحت ىف رظن اذا ىأ )١(

 .ليلدل , اهبجوتم لازب م ىنعي مث مدل مل بلطلا نأ فرع ابضعب راق

 هلإ كاذك نوكي الو « ةعاط ناكو حص 0 ىتح الثم جحلل باهذلا ماع اذإ هنأ
 ىنعملاب تناك نإو « ةصخر لعفلا مدعب همئأ مدع ناوكتو ”ةجوتم لضألا كلطلاو

 الماك سيل بوجولا < ببسلا مايق نال معألا
 طورشلا ضعب دقف رابتعاب هرب دقت َّق ٌارطب ام ال « لعفلاب لصاخلا ىأ 7

 ةيداعلا عم

 وهو قورطلا وأ قرطلا نم فاقلاب اهناف ءزدحلاب ( ”ىراوطلا ) ابلعل (+)
 هلوقو فاقلاب ال زمهلا, همالك ىف تمدقت ام ًاريثكو . بسانتال الثم اليل مودقلا

 هلبق امم قزأ رظن ) ”ىراوطب تسيل وأ (

 اذاف ءاهلط ورش .افيتسا دنع امتح تشب ةدابعلا هذه ىف هلل قا ناكف (:؛)

 ا 6 و



 <11 ( ةرخغ ةعباسلا ةلأسلا )

 تتارم اهل ناكن إو« لاكبلا:قلطم ىف عمتجم لاكتلا, تتر. نأ ىلا ريش ل

 راربالا تانييحتو: لاق نك لنا ن !ناك قر رعأ هللاو دامية ضراعت اكل

 لعأ هللا . هيف رهاظ وهو « ىنعملا اذه ىلا "7 مجار « ني رقما تائيس

 6 ةرشع ةعباسلا ةلأسملا 9

 نأو ؛ دابعلا قح وه امو هلل ''” قحوه ام ةبولطلا قوةحلا نم نأ مدقت

 ىلعو « دابعلا ىلا مجاروهف هلل وح وهام نأ اك هلل قح هيفف دابعال قد وهام

 نمالاثتما اهنا, نكح ىهاوتلاو رقاو الا : لوقتت هللا لوك نخل ب ملا عقي كلذ

 0 نع قر“ كلذ ريغ ىررطتلا 0 0 لي ىعام ةهح

 هيا" .كاوق الاثم معس اذا تلكشلا نأ كالخ ىعمو دابسلا فوج امس

 اذه هلاثتمالف ( اليبس ءيلإ عاطتسا نم تيبلا جح ساثلا ىلع هللو ) : ىلاعت

 ::ناددلل

 «قيرطلاعطق ىلإ ةبسنلاب هسفن ىف رظني نأ لوادتملا روهشملا وهو :( اهدحأ )

 اوماموا افوع ناككنإ قيارطلا ىلا ون6 هلا نيعتتل موك 2 كاوا

 روم 5 قيد ريغ لاو 4 اهرورغو هةدح>ولا ةقسملا6 ةيحصلاو ةقفرلاب ةئناعتسا ىلإو 5

 نم وهو[ ابقرف بتاوم نءرايهتر صقنل. تائيسا تويرتملا امج تب ىأ 1

 بالا اذه

 ىرخأ واكل. داجلا استي لإ عجار وهذ « هنع ىنغ هللاو . فرص ىأ (0

 اهنمو ٠ كلذ ريغو سنخلا تايرورضلا ظفحو مرحتلاو ليلحتلاو تادابعلا وهو.

 مالسإ ديعلل سيل ذإ ,« سفنلا ظفك «باخه هللا قح نكلو ديعلاو هلل اقح ناك ام

 ."الثم نعل نيدعلاك ء بلغم يملا حو نامحلاه ف كرش ام كلاكا) : ا

 انه هنأف هللا ق اهنأ تادابعلا ىف قلطأ هنوك عمو . لمجأ عيرفتلا ىف هنكلو . اذه

 . لوقعم"|ذهوب «فلكملا قح نم ثتوجاولا طرو شخ

 الصأ ق> دبعلل سيل هنءاك لب« هللاقح ناجي اقلطمدبعلاقح ريتعيالفىأ (6)

 ةقلعتملا رماو الا عم ذئنيح ىلاعت هللا قح ةقلعتملا رما والا نضراعت ةناةلاش ال

 امرت ضراعت دلو مكازع ىلو الاو اصخر ريتعت هذه نال , دبعلا قحت



 01 يكل كاكلارز عاودلاو ارماوالل فا تلانلا نطل

 بتارم نأ مدقت دقو « لاكلا بتارم ىف صقتال تابثإ اذه: ليق ناف

 ا ع اللا

 حجرأو حجار اب وهاعإ و « قالطإلا ىلع صقن تا.ث اب سيل هنأ باوملاف
 01 دل لاق نا شل في درتتام هنا نأ- "7ك ورا دا كرما اداهو

 ( نب لع بحسب اهلضف السلا كلت ) +ىلا هما لاق ةيحجراالاو-ةيلك الا

 211 فا رمح الءانأ) ولسمو(" ضن لقا نيدبنلا ضب انلاحف "دقلو") لاو
 01 رام كارلا دفا ةبلالكلا( ضعت تاؤيظأا 8و ةهراتسملا# نأ لإ. "ةوبنلا

 صقتتست دق كاذلف ٠ اهقوف ام نود ةيثرم ىلع راصتقالا اهحاصب قيلي الف « ةداع

 فوفش تأر اذإ رسحتتو « قرلا ناكمإ عم بتارملا ضعبب ةماقالا سوفنلا

 000 الار ءاذإ ةيتخ ” ضدنلا تاحطما يحج اك + اهيل" اهقوق:ان

 11 ا كاد ها انو نا ناياتكللا ةناكمأز رافكلاك

5 
| 

 000000 ا الا رو ل ارز لاهو زامل الل رود رد اب لعلنا نع

 0 ل ا ير ال ملا لوما ايمو

 1 مكلخف دق كر و 0 رايخلا نم اون 1 نأ دعا

 ىذمرتلا ثيدح ىف )١(

 بك اوكلانو,ارتت كفرغلا لهأ نودءارتي ةنجلا لهأنأ ناخيشلا جرخأ (؟)

 الا

 0 ج ) مدقت, ثرادح نم ءزج .1()

 ريخ ىف لوهجملل ىنبملا ةغيصب راصنألا بقانم ىف ىراخبلا ىف اه ةياورلا (4)
 ىأ . ةخسنلا لصأ فاك م آلا ةغيصب ال « مالكلاق ايس هيضتقيام وه اذهو . لعجو

 حص اذهو . اهقوفام نود ةبترمب اوضرب ملو , كلذب اوعنقي مل رايخلا نم مهنأ عف

 ةيلاعلا بتا رهلا باطت لضف ىلع هب ال

 10 كلل ثيدحلا ةقب (ه)

 ىراخبلا هآور 3(



 01 6 مأ راو ةوركملا نيبو بحاولاو بو هذنملا نيب 2 وسلا لق ةيفوصلار ١] ةهحوىف

 ميج هّللا ىلا اوب وتو ) : ىلاعت هلوق مومع هلمشي و ١7 ثيردحلا « هللا رفغتساف ىلق

 رصتقا ذاع طم لاكللا ستازم ضب ةيفوصلا لوح اأ هساللا 0 07

 قوق اهنلملا ةيارلا ا ام ناك« امرؤ اطلت: يقول ام نود ا

 ىلا قاينتسالاب رمأ ةتالادلو + "نودلاب, لوضرت الا لئاعلاو م ةينوذا نإ سرا

 نك نإ مار ليست لوو نك باجصا لا هال مسقو « اقلطم تاريخا
 : : قرض م

 ) نيعلا ك1 نم ناك نإ 3 1 0 0 ل حورف سر ا

 نكاآو مد و 4 لئاضملا ناديم ف اوراحتو نأ ياش نم 00 انا 35 >-ِ

 هيلعو هيف نإ اقمال لا اذه الاطب هس هسافنأ رع نمو 4 ا دايدزا ف 5

31 

 ىلا مدنيف 4 مهلك ق 'الحلا م“ ثدح 4 ةمايقلا ل ةفاذنلا 0 كد هين اضيإ

 اناسحا دادزا دق نوكيال"نأ نيحلاو نسا 0

 تايلر ماد او لسمو دمحأ هجر 3 ) ةرساي بسس مولا ترا )10(

 قرا شاد

 كتلوأ نوقباسلا نودباشلاو ) ةروسلا لوأ ىف"لاق 6 نرمساسلا ترا |

 بامح ال كلذ لثم فضي وء 0 ةنجو ناحن رو 0 مه نو.رملاف (نوبرقملا
 نع لولا تاك منأة ةبج نم باذعلا نةمالسلاوبي لاف اضأ امن ] وء نيهلا
 اذه نييلا تاحا ند لكلا نأ عم نيبرقملا نيقباسلا لضفو لاهسلا بتارم توافن
 ناك نإو نوبرّملا مث نيذلا نيقباسلا عم نيميلا باح ١ مف عمج 0 الل رظنلاب

 ) دوضنم حلطو دوضخم ردس ىف ١ 3 نكللا تاحأ ل ا ضرك 2

 مهل اهدعأ ىلا معنلارخآ ىلإ

 نكت لإ مدن انسحم ناكنإ : مدن الإ تومي 21 ىذمرتلا ثيدح )4١(

 ىندملاف اتوافتدحجت هترابعلع هقيبطتبو (عرن نوكي الأ مدن ائيسمناكنإو : دادزا

 ةعفد عيجلاةمايقلا موي كلذ ن وك امأو« هتوم دنع صخش لكل مدنلا هيف ثيدحلاف

 ( نسحأ ) ىنعم ريغ ( عزن ر ىنعم اضيأو ٠ ثيدحلا اذه ريغ ليلد ىلإ جاتخف

 هب باوجلا ميصي الف اذه ىف ىنملاب ذخالا امأ . ثيدحلا اذه ريغ ىلع علطا هلعلف

 عمو . ثيدحلا نومضم عيمج افوتسم نكي مل نإو ىنعملا داحتا هيف طرتشي هنأال

 هضرغ ىففاك هسفنب ىذمرتلا ثيدخ كلذ



 ١ را كااونلاو مارال الانامل 2 182

 ال1 هل كلارا يل امر )كهل لاق نع (نالحلاهنأ وهو « رخآ طع
 ىف رظنلا امنإو . دوبعملا دحاولا ىلا هحوتلا ىف . دوهجلا لذب و دبعتلا ريغب موي نأ

 ا
 6 و9 6 هقوفح تبلطق هديسل ديعلا 2 2ك لبملا هسا ىغثاو هذلاو رم مأو هيلا بتارم

/| : 
 ىح ديعلل نشل 2 2 ةرح الإ 5 ع اا هندلا نال ا اً هع دل الع ا نك 0 كوي
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 5 كيرا 6 لعفت ب رلاو ) دوهحملا لذي# دلع لب 6 كنع وه ثسدح ند كددلا ىلع

 لصف

 0 ا كا ك2 راع هنلاخ نك ند رت رخل اذه ىفتعو

 . رام فلاحا 0 "اع هت عراشلاةفلاخ نأ تي ا رفا كادنعا تلا

 تت نم 1 6 ىهنلا وا 1 د هفز 2 2 كح نم ) ةمل راغلا كالت نع ب وتلاب

 انارفك تناك ثيح نموأ « حلاصملا عضو تضقان ثيح نم وأ « برقتلا تضقا

 ىر# مدنع قىروح تتمح نم ءالؤه ةقدإ رْط 0 حابملا 6 هر 4 هي

 عاطتتسا مف قعر كرت كو الا نإ مدقت دقو ٠ 2 زعلاب دخ الا مهيهدم و صخرا

 ناك اذإ و , هجولا كلذ ىلع حوجرم حابملاب لمعلا نأ كلذ نم لصحبفءفلكملا

 0 تارومألا ملا كا اب ا ذخألا حجاراف احوجرم

 "1 ع
 ١ نإو 6 ةاملا ى . 2 اً هحولا اذه ع 2 اللا ف ١ سلا اف ء ةفلاح ة هع اطتسالا

 ةقيقحلا ق ةفلاذ نكح

 حسم

 أوب م سانلا ا ا ١ ماللسااو هالصلا هيلع هلوق ىنعم نيتي رب رقتلا اذهو

 1-00 هلإ ة: هوقو( 10 هيما تايم كير فرش هكلل تيا رنأ دن كارلا

 ١" فار همدحلا ةفلاتغ دس لارشتنأ ةنجك عنو رهلا وترك دضاذل »ا نورا
 م ثيحنم وأ ) لوقيف ( ملاصملا عضو تضقان ) هلوق دعب ديزي نأ هع 1

 قاتلا رابعالا نم ىاثلاودلا لع اعباردت 3ك ( بولطملا اهل[ ىلع ا تأ

 ىناثلا قيرطلا نم
 ةبوتلا ىلإ حابملا اذه لثم جاتحبف ىأ (0)
 ىوانللل قئاقحلا 1 7 فاسنلا هآور 0



 5839 مار 1طاودور كلا نب و«بحاو لاو بودنملا نيب هب قواستلا ف ةيفوصلا رظن ةبحو ّق

 اا 0000 - تنال هك 7 5 3 2

 اان نك تع نسل 0 !اب وأن اركشلا ةمعنلا ةلباقم ىلا ىرظنلا بن

 ارفكر كلذ,_فالش «ناكو ا قالطالا لفي ااركش ىقاوتلا بانا ماهل

 طايترالا ب سم شرفلا ىلا شرعلا نمةدودممديعلا ىلع ةيفنلا( 1 قالطإلا ىلع

 (هنم ميج 0 ومسلاىفام كل رخسو) ىلاءتهلوق هيلع لد امو ىنكحلا

 - ؟<لاق زر تارمثلا نم هب 00 ِءام الا 7 ا 1 هلوقو

 كر 0 هىلظل نام )الا نإ 1 اي ملا ب 0 .نإن هلوق كا

 ع كيلا تلصو ةبعن لكل نآركش رماالا ىستتس و ةيسلا 0 ١

 تيت ..صتختال كيلا كلذ ةلضوملا باتس الاو < كيلا اطويصو ىف

 ضرالاو تاومسلا ىف ىلا معنلا ركش لصحخل « مداخ نود مداخ الو ببس نود

 تناكوأ كلا تلصو دمعت لكل نارفك رم الاةفلاخا يا

 ا كاد أهمف 5

 1 نيب قرفال 0 هتف وهو( ءاي > الا» ىف ىلازخ زادك رط هلا اذدو

 كار دار ا ىو قالطالا لع نارك شرمأ لك لاثتمات#

 5 ىلا عجار ' ريال ادهو..رث د ف 0 كت رخا وأ 2 : قالطاللا لع

 رماوألا ماسقنا رظنلا اذه باحصأ رزكيال نإ هن افلح ىلا ال « حالطصا

 ف 1 | و6 ىرظنلا 7 ووضتلا نيل بارووملا لور 0

 الو ىداع نم ىلاعت هللأ لاق ) هلوأو . يراجع اه 0-6 06

 كا اع ىلإ ا ءىذل ىئدعىلإ ترد امو ٠ برت هذا نك

 (خلا هب عمسيىذلا هعمس تنك هتيبحأ اذاف « هأ ىتح لفاوتلاب ىلإ برقتي ىدبع

 انو هللا ةح ةجردلا هذه لإن اديءلا تاصرأ ىحت نضتا_ملا تلك ذا

 اهلع عرفت

 رة انعدلا وهو ع ا يزنلا 1 ١



 ( 20ه هلا هامل يهاونلاو ار ماوألا ىةتيلاتلا لعفا

 .هنلارطضملاك تاب ىدنلاّلا راقتفالا ناكف اههوحو 1 ىلع 5 1 5 تاب رورضلا

 6 راقتفالا نم ه>ولا اذه ف تامحاوإ !| تاب ودنملا تمحو 5 تايحاولا 1 ق

 .تامرحلا عم تاهوركلا ىف رظنب هد تسسلا لع كاع“ دحاو مكح اهماع 00

 ٍىصتقع تحوب 8 ةفلاحع س : هلا ْن ف 2 ها “0 1 قى اك ١ث قم

 كد ا ا ا ل

 0 ا فو« نوبسكي 5 امم يب ولق ىلع نر ني دان )7 لاك اوف

 ملا ا ارا ُ د ل
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 امو 00 هلوق لادا م قو )» هبف 3 نأ 5 رك لود ىف 61 0

 ومو. ارو" نل 00 ا . اطوصح سفنلا ىلع 0 نع 5

 ,ىراخبلا تيدح ىف 6 ٠ 0ك لع تّورَج ةفيفخلا ةمااخما ىلع اولا كر.

 الف ىأ ( هدي عطقتف 1 قرسيو . هدي عطقتف ةضيبلا قرسي قراسلا هللا نعل )

 هدياهيف عطقت ىتلارومآلا قرسي ىتح ةهفانلا هي كلا ل

 1ذاف . ةتكن هبلق ىف تكن ةئيطخ أطخأ اذإدبعلا نإ) هححصو ىذمرتلاشيدح (؟)

 .نارلاوهو . هلق ولعل ىتح اهيف ديز رو ا ا رك حم

 .ممولق ىلع ةنئارلا ىصاعملاف ىلع هبلق لع نار ىنعمو ( ىلاعت هّللأ ه5 ١ د دلا

 ءعوضوملل بير هكا هيف نحن امريغ ناك نإو أذهو . رفكلاب ما ل

 ذولا مارحلا نة ةب الا تناك نإو . اهقوف ال سفنلا دعي ةفلاخملاب مر 3 وهو

 كل لع نالوا دعب لاك دكا اهأ "عا ركلا لإ ىكؤملا مو كملا ىذل ءرقكلا ىلإ

 .برقتام ) ثيدح ىف بجاولا ليمكتو ةحلصملاو برقله امبتمرب نيقباسلا نيرظنلا

 .كيلعف ) نب لدتا ( ثبدح ف مارحلا ةمدخو ةدسفملاو دعبلاو ٠ ) ىدع لإ

 ةلاطالا ىلإ جاتحت ال ىتح لمأتلاب

 ( ل ل ل مدا 2(

 الرا 1 1 اج ءارعقلا فاس هيلكأ لور انو ركل نردد نا اعإ 9
 هلأ ا كفروا فن ريع لو اذيلازوا (هلزق 21 "دك ذل نروكت نأ

 .«مرحىف عوقولل ايبس هيف هبتشملاباكترابع رولا مدعن وكي ام 2

 را الح اهل 6 نإ دف هدفا نوك ثيح



 5 ١ مارحلاوهوركملاندبو « بحاولاو بودنم انبي هي وستلا قةيفوصلارظن ةهحو ىف

 ككف ةفلخلا نازك « اهلنا توتا نط اكمرتسلا دس 0| ص احا

 «بودنم وهام نيبو سحاو وهام نيب هدنع قرفال برقلا بلاطف ..تالذ دض

 هؤركملا نين قرفال هئلأ 5 هعوشلا|ةيلع كيا هيضتقير عيبا نآل

 فيقول اما ذأ سعيا امرنا وذو ءاذم هلل ك0 عيجلا نأ : هدنع مرحاو

 عيملا نأ كالت نم لصحل . بولطملا: وه برقلا ىف ىداعلاو « برقلا ةدايز نع

 دعيلا نع برهلاو برقتلا دصق ىف دحاو نازو ىلع

 دسافملاءردو ملاصملا باح نمىهاونلاو ومالا سنملقتام لاكن اك"

 كاملا تيعاضو دةع تلا “نأ رهف هناف .*3لاخا كتف رس 115

 « بلط نم بلط هدنع قريفيال لذ ىفتقم ىلع ىلابلاف ؛ دسافملا ءردو حلاعملا

 كارم ”تواغملا نك انف” باو ؟برهتلا لادا 0

 و مدح ر لاكمىلا اعجارها لاو رماوألا

 نوك ىلا مجار ا ا ا ال تك تا
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 فوصوملاوةفصلاك وهامو « مودخم ىل

 ىف

 مالا ومو ركمملا رخآ ةقو ٠ اعم "امري رعلا دك تيدللا "ىف ناش ©

 اهركذي ىتلا ثيداحالا ىف هل ىنأيس هنأ عمم (ةعيرشلا هيلع تلد امسح) هلوق نع

 رهظأ ناكل عيمجال اعجار نوكيل هيلع همدق ولذ . هيلع لديام دعب

 ةحلضم بلط انا لكلاف ٠ لوألا رابتعالا هب ررق ىدلا يرةتلاك ىآ |.

 ةدسفماءرذ را

 مداخ هنأ ىلإ هل اهي ردا نأ هلصخو . ىاثلارايتعالا ىلع ىبم ناث هجو 628

 0 الو , كروصاويلل ةفصلاك هم 4 مودخم اذهو تجار ك4

 امهنيب زييمم الب فصولا ىلع ىرسي فوصوملا ىلع مكحلاف , تابودنملاب الإ تابجاولا
 بصنم وه ابودنم وأ مزاج ريغ ابلط ءالؤه ريغ فرع ىف ىمسملا ىأ 6

 اهلين ”لازأ هذا نوكي نا حصيو ٠ لاكلا هيف اربتعم بجاولا ىلع ةقيقحلا ىفب

 ىلع تابجاولا ةيدأت دصق هل ام بودنملا وأ ٍتجاولاب ظفللا رهاظ ىف قلعت ءاوس

  اعم بودنملاو بجاولاب الإ ققحتي الوهو . لك آلا ابهجو

 ١ ما م ج  تاققفاوملا



 (ةرشع ةس الا ةلأسلا ) ىهاونلاو رماوالا ىف ثلاثلا لسفلا +

 2 ل م لخلل انها ع اعاو ا ماكحا ٌى

 ىاونلاو رمال 0 ل عر وهو 6 رم الإ هيد نم ) 56 /

 رم اللةفلاخم اهلك اهيف ةفلخللاو « اهلك ماسق الللماش ""” وهو « ءاضتقالا درحم الإ

 بتركيب ايف انه رظنلا 1 حيبقلا عد . اعرش حيبق كلذو « ىهانلاو

 0م ماجلان كلة بكا ولش حلا /رظذلا نسا قا قعوأ مذ نم ةفلاخلا ىلع

 ا كن و وتاعقلاو رابكلا نيقوسيا ءارابتعالا اذه مكحلا ىف غلاب نم

 ماسق هلا 2 1 ١ كا ) 5 2 رالا د قى قاعملا ىبأ ىأو اذهو 5 ةربع ةفلاذغ لك دعو

 ماسقنالا هك 0 اماو 5 ئح انلاو رمل هفلاع ل ةيسدلاب راكلا راغحلا ىلا

 0 هآر امو . ىهانلاو ره الا نع رظنلا علطق 2 اهنينتيا ف ف أ اهلا 5 لا ةيسالاب

 ةاضخا ف

 ٠ كاراسعا هلو 5 ىهنلاو رم الل عم ههح نم ) قاتلا (

 بانتحاو ا ا لاتتما« ناك اهاضتقم برقتلا دصق ىلا رظنلا « اهدح ا

 02 ١1 كحال و قد نم هيلع .ممل'سيلو كلم, مهمأ .لص”الا (نودسيل الإ
 ا( دالاث . تاحاملا نم ىد اع لغشتاه لك ك رتو .. هيدابعل ىلكلا هجوتلا

 ةعسوتو ةصخر مبظوظ>ح ليث

 لعفلا حيجري أ بلطلل 0 ةخاص نإ لاق . د 01 وه 6 (

 مالا ق هولاق أم نيعلا ف اولاقو كفار خوش للا نازملا ف هاغو كذشلا ىلع

 0 ندد ( 55 : 0 1 مج 0 3 فيك كلاط هاكم 0

 0 وص أ أ لع فار( كد دعم) دق كلا ( سأل

 الإ . هنم صن ىلإ جاتحب وهو . ره الا ةبج هرابتعا ىلع ءانب بلطلل عوضوم هنأ

 ىلا! دهر فار هنأ اعمل ايا

 نب طرق دابا ىلطلا 229 اعمال نأ(

 رابتعاب مسقتلا ىلإ اندعو ؛ مارحلاو هوركملا نيب ىرلا ا ل1 1 2

 ار يا مى ( رابتعالا اذ. ) هلوقو . ةفلاخلا نع ةئشانلا ةدسفملا توافت

 قرفال رم لا راشعا ورا 0 ةفلاخناو نارصعلاب



 1 ( رقع ةطماسملا هلال

 كعإا و ::بولطم اعرش لالا دوما الا تاع 2 اكل وردا

 اذا الئاوتما) 0-5 الا ناك كلذإف , بولطملا كلذل مدا باستك الا

 وشوالا نع مل )ا 0-2 2 ف 6 ىم ريعو 3 الم ةيحاصْناك ؛ هطورش هيف تسعور

 2 مف ١ ىعبت 0 ( ىلصا بل ان « لص آل نقلا 0 001 ع هيف

 هيلا نوجحات< ف ا 1 لق نولمغت هر او أو هيلع 0 ىلص ىتلاركر ا لجألو

 ةلعاعلا دع نم رداظ وهو .٠ 2 اوذيعتسيل مهايند ْف
- 

 ةرشك/ اهيلع ةنينملا كنا ءآذ

 4 ا حالا ةلاقلا ى*
 اا ل هل 2 نأ مدقت دق

 هاو الا اشم ير ةنئافا احلا راش ىلع 9 |١ وأ لمفلا

 . كلذ ةفلاغ نع ةئشانلا ل , ىماونلا بانتحاو

 + كثودولا ققاو : ان هاك ا ماسقنا روصتي ريدقتلا كلذ لعو

 . ميرحتلاو , ةها لاو سلال

 ا ا ا « ماسقنالا كالذهيف مسقني. ال رخال مشو

 ادق )» رح لإ )6 ا ا ١ 6( اهم غل ناهحو الإ ِِء [ كفرا سيلو

 >؛ مرو ةواركم نب. الو 6 تلو دن 'كلتحاو ناز" ىلظلا قضتعم ىف رد داق !اكذانإ

 نمث مجودح قف نءق 1 وصلا" نم لاوح يلا ا هيلع ىرد> 0 انهو

 ذإ « ةرخ لا 0 مرخ او مزحلاب 8 3 ل أدل لم حرطا

 كل
 ترب ىف موحو هوركم نبب الو « امم لمعلا ف بودنمو 0 نيب اوقرفي

 ىلعو « كللادلا ىلع بجاو ةنأ بودنملا ىلع مهضعب.قلطأ ابر لب ؛ امهم لمعلا

 (10:ز 2 لمعلا ليه نتءقاطابملا ودها نال عمالؤفاو 02 .ووكللا

 اقلطم دابعلا ىلع ةعسوت ناك ام لك نأ وهو ؛ ةصخرلا عيارلا تالعالا ف 0



 (اهدئاوقو ةرشع ةسماخلا ةلأملا) ىهاونلاو رماوالا ىف ثلاثلا لصفلا” "8

 ال 0 كل ىدراح لع هاتضرتي دقو لكلاب هب رشلا تواطمنوكي . تاكف/لمفلا

 .« ةعاطلا ىلع سفنلا طيشنتل ابلط هو 0 لاا ٠ اذهر رضيت[ وبا كلخ

 00000 ال ف ناك ا يرقك .ءاةظاط دلل. ل ةدسفلا كيا ورك نأ ك2

 لصف

 هماع عم < لالا ةرثكب سان ال إو هيلع هللا ىلص ىنلا ءاعد هحو نابب اهنمو

 7 دك فو دو يمال براق لاقك ب 5-00--7

 5 0 نكون |ئاقلا لوقيف ٠ كلذ دعب هل اعد 3 حول ال 2

 هءاعد نأ نم « مدقت ام ىلا عجار اذه باوجو ؟ هل اءد 7 ا

 1 راكم دان كللاطلا نامأ أ فاو تكتمل »مو ةكلاجتلا هردخأ هيكل لل ناك ا[ هل

 هل مالسلا و ةالصلا هيلع هتاعد

 ا باسكال ةففورشرا ل ضأ عم لاملا ةنتف نم ريذحتلا هلثمو

 ا وك 0-5 ا 0 ام كيلع فاخأ ام فّوخأ نإ »

 1 ا للا

 ميكح لاقو ! ثيدحلا (« 00 "لاننا نإ و « ريخلاب الا دخلا 0 ال )

 هتلأس مث « ىناطعأف هتلأس 2 الع ان ض لع هل ااا كلا : مازح نبا

 ِ ني مضض لا 0 » : لاق 5 فا اطعأفهتلأس 7 2 فاطعات

 ام كلذ هبشأ امو ! "”ثيردحلا « ةمايقلا موي نولقالا ' نو ريكا 9 (لاَقو

 نعالو « كلذىلا ىدؤملا باستك الا لصأن ع هني ملو ؛ ةنتفلا نم ريذحتلاىلا هب راشأ

 ( 04 صخر جررمدم

 يو ما ضصقلا جلاب ده 05
 ل ةمايقلا موب نولقلإ م انكم نا ) ظفلب ريغصلا عماجلا ىف هآور 00

 1 نع قاسلاو نيخيشلا نع ( 42 هلامشو هنيمب هيف خفنف أريخ هللا هاطعأ ف

 اذكه هديب لاق نم الإ ةمايقلا موي نولق الا مم نيرثك "الا نإ ) مسمل ةياور فو
 ٠ 500 ا ل دملاو ( اذكفو



 #5“ ا/ 2 ةبنلاب ةعاط بلقني حابم لك سيل هنأ اهدئاوف نمو

 ايلا اذه 2 ضر كلارا د يا ل ل سانلا ن هنا

 كاتاش اة هيبكالا د

 لولا تلطقلاب كاررتلا :اهكيواط 2/ كازتلا كوالا ءداحلا نأ انماس اذإ : ليق ناف

 دضقااذإ هوجو رىانغلاو: تسلط أ ىاثلا للصقلاب» لمفلا كاسم يا

 اذه ىلع تراص دقف « ةءاطلاب مايقلا و ةفدللا الو ىلع طيشنتلا اهاعتساب

 -*ةعاط ةينلابةدسلقتي الااذه لك نإ لا كيكف ب

 ةارميفا يفر ها تل] م يالا يلا 0 نافارا

 عم ىوتسا هناف لوألا دصقلاب "7 هل ةقلاذ نم ومشتام ةيس نس

 ؛ ةحارتسالا قلظم:ىف « ةجوزلا عم بعالاو ءافقلا ىلع ءاقلتسالاو « الم موثلا

 هل حيررتسملا رايتخا 5 تحب ءانغوأ ةلجلا لعامل هنوك ا 07

 الف بلطلا ,ةيحب نم هذعبأ.نإرروب يسلط الف < مظح قاس نا ا

 رضي ل ىناثلا دصقلاب هنمضتام هيف 2؟) ربتعا ولو . نيبت اك ع فلا اذه ا

 بواطملاةمدخ نمضت دق هنالء لكلاب 50000 اودلاو هئم راث انكسلا

 الف لكلاب هنع قلل مسدق قا قام طقم لوتس ما 6ع

 هبلط» مل هنالا هل عراشلا بلط ثيح تهرذل كنف "0 نفاوصقاوا

 هنع ىبنم هنال , ايلكالو « رهاظ وهو « ايئزج
 ةنيعملا ةحارلا نم هنمضتامرابتعاب ليل وألا دصقلاب ءانغللهرابتعا نكي ملىأ (؟)

 بولطملا نع داص لب انيعم سيلف هسفن وه امأ ريخلا لعف ىلع
 أهنال © نعرق بلط" نودب ةعاطاالو ىعي هبا دتعملا لوكالا دضقلالا ىأ 0

 عراشلا ىمأ لاثتما

 نوكيىتح عراشلارظن ىف هب دتعاو ؛ ىناثلا دصقلاب هنمضت ام ربتعا ول ىأ (4)

 نع عراشلا ىهنام كلذك ناكول , ةعاط بلقنيف بلطلا ةبج .رم ذخؤيف ابولطم
 مداخ هنأ ضرفلاو عقاولاو ٠ عراشلا بولطمل امداخ ذئنيح نوكي هن ال , هتمادتسا

 قاثلا دصقلاب هنمتضَت ام نأ ىلع لدب اذبف . لكلاب كرتلا بولطمو . ةرشاب» هدضل
 ةعاطلا ىلإ هلقني ال



 (اهنراروو رشف همفاكنا ةلأبلا علو كا وررذاوالا: الو كللاثلا لصنلا؟ 7

 فواطلا يزف ىيرشلا نذإلاا هيَع نم 5 ادإ وان ةخشب . حايل اوف ظحلا ةه>

 11 راالاادصقلاب ب هيلطويو «قزواطادل هداج يعش طظقلا ل: 7 !نكباب

 ماك الا رجلا قرنان وو دق معسل اذهو

 .؛ ةعاط هداني لمعفلا رولاطملا مداخ وه عدلا كلم ىف حص امه تشاد ف

 00 نوال ةييزم واط رقوح نو ل ا ال ايي لإ

 را ةيحللا هناا ”حصب لكل ايكرتلا يواطم ناك اماف كرتلا ىولطمل امداخ

 .لر ادت هي ندالا مدع ندرف نقوءندالا ةهجيزرم هباا فرصتي اعإهنأل؛ لمفلا

 الثم بعالاف .ةعاط بلقني نأ هيف حصي لف . ةعاطب سيلف ظحلا ةهج نم حا اذإو

 ة ل نش نو لو تالا كر 6 تايواطلل ةيدح_ فنيل

 وهام سنح ىف ىنعملاب لخاد هناف « سعللا فال « ام راد امو تايرور هلا سنح

 حابملك هيف ريخم هنأ ال ٠ ةصاخ هيف جرح ال ام هنأ حابملا اذه لصاحو 0

 كل أ عام 7 دم همه ىعو-. كل نايب 3و 6 هع ا للا ةلآسم ج ِ | ذك 5 5١ ره عة

 .نوك نأ ملعبو ؛ ماقملا حضت, حابملا نم ةثلاثلاو يناثلا نيتلأسملا ةعجارمب )١1(
 ؛ ةرابعلا رهاظ وه نذالا ةهج نم هذخأ ىلع فتوتيال لكلاب ابولطم حابملا

 لعفلا فصوي امنإ هنأو ؛بولطمل امداخ نوكي نأ دبال لكلاب بولطملا حابملا نأو

 هرايتخا ةهج نم هل اذخأ وكي ىتح طقف فاكملا ظح هيف ريتعا اذإ 0 15
 5986 ديعللف باطلا تحن الخاد ناك اف : نيب رض ىلع ظالا 0 ههيزيعالا متدارإوو

 عاونأ و عامسلاك باطلا تق لخاد ريغ ىباثلاو . هظح هتوفب الو بلطلا ة ةيج نم

 بولطم وبف) هلوق نأ اضيأ لاو: هظحو هرايتخا ةبجنم الإ هذخأ ىأتي الف وبللا
 نوبت تورت نإ اه اتدال هنأ دا رملا لب فر ردتلا هنم دصقن ةاطاوف ل سل( لكلاب

 كل دك) ذأ ماو ىذا لكلاب بلطلا ]تسأل لخد ءام 1 ناك دزكجلا "انذالا" هيج

 ْ ةاط هنوك ىلإ ا>ابم هنوك نع جرخو ظحلا نم ء كر

 . هدض مدخت اإ هنأ عم . ةمدخت ناكاول هلإ هفارمدلا مح ا انك 2(

 براعم هنأ ءولكم) لكلا ىأ باكا كم وحل" 2 رار 0 ا اساور
 .ةعاط ب لقنيف ظحلا ند 0 ىح فدانا ا ىأت الف ذدئنيحو لاب كيرتلا

 حابملا نم ةعبارلا ةلأسملا فىأ . (8)



 «! "0 2 ةينلاب ةعاط بلقني حابم لكس يل هنأ اهدئاوف نمو

 ”ضرعتن لانأل « ءزملاب بولطم وهام انا يا
| 

 اعإ كلذ ْنَم ا لعف امو هيف ريدحتلا عقو 0 ىناتلاو » هيف رظنلل ةلاسملا

 امنا « نقلا نم رارفلاك ؛ هوكرت ام مداهتجا ىف 0 ضراتم لعءا

 نيا د ل 4 هو حمل 0 ىف ةحداق' نلاثلا

 : امتع فسم هس ىلع لمح 0 خم 9 م 3 6 ةيلسلا 0 كا

 اندوصقم َّق حدقي ال اذه لكف : ماكحالا ترا قى ره 1 اج تادسلا

 لاح ىلع

 ل

 نأ كالدو تلتش ال امو هعاض تاجانلا نم ةينلاب يلقش امني رك( 0

 يىرشلاو 0 لا ناف 2 هيلا باقي نأ هيف روصن 4 ا 0 ' م 5 8

 و اندملا نو كلذ 3 1 4 ىرؤرص خذ وهام ةماقإ ىف“ تل 1 اهريغو عاقوا ااو

 توافت امه نسنْلَو 6 تاكد 8 سوو 6 سيطلاو ةدللا ند ايلعلا ةضرلا ف ّّ

 نمانمأ اهان :ىسرشلا تاطللا ةيجنش وأ: طللا هك رع ل ا

 ( لكلاب وأ ءزجلاب ةبولطم تناد هتاجاح ءاضتقا نم هل دبال)هلوق عم هرظنا (1)
 ةعسلا هيف ام هلعجو ( اهلك لصاالاب ةعورشملا روم الا ىف رظنلا اذكهو ) هلوقو

 ا 1 عئارذلا دس ىف فالخلا هيف ىرحب ٠ رظن لحب

 حدا 21 0 تلال

 مالسالا ةبمأ راهظإنما,يف ال : ندلاةماقإ تالمكم نف تاعامجاو ةعمجا امأ (»)
 قضم رخآ لاول 1

 1 عروتملا عرول .كرتلان اك وأ ىأ (لاكشالا ) هلوقىلع ىنعملا ف فطع (+)

 مهنا باسل كلذ ََك 2 سانلا نم 2 اهقطي م نإو وه اهقيطي ةقشم هسفن

 اننما البف تل ركز نزرع نأ حصيف ةروكذملا تاحابملا ف لوخدلا 0 نولوش الل

 ءال وه نم عروتملا عرو لج اال ركذ ام كرت.ىأ لووجملل



 (اهدئاوفو ةرشع ةسهاحلا ةلاسملا ) ىهاونلاو رماوالا ىف ثلاثلا لصفلا 8

 00 يراك كار لن كو ملا ارب او 411 رد اجل فلكل ١ نوظنيب' ناجع

 عملا هجو عجري هيلاو « صخرلا لصف ىف ىنعملا اذه ناي ماكتب الا ةباتكا قل

 اهباستك ا وأ اهمانتجا نم ريذحتلا مدع عم ايندلا ةنتف نم ريذحتلا نيب

 الاكا!ناك.نإ او دسافملا: ىلا[ نحم اغ«نسلعلا نم فتلثنلا ردح كعف لبق ناف

 اههابشأو زئانجلا عاتاو تاعاججلا اوكرت سقف « بولطملل امداخ ناك وأل كلاب اعوام

 « لايعلا بسكو جوزتلا كرت ىلع سانلا نم ريثك ضحو ؛ اعرش بولطم وه

 تنام 321170 وواج 1 تاليرفلااو, كتارا + :اولكاو .دلكطلالا كاذهز لعامل

 امي كرذ هنشأ انتو جرئانطا عابتاو « علا ملعتو « تاعامجلاو « تاعجلا ها

 «ءاهقفو «ءاملع اوناكو « هريغ اذكهو ؛ سانلا ةطلاخ عمالا لصحم ال بولطم وه

 م 15 اك وطول كانا وذلاز لالظوتاذلملا ليف 1 اطار ون اقئاوإ تئايلوأو
 5 ع رضا ص ع ع

 ع ل لام و زك نا ع نو: مالسلاو ةالصلا هيلع نك هلا

 ع 7 2-24 5

 ءاحام ر 00 م نن كيل ”نئفلا 0 هنادب رشنر 3 0 عقاو وم قل |ابحلا 1 أم 2

 بدن ىلدل لكلا وأ ١ 00 :؟- هارت ردي كل عر اقما كلك

 ؟ محامملاب يكد . ةبلول ادار 5 بولطا امداخ «ابوحو 1

3 

 با اكن اع فانا( مدار نبك 00 0 انك فرات

 نير اطالع اورق ديك تازجلاو 3 لك ايلا كيزقإل اكوام
20 

 دو ا هنم عتلا ,إ 0
 هداك كلذكإ سيلف"اه راما. ةمسل راع لام يح كفا ل لا دل حببأ اذلف

 عيرفت ( كرت نم دب الف)هلوقف ركملا نم هب لصتا امل ةلمج هك” نم دب الف « مدعلاك

 زوحبال ) 5 ) ىعمو ( خلا بواطم ريغ هن اال ) هلوق ىلع

 كي نإ تحرال ناك ههوزال ىبلبم مارتعا نأ كرثلا بسإ ىف قيقحتلا ()

 هد نكرم يلف لام هللا ءاضقا نم ىوكشلا هل ىعردفا امل 2. سانلل كلذ

 ىناسنلاو دوادوبأو ىراخبلا هاور (؟)

 جرحو قيض ىلإ اهنع ف كلا ىدؤي ىّتلا ىهو « ةيجاحلا نم ىأ ()



 »807 ةدفمل ىدأ اذإ هكرت بلطي حابم لكس يل هنأ اهدهاوف نْف

 نورك نأ را همر نأ ىلا اهوخدف « ركنملا اهيف بلغي راد ماجا

 ةلزتع راصف « رهطتو وادت عضوم ماجا انلق ؟ ازئاح نوكي هنلا فيكما 007

 جاتحا اذاف ؛ تاركنملا رهاظتو « تاروعلا فشكب هيف بلغ دق ركنملا ناف « رهلا

 دجاسملا ىف مويلا ٌركنملاو ب هنكمأ ام هععمو هرصب نع ركتملا عفدو « هلخد ءرملا هيلا

 ىفرهاظ وهو . هلقام اذه اصوصخ رهئلكو « امومع رلبلك ماهلاف « نادلبلاو

 : ىنعملا اذه

 زاريختالا ىدأ اذا هو: ايلك لالا ةعور كلا ومالا طا لا

 رمل دورو 5 ضوروفملا مزال ف ل هيلا دوب م اذإ 1 ؛ جرحلل ضراعلا نم

 ى دس صر تعا نم تي مذاحتي و « رظن نق كس 4 : يدا ضراغلا سيتعا ىف : قاقرطا ا ذاحتي وىكظن ةلابلا فيتارا

 0 دس. ل ى الات و ليا نا هلل ديفا مزال قتفا مولا ب لايم 1 ند اهعاخأ |

 تاق لاغلاو ل امالا ضاراقت ىف راغبلا ةلأس 0000 ا د

 507 بأي نه لق رم راشعاو 4 ايقفح اخوسر لص هلا رادقعالا

 زوجي ال « كلذ فالخ ىلعف لكلاب كرتلا بولطم حابملا ناك '') اذا امأ

 م ا اذإ«حابم هنإ انلق نإ و ءانغلا ىلا عمتسي نادال

 هلل ع نار الف لعفلا بولطمل مداخ وهالو « هس 3 اف لهل نوم د١

 اليصفت كانه هلصفو « حاجا 0 ةرقع تناقل لاقل انا الا د دقو )١(

 ان
 هنأ وهو ةلأسملا ضرف عم ؛ اعطق وأ ابلاغ عونمملا ىف عقي هنأ رهظ ناف ()
 روظحلا رادتعا ا ال هناف قاطي الام فياكت الو جرح انف ىسل هك

 حالا اذه ق لوحاإلا ةمرحل اردو
 ءاكتالا فار كالا 1 ف م ءاعباغياهو< وقيرطلا ةداجفف م (+)
 فالخلا ىلع نالطبلا وأ ةحصلاب مكسملا ىنبي ؛ كسشلاعم اهيف ةالصلا حصت لبفهراهطلا
 يح نادك أر وك و ا نارود م كاملا كيرلا حيجرت ىف

 قرفلا ىلجي اعو(ّلْع "دل ف راوخملا كغ ملارنأ كلذو) هلوق لباقم اذه (4)

 انعو كل: كل امداخوأ لعفلا بولطمناك ولهنأ هناي وو نلا لع عير فت 6



 (اهدتاوفو:ةرشع ةسماخلا ةلأسملا) ىحاونلاوو ماوالا ىف كبلاثلا لصفلا 9

 اسملاو ةط و ءارشلاو عيبلاك ؟ ر انملا اهماحاد ا 0 ل للاكاو ا! تاور سلا 45 ل1 ساد. امال  ةااندعا للا

 نال د و بكللا رص تحب عزك ايلا تل فاو عضررإلا ىن.داشنلا زن ثك راذا

 )اللات ف تاي أ ركنملا ءاقل نمي بلاك ف سال ها فرم

 00 هل ديال نأ ىصتعي قحلا نكلو 0 اذه كإ هيدؤيام لك نع ككل ىصتف,

 ا اذا يواطم نإ يع كلاي وأ هي 94 ءاطم تناك < هتاعاح ءايتتقا

 3 ذبل كامب تا تل م نا ا د مداخ امإو

 دب الق 5 للا هله نع عوفرم كالذو ؛ قاطب الام كيلكت وأ 4 57 جرحلاو

 وفعش ةأوس امو .. ةيع ككل اخ عا طعم مع ميكن 2 قبل 4 كاذ نم نادنآلل

 مح نعبشلا حبحب لالخلا م 3 ىازغلا هطس دقو . ل 4 ال 5 هع 2 5 0 2ك

 د 0و رمتساةماع هيضق 2 اذاف 5 انه 00 هحو ىلع ءامحالا نم مارهلاو

 ليق ناف :  هزاوج رك ذام دعب م انتااوتم ةلأسم ىف ىبرعلا نبا.الاق دقو

 هدعب أم ىلإ عجري هدعل أمو ( ٠ دش اهيل م م

 امإ ) هلوق ىلإ عجار ( فيلكت وأ ) هلوقو . (مداخ) هلوق ىلإ عجرب م

 ,عيبلا ىف ةايحلا 7 وه ىذلا ىرورضلل مداخ ىجاحلا ناف ٠ ( لص لاب بولطم

 11 كلا اذالفا طل رفعت ل ىلإ ةبابلا كرات نان ذات فتك امل او ءازملاو

 لصأ الاب بواطبلل امداخ ناك هكرتب طقف ج رحتي ناكو ىرورض

 فوقولاب مزلأ املاحابم لص“ الا كح ناكولو . طقف هيجاحوأ هيرورضلىأ 2
 ماك لا ةريغ ةبترط اهنا كاوذعلا ةسيرميزك ذا قرانا قللت 6 .!قفع هايسدقار,: دج دنع

 حابملا ىف ةلخاد تسيلو «ةسزلا

 نر دراببقب لع رتش ا ءاذإ تاجاملاردعببط نم ناهي ككل لع هاندا(

 « تاحابلا سفن نع ةجراخ . ةطراع فلؤملا ام لثم ىب لا للا اهءامأ . دح

 اقلطم تاحابملا لع لخدأ اماععوضوملاذخأاذإ : لوقيوهف ٠ اهبلجف فلؤيلل لخدال

 اهناف « اهنعةجراخ ضراوعنم ناك مأ ىهاهتهجنم ناكأ ءاوس « اهرظح ىضتقيام

 .تاروظحا فعوقولا نمةعاطتسالا ردقبز رحتلا عم.ةجاحلا تقوىف ةجاحلا ردقب ذخْوَن

 وفعلا باب نم تاروظحلا نم اهسبال ام نوكيو ؛« قاطي الام فيلكتلو جرحلل اعفد



 91“ ١ دف ىدأاذإ هكرت بلطي حانم لكس يل هنأ « ةرشعةسماخ ا ةلأسملادئاوف نم

 يا مدقت ام ريغ نم بعللاو وهللا ىلا ةحارتسالا امأ . ةلؤاؤلا كمقات
١ 

 مداخ ) 0 ئ نمصتي رمأب ا دقفةموادم ربع نم هب ءاح ناف : هلك ىلع

 ها نايف 4 كوالا دصقلاب ال ةىاثلا كضعلا ل تراصف 6 لعفلا بواطمال

 يولطملل مداخ وه اع هيف ءىدح عا انهو 4 ءادتنا هأ مداخلاب هيف ءىح ذا : ودل

 رهاظ اذهو . هيلع موادي ل '"” اذإ لمتلا بولطملا ةمدخ نمضت هنكل ؛ كرتلا
 ظ هامات 0

 ل.

 تالا هانا كوت نين .ةاوإف واكس راو اوجاع يذل

 لح لمعلا ايضا ولاف# او الا علقو و ءاضتقا نياوواكتد ايار نو نا

 ةلافال كالذ ىلع داز ا لا كلر 71 حابملل 0 ف 6 لاحلا هيضتقب 2

 مزهلا لهأ نأش نم اذه سيلو « ئعانص رمأب ركفلا قيلعت الا « رهظي امف هيف

 ا ٠ . انما

 لع كورفت « ةيبقف 8 را هناغاطت هنأ باوملاف

 ضراوعلا  ضارتعا دنع تاحابملا نم هنع جوركلا بلطي ام نيب قرفلا اهم

 نأ كلذو . ضراوعلا تضرتعا نإ و هنع جورخلا بلطي الامو « دسافال ةيضتقللا

 ىجاخ وأ يروزرض نه هلعف بلظي ال مداح ىه ىلا هحارلاو طاتخلا ىلا ١
 بولطم مدخت ةنكلاو ء ةطسأوب لب ةرشام عقلا :كاولطيلل ةلفذ اخ ردات ىأ".:دلغم

 مداحوهف الكم نس رفلا اين, دا واخارشلاو لك الا لوخألا مسقلا امأ 5: كارلا

 انييكحت كلتخا“كلذلف: ارضا لاوصاالا نا كلا

 ناكلب 2 حلاصملا نم يك ب مدخ نك ١ هيف تقولا عيضو هيلعموأد اذاف )0

 ١ ماودلا نع 0 اذبلف ال أعيضم'

 هلوةو (خلا بواطمريصي دقو) اهبيف لاق ثيح ةلاسملا لوأ هترابع ىه اك ()
 00 ع يشد هلا.عتساىدأناف أ ) علوا بستر (

 ةيلك دعاوق ىأ ( ةيلمع لوصأو ) هلوقو . ةعونتم لئاسم ىف عورف ىأ (4)

 ( درطاو رمتسا ةماع ةيضق ذخأ اذاف ) : لوقيس اي المع ديفت



 (ا 1 فا ديالا ) وكاؤناو | ءاواذلا#ىتاقلاتلا لطفا

 نك انما ةيواو لاا نيك ايار معنلا كالت ىف 000 3

 7 . ١ مرح نم لق ) : ىلاعت هلوق هيلع علان را مداخ هناال ؛ لولا
 ”ليمح هللا نإ » : 0 ةالصلا هيلع هلوقو 8 هدابعل جسر 1 هلا 3

 ل 4 هدبع ىل اع هتمعن 0 : ل 1 نإ » ّ يلا ف
 5 ا 01

 ل ل تي( كهل نو لدح هر1لا الي ةإاج هةر ككل اجأإو
: 2 / 

 هيف ع 5 معانلا لص لا نا امدوخلاف : ا ) 0 3 00و ( 2 لاقو ٠ همس و

 5 فر كا أهمف ةاولا قر الأ معن اب ن 25115 غ2 ف رصتلا سفنب 5 ٌفرصتلا

 #س هب رط ىلع ل مديل ردغإ توب. مو 4 عورمم ربعو 0 اوؤرصت مناف

 مام 0 هللا لزنأ ام مسير لت نك لاق لب « معنلا راكم ناعمإلا

 اذه موفتف | 3 ل اال و و 0 ةنم

 مدقلا نم ىعف هب ايام .ةلاكجاو رك يكتنانإ نات عراق »هيلولاةغأو

 11 11517 كد لإف : هر عرفلا كيماو تحولا هع < لو الا

 152 اعل يدا تقولا كللد نك © 7 ذا لمألا 1 ضال كتل

 م آد ةارتح وزلا ةيعداف و لكلاب لدقلا تولطم له اهيدطتنو اذ :لتعرفبف

 امي ردربغو مونلا» ل اامعألا ٠ 0 1 ا ا يهل الإ ردد نب مرتي 0

 كوالعإلا ةمداخ م الث 2 ةعابمءادغتالاب هام زك افادأل 00

 لعفلاب بولطملل مداخ وهف هيف ة نوم ناك 0 0227 55

 0 1 ىصخلا حر مدت(

 ادهاش هلبق اهو ثيدحلا اذه لعج دقو . اهبمدخ ام ةمعنلا درا ا 3

 ناكل مهلك سانلا هكرت ول هنأو . بدنلا ةبج ىلع لكلاب بولطملا ءزجلاب حابملل

 00 ياكل كيرلا ايتو مارا ياك ناز ءافوركم
 خلا لسمو

 م11 نعمتك جارسمدما (8)

 ةعباشلا وانام رزقا جاذزجلا متلو لص الا لعل :(ه)



 ؟؟ هب باثلادصقلاباب ولطمريصي دقو ل لوالادصتقلاب روم كلاب -

 اة دا علا اور اهلل كارو لف ؟4ةرتف ةالسلا و 0 6 0 ٍدباع لكل

 تاك 2 سغىلاةبرتق 0 لعتما مفتي كاان رق ١ تناك م

 تايرمألا فيعلا "تربو اك اياد هاو ناك هر اجلال 622

 ةكف هاش لكلاو © رك 1 افتلت م زلار ك2 دل دلال 2

 ( كله دقف كلذ ريغ ىلإ هترتف تناك نمو . ىدتها دقف ىتنس ىلا هترتف تناكن ف

 رة نأ نعزنزر هجرخأ كلدكو.. ةجيحص ف نإ ار مصاع ىفأ نع

 لماع لكل ) لاقف رابنلا موصتو ليلا موقت هل ةالوم نع ملسو هيلع هللا لص ىتلا

 ىذمرتاا فو (لض دقف أطخأ نمو) هلوقب هريخآلا ةلما لدبأ هنأ الإ ( خلا ةرش

 ؛ كفي رح اذه امل ةلفأ- ءارانابطبض ةياهنلا فو . ءارلاب ةرم هحصح وندملاا 0 2 ١
 كددكلاو ةعرلاو طانغنلا ىهو.ةةذدتسملا ءازلارو ةاروشكملا نيعلا هس

 (اهطاسوأ رومآلا ريخ) ثيدك لامع الا ىف داصتقالا باب اب ىف 8

 ( كلذ ريغ ىلإ هترتف “تناك نمو ) ةياور ىلع ثيدحلا ىف دهاشلا ربظب 1

 ةدامعلا يي 0 وهو

 . سوفنلا دام و كعللا و وهللا 0] 1رلات مث ؛ اهنع ءاخراو ةرتف اهدعب ىهل لصح

 لص النسل ةدانعو "لإ نوكت ال انأ وهو فلولا ال هددحت ىذلا ىلا 217

 وبلا كح اهنكح نوكي نأ دعبي ثيدحلا ىنعم ىف اهب ذخأ اذإ ع راشلا نع درو اهف
 انمالك ع وضوم وه ىذلا هعم امو ,انغلاك هدصقي ىذلا بعللاو

 نم ابف ركذ املاعبت ةروك ذملا تاي الا ىف ابعم امو ةنيزلا ترك ذ ىأ ()
 تمااه رهو" فشلا ,كابللاب ىلإ لاعاألاب نع رسل معنلالوصأ

 ذختت دولجلاو , نبللاك ىرخأ تايآ ىف اهاصفو .الامجإ انه اهلإ راشأ ىتلا عفانملا
 هض رغققح امو ٠ ( ةريثك مئات يق علو )ذيقلات كلذ كلا

 ىرخالات اي الاف ةنيزلا ولامجارك ذي مل اليصفتو الامجإ م اا 6 هنأ

 باب نم هذه نأف (نونبلاو لاملا) ةيآ لثم .ىتلا ال ,« نانتمالا ضرعم ىف ىلا ىتعأ

 كد ىرخاألا تايا الا ىف هرك ذ مدعو.« ( ةنتف ؟دالوأو كلاومأ امنإ) ةيآ

 . ةفباسلا لئاسملا ىف عباتلا ةلزنم تفرع دقو ٠ اعنت هلق تك ذ غفت :تاك ذا

 «انررق © ابعم امو ةنيزلا سفن ةلعاازنتاع ( هز ذا« لفافات مواذه

 حيحصت ىلإ جاتحن ال ةميقتسم ةرابعلاف , تايآ ظفل ىلع ال



 ير فيس اظل فارساو امرك ف ةكلقا درهتلا ا

 ىهو ءدوصقم هنأ لن الف كلذ م ا ناو اءثلا نولطملل مداخ هيف وهف

 ىرورضل مداخ وه اهف طاشنلاو ةذللا نوكت نارك ككاو ٍ ملا هلا
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 0 ل اا راكع كلود كن نع لالا

 0 ا ناو ؤم بواطلل ةمدخ هيف ام

 0 ل م ا لا كروس اول سو هيلعهّنلا لص هّنل

 8 1 ا و كك ارا

 داب ا كوول منبلط ام ةياغ هيف دحلاب هللا باتك ىلا عوجبلا نأ

 رابتعالا ىلعةلماحلاتاريشبتلاو « تاريذحتلاو « ظعاوملاو « لاو « ماكح الا نم

 . هوبلط ام فالخ اذهو « مقل مسنلا ”وفلاو ةاحنلاهيف امف داهتجالاب ذخألاو

 تلد را نو ثيل قو م ةلم اولم م : ىوارلا لاق

 6 هات مهنحن بئارغو « تاريك ذتو . ظعاومو 0 3 فسو» ةروس

 مدصقن مضت ١ ىلع اول دف . كلذعم فيلاكتلا ءابعأ سعت نم حورتو « هّللا ةعاط

 "نإ م اذيا تلوم قو : كلذ كاع مداخ وه امل 0 تاير ورضلل مداخ وق اع

 دعب ناثيدحلا انل لدي ىذلاو . ع ازنلا لحم ىناثلاو . ومل درج نوكي ام نيبولوألا

 ىلع ةعبرألا لب . ةضراعملا ةئالثلا ةلدآلا درل باوجلا اذه ةيحالص كيلعؤخ الو

 هأنررق ام

 لات صاخلا جر مهر(

 00 102 تظاهر 0
 ضرفلا لعلو . امهيب ققوتل ( هوبلط ام فالخ اذهو ) هلوق عم هرظنا م
 0 * اذ أت قلهالا نع كرات لاك هلومك هل مكبلط عقي ام ىلوأ هنأ اذهب

 مماجال 0 0 1 أو.لط امت

 هنف 0 نوكي امب لب ؛ ةرشابم هيلا مهبجي مل لوآلا مهبلط ىف مهتبغر تدادزا 3

 5 وه و ىرورض لصأل امداخ هنوك عم طقف



 < /١” ىاثلا دصقللاب اب ولطمريصيدقو ) لوالادصقلاب رراخع كدا نين حابملا

 « سعللاو رمل ع ا احن كك اهركو 5 وول ةمدخ نم اهءاروام

 ليلدلاو 1 هاعف 3 أسال دودقم وه م ا هارعلا عاعسو ه نيتاسيل اف جرفتلاب

 ّى ءاح 3 0 "0 ع ا" 0 9 )» 0 ١ 5 كلذ ىلع

 را نيف اع 00 00 ) :. ىلاعي هلّرقك" ؟ اهيلا دنعتلا ىلع لكلا

 لاقو (ةنيزو | اهويك عزز ريو لاظلإو كر لاقو( ني نيحو
07 5 ٍ 1 2 0 16 

 رك ان 0 5 0 رك هنم نو ذختت بانعالاو ليخنلات ا رد ّ نمو )
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 و

 تشاو لارا ا و هلك اذهو ٠ كلذ

 كامو لدا مسقلا ىف لخدب نأ يف ضلال ل مجار م

 هي .روماتلل نةمداجتب نعش لكلاب ىرواطملا بيض ةاذامت ناك نإ سا

 لكلا كولا ناك < ورحل وأ ةدانشلا ل نوعو طيشتتاةيقاع اال لانكا

 6 قرش نأ ةسي داق « نادحتم نامسقلاف 500

 اركاب ةييفاطملا ل و اك نإ تاذللاو طابلا ءاح

 عامساا نيبو ام يا يرق نركز ةنصق اع ادارجت نطلع مارك ور 5 مدخب ام ابعم

 حلصيهنأ معي اذهمو .ايلوأ ادصق اهدصقو اهزاوحب اوملست نأ مزلي ءوهللا عاونأو

 ؟هدعل ةثالكأ عم أعبار ودعي ل ملرظناف اضراعم اليلد

 زاوجلا كغ 0 اهةمزالم امن 06 > . هعاو :اول امتحاصمو اهراشتنا ىأ 01(

 ايا [ملع انصنم نركب كنا مسقلا ىف

 ثلاثلا هجولل ةضراعم (؟)
 نانتمالا عضاومنم سيل ًاركس هنم مهذاختا نأ ديفيامب هيلع 00 "1 )0

 نيرسسفملا ضعب هعنص اي خدنلاب لوقلا ىلإ جاتحن ىتح لحلا ةدافاب هل نامالت

 نكسملا ليوان نم ىرللا تاب ىف لخدأ ءىشال لب (5]

 ضعبل ةمداخ ىبف لكلاب بولطملا ضعب دضل ةمداخ تناك نإو ىأ (0)

 تباعتالا نم سماةحارو , ندلا طسشنت نم ابف امل ا ريا لعفو ةدايعلا هنق 1

 اهريغو ةدابع «لامعألا نع لسكلاو روتفلل ةبجوملا مومهلاو

 مسقلا اوه 6 .ىررورخ ةمالكل اعلا طاقنلا ءاعدتسا نوكلاام نإ فر د 6



 را لا ا ل ا تا رمل

 !اهنع جراخ 6 اده ناف ؛(تاداعلا نسا ىف ىرحام قفو ىف اع وهو « بولطم

 ةكاررتملاو نا ا دامعال ا كراودعلا هوحو أ أ كالذ قع و“ اها

 اكو 0 000 ةثيم عال 1 ل ل 1

 000 فرعت امهج نم لصح مل ةبوثيم ىف امإو , قلخلا

 5 2 1 دي هلا هدايعل يكد م ةنيز 4 0

 0 الو ؛ 2 8 كالذ ها . 0 0 ا ري 1 0 5 1

 كيال 1 ىلع : ىفي ايلا وتلا ترن ةئصلا ىف الو نارقلا ىف

 كلذدلو 6 دوصقم ن ١ هترولا ) مارا لاو سفنلا هج ارو هللا كر د نإ ليق نإف

 -«« بوهرلاو م يبا رشلاو « ءاعطلا هلاك 0 الا مدهلا ف 0 ناك

 الط اين م رتاج عويض وم نمر اه درج تاذالا هده 0 د و

 ٠ 1 ال كلا نقر نزع وعاوز داتا رشا نأ وكما وا. ةنضتمملا :تاداعلا نع

 فال ردا لع راجل مكر كلل" ةدمافلا كي اه خاف ةضيأ و + لاو ه5 اننأتسم
 . لوآلا دصقلاب همذ ىلع ليلد اذهو ء اهنع جرا مسقلا اذه فالخ ؛ تاداعلا

 نساحم طباض ىف مالكلا قبب هنأ الإ ثلاثلا هجولا نم نأ همالك رهاظ ناكنإو

 ؟ وهام مأ ؟ تقو لكو ةمأ لك ىف انسح هنوك ىلع ق ها لع مايو تاداعلا
 :فوصب دعا كمل و ءقعللاةورويلل ةقلخلا لصاب نوكل ءىث قلخ مال

 .فرعل وبللا ةبجنم لصحب ل كلذلو . هب ىباتلل الباق نوكي امن دئاوفلل قلخام امبلإ

 جارخاب اهيف نانتمالا لعج ىلو آلاف : تاي الا ىف هيلا راشأ م ام نانتماو معنلاب

 ةيئاذغلا عفانملا نم اهيف امو سا مهل ةنيز هنودعي ام قلخو

 1ك امهم نزتلاب نامي لو . ةنيزلا هبام امبنم ج رخب هنأو نيرحبلابو « ناسنالل

 هجولا ققح اهقلكك اذه را ظاورلا عفان ةعبات اف ةنيزلا لعج دقو ةثلاثلا ةب الا

 را ل اذإ هنآل ىأ نربللاب نانتمالا عقي مهن فل وتب :ىدلاءتلاثلا

 كلذك هب نانا فاد وويل هتقاخ لصأب

 ) واحلا 0 د ملا وأ فاحت ) هلوقل ميمتت (9)

 .دصقب مل نإو . دصقت ناغنلا تاحومو تاذللا هذه 5 ممل كثدحو 6



 "5 5 نالت ارا دقو 4 لوالادصقلاب زر ا نيل

 ا 00 ذاخ ره اعذب نال

 ادإو )": قالك الا :عراشلاهامس ىذلا وهللا ليبق نم ها

 1 دلل 0 ا ا تن اك ع --

 اي ا ا ا اولا كا

 اير 1 تناك ا1 امان « ةنالثلا الإ ؛ هيف ةدئافال امم هدعف 0 2 الا

 الطاب اهلعحب لو اهانئتسا هناقح الوأل

 ضرعم ىف ءاج الو « هب نانتمالا معي ١ برغلا اذه ناشر تا

 برطلاب الو « وط ثيح نم ووللاب نانتما عقب ف فكرا ملا ءاجاكمعنلا رب رك

 ةهاب هيد ةرفاعلا ةئافلا يان ير ل اب ل ل ا ا

 اتم ناكل كلا دكا ناك ول نال ثالثا رومآلا هذه نع دص ) لَه مل 0

 اذ ط نم ىرخالا“ كاحاشل نطخت رق مزور" دفن رعاة
 ناكف:::تتارملا هذه.دّضل اَمداحْنو كف يدلل فاول ةمداخلا .اهريغو 55

 لواللا كصتلا 20

 ىف هعم امو لبطلا لعج دقو ؛ مذلا ضرعم ىف ةي الا هذه ىف رك ذ وبللاف (؟
 نظن ف متل ضارفما أى اود اان دعم اماو ل لقلا ناوكبف اوبل ني ةقياسلل ار
 لوألا دصقلاب عراشلا

 ( تعا ىو مدهت (؟)

 ىرلا تال أو سرفلاو ةجوزلا اهنا مدقت (:4)
 ليا رش انآ هيكل ل لهل اهاعما واعر وك نما هنؤرتلا سال اا

 5 0 ريغ ق5 يدلل أ رانك نكمل هيدا للا 0 2

 ( ابيلإ اونكستل اجاوزأ كفتأ نم ل قلخ نأ هتايآ نمو ) ىلاعت هلوق
 0 ليخلا طابر نمو ةوق نم متعطتسا ام مل اوتعاوت

 نانتمالا هيف عقوامو . لبنلا رنم هيلعقلطنتام ضعبب ةوّملا ترسف دقو ( كودعو-
 ؛تاداعلا نساحن هب ترجامل قفاوم هنكل وبللا نم هرهاظ ناك نإ و ةدئافلا نم هبف امل
 ج راخ هناف هعم امو ءانغلا مسق امأ « ةيامرلا ملعتو . ليخلا بيدأتو ٠ جواذتلا اهيفغ

 ١٠١ م - مج تاقفاوملا



 (ع فما ةلاتلاا هاوشلار فار انا كلاثلا لصنلا 5

 ريغ ىلع اهذخأب نارفكسلاب لباقت تراص اماف « ريغتت مل ةرهاظ معن هههبشأ ام عيمججو»

 مهنأل ءىع.ال «ةقيقملا ىف لابولا وهناهبف مهلفو ؛ ًالابو مهيلع تراص ذخأم

 هيصاعم ىلع هلل محب اوناعتسا

 اهوذخماىتلا وهمانصأ ا مهرف ؛ نارثلا نان ع بيترللا اذه 1

 ىح مله لاق ايفا راتعالاو لمأتلا'اوكزتاء هفقتنم ف تاويكتعلا "تلدي هللا نود" نم

 الل كالا ريغ د ةيوتكر كبارا لق هع قاارانستاو ء كرراتك دامذلا واكدت

 ةحانلا يشل يه كاتكرتلا 4عأفا (ر 9ك ذل قا ازا“ اذاه:) .: اولاقو +« دوصقلا

 نادل كادقبا 2 ) ا ىدهو يك هب 1 ) : هلوقب ءاذه 00 خرجتف

 دصقب انلدلا هنأ مثوتي نم موتل ايفن ( نيقسافلا الإ هب 0 امو ) : هلوقب رظتنملا

 نكل ( نيقتملل ىّدُه ) الوأ لاق اك ىده وه ىأ ؛ موقل ةيادهلاو موقل 0
 كد رشا كلل اء نارعلا لازنإ وم ةوضقلل ريغ ىلإ مرظنب نولضي نيقساف

 انتا |10 نا لوسا اعدل انهو !ةيف.ةقيقلب | كروس خل كور اقينل | نيقتتلل

 0 معنلا تراص اذه ررقت اذاف هللا يعل عا

 بوصلا ريغ ىلع اه مذخأ ةبج نم كلذ فالخم نيرخآ موق ىلإ ةبسنلاب اموكو

 رعأ ةناوك قاتلا! دسقلا مم كلدو ؛ انف عوضولا

 كرك لو ةلاداطعلا ا كرز( ءالكلا نازوعتو (ياثنا انأول)

 7 لدن هر ,لاولطم راصلعفلا ولطملا داضي ال داوم نيت الن الءأضيأ

 0000 5 هم هل صح رظتني, دصق هل, سلو « ةدئاف رثغ قف نامز 5-2 الا

 مطقلاب لك الو 0 الوىرور 0 ره 0 مداح دادي 0 حاملا ء ءانغلا را

 هنأو ؛ ةيرمأو « ةيردق : نينعم لع فراك ةدارألا نارا رن كح 01(

 مولعف ءاخةيصعملا لهأنعيملو : نيتدارالا قفو ىلع مهلعف ءاخ ةعاطلا لهأ ناعأ ىلاعت

 (هردقو هللا .اضقب لكو ) هلوق ىف افنآ هيلإ ةراشإ هل مدقتو طقف ىلوآلا قفو ىلع

 ٠ دصقلا اذمابواطمنوكي دقلب ؛ ىناثأدصقلاب هم زج ج رحال ناك نإ 1 )0



 59 اثلا ىصقلاب اروظ عرسي قو .. كود ديسعلا يباع لارا حابملا

 مموتلا اذه نم هّللب ذوعن . الالضوأ ىده نوكي نال

 بعل ايندلا ةايحلانأىف“"”ني روك ذملا ني رايتعالاب حصي دقكلذ نإ : لاقيال

 انفو طر الويل بس انو )ل و عا م امانا

 ( نيبعال اغني

 هيلع تلدام رهاظ ىلع منلاب فرعتلا انلمح اذإ "”قح اذه : لوقت انآل

 امو عاجالا هيلع لد مي ًارونو ءافشو ىده نارقلا نوك ىف حصي اك « صوصنلا

 هيح نم كلذ اخ قنا !! | اهاحأب 0 هئلا 577 فلكل هحولاو »

 هحولا ريغ لع العشا لب 6 00 010 ورصد : مل اه و 2 مصو

 «[داتوأ لابو اداهمهيطر الا نزك نزف« كلينك اهيّيس' نا ل0

 رحل اذ دس عرك فعالا اهامسص 1 نلاةكللا نعد كا الا 00 م
 ىأيسو . ةمكسلا هذهل هيف روظنملا رابتعالا قاثلاو . اهل عضاولا ركشل اقحتسمو
 نيترايتعالا هبجوتى باد ني ىزسم ناس. ةلدآلا ضراعت نم .هتلاثلا ةلاسملاف فلول

 نيراشتعالا نيذهب معنلا ىلإ مذلاو حدملا هجوت حصيف هيلعو ىنعي
 ا ىلع 0 نيرابتعالا نيدابم محنلا كل نما هيجوت حب ىأ 5

 لصاللا ىه نآرقلا ةياده ىف لاقي ام. ايلوأ ادصق ابنم دصق امع ةجراخلا ضراوعلا
 ساق ا هلعج ام .ةدسافلا نسوفتلا باحلي ضررع نقو 5 كش يدا

 ىف مهللض هن ادب ال لمادا يعو  يكفاوب ا لاا و وحش هب اب 10 نكخلاب

 000 قلعتيام لك اعإو ؛ابنع اىذر حا "ةنسل و اه ماع اونا قتامللا 027 ءاوخ

 م ىده لع دحأ نكي ملف“ هب ءاج نميفو هيف نعطلأو هدحجب رفكلا ىف مهتدايز هب

 كهف ا ساس 0 را نأ ل

 ناك ادع ةراشا



 مم مالا كاشلا ) ىهاريدلاو رءانالا ىكلاكلا لعتلا

 وه لوألا دصقلا دعي ىتح ؟رخآلا ىلع نيبناملا دحأ حجرتي فيكف هجولا اذه

 ؟ قاتلا دصفلا لع رهتاع[ اندرو اع اوت و ؟ طقق اعنا اه

 : نيهحو نم 6 تللذ ىف ةدران ل نأ باوك

 امإ بئاوشلا نم ةدرجم معن امنأ ىلع تصن ىثلا رهاوظلا هذه نأ « اهدحأ
 1 اداب و4 علو اللا ةييواطملا كو" كي اط ىقاكا ن0 3111 وكب نأ

 عمسلا ىف دجوب الو لقعلا ف"7 نكمالذإ ؛ حصيال ىناثلا اذهو . كلذ ريغ ىلع

 ا انا وردا نانا م ادت داع نازل قانا راقت

 هنأو معن اه اروع 0 كاع متن تلياببأ 016 دولا معنب تسيل

 اذإ مث . لوقعملل فاكر نا لل ١ و لفعل اطل اعنا

 ا ل را : هلوةك « معنلا ليضافت ىف انرظن
 1 تر هنم_ مكل هام ءامدلا نمر لزنأ ىذلا وه ) هلوقو ! تايآلا رخآ ىلا

 ككل ا هيلاع وأ اعف 000 فرار كك كا ند

 ا .اموقىلا كر مقنو:موق ىلا ةبسنلاب معن اهنإ لاقي وأ.« قالطاب كلذك

 ؛ لولا ودا 2 نع جراخ هلك اذه

 ' دكا 6 وكمل ف الي هع رفعرو ىلكلار أ نآرتلا نأ ل

 كارد ةقداخ هبلإإ كين نا حصي,ال د 5 عفيدلا ق 1 راسل وع هقي رطو « ماعلا

 .( نيقسافلاالإ هب 2 امو“ نيتك كوب يفك 0 ) :هيف ءاح دق أ عم

 اننا الإ نبش هه اجت رهنأو مرينا ( نيل لو

 لمتحوه وأ « نيرخآل ًالالضو موقل ىده نوكيل نآرقلا لزنأ لاقي نأ حصي الو

 اضقن اهليلدضقنب كلذو : ةضراعملا حصتال هنأ تابثال ل اوألا هجولا اذه ٠ )١(
 اضيأو . ةصلاخ معن اهنأ ةيضتقملا اهب هلل نانتما ةهج تح ل حص ول هنأب ايلاجإ
 ةلازأب ىناثلاهجولاو . عنص ام اعطق ةصلاخ معن اهنأ ققحتت معنلا عاونأ ءارقتساب اتتاف
 ( 2ك[ ه ل 0 6 نأ كلوو ةمراملا 9 تر 1 قا ةيفلا نس

 مك فاكملا نم اهيف فرصتلا ءوس ةبج نم ل ءرات كا ا ا



 6 ١ ا ع .٠ لوا طفلا ىواطم كلير وهلا حابملا

 ل مايصلا ربلا نم سيل » : هلوقك ؛ تاصقنلاب بجاولا

 ٍ كلذ هايغار

 كلرتلا" ييولطم رطب دق قالطالا نع لوألا دصفلاب بولطلا نأ سلا

 ..فولطلاوخو قالا

 ثبامىلامجار مذلاو حدلا ناو هفالخ للدمام نضطر ا

 6 0 ءاوس ىلع « عفانملا نم اهيف عضوام ىلعو ض 7

 ءاملا ىلع شارع 0 ماي 00 قا حلو ٍتاومسلا 0

 يي هت ظ عذلا] ::لاقو « ذاع نجلا 5200

 27 رباصلاو مكتم يدمادلا رم 0 الو رة ل 0 1

 ا ا ناحل ا كيضر نيدلاككتلا ذا كلا 0 26

 ءىانللا ءالؤهو ةنخا ال هيأ ملا يل علا ليش فلا

 ةيج وذ وهااعالا يناتمعل هل اع نوكياباغإ :طااتجالاويىمواهالا كلذ ناك رد

 تا محرر ا ياو داعإ وضرر اللا جوا ةنوكملا معنلا ىرت كلذلو . ةدحاو

 نيفلكملات اف 0 اهنا قاعتياعإ وا ءايمألو 0 الو مدالو حدم 0

 ف 3 اين" كتيعكأذ اف . ءاوس لع اهتلأ ةيستلا نيعلكملا تان

 «اضبأ مهمافرصت ىلا ةبسنلاب اهتثو انتف ةدودعم ىهف « فلكملا تافرصت ثيح

 ةانطزا + يلا وبدلا يف نامت عافتنالل ةثوثبملا ر نخالة حضوي و

 لعو ةنفقلا اذهب لالكتا ردوأللا ق1ةقوتلملا مالا تناك ان

 ثحيبمنم ةسماخلا ةلأسملا ىف هل مدقت يي ( ثيدحلا  ربلا ما 1
 دصقلاب كرتلا بولطم : لوألا دصقلاب ابجاو بواطملا موصلا راص دقف . صخرلا

 ضراوعلا هذه دنع نآثلإ

 : ( 200 نصلح جار مد ا
 ةحودم اهمأ اهيف عراشلل لوألا دصقلا سيلف ىأ ٠ مذلاو حدملا ىلإ عجار (0)

 ىوعدلا ىها5



 ١0 يا الا ماونلاو ار ءلوألا ف ثلاث )| لصفلا 0(

 1 ملي ا ا لتقيام معيب لا تبني نم نإو «ريخلااب

 تييام كرب ثتلط نإ مجاز,.هنياف ؟ ل اسقلا اذه نم عئرذلا كس كنايق ا

 تامل 0 ل ل ا وي

 «ةلجلا فءاجالا ىوعد 0 امم عورفلا ضعب ىف فالحل سيف هليصافت ىف ءاماعلا

 0 اواو اردتم نلابللا اكمل اتوب ١ كام كح لوق ل نار اوتعتا مح

 دهاوُسلاو . كالذ همشو )0 4 نود ْنَمِ 0 ةنيذلا [ 7 ) : هلوقو

 ةريثكا هبف

 كال تاثلادستلاب صو دق كيدتلا تلطتواطلا ىف ىفركحلا تا

 «مأي انصلا درسو « لاصولا نع ىهنلاو « ديدستلاو قمعتلا ةلدأ ةتلوانت امسح ٠ كرتلا

 ربصي دق « ةميزع بوجولاّب لط بولطلا هلثمو . ريثك كالذ نمءدقتدقو .لتبتلاو

 ل ل يف يرتب ستقم ناك لذإ (  كرملا نولطم قائلا كصتلاب

 لك ) ملسم تاياور ضعب ىو ( عيبرلا تبني امم ) اذكه سم تاياور ضعبو
 رضي رطملا هتبني ام عيمج نأو ىناثلا هجولا ىف نيعتم هيلع ىنعملاو ( عيبرلا تبني ام

 هلل 1 يك لالا رادتل ار جر لع يعش اذإ اما هيو ريع لع لمعت اذإ

 : لاقيرممخولا ىعرملا نم ريعبلا نطب بيصي خافتنا لما و رضلا نأ هلاق رضخلا

 تاق خفتتا اذإ هنطب طبح

 ( 11ص دكا ا كش 0

 عئارذلادس ىف لوفي ةرضع ةنماثلا كلابملا ىف نانو  نذاللا تطأ كارلا ( 9

 اقرأ اذه كانه رئاجلا انلو أ دقو ( عونمملا ىلإ هب لسوتي التل رئاجلا عنم وه )
 بلط نق نك لو . ها لوألا مسقلا ىف لخدام 2 5 ل هل

 ةجاحلا امن إو  حابملاجاتحا امك نايب ىلإ جاتح ال لوآلا دصقلاب بجاولاو بودنملا
 هيلع رصتقا, ىناثلا دصقلاب كرتلا, ىواطم نازريصي دق اممنأ ناب ىلإ امببق

 ضرملاك  اعبط اهيلع ريصلاب فلكدلل ةقاط ال ةلاح هيف هقشملا غلبت ام وهو (4)
 فوظ موصلا نع وأ « الثم اههجو ىلع ةالصلا ناكرأ .افيتسا نع هيف رجعي ىذلا

 وأةالصلا ىفروضحلا لع ةردقلا مدع ىلإ ىدؤملا موصلاك ,.اعربش وأ + سسفنلا توف

 دقو بواطم هيف صخرتلاف . هللا قح ىلإ عجار برضلا اذهف . اهناكرأ مامتا ىلع



 ؟1 9 تاتلادمتلاب اروطح رص دقو . ]الاد شعل, تولطم لكلا رسال حابملاا

 ًامومذم حابملانوك نأ ىلع" "لدي امم اضيأ اذهف . مومذملا لاعتسالاو باستك الا
 لولا, ديطفلاب ال (ئاثلا دضقلاب«ىه عا كرت طرا

 لطاّبلابفأ ) ::ىلاعت هلوقك « ىنعلا اذهب ةحرصم ةعبرشلا نأ ( ثلاثلاو )

 00 سانلا د 7 نكسلو ( ) ناو 3 ملل ةضنباو نا

 مكّشلو : ل 0 يرَط امل هنم اوأكأتل ار حبلا "خس ىذلا وهو ) : هلوقو
 3 9-5 ع 0

 2 قلع دلال كالا نع لدت اههابشأو تايالا ةشيفلا( نوال
 1 ص 0 2 3 8

 كيلكعلا طانيدب 00 أهيق هل عضو 1 كتاكشلان ا ل 6 ام لصا ىلع عفانملاو

 عضولا نماهإ : 8 6 الوا هأ تعصو ا ةبح مال 4 "بنا كل 7 كلذ قع اهلخاد

 وهو ا به كالذف ل لا تس تلا ف كرد ف :ةلفلاح هولا

 نمو 4 نارفكلا وبف كاذ ريع ىلع تثرح نا 4 2 ثعصو ط ىلع امرح

 7 را 0 3 5 ١

 ل مكقلخ هللاو ) هردقو هللا ءاضتب لكو « فاكملاب تطاحأو دسافملا ترجنا من
 و ١ 226 و . سا عه

 "كل هللا تفي ام. مكيلع فاخأ ام فوخأ نإ » .::ثيدحلا .ىقو ( نؤاممت

 بدلا ريا اياللا ولادة ك6 رعلاب ريتا قايل ويش اير لا

 نم هلصأ نع 02 ال امهنم دحاو لكو) كانه هلوق ةعص ىلع لدي مي ىأ 0

 انه هحرش ىذلا امهدحأ زابتعاب رهاظ وهو . كلذل انرشأ 5( لوألا دصقلا نم
 سأر هلعجىنلا هنأل لاق ام ىلع هتلالد ةدافإ ىلع رصتقا امناو لعفلابواادملاوهو
 هلأ ىلعلدب م ك0 نم دخَو له“: كارتلا تونطملا قرط 3 الا

 كلف ؟ لارا نكمل قلك اف 3: : ىلاثلا دصقلاب ابولام راص أم دنع انضبأ

 لصأ ريغ ىرخأ ىوعد ( هلصأ نع جرخب ال امبنم لكو ) هلوق نآل «لمأتلاب
 ليلدو نان جاتحت ؛ يالا

 رج هدخ نع هب قرأ اذاف . هدودح ق هلمفتساو ةقبارط قاراع اذإ ىأ 6

 ا هلع لخداع وه اع 177 نيلعا هج نم اذه نسلل نكشل را 0

 ةيشاملا لمعتست دقف كلذ عمو ناويحلاو ناسنالا ةأيحدب عيبرلا ناف ؛ ثيدحلا هنلا

 ناك اذاف . ىه اهفرصت نم كلذو : اهلتق نم برقي وأ اياتفاام اتجنن نم

 هيل ااه ل12 1 راضلااهل وانتو عفانلا يسن ها 07 ! طع كك

 ىراخبلا ةكاورو "ملأ خلا نكت هم انجاح نع تدار انككل اعفان هتاذ قب



 (0022 كا هلالا) يضاوتلاو كارلا ف كلاثلا لعملا

 0 ١ 0 5 و

 .هب عقي نأكشويف ءادلا قفو ىلع لمع دق اذهو ةدتربلا ءاد لك لصأ نإف ؛ هتبقاع

 ةتيقملا ىف وهف « فارسالا نيح ىف ةنطابلاو ةرهاظلا هلاوحأ رئاس مكح اذكهو

 ةايحلا هب موقتءاذغ وه ثىنح نم ا لق انما ءىس نك 6 هكا كسفن لع مك

 سقنأ ال « معنلا ف فلكملا فرصت مومذلا تدجو ةلاحلا ت تامأت اذإف

 «تاثلاف تا رقو 6 ةبجلا كالت 0 ةمومذملا هلاحال 7” 1 تا أمم ا الإ 6 معنلا

 هذددع كا فرعت لق ا نرااف الإو 4 مومدملا جقاكملا كصق لع وى هن ل

 ليلد اذهو ؛ قالطالا ىلع اهف فلكملا لعف ىف رظنلا لبق اهم ”نتماو « همعنب

 ل 0 ل نا تسد 21916 قدام اذا 12 كو اللا: دطملاب فوقع 5

 1 نم رهاظ وهو « 0 كمكس ل

 01 11 11 د داع لو دا ناقمالا كيج لا“ (؟نانلاو )

 ها دال هر الا دصعلا و هال هال لع لو ريال مناد او مابا

 ؛ ءىبث مذلا هوجو نم هيف نكي مل هل دح اك حابملا ذخأ اذإ فلكملا نإف ؛ لوزي

 هيف عبتا ىذلا هجولا ىف ًامومذم راص هلدحام عاري لو هاوه ىعاد نم هذخأ اذإو

 ةيقنلا نمضل لق مذلا هحو نإف 6 5 رح 6 هحولا 2 مومذم ريعو 3 ةاوه

 016 لوا ”ادإ نأ تاق تاره لقا نعم ووك ا ةاتخا كيكات

 تنك نو 4 هلا ىلع كان نك ناب 0 هئمص ق و هل لصح لق ةعور طل ةبحلا

 فاصوأ ضعب اهسك أ هاوه نكل ؛ ةمعنلا وه لصألاو ؛ هاوه عوبتمبف ةب وسم

 حابملا لصأ مدعنال ةحلصملا لصأ مدهناولفالإ و « ةحاصملا لصأ مدهم لو «داسفلا

 كك 0 نإو حابملا لصأ لز رف هيلع ناك امنا ءانبلا نآل

 ابيلع ىطغيو مومذملا فارسالا ةهج ا يا لوزت اك ثيحو )١(

 ا اعلا اديدش "نامز راما ان " )خا ١١ مذلا ا كو يلا

 هجو تحن تأ ل سلا مدع 52 ل رلى لمح ولكنا

 كثلاثلاب امهدعب امل 0-5 دحاو يلد ىنعم:ف امبلعج كلذلف . هماع 50

 عبارلاب ال



 1 // نات ادصتلاب ًاووظحسا سب دقو « لولا دل رم لكلاب رومأملاءزجاب حامل

 « لصأالا وه اذهو ءهيف عراشلا دصق ثيح نم دْخْوي دق هنأ ( اهدحأ )

 هتباوسىفالهيفهّنلا تح ىسني الو «كلذك هب عفتني وءعورشملا "'”هجولا ىلعلوانتيف
 ابواطم. ءزيحلاب!اعايم ناك ناّرولا كلذ, لعب ذخأ اذاف ا هتنارق الو هلا

 ىلع حلاصملا قفو ىلع اهب عافتنالل عراشلا اهعضو امإ تاحابملا ناف « لكلاب

 هايلكه نطو ؛'ايبف داصتقالا وهورو وحلق رالو اننادر ف ل ثيحن « قالطالا

 اللضفو رع تاع 6 تدعو « معن تلعد ةهجلا

 فرار ايا ةفاهيلع رع نركس أب دلل يل نع تكن
 قوقل ةويلو ةاعارلا نع" تدص اهسآل ع .ةموسدا ينل الك ا ا
 ءايندلا ىف حلادملا نع الدب دسافملا تلخدف « اهضعب نع وأ ةنراقلاو:ةتحاللاو ةعاسلا

 تناك اذإ هناف ؛ هلمتح الام اين فلكل ل امحم كلذ بيسباعإ فر. نيدلا

 ّظط يا ملا تناكو ام ا عونب نا ع ان 1

 ناك « ةيبلقلاو ةينديلا هتوقو هريبدت هقيطب ام قوف اهنم هسفن ىلع داز م ؛كالذ

 لجرلاك؛ داسفلا رهظو لالتخالا مقوف ؛ عيمملا لمح نع هتوق تفعضو « ًافرسم

 هتيم نال« رادشلا ترد لع مقتسلا هسكو :بتعرر دام هاشتإ 7

 هيانبتك | ةيلح ىف هت فارسإ كلذف ءانلثم فيغرلا لع دازف« هريغ 0

 ةفلك فلكتي راصف ىوقتلا عم هلك اه زك يكل 057 تف قمالوا

 نم هسفن لمح هنإف « هلوانت ةيح ىفو ؛ ةفلاخلا عم الإ كلذ هعسب ال امم وهو نما

 دتشاو «هسفن قاض امب رو « هيلع ًاقاش راصف . عابطلا هيلع ىوقتام قوف ءاذغلا

 ةهج ىفو ؛ ىلاعت هللا عم روضحلا اف بولطملا ةدابعال غرفتلا نع هلغشو « هب رك

 نة كي اهوة رت حا (01١

 (عونبوأ) هلوقو ٠ هددعتم 20 نكد كلا هر عونك م

 لك ىف قلعتيف دح ىباثلا و ا هيفكي ناك نأ (ردقب) هلوقو الثم ةراجكا

 تاج وزلأ دكحعتا هلثم-و : هدادعتسا هلمتحال هنوك عم » هتيافك نعجراخ وه مب انف

 اذكهو كلذ ريداقمو نك اسملاوسبالملاو لك املا عونتو
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 ,عورشم ريغب ًانانتساو ىأرلاب الوق ناك الإ و « ليلد ىلا رقتفم ةقلطملا رماوأالا ىف

 0 لال لطلاب رمآلا نأ ةلاعم عم ةلابملا هذه ىلع تتبنا ةدئافلا هذهو

 . ديقملاب

 . 6 ةرشع ةسماخلا ةلأسملا +

 ا ب و: لك الا ظضعلا رطل هما ككل قل "كل وولطلا

 ل تاكد لواط ده كاب ةارتلاب فيالقملا نانا !١ ىلثلا نكنلا ككل

 92 ريغال امهم دحاو لكو 2"ىتاثلا دصقلاب لعفلا بولطم ريصي دقو ؛ لوألا

 لوالا دصقلا نم هامأ نع

 د حو نم نيسشنف لولا امأ

 2 ل تاجرا يأ تاووخلا 20 رأ تاجات نك
 ( خلا بدنلا بلط بولطملا ىفمكحلا اذكهو) هلوق ىف دعب هيلا ريشيساك « مكارعلا

 هت وناثو دصقلا ةيلوأ ىف قرفلانابب وه ةلأسملا دئاوف هيلععرفيسىذلامبلاناكنإو

 مدقت اف هامس ىذلا , لكلاب كرتلا بولطملاو لكلاب لعفلا بولطملا حابملا ىعون نيب

 دا اننا عجار كارشلاو لعفلا نسب هض ريخ لا نه هجارخإ جاعو 2 0

 حابملا نم ةعبارلا ةلاسملا و ةثلاثلا

 لع ةطصنم هحارلاو . ندلاو سلا حار نضمتملا ءاضلاب هلشع قاتم (9)

 نم هيض اه اتعاب لب 3 ةرشام ءانغلا ل دصقب ل عراشلاف . خل أ ةدامعلاو 8«

 هب نوكت . ىلا, ةطيشنملا هحارأأ هيض عبتلاب هملا هدصقف « ريخلا 7 ةنعملا هحارلا

 كلذ ريغو لكلاب بولطملابو

 00 فص مز د لعب هوجولا ىف هناي 0 2

 لثمو ( الصأ 85 0 ةهج نإ ١ م لكم ا

 لود دصقلا دبا قلعت ا 0 نالا يملا ل1 تلمس 0 ا

 اذكو ( حاملا لصأ مدهنال الإو « ةحلصملا لصأ مدهب ملو ) لاق ام ءابي ايقاب

 لكلاب كرتلا بواطملا ىف لاقي



 ١ 8 ةعدبف رخآا ليلدب تبثت مل ناف « هفاصوأب | ا رو تلا

 هلع هنأ لع ىدلا رك يع فاوطلا ف ةءارعلاو 6 ةمولعلا ةسشلا ١
 ىلع ًادراو 0 الا 0 انلا ىف راو امم كلد هاما ) بحعتلا نع م

 0 هيلعو . كلذ لع لد 0 ريغ نم« مزتلت ,«لث تاديبقتب ديقتف قالطإلا

 فاد عدبلا

 اتح نأ ىرب هتالص نم اظح ناطشلل ؟دحأ نام تر 7 0 2 26 10 ٍِ

 تافتلالا| تعب لكس هنأ "ةومعو رمع نبا نعو«« © هتنع نع الاف مسد

 ل الرعد اخو اذكه تقتلن < لاقف الشو اهيا

 ايم ١ درب ' ىلا رومالا نم ءار 3 تانقلالا يدع رات

 اننا كا اد تنك قالا صاغلا نبا اي لإ جعار 2000-7

 ا مام حضنأو ةياوام ليضأ لب « ةنس كل تلسض را كا 000

 ؟ مازتلالا عم فيكف « هيف م اودلا (””رهظي ملامف

 تاصوصخلا مازتلا نأ ىلع نادي عم 2 ةريثك رايخالاو اذه 2 تثيداحالاو

 هندلص نما ايتن ناطستللا ؟دحأ لعحجب ال ظفلب ) ريسيتلا ىف ثيدحلا ركذ 7

 ىذمرتلا الإ ةسخخلا نع ( خلا هيلع اقح نأ ىري

 ديمحتلاوحيبستلا تقو ةابقلا ىلإ هراسيو نيلصملا ىلاهنيمب نوكي ثيحن ىأ (؟)

 طخ نم ىبف نذل نم تسيل ةعدلا كلذ أ: هت اص [ناك اق 6

 . ليلحتلا ةمياستب نمايتلا هيف بدنيف مالسلاب اهنمفا رصنالا امأ . هبيصنو ناطيشلا
 ثيداحأ ةلمحةالصلا ىف تافتلالانع ديدشلا ىبنلا درودقو ؟ اذه فيك (8)

 نصل دقيو تاشنلا و ىراخلاو ةراد نبأ اب وراىطاسنلا] نامل جرخ

 هتهارك اًضيأ ٠ ةيفنحلاو ةيعفاشلا دنعو ةمهم ةجاح ريغب هتهارك لع ةيكلاملا
 ضاعلا نب ورمع مهيف بكر ىف باطخلا نب رمع رمتعا هنأ كلام جرخأ (4)

 0 ا ءام بكرلا' عم دحجب ملف ؛ حبصي داك دقو رمع لتحاف

 ايار 2 21: وضاعلا نبا 2 4 ىح مالتحالا كلذ نش ىاذ

 1 خا اباجياو : ورمع لاقف . لسغي كبوث عدف باش

 ( ةنس تناكل) لاق اك « هيلع موادي نأ ىتخكلذعمو ىأ (ه)
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 ايس ءاعدلا ناك نإ و اذه هرك: دشر نبا لاق ٠ هل ًاريخ ناكهلزنم ىف ماقأ ولو
 هلأ نمل 0 نع ىور دقو 4 ةعدب كادت عامجالا نا 3 ةفرع مويايادلاو

 ”قلكو هز ١ كارم اكو ادع 0 ٍىدحلا ا » : لاق هنأ ٍ و هيلع

 مضاوم نر نأ نارا رد 0 ا

 ا ا ا وا "يول ىلوت والاول يش لك نر

 « هيلع عمتجمو دجاسلا ىف "ل كاوا ا تان ا ةدحسلا

 كع نيل و هنعماق ةدحس ةءارق دباربب 7 0 هيلا دعق نمو :اهمفو ماقيإ نأ اعأراو

 ةالصلاىف دامعالا رانا نوم 3 د ل هه 1 ع مماعلا نبا لاقو

 نكي سبت ةاذدأ ك6 0 2 عالق 50 0000 1

 لحر || ع حور كك تلاع 1 الش 0 |أق . هيلع ؟اننلا ا 1 علا 3

 وف امهادحإ ىلعدمتعي.ال ١ 0 0 51 0 01 9 و6 ةداضلا ّق هيمدق

 سو هياع ل ىلد ىنلا ن 0 كلا ثآ 1 دإ 6 ةالصلا دولح نم نسل كالذ ا

 روهالا تاثدحم نم وهو « ماركلا نييضرملا ةباحصلاو فلسا نم دحأ نع الو

 قو 0 نارقلا مخ كنعا ءاعدلا قو « ءاعدال مايقلا 2 انهو اكان نعو

 مدا ةدايزلاو ©« ةالصل بيوثتلاو ن ةداخلا نم كفيت ننع ءاكنأإ عامجالا

 مسه نع( خلا ىدهلا ريخ ) ظفلب بسعغرتلا ىف هور ثيدح نم ءزج وه 00

 ليلد ىلا جاتح دئاز.زابتعاو ففصو دوجسلا اهيلإ .دصقلاف ىأ .(8)
 كة اهم بلطي. ال هن ل هل أعبت ةدجسلا دجسل ىأ 22

 َْق اذه لاخدإ َْف رظنلا ىفسو ههذم وه مو و ل كتل ىأ كنه عتيل

 هل دوجو ال ليلدل ةجاتحم اهنإ لوقيو اهيعي ىتلا تامازتلالا كلس

 هعوضوم نم ناك كلذل امزتلم ناكاذإ .(4)

 داع ذا نو 550 ني ار اقتما لج لمان مازتلا وه هور 1 )ه)

 مل دبقلا أذه مازتلا أ ىدقلا اذه نإ + لاوقب هب وانتم ةلاحاعم امهيلع ةالصلا لكى

 ةعدب وهف « ليلد هيف تاب



 ا علف رخآليلدب تبن مل ن ناف « هفاصوأب ارمأ سيل مآ سيل لصالاب ضلال

 فصو الو « هحو نود هجوب ظفالا لودم ىف صتخ#يال « قاطم ”لمع عورشملا نا

 هعقوب مل فصو نود تفظو وأ هحنو نود مل 7 دحلان لل

 دوصقمل افلا راص 3 « دييقتلا تالد ىلع ليلد ىلا رقتفاف « قدلط:الا ىصتقم|

 . عراشلا

 دقلا رمالاب نكي ل : لاقف « دجملا كل ةءاوقلا نك كلي لتس 7

 الوأ هيلع ناك امم لح ةمآلا هذه ر كل ن قولوا لاك كك ءىشوه اعإو

 كات رمق رح فة مويلا سانلا ىرتأ أءاضا لاو وسم ا

 صوصخام هجوىلعوأ ٠ تاواعلانم ةالص رب دجسملا يف ةءارقلامازتلا : دشر نبا

 كلذ ىأرف , حبصلا ةالص رثأ ةبطرق عماجب ام لثم ةنس هناك كلذ ريصي ىتح

 هو الو . دحسملا ىف اب سأب الف هجولا اذه ريغ ىلع ةءارقلا امأو : لاق ح ةعدب

 لاق هن اف ؛ رخآ 0 ىف هب حرص ىذلا وه كلام هيلا راشأ ىذلاو . اهتيهاركل

 ةودكتم ًالاحأ اساله دا ملتكاولا ررانلا قل رول < موقلاىف

 ئمانلا لمع ةم:نوكفينأ نكفاو كدا

 ليقف « ههركف ءاعدللرصعلا دعب ةفرع موب دحسملا فسوالا نع كلام سو

 0 ل عمتجيف هسا قانرك لك

 اصصخب الإ دوجولا ىف عمتي ال وهف الإو . هصيصخت مزياملاف ىأ 010

 دشر نا مالك ىف هدييقت نا )0(

 ىلع مهيب تاملكلا نر اخ, أ: 8ةرادالا قيارطر هتسط هل مدقت ام وهو 0

 ةيثيللا هما رقلاب» انناماز لفرع نا ملمملا امو كماظتعالا نارك تك
 ةءارقىلع مهضعب ىنيي دق هنأ ررض اهيف فلسلا لع نم تسيل اهنوك عم ىهو

 تديخلا “113: قميوا!نيتراقلا ضني ما تاملكلا سم لس هز تر

 هكي رش لمع ىبعهلمع مهضعب ىنبيومهنيب ةكرشلا لام ءاكرشلا ريدي م« ةرادالاب اميمست
 ىضاملا ىف مضلاب ربك نم نوكيف ءابلاب ناك ناف ةثلثملاب (نورثكيو) ابلعل (4)

 هنال . ربك أ هللا لوق أ ريبكتلا نم ديدشتلاب ربك نم هنأ ال « مظع ىأ عراضملاو

 ارخآو الوأ عاتجالل اببس هلعج ىذلا ءاعدلا ريغ
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 ةفص ىلع الو « هجو نود صوصخ هجو ىلع اهعاقيإ مزاتسي الف . ةقلطللا ظافلألا
 م ِِء

 ىلع هب 0 ظفللاو 2 صوصلخلا ىلع ةفصوأ هحو نييعت نم ديالاف ؛ ةفص نود

 ةيراطلا وب ضرس 1 ا كرش صولا

 دحأو هحو ىلع تاقلطملا ى دتقم و ا تلكشلا نأ انه ىلع ىجلب وق

 نم « الم تاداعلا ن نم لح عاقب ا اءلد ىلا هريغ نود

 هجوب ًاصوصخم نوكيال ضرفلا اذه ىلع هيف عورشملاف « صوص هجو نييعت ريغ
 قالطاالات حن ةلخادلا ةيقافتالا لامعألا عقت ام بسح ىلع عقي نأ لدي 6 ةفلمب لو

 ل نود رع 1 م كيفن مع نم امل قاتعالاب م داذو قتعلاب روم ىلا

 وه مزتلا اذإف « كلذ "كا عرا 3 عناص نود 1 4 0 نود 0 الو

 © لدلد ىلا مازتلالا اذه ىف جاتحا هريع نود عاون ال ا هذه نم اعوب قاتعإالا ىف

 أره نأ الثم رهظلا ةالص ىف مزتلا اذإ كلذكو . عورشم ريغ همازتلا ناك الإو

 < ةيقادللا هام نود رغلا اق نم زيطتنا نأ ول راع ادي اهيويخ ندري القلا ةرواسلاب

 دب الف « تاعءوبتملا ىف رمآالا ىفتقمل عباوت ىه ىثلا . تامازتلالا نم كلذ ريغوأ
 َر ع

 ”ركي نال 2'” ةضرع وهو « يرشتلا ىف حصي مل الإو « كلذ ىلع ليلد بلط نم

 .لاطل الاب عوبتملا 1

 هيلع درب و 3 قالطإلا تي نم عوبتملا رومالملاب قلعت اذا رد ل 0 هناببو :

 عراشلا دصق نم انفرع دقف « عباوتلا تايفيكلا وا تافصلا ضعب ىحتقي رخآ ردا

 امك عباوت ةرشعمتاديقملاو ؛ هصخ 1 هل دب هل ناك صاخلا كلذ دكر اذ افى

 هنع ريع ام لوالا دصقلابدصق امم دارملاوتايئزج اهنااف ةرشعةيداحلاتل ما مدقت

 وه امك ام 0 اك تح ىأ رو 1 ارا كا وملالاب

 ضرقغلا

 مازتلا لاثم 5 هلعف هأ ل لفف هددع فقو ىم ديضملا مولا أ ( ١)

 هر ملام مازبلا فعراشلا دصق ةفلاخمب هب اوُث لطبي نقولا نما يللا



 « 1 ( ةرشع ةعبارلا ةلأسملا )

 ؟ ال مأ ؟ ىرورضلا كلذ مسا لمعلا ىلع 00 ل 6

 ا رولا 0 الا ءزيللاو نكرلا ماقم مئاق بولطملا كلذف حصب | نإف

 0 1 هكلو 6 0 سبل تا هنودب مسالا هيلع قلطب نأ 2

 بيترعلا ىلع هبتارم ىف رظنيف ؛ تاينيسحتلا نم امإ و « تايجاحلا نم امإ : ميمو

 اممم ءزج لكى عرشلا ىفءارقتسالا هيلا ىدؤي ام بسح م هوحن وأ روك دلا

 د6 ةرشع ةعبارلا ةلأسملا ا

 تناك اذإ مباوتلالب ©” عباوتلاب رم أ سيل لوالا دصقلا ىلع ىث "لاذ

 رماآلا نأ نم مدقتام كلذ قع ليلدلاو . رخآ رمأ فاتكتس الا رس

 ل ل عباوتلاف ؛ تاديقلاب ا مزاتسيال تاقاطللب

 00 عاقبإ | مف ىف 08 4 ادم انللعم | 7 6 "رم الو صوصخ هحو

 عباتلا اذه نس ا دوش بحأا 1

 قلطي لازت ال اهناف ء انس نم ةنس لعفي مل وأ كاوسلا اهل لمعتسي مل الثم ةالصيك

 ةالصلا مسا اعرش اهيلع

 ةفص مملا مضل ) ماقملاىرورضلا اك ءرخاو : ذك لصالا لعل )0

 ىرورضلل

 رتعيام امأ , عوبتملا نم بلطلاف فعضأ هنإ هيف لاقيىذلاوه اذهو ىنعي (*)

 كلذ هيف لاقي الف همادبناب لصأالا مديني أءزج

 عباوتلاف) دعب لاق اج اهانعم ىف هلقبس اعصخأو ه ام انه عباوتلاب دارملا (؛)

 نم ربتعم هب رومأملا تايئزج نم صاخ ىئزجب ارمأ سيل ىنعي ( ملا ةعجار انه

 01 قبس امف هنأال حصيال كلذف عبات ىأب ًارمأ عسل هنأ دا ركل" سلو لل

 زامل ةيفلا عوشخلاو رك ذلاو ةءارقلاىف لاق 6لكلا عباوت نم الثم ءازجأالا

 تادجسلاوكاءارقلاوتاقكارلاه ا رمأ سيل الثفةالعلاب ارمالا .ناناه نأ زرخن 5

 )خا اذه ىلع ىبنيو) هلوق ةاأسللا سل

 صاخ 1 ظننا لع قام 1 در قلطملاب بولطملا نأ مدقت اك (ه هر



 ١" تلا 1 لك اولا مارال ىف تناثلا لصفلا 0002

 مجري ىعلا اذه ىلإ كال ترا ب رض ف ل فال ل
 ناكف « كلذ فالخ ىلع ليلد لدي لام بوجولل هنإ نولوقي مهنإف هيف رمآلا

 رك د ام ىلا مجر كلذك ناك اذاو « رمأ لك ىف ليلدلا عابشا ىلا ؟ا02 بلا
 بهذم ةلأسملا ف بهاذملا برقأو . بعص هليلد رهظي مل ايف لوقلا قالطإ نكل
 نود تاهملا كلت نم ةهج رامتعا ىلا دشري ام برعلا مالك ىف سيلو « ةيفقاولا

 ظ ا

 97 !رتحلار ناطقلاب ارق كاطع لع هومأ نى رطل نأ فرذ ىاليانحلاف

 15 تنازل لغأ اوبن (نونالا انيمقلأك اهاواظم» تاك ؟ناف“+؟ تا دصقلابمأ

 لصأ ةماقإ حصي له :رظن ىناثلا دصقلاب بولطملا نم ناك نإو ؟'” ع عونلا

 ديدهتلا نيبو امهنيب اكرتشم نورك 1 0 هضافقوت

 بوجولا نيب كرتشم ليقو« رم الل رك ذت ىتلا ىناعملا رخآ ىلإ زيجعتلاو نيوكتلاو
 زاوجلا نال ةحابالل وه لبقو ٠ اضيأ ةحاباالا نيبو امهنيب كرتشم لبقو « بدنلاو

 ىنعي هلعل ( خلا عجري ىنعملا اذه ىلإ) هلوقو . لوصأالا بنتك ىف هليلد لكلو ققح
 ف 3 نم ةفالكا رهاظ 6 ةماللكا نم اديعبزاك نإو . اذه ىلإ هعوجر ىغش هنأ

 ليلد لدب ملام بوجولل هنإ ) ٍمهلوقو ربظي. الف اذهل عقلا هنم ذخ ورام مثري رقت
 هذه نم ىنعم 0 اعرش وأ ةغل هعضو ىف فالخلا نال . هاعدم ديفي ال ( خلا

 .دبال زاجما نأ مولعموهريغ ىف زاجم هنأ لوقي ابنم دحاول عضوب لوقي نف : ىناعملا
 اتكلم لال >*لدرر الم زا هلوقي رابع تلو! هلي اقدم ليل دلالي بف ةنازق [سردل
 هصوصخ قاعملاهذهنمدحاول عضوي مل رم الا 5 م هبلإ بهذام أ نيبو اذه نيب

 امإ ٠ لثن بدلا قنة وأ, اطرح ل اعف هق حشاا لاوعل نك اي فكو

 فقولاب لاق نمم وأ . ةنيرق نم هل دبال ىذلا كارتشالاب لاق نم هبيرقت حصي ناذ
 نعال يا رك تا امن كلوا لاقرك

 .قاطيالثمبوجولاب لئاقلا نآديفي هناف( خلا لديملام ر مهلوق ىنعمنم ديعب )١(
 ا ناسث فول ل ل 1 ام ص اقر ةلئلد [نكولاب كفلوتلا
 هنوقلطي مهن أد يفي ىذلا (بعص هليلد رهظي مل امف لوقلا قالطإ نكل) هلوق رظناو
 ' هركذ ام ىلإ مبمالك عوجر متي الف . ليلدلا مدع عم

 هيلا بلطلا هجوت ضرف ىذلا ىأ (؟)



 ٠9" 2 قالطاب هريغل الو بوجولل سيلدناو رمالا تاحردتوافتىف

 : : ما ١ ًادجاو ئرخ دك اننا ف رح ال هب رشلا ف ماو نأ لي بترتلا ل

 0 3 كاورحلا روم الا ةقاقلا| رماو اللا نإف 4 دحاو كانعم تخ لخشالا اهعاوب

 تاب ور لا د 4 ةينيسحتلاالو ةيحاجلا روم الايتفلتملا ماا

 ف تنل ةيرورضلا 0 لب 0 مولعم توافت اهرب 0 2 ل تاب رورسلاك

 سفنلاك بنك كأنلا ف نتتيل نيذلا "لأب اقلعتملا كبلطلاك حلاو نار

 سيلفا كالنتك :تانحاطاو : تاير وريضلا فلسمأ لاس لاو لع

 هلام: ىلإ ةييبتلاب بملطلاك دال ضراعمال,: ىلا (ةحانملا :تياعتمملا | ىلإ ةبسنلا بلا

 لد تلاد او فاقاسملاو رسلاو ديا عمةحابملاتاذللاب متعلاك 0

 هذهباطالوو ةلمحلا ىلع جرح اهكرت ىف ملي ىتلا صخرلا بلطك هذه بلط اًضيأ

 فرحي افرح“ ”تاينيسحتلا كل ذكو .قاطيالامفيلكت هكرت ىف مزلي ام بلطك

 ءهتننب ل وأو كدي وكت قيل ولا الا نأ ةمرشلا ىلا كارلا لا

 نم ىلا رتخا نم لتلقلا تار ةمرحوا ء انزل ةةهرشل ةلكملا ظل 2

 انأش ةركسملا ةكبلا برشة دايكف راكس لا

 هلثمو جرحلا عفدو ةعس وال مرحجملا نم 1 تيم: قهف ةئييتنلا ع قلل 0(

 كيعلم ا وللا مندل ايا 0 عون اهلخد اهلك ٠ هعم امو سلو ن ضارقلا

 قيل هذه بلطف . ةعزاقلا قلعارخأ تانكي امضراعتال ىلا تاحابملا عم 5

 صضعل ف مميتلاك ةلمحأ ىلع 0 57 َْق و اا ضراعمال نقلا تاخابملا بلط

 بجاوهن 5 1 | رطضمللل ةتيلا لك 6 قاطبالامفيلكت نا موأب امو هااوخأ

 ربصلاب فلك ول قاطني الام فيلكت ةج رد ىهو 2ك الط ىلشحخ أذإ

 عنمو . فيضلا مارك ! بلطك ةرحلا ةأرملل ةروعلا رتس بلط سيلف ىأ (+)
 لضأ ب اطكةزابطلاتابؤدنم ثلط نسل ؛!تاسانفتملا فا غراولا كلطك لاا

 تافسحتلا ةلئلق نم ل وع لكاأ ةرابطلا

 ةماعو م اه وبأ لاقو . قحلا هنإ : ىزارلا لاقو « روهملا ىأر وهاك ىأ 0

 كو ءامب ال عوضوم هنأ ىف ىضاقلاو ىرعشأ الا فقوتو بدنلا ىف ةقيقح ةلذ تعم لا

 ١؛ م #”ج  تاققاوملا



 0 دع ةثلاثلا احلا تا رماو الا ىف ثلاثلا هع 2. /

 قفار لمنلا اهوا رعأ در سو ساحب ان لوألا

  ؟١"ةرشع ةثلاثلا ةلآسملا

 ا باطلا ناو «هل عباتلا عم اعوبتم ناك ايف بلطلا توافت 0

 فاشلو الا"وأ ليصافتلاى لا هحوتملا ثسلطلا' نم رامتعالا دك" 1و ةئئر لعأ ةلمحلل

 تايئزملا صوصخ وأ
 كلذ لج الو 0: ىلاثلا دصقلاب دوصقم عباتلا 0 02 مدقتا 6 كلذ ىلع 00

 ىلع دوعلا هزاع انك اذإ 1 اعلا ريشعلا الف ع عوبتلا تدح 8 عباتلا ىناخ ى

 اذهف ةاهخلابو 3 ةاكتلا 0 5 كنم ريبصلا 3 4 5 لالخ الاب 2 كلا

 . مباتلا فعسو رام اشعالا قى عوبتل | ةوقىل ع 1 . مدقت امف طوسبم ىعملا

 عباتلاب قلعتللا ديالا اذ فكل ىطوك مول اعتلا رمألاف ا

 ىبف ؛ هلصأب عرفلا طابترا ةرشع ةيداحلا ةلأسملاب ةطيترم ةلأسملا هذه 01
 امل ةيلمعلا ةدئافلا ىهو « اببلع ةينبم

 هي داللا ةلاسملاو © (ةململاك مريب وأ) هلق ةنماثلاةلاسملا ىف قبس © 009
 ةرمثك عباتلا ىلع دري الثم ىبنلا نأال . لولا ىف رهاظ هرابتعا مدع ىنعمو ةرشع

 ىف عباتلاءاغلا انآ ل01 تل طا للا ةعبات تعبتي اذاف ابحت اللنط قادل دقي ةرجقتلا

 |[ ءااعفوصوملاو 0 نا انج رتميقنأ , هالك لي وراد يتم لعن او ديان ىاقلا

 ابل هنأ لمع و ال2 ار اعا لب ةقيدحاءاذلإ اذه سيلاو ؛ ةليكتلاو تحولا

 الإ ىنعم وأو بصنلاب ( ريصي وأ )
 ةيفوتلا نم هتفصو عببلا لاثم ىف مع درطي ال دق هنأب اذه ىف رظنلا مدقت ()

 ةلفانلاةالصلا تافصك «ةريثك ةلثمأ اذه نم ةعيرشلا ىف دحت عبتتلابو الثم ليكلا ىف

 راك قت ناسا افا تار ةءارتلا نم اتاوج اكوا ااوناكارا نا ةةربقعملا

 مالكلا ديقي هبو ماقملا كرورضلانمءزجلاونكرلا ماقم مهاقبولطملاك | ذفحصي مناف

 فعضأ ن وكي الف عوبتملا ,زك راص هنكلو ايوناث هدصق ناك اذإ الإ ىتعي ( انه
 عوبتملا نم



 ا را ا زامدعا سو داك ةرشع ةيناثلاةلآسلا )

 د« ةرشع ةيناثلا هلآسملا ع

 ضعب ىلا مجار اهدحأو اوبل اتا لرا ل ءاذإلا صئاووم ا

 0 0 نينيررام ايليف .ةلاقملا قنمبانتف يكللذ رك دابا 008

 اناا ةلإر املا عجرب نأ «اهادحإ» هنا

 ىف. ةداعلاور نيت ايلا ههيفاكم عم ةالصلاو « ماعطلا ةرضحب ةالصلاك« ريثك"

 فارسإإلاو « ةلاهلاو ررغلاب نرتقملا عيبلاو « ديعلا مايأ مايصو « ةهوركملا تاق

 لا كركر عويبلا ىف ةعيدجلاو شفلاو « هيف لدعلا ىفدحلا ةزواو « لتقلا ىف

 اديس لا كاوا ل ل دا مجرب نأ «تنالاو» ليصلا ادع 000

 0 مكس لقبا نم » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ىف ةيصعملاب رستلاك ةلثمأ هلو

 هلوقل ةنسحلا ةئيسلا عابتإو ©” « هللا رثسب *رئَعتَيَلف ءىشب تاروذاقلا هذه

 عمط كا مكتم ريش رم 0 رو ل 1 0 7 ! ١ - لاك

 4 و ا 0 ملكت لقف ا اماق . تاد ءالا 0 2 3

 ف يم 0 مكحلا 0 طاقلااماو ع هتداع ال ىبععم الف

 يتلو تاز ر رناعلا هذه داعش دكت لأ 2 اللا اك اوحلا ا 32

 10 ظفاب رمع نبأ ثيدح نم ؟ | الا هج 1 فارع لا لاق ( هللا رتسب

 ني هدايهأدو ( هللا اراشلت نتتسإلف امو قش ملأ نف !انعاتلا لع ىلإ تاروذاقلا

 هج رضاع ا
 ,ةصاخ تادابعلا ىف « يرحتلل ناك اذإ ىبنلا هب قلعتام داسفب ارثأ هلنأو (*)
 مزالم فصوب قلعت امو لعفلا نيعل ىبنلا قلعتام نيب ليصفتلاوءاهريغ ىفو اهيف وأ
 هلك كلذ: قا لالالا و. كفن بفض و نان 07

 لصنةمرمأ امهنم لك ةنسحلا ةئيسلاحابتا لثم ناف لمأت لضف ىلإ جاتحماقملا (:)

 كرادتتنأ كتم تاولطملاف ةئيساكلم|ةاردض/اذإ لاق اكو اتقؤو الك 0

 هجوت ناف ,ةءم نيذللا نيلاثلا فالخدحاو بلط الإ اذه له ٠ ةنسحلعفب رمال
 امهيف رهاظ عباتلل بلطلاو ةلمجلا ىبنلا)



 نر ملا شل ل ار للا ا

 ا! تاةوان لالقتسالا كح ىلع الإ ة ىلع دري مل ىهنلا نإف « بيطلا لبق

 كلذو 3 ١ عباتلا الكاك ةرع | هرو هريص 00 جا ( كالذنف | بف لدافتس لا مدع

 عفتراف ءا ( اعم |عيلع ندا ىلإ لمفلا ىرعم وهو 6 اجلا 2 عامجالا 1 مزلتسيإ

 دراوت ىنمع«كاذ ذإ رمألاداحنا كلذ نم ١2)لصحو . مدقتام ىلع قالطراب ىهنلا

 0005 1 ا راتعاو اهفزيىف اهراتعل حارا اللا لح ب سلا

 . اناا

 نإف «تاينيسحتلاو تامحا املا و تايرؤور 0 || برح سيئرتلا 6 لعو

 تايرورضلا وهو « جرحلاو قييضتلا هيف نكم فكرا جررحلا عفرو ةعسوتلا

 2 كا ومأ مزاتستنأ دب الف « تامتمو تالكم تانيسحتلاو . كش الب

 ”دعكلذ هيف دقف اذإ عوضوم نم هل دبال عيسوتت لاو ىل ايكتلاو نيسحتلا 2 0

 لب الق 5 وأ

1 

 تيدا انفال را واياك عسوم الو لماك الو نسح ريغ

 2 عبات اعيس وو يسحب نوكي نأ بولطملاف «بولطم رخآ رمأ ىلإ اهعزجر نم

 ٠ ةيعوبتملا بلطو ةيعبتلا بلط نم مدقت ام ىنعم وهو « مّسولاو نسحملل بلطلا

 ىهو «رخآ مسق عضولا ىف روصت اذه تبن اذإو

 1 لا اين عم د لع: دا واللا ديروف ىاداكا وهدي يك ةعنلا

 كال لآ الازم نك ناو اكو لإ هده راتعاب تلمح ا لع رارو تفاضوألاو

 رمالا نوكي دقلب ٠ عوبتملا ىلع دراولا رمالا ىلعدئاز ديدج رثأ فاصوًلابرم الل
 ةيفوتلاك كلذو ٠ عوبتملا سفن ىلع دراولا نم ىوقأ عباتلا رابتعاب عودتملا ىلعدراولا

 دقو.روحسلا ريخأتب رمآلا ىف 6سكعلاب نوكي دقو عيبلل ةبسنلاب نازيملاو ليكلا ىف
 . | كفوا طريقك وأ ابنه اضأ رج هلا «لغ فق ود للفتاة ه نأ نان انا نركب

 . هذه انتلأسمل ةيلمع ةليلج ةدئاف هنم لعتىفوأ نابي ةرشع ةثلاثلا ةلأملا ىف هل ىتأيسو
 عم تايرورضلا ترج بيترتلا اذه ىلعو ) هلوقب ةيلامجاةراشإ انه هيلإ 0

 اهادعامو . لصالاو عوبتملاىهو . ةلخاىه ربتعتايرورضلاف ىأ ( لا تايجاحلا

 ةدكؤم ريغو ن7 نب ةعبات ليصافت تايحلاو تابجاحلا 7

 ابصيخلتو ةلأسملا لصأ ىلإ عوجر )١(



 ٠ ١ 6 ةيعبتلاب فصولال 0 0 حا قرح سس 5 ءامجا روجب
 ط ع

 كرتو ء«روحسلا ريخأتر راطفإلا ليجعت عم  مايصلا كلذكو « هرادقمو جرم

 تايئزحلاو ليصافتلاكهل ىه ىتلا هتابولطم عم جملاكو ناكل مدعو 6 اكلك

 عيبلاو «"") ةءافكلارابتعاولدعلا عمصاصقلا كلذكو « تايليككتلا فاصوالاو

 كلذءابشأو .*"”ةحيصنلاو « ءاضتقالاو ءاضتلان حو « نازبملاو لايكما ةيفوت عم

 نك داق هيلع تسيناو ةهيلإ تصحرام سلط لع تلطلا|ىف 32000

 عم مباوتلا رئاس كلذكو . لما ةبولطملا ومالا ىلإ ةدنتسم صواالا 000

 تاعودتملا

 ةرمثملا ةرحشلاك ؛ عوبتملاو معباتلا ىلع ادراوت اذإ ىهنلاو رمالا "قالخحم 3"

 عم )هلوقو ( ةاكرلا اوت ال ) ةعبات رماوأألا هذه لكف . |ذكهرو « لق كلا عبر

 هيف ةيلامكلا فاصوأألا نم اهلكو موصلا ىف هدعب امو اذه ( راطفالا ليجعت

 امل متاصلا ضعت نع ىبنلا درو دقو ىذأالاو ةلكبلل صرعتلا ريرغتلا )١(

 نال . قاشنتسالاو ةضمضملافف ةغلابملاو عاجلا تامدقموةرشاملا نم هموص دسفي

 مجتحلا ومجاحللةماجحلا هلثمو . موصلا داسفال ةنظم هلك كلذ

 ملسملا الو دبعلاب رخلا لتقي ال ثيح : الثم مالس الاو ةيرحلا ىف ةلثاملا (؟)

 ىرورضلا اذمل نالبكم ناذهف  ةانلإ

 نمعببلا نإ لاقي هنأ الإ .فاصو الاباب نم عيبلابةقلعتمةمبر الا ةلثم "الا ()

 : هيفلاقي فيك و . بودنمو بجاو نيبابيف صاوالاةعبر الا روم الاهذهو حابملا

 نلاقي نأ الإ «هليصافت ناتعاب وا هسفن ىف هرابتعاب اع وملا لع ضال 200

 صاوالا هيلإ هجوتتبولطم اذإ وهف , قبسامىلع تايجاحلاوأ تايرورضلانم عيبلا

 هناف ءزجلاب ةحابالا هلصأناك ناو هنأ لع هعلاوت رابتعاب هلإ هجوتت يهتاذ راستعاب

 لكلاب بولطم

 الإ عياتلاب رمالا دري مل نيزمالا دراوت قق.."سكعلاب امبف الاف ىأا (4]
 امع رظنلا هيف اعوطقم هدحو عباتلاب رمالا ىنأتي ال ثيحب « عوبتملاب رمالل 1

 الإ الثم عباتلا ىلع ىبنلا هجوتام هناف ىبنلاو رمالا دراوت فالخت : هل اعبات لعج
 ىف اذه . ىنلأو ىبنلا طقس عوبتملا ىلإ رظن اذإ ىتح . عوبتملا نع رظنلا عطق عم

 داحتالا ىنعم نأ قخي الو . ايلمع ةلأسملا هذه ةدئاف ىف مالكلا نكلو . رهاظ هتاذ



 من مد ةيداخ ةلاسللا ) ىهاون لاو رماو الا ىف تلاثلا ل اذفلا 2:

 د6 ةرشع ةيداحلا ةلأسملا ع

 '00151 نك 11. رابقعاب تحاولا ءىشلا ىلع نادرا آ 2 نارفألا

 000 1 6 افاضوإ د لإ وأ« ايليضان قس ىلإ مجار رد لا لإ

 » لوحألا ف تبت 216 1 (هسااف :٠ ايار
 ىلإ عجارلا اا عوبتم ر ا عبات اهيحا نا 5 د ىلااو

 اا وأ كاعد ًالاموأ ليصانفلا لإ ا الا و

 ةهملا كلت نم وه امنإ هبلطف "نال نك نابل ةلمحلل ةلكتلاك

 ياض م را كااادم نان "2 هايس كما اذهو ةافلطمال

 مةلجلا ١" ا لا ا ل كا عوقو روصت

 روصتتال فاصوأألاو «لصفمىفالإ روصتتال ليصافتلا نأل « ليصافتلا عاقيإ نكمب

 كلذك ناكاذإو ب ىلكلا ثيح نم الإ روصتبال ىنزحلاو « فوصوم ىفالإ
 اهلا باطل ةيءتلا ةهح ىلع وه اعإ هيلطف

 « ةيلبجلاو ةيب دخلا ةراهطلا ىلط ىلإ ةيسنلاب 0 ةاثمأ كلاذلو

 0 ' ليدلا لاتساو عءاعدلاو 5.121 6 7 دلاو عوشملاو « ةنيزلا 1

 20 هب وتو ءاهنق 0 اوه بسكتلا”بيطأءاقتا م - هك ا

 نيتقباسلا نيتلأسملا ف حا الطصالا ىلع هل هتقيقح لع 0 رمآلا 0

 ةءارقلاك اهئازجأ ىأ.( اهيماق ضعب ) هلوقو قلطملا سفن ىلإ ىأ (؟)

 اهيف دوجسلاو عوكرلا ليوطتك ىأ ( اهفاصوأ ضعب ) هلوقو ةالصلا ىف ركذلاو

 رتولا وأ دجبتلا :وأ رهظلا ةالصك ( اهتايثزج ضعب ) هلوقو . عوشخ اهنوكو
 ةالص ىلك تحت ةلخادلا تا.ئزجلا نم اذكهو

 او اهم رم "الل عبات ةلمجلاب رمآلا ىوس ام نأ ىلع ناث ليلد ()

 ىزجلل هرادقمو جرخلا عيونتو . فصولل هيا امو وه 5(

 .لوالا ف بجاولا نوك هرادقمو . ماعنالا وأ عورزلا وأن يدقنلانمهنوك (0)



 91 راظحلاو رمألا عامجاك ناك اهماكحأ ىفانتت نارمأ عمتجا اذإ

 ضع ىفو ؛ موصلا مم ةيمْا دصقو « ءوضولا عم دربتلا دصقكو داوجلا وأ جملا قل

 اذه ناب دصاقملا باتك ىو انه رم دقو ..ةعمجلاو هنانحلاة يس لكل 20

 0 1 هلاب و .ةعباتلا كاملا عم ةيلق لعل 00 ءالكلا ىف ىعلا

 5 عامجالا دك اا 0 ءاكحأ 90- 00077

 مر ا وا عامجالاثدحت م 1 7 ؛ لبق هيلع ليلدلا مدقت

 31 بلطلاة مج تدحتاو اهنع يوم جملا تراصافل3 تحلل

 رد لا اما 3ك ع 6 ل 0 لكلا ةنراشو 4 رح لا قلعتملا باطلا ىغلا

 ىحتق -أ| اذا ىعنلا دي قلعتي و 4 هك ىصتقا نإ رم 6 4ب قلعت“ ىهنلا امإو

 ب عيجلاك («يهتلادب قلكأنأ دياؤاف. ةانسقم ىئطتقاهنأ انها ىك ردا 00

 هابقام عم ناضمر فارطأ موص نيب عمجلاو « !هتلاخ زأاسعو ةارملا نيس 0 ك١

 ىلر لي عيبلا ىف نيلجرلا عمو « زشالا ف نطرلطلا 007

 « لوألا ية 5 5 ناف ؛ةكللام بهشم ض0

 0 نييئابلا نم 3 راى ةيسنلاب نقلا ىف ””ةلابجلاىلا تلاد

 نارك بلا ا ايس دال عنتماف : ةمولعم ةلمحلا

 عيبلا ىفاههمتعلس عج ىلا ا 5 رسما عا

 كارتشالاو امهعيب مث « 0 ةكرشلا ادصق ايه كف «اهش ةكرشلا ل 00

 ا ا ادصقتي لف نيكي رشلا كح ىف اناك اذإ و « نقلا ىف

 الف « ةلجلا دصقل عبات دصق وهف 5 ةعلقلا ا لك نأل ؛ نيدلخلا

 ؛ كلذأ ف 00 لو لسا كازا تزل ل ا 7 را

 ذاسف تولح عامجالا فن 0 «هنف ما ذأ

 ايما نمل دارو مهيوتس زم الاقوى كلا سن اق م 0و هيف نان ل1

 هيلع هينملا حالطصالا ىلع ؛ -

 سانلان يب ةيعامتجالا ةحلصملا فالخ ىلع ءءانحشلاو عزانتلا ىلإ ةيدؤملا ىأ )١(

 مالم وهو امتجاابل ان هيمان اهااوهأ ميلك لام لسأ رانا

86 
 و



 م1 لا ار كوالا خيانه" 4

 قادحلا 00 مس كلذلو « ةحاملا مدعو ةحم لاو ةمراكللا لعام حاكتلاو.

 عيبلا فالخحن « ضيوفتلا حاكن هيف 2 « ضوع ةلباقم ىف ال ةيطعلا ىهو 0

 وهو عونمم لصأ نم ناينثتسم امه ذإ ؛ ةعسوتلا ىلع ناينبم ةاقاسملاو ضارقلاو

 نعلا ىف ةلاهجلا مفر ىلع ىنبم هن اف عيبلا فالخن « ةمخرلاك اراصف « ةلوهجلا ةراجإلا

 0000 ا ايلا ا كاسات 4 كدا رو ل كاوا لاو

 نيكي رشلانم دحاو لك ىلا ةيسنلاب « نيبناحلل شاعملا ةماقإ ىلع نواعتلاو فورعلا

 اللا كفا نأ كو ل نايف ملل لع نس ل كاوع كاد ذاك عيبلاو

 ملا ىف سك ولا نيالا لا لل ىأي عيبلاو

 ىذلانيمختلابهيف ءازتجالل « غابملاب ما 1 ف تا 0

 امتإ و ٠ ةلاهحلا لك ىلع وبف «بحو : عفانم ىل إء دمع ةراجالاو . ع لاواصو

 ا 1 درا 7 ف 0 ةككسلاك ةقراعزلاو دلل رداع

 رايخلاو تبلا داضت ىلع ءانب عنملاو ؛ 5 ا ىتب لع دقع ىف

 ماكح الادا داضتب ةداهشلا ىلع ءانب دحاو لمع ىف نييداعلا عج قرارفلجلا كو

 5 راجتلاك؛ ىداعلا عمىدابعلا عم ىف انهاء 0 « اهداضت مدعوأ 1

 راش 0 دقعلاب "0 ا

 ليلخ صلو . اذه ريغبهذملا ف فورعملازكل . امهعامجإ روح الفىأ ( 5

 اوس ؛ امهتافانم مدعل عببلا عم دسفت الف حارشلا لاق . عيبلا عم اهداسف مدع

 طرتشيال عيبملا ريغفتناكاذإ اهنأ الإ , هريغ ىف مأعيبلا سفن ىف ةراجالا تناك أ

 طورش امل طريشا ابوث هل هطيخبل اشاق هنم ىرتشا اذإ اي هف تناك اذإو ءىث اهف

 2 لمعلا ريخأت مدعك

 , اوغتبت نأ حانج مكيلع سيل ) ىلاعت هلوقب ايف نذالا درو جب 1١ ىف ةراجتلا 0

 غارفلا دعب ام ىلع ةب الا لمحو عملا ىعداو 0 5 نإو ( مكبر نم الضف

 ةبا الاب 0 نع الضف . ةححصلا راث الاب جوجحم وهف ؛ جحلا لامعأ نم

 لوزتلا ببس نع



 301  رظحلاو رمألا عامجاك ناك امهماكحأ ىفاننت نارمأ عمتجا اذإ

 .نيضرف"'”عجو « ًاعم بدنلاو ضرفلا ءادال ةدابعلاو ةالصلا ىف لفنلاو ضرفلا ةين

 ثاعمر موص وا 4 رصعو رهظ وا 2 ناار مقرا 4 نر 27 - لعف 8 ا

08 

 كلذ هاك ا 8 ءاضقو ماك

 اهضعب ىف ناك نإو 2( ضع لا ايف ةردع عج نم كلام 3 55 ل

 0 0 .: ًارابتعا ءماكح الا نيبةافانملا مدعب ةد تلاع 5 5 باف دا

 عم 000 : 0 2 0 ا عيبلاو 00 )0 ل ةاقاسلاو

 ةاماعألا فلتخاو 6 3 يا ' ” عامجا نم عمو دنس مي ايلا هده

 كدعلا ىف ةماعلا ماكح الا عامجا لج ال هلك اذه . عيبلاو ةراجإ الا عاتجا ىف

 مع فق 5 0 اعلا هيف طرت ىحا قيباصتلا هباع لع ىت قرا اف ؟ حاولا

 : كلذك ميل سيلو 5 3 أَ 0 م ل هيف ا قدنلا ضراسلاو

 رخآالاو ء صاختقول بجاونع امهدحأ نأ هيج نع ه نايفان د ا ا

 لما راقك ىضتقم نع هلا راك م كلذلو 5 كح و, نك

 ؛ همرح كلام نوكي نأ ركنأو « عيبلاو فرصلا مرحب ال : ببشأ لاق 5 (؟)

 مرحامنإو : كاقبضا رفا ملغ تاجا نم ا نيرمأ ٍِظ ئروتحلا امقعلا نأ كا

 هاا ةفرعئبأ لاق ٠ ةعلس امبنم لك عم كف < نإ لغ بهذلاب بهذلا كلام

 روبهشملا فالخ ناكن إو ؛ رظنلا ىف

 فاوج |دك و دحا و دافع هما 54 عمم بح نم فازج عاتجإ حاوتمملا" 20

 « ضرأ نم ليكم عم بح نم فازج عامتجا اذكو ءابنم ليكم عم ضرأ نم

 لصأالا ذإ ءامبلصأ نع اعم امبجورخ وأ هلصأ نع امهدحأ ج ورخ كلذ ىف نآل

 عم افازج اضرأ ىرتشا اذإ امأ .افازج عابت نأ ضرأالا لصأو . ليكلا بحلا ىف

 امهلصأ ىلع اءاج امهن ال عنام الف بح ليكم
 ديال زب نزولا وأ ددعلا ىفاادكو سنا ف ىدصتب دف كلا راو ٠

 كفرصلا ى.تبلا لبق هلك ]ذهانم ىقحلا5

 ةرجانملا هف بلطي ام قي هنأ اولاق )هر

 هروضح- ريغب ضبقلا ىف هريغ لكوب نأب ولو (1)



 يد تال هلا ف هاولاو شارل و ةيلاتنا نكصنلا 1«

- 

 نإ ةناكرج الإ ايم انعيحا كو ملاذإ لااا دنا وأ[ وهوا

 49 مجو « ةالصلا ىف ىنانملا مالكلاو حيذلاو برشلاو لك الا نمل نا

 ابلبق ةلأسملا ىف هحالطصا ىلع الإ هلبقام ىلع هفطع ]ماع >1

 1 لسفلااو هوضولاب ثدحلا عفر عم س نيالا ظاقيإو ةفاظنلاو دربتلاك ل

 ع : جحلل رفسلا ىف ةضيرفلا ةيدأت عم ةحصلاو : موصلاب ةدابعلا عم ةملاكو

 .ىلازغلاو ىبرعلا نبأ نيب فاالخلا هل مدقت دقو دصقلا ىف ةدابعلل ةيعشلا هداش ناك ا

 رظن وه ا نيدصقلا كاكفنا ةعص ىلع ,انب ء همدعو صالخالا نع ةدابعلا جورخ ىف

 ىلازغلا ىأر وه م كاكفنالا حص ولو ادوجو عامتجالا درجم ىلع وأ 6 ئترغلا)ننا
 افتآ مدقت دقو . دصاقملا ىف 57 رلا عونلا نم ةسداسلا ةلأسملل ىلاتلا لصفلا عجار

 فرصلاو عيبلا عامتجاك ةيفانتم امبماكحأ تناكو رخآ الل اعبت (عذعأ ناك اذا هنأ
 ةروص لثم ىلع 0 ا ءاعلال ء رضي الف دحاو راند

 دعب قأي ام م الو قبسام ف ضراعتي الو . همالك رهظي ةروك ذملا عيبلاو فرصلا

 نكي مل اذإ ) انه هلوق لمح لمع نأ نعم فاللخلا هنف امم هعم امو دربتلا لعج نم

 عمتج مف همالكو ؛ تالماعملا ىف تناك نإو ةروك ذملا ةروصلا لثاميام ىلع ( اعبت

 تادانعلا عم

 دقف ؛اعم لقنو ضرف اأ اهب ىونيف الثم ةعانملا عم هتالص ديعي نك (7)

 هيفنست ضرفلاو , مثأيال لفنلاو هكرتب مثأي ضرفلاف ماكح“ الا ىف نييفانتم نيب عمج
 مايقلا هيف بحب ضرفلاو ال لفنلاو ةالصلا هل ماقت ضرفلاو . ال لفنلاو ةعامجلا

 هلبق ةبولطملا تاعكرلاو ضرفلا ربظلاب ىوني نئكو . اذكهو ؛ ال لفنلاو رداقلا ىلع
 كتابت دان نيبو اذدطن وأ البق د ريس اهناوأل نر |١ ضااط زانف انت: كانه, نافو اي دن هدعب وأ
 اولاقف الثمدجسملا ةيحتو ربظلا ىون اذإ امأ . دحأ اذه لثم رحب مل كلذلو ٠ ن الا

 . باوث الو ةيحتلا تطقس وني مل نإو « ةيحتلا بلط هنع طقسيو باث, كلذب هنإ

 مايالاو ءاروشاع موص لفن لثم هعم ىوني نأ هل ناضمر .اضق هيلع نم نإ اولاقو

 بلطيامو هطورش ةهج نم ض رفلانم معأ لفنلا نأ عقاولاو _ةفرع مويو ضيبلا
 ةافامملا ىضتقي رخآ عنام نكي مل اذإ ؛ ةافانم نودب لفنلا هعم عمتجم نأ نكميف « هيف
 هز ىقاو ضرفلا عم 1 ةينىف افالخرن لو . امهانرك ذ نيتللا نيتروصلا لثم

 جيلا اهلثمو . 1 ةلأسم تفرع دقو ؛ ةالص ريغ ولو اقلطم ىأ ( ةدابعلاو )

 ناحيح امهنأ عم ةلفانلا ةرمعلا عم



 6 لا عامجاك ناك هن هسا لاح عمتجا اذإ

 لطببال دارفنالا نعم نأ اك« دارفنالا ىف سيل ىنعم عمجلا ىف نأو « ًاريثأت عمجلل

 . عامجأالاب

 الو هيدا ماكحال ماكحأ الا َانُم امهنم 00 00 1

 ناعمتح و طرعلا هال 2 كا ىف عجر كلاتك ناك نت

 ةيع رش ماكحأ هل ناك اذإ اولا نأ تل ىعم)ا. ايليف هلاسلا_ 05 ا

 اك « ءىثلا كللذ فةعوضوملا حاصلملا ىضتقم ىلع هب ةطونم ىحف هب نريقت

 نالمع نرتقا ناف ٠ : ةدايغ لا تمام لمعلا كلذ ناك « نيفاكملا لامعأ ن ل

 درا لسرايا ماكحأ قاض . و كحاو لكم اكحأ تناكو

 تفانتف « ملاصملاتعضووتا ةيفانتملا ماكح الا تعمتجا ىعامجالا دصقلا ىف دحاولا

 دارفنالا ةلاحديلعت ناك ام ىلع حلاصم قبت مل تفانت اذإ و « تعفادتو ملاصملا هوحو

 ايوتساف « هنع ىعنملا عم هب رعألا عامجا ىف اهرارقتسا هحو ىلع ناحلا ردا

 امهعامتجاو « ملاصملا دمتعي رك و عل رم ماكحألا 1

 داش ناك ا عنتماف ؛ رم م عانتمالا ىلا 8

 باب نال ؛ فادلاو عيبلا نع 1 هيللع هللا لما نتتلاب لقيت اذهل أ

 ناسحإالاو حامسلاوةم زاكملا ىفتعي قانتلاتازاو 0 ةناكلاو ةقئاشلا "كلا عيبلا

 ناك دا سا الا جر « عيبلا ىفىذلا ىنعملا هفلسلا لخاد اعمتجا اذإف

 ىثتسملا هلصأ ىلا عجرف « ةئيسن بهذلاب بهذلا وأ ةضفلاب ةضفلا عيب نم ىثتسم

 ةيساكك او! ؛ةطصاكلاوةنباغل ا هلمأ 7" ”تزصلا هو دنم عشت[ اهرك نال ا

 : نيتهج نم عنتما عيبلاةنراقم لمان كشلا عجر اذإف ةعونمم م. رلا ”بلطو هيف

 هضتقت ىذلا حرا تلط ( قرح طا 0 الا « اههادحا »

 . ىنمملا كلذ عامبجالا دصق ىف هلخاد دقو الإ عيبلاىلا مب مهنا ةباكلا

 هب نومام ىح اع اهوزيغ ةدابسلا ىف فلكل كار ظ ,ى ىسلا سكين

 فاسلا ىف ىأ ( هيف ةسياكلاو ) هلوقو ٠ عيبلا هبا وص 3



 ( ةرثاعلا هلاسملا ) ىهاونلاو رماو الا ىف ثلاثلا لصفلا 158

 0 لكلا مرسل ا 1 كر ا ع ما

 مالا كا ن روصتيال كد دنعو . لكلا عم ردا مكح أه فلتع ىلا ماسق الا

 دم ل كرا رك نا اا هس

 هعم و امو كورلا ليلعت ىف مدقتام هحوو . كالذ نم هب قلعت امل ىهنلا

 ءزج سيلف عوبتملا عم عباتلك ل كا لك ارا نإ ”لوش انال 102 : .ٍ 2 1 م . 3 5

 ماكحأالا باتك يف رك ذ امو. ًاعبات نوكي نأ نم ىلوأ اعوبتم نوكي نأب مارحلا

 هرايتعاف اكرارأللا هيحوت مو 8 داتا نافل وكر ضراعم هلو 6 كيال

6 
 وهف 4 هربغ الو كلام 52 ف هيلع قفتملا رد الا نم نع 6 هبف ا

 د6 ةرشثاعلا ةلأسملا

 8 7 2 5 . 5 )َ 8 ٍِء

 اذا « هبحاصا عبات ريغ امهنم دحاو لك اي راو ناموا

 نا مدقتا دقف « دحاو ضرغ ىفو دحاو لمع ىف اني اينجا نإ[ فلا ةئعت بهذ

 نمو هنم ةنوكملا ةئيملا لب . مارحلا .زجلا وه عوبتملا لعجب مل ةقيقحلا ف )١(

 ةكفملاب دمسلا لاو هدسملا تضتقا ىلا هاريغ

 عئارذلا دسو دسافملا ءرد نهاهركذ ىتلا دعاوقلا نع بيحب نأ هيلع قب (؟)

 تل لل كارلا ل الا لا لع للا نه سلو تراتاو

 درجمب الإ اهسفن ىفتبثتمل ىتلا هصاوخ ءاقبو دارفنالا ريثأت ةدعاق ةلباقم ىف . هذبك

 خلا نايسالا اضع ديعبلا فلا

 اي ناكل دكت: نذالا نيئيشلا || نأ ىف ابلبق ام عم ةلأسملا هذه كرتشت (*)
 املاح و « ةمدقتملا ةيعبتلا كا ه 'ةحفوت ١ ضخ رالا اعلات اهيل رتل دخلو لبغ ىف

 م ذالرم الا دعا كالا زعل نيا لح ىلع اهنف رمالا درو كلت نأ

 « اعرش ةريتعم مزاول امبنم ل نايا هكا 7 اهيف هجوتي ملف هذه

 لمع ىف امبعاتجا ةح مدعل ابجوم مزاوللا ىانت ريتعي لهف ةيفانتم مزاوللا هذهو

 ؟ ال مأ ؟ دقعلا لطبيف .دحاو ضرغو دحاو



 ١ ةى/ ؟ ااا روطخاو رومأملا عمتجا اذإ

 . قارنفال ةهح نم ةلصأ > ىهف عامجالاب ةدن اصح 6 نق « عامجالا اا || اضاح مف ءاجألا ةدئايلا تلصح ةيبج اعف. 1

 دحاو لدا حصل نيئيش ىف عامجالا ناك تتيح فانا ءعامجالا ةلاح

 ىح اضلام نلمس ف تار [فنا را اد ا تم 55

 دارفنالا ر اك ا هدحو عامجالا رابتعا س ل أممق رظني

 : نيديرصحلا راظنأ هب ذاحتت هحو 00-

 نيمزالتلاكمكسحلا ىف اراص دصقملا ىف نارمألا جرتما ني كالذك ناك اذاو
 اعم ىهنلاو رمألا عامجا نكمي الف « دحاولا ءىثلا مكح امهكح نيرذللا  دوجولا ىف

 ؟ىهنلاب وأ ره الايامهلعهحوتي ىعرسش كح نم دنالو 4 نيمزالتملا ف مدقت 5 امهمف

1 . 3 1 5 
 اراتعا 4 فاسو كلا كح امهماع ىرج نم ”اكعلا ند نإف الوا

 نع دارفالا امينم دجاو لك ىف ناثلا "ناك اذا < ناتسالاو در 0

 » لالحو مارح سب عمجت ةففصلا 0( هلام ف ءاكنتلا نيب دوحوم فالخلاو ِ؟ هيحاص

 رهظ لق اني م لوق لك هحوو

 يثات تيب اذاءهث اق“ لوبالا ومع علبلدلاةيلغا دعا قينلا ين 17

 0 00 دتف ؛ دارفنالا ةلاح 1 ال مح هل نأو عامجالا

 عوبتملا 35 "” عباتلاك عومجملا نا ةسسنلاب
 و 0 وع 16 0 راص هن ف 6

 ند نم ماك الا ا رماه تاك ىلع ليلدلا نمو 3 ةلمحال 3 هع ا

 00 ات نيعمتجملا نحس سلا اعف أو ةلأبنللا ضو الإ ةراشإ اذه سا

 ءاقب ربدعل مأ عاتجالا ريثأت ربتعل ليف . محلاب أمهنم لكل القتسا 0 ثيحن لب

 0 5 امرخأ دابتجالاو رظنلا كا 5 تاكو ده كانه نووكفإ هب ؟ دارفنالا

 عامجالا 55- اهصاوخ تاقرتفملا لع ىلع ىبم 00 ل 8 عامجالا قس

 اذه ا كل ل كح اعم امهلعهجوتيال ىأ )١(

 هلوقف ٍ هلق ا هلق امو : عامجالا ع تادارعجل صضاوخلا ءاقمل تفتلي نم رظن

 (الوأ) هلوقل نايب (خلا ءابلعلا نم ناف)



 ١5 ةعساتلا ةلأسملا ( ىهاونلاو ساو ف تلاعلا لصفلا )

 وهو « عامجالا ةلاح دوجوم وه ىنعم ؟') امهقارتفال نأب ىغق نيعمتجم فللاو

 ل عامبجالاب ىنملا كلذ لطبي ل ذا ؛ امهنم دحاو لكب عافتنالا

 قاعم مدعي نأ مزليال عامجالا ىف ىنملا ةدايزو ؛ ىهتلا مقو هلجأل دئاز ىمم
 17 721 ءانمم قامو نتخالا نإ عمجلا ا 00 كر

 صاوخ عامجالا ىندارفت اللفدارقنالا فذ روك وأ ناعم عامجالل ناك نإف نإف ًاضيأو

 عامجالا ىناعم تلطيل تلطب ول ىناعم نيعمتجملا نم دحاو لكل نإف ؛ هب لطبتال

 اهعامتجا ضرف ول نكلو « ناسنالا وه اهعو نراف ناسنإالا عم ءاضعألا ةلزنم

 ك0 را نطل ككاو عم لبطع لعاوأ كحاو هو نم

 بصعلاو ماظعلاك ةهماشتملا ءاضعألا اذكهو « لجرلاهديفت ال ام ديفت ديلاو « ديلا
 للا ا مهفاف اذهتبُ اذإف ء اهريغو قورعلاو

 هلاديلحل حلال« اجباؤمل طش وع ةقرفلا نع ىهنلاو عاجبإلاب "17 طالاف

 قارتفالا دنع امل نأب ىأ )1١(
 نكلو . اضيأ امبعامتجا دنع نيتخالا نم لك ىف ةدوجوم ةيجوزلا عفانف 6

 عاتجالا قدئازلا ىنعبلل درو ىبنلا

 ةغيصو ةدقع ىف نينيابتملا نيئيشلا عاتجاك ايرابتعا اعمج سيل اذه نكل (ع)
 لمعلاو ةكرتشم ةايحلا لعجب ىعيبط ماظن ناسنالا ءاضع ال كانبف : الثم ةدحاو

 لعلف ؛ دحاو دصق وأ ةغيص ىف نيئيشلا عمج درحب اذه نم نأو ٠ لارا

 مقلى هلوص 1 دعو انه كرم عا عكف الار نت اسكت ا نارا

 ناسن “الا ىف ةداعلاىرجم لع قبساك ةينبم ماكحالا نإ معن 0 ماك ل

 ارابتعاوابيبشتال ةقيقح نوكت اهنكلو . اهريغ وأ ةيعيبط تناك ءاوس

 ىأ (لطبم ريغ ) فلاسلا معالا ىنعملاب عامتجالا دلع لكلا وا 8
 ةلأسملا لوأ نم ةفلاسلا تامدقملا لالغتسا فعورش هنم اذهو ٠ نيقباسلانيليلدلاب
 ةن الا ةدعاقلا دما يلا

 رئاسل ظفاح عاتجالا اذه اف نعدملا نايسالا هذا داس ادكاو لكل“ (6)

 لع بترم اذه ( خلا الا ال ا حضلاو وه  هصاوخ

 . عامتجالا دنع الصاح اريثأت هئازجأو عاتجالا ني لكلا نأ نف'هررقام عومج



 ١9.0 ؟هرثأعامجالل مأ هك ذل فاك ىلا كور وطال ممتسا اذإ

 تسيلىتلاىناعملا نم عامتجالا ىفامل « ةقرفتلا نع ىهنلاو عامجالاب رمألاك «ةزيطكا ف

 ةلك دامحإو « هرئاعشو مالسالا ةمتأ راهظإ و « رهاظظتلاو نواعتلاك« دارفنالا ىف

 تالقاوملا كلغرفو ءاطانغازلاو تايبللو فاعلا كر كد

 عامجالا دم دقو . امومت مالسالا لهأ رئاس نيب و « اصوصخ ماحر الا ىوذ نيب

 ريغ ىلا « اهيلا ىدؤي امو اهدض مذو نيبلا تاذ حالصإب رمأو « قارتفالا مذو

 لا اده ىف امم كلذ

 َ قارتفالا عم دحوي.ال اذكار أرم 52 أ عامجال نأ لوضعي.ىراطتلا راسعالا اسيا

 عامجالا 0 هح>و ع

 قوكتال ناعم عاج الل ناك اذا هان ؛ ىرحا هم نيدو اسال

 عيبلا نع ىهنلاف : عامجالا ةلاح 0 تايم اما متل

 قيرفتل ْنأنم مدقتملا ثيدحلا ىف هل راشأ ام هراثآ نم رك ذي مل ل رظناو )١(

 ةقدصلا ةيشخ كلذ العفي ملام ابصقن وأ اهتدايزب ةاكرلا ىف ارثأ امبمعن نيطيلخلا

 نأ ىلعةيت الاةل واحلا لك ىف رصتقا لب . عامتجالا دنع دجوت تسيل : لقي مل(
 اعف ىأ ! اهصاووخ اهنم ةدحاو زكدقفت ال اهغاتجا دنع ةكدسملا رولا

 ىذلا وه اذهو عامجالا دنع ةققحتم لازتال دارفنالا دنع اهل تبثت ىتلا تاعمتجملا

 نيب ةلباقملا نوكت نأ حصي الف .رظنلا فالتخاو ضراعتلا هيلع بتريسو « هينعي
 قارتفالا .ىناعم نأ ىلع نوكت نأب ال . هجولا اذه ىلع الإ عاتجالاو دارفنالا

 ىأ ( هب لطنت ل صاوخ عاتجالا ىف دارفنالل ) هلوقو . عاتجالا دنع دجوت ال
 عامتجالا ىف ىذلا ىنعملا لطبي اهنالطب نأال , عاهتجالاب لطبت نأ لقعي الو حصيال
 راص لب كلذك نكي مل ولو ء اهتضاخل ةظفاح عامتجالا دنع ءاضع الا نأف . لثم اك
 لك ظافتحاف . ناسن الا وه نكي مل طقف نيعلا وأ لجرلا وأ ديلا ةلزنمب عومجملا

 2 هلبقأم لعىرتلاك اذبف "تاجا هذه ع قوكشلا ناش دلل طفح هتصاخن دحأو

 نإ لب ؛ هدارفنا ىلع دحاو لك ةصاخ مده ال عاتجالا نا طّقف سيل : لوقي هناك

 ١ ظفحلا اذمم الإ ققحتي ال هسفن عاتجالا



 ( هيلا ةلابلا رأ ساوتلا و درماو الاف كلاثلا ليغفلا 5 ١ ١

 نيو الانيب ةقرفتلا نعو يل رص ناس اد لاني "7 ةقرفتلا وعو
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 دْرشْلا نقال وذو ندد بمد كح وهو

 ثا | د الا تركب اذهد 8 عامجالا ىفليلدلا ذخأ اذافاض

 يه ترو هالصور لادم متل تدمع نع 0

 د رمتلاو بييزلا اوذبنتال : لاقو اعيمج رمتلاو رسبلاو .اعيمج رمتلاو بيبزلا

 ىضرةدانق ىأ نع و +: ةمنللا نع سيلا“ اجرا ( اج ردلااو أبطال "لاو

 دعست وهزلا اوذنت ال ) ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنع هللا

 هجرخأ ( هتدح ىل د رم اننا كلا اعيمج بيبزلاو قطن الو

 ناسنلاو هود أر كلاما م نعاوعولا ن

 كلذلو . هتيؤرب اهسفننوكسوابنبال اهتياعرب عامجالا ةحاصمت وهي هن“ال (؟)
 ةضواعم دقع كلذل نمضتملا دقعلا ناك اذإ كلام دنع دقعلا خسفب

 تيما اق قارن ىنأ نع : ىذمرتلاو دجحأر طار اخ الا قدم قائور (5)

 نيبو هنيب هللا قرف اهدلوو ةدلاو نيب قرف نم ) لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 اضيأ هكر كي ىنأ فيدح“» ناكوتتلا ةخراش لاق (  ةمايقلا موب هتبحأ

 ىرفاعملا هللا دبعنب ىح هدانسا ىفو . ىذمرتلا هنس>و . هحتصو 5 احلاو , ىنطقردلا

 ىرخا قيرط هلو . عاطقنا اهفو ٠ قبلا دنع ىرخأ قيرط هلو ٠ هيف فلتخم وهو
 (ةواذلاةطنع

 0 ل هنع هللا ىضر ىلعل ملَسو هيلع هللا ىلص ى لأ لو )0(

 ىنمرتلا هاور . لسو هيلع هللا ىلص ىنلا هل امهبهو نيذللا نيوخالا نيمالغلا دحأ
 ةهبعاةسش ىنأ نب نوميم 100 اذه نإ. ىناكوشلا لاق !ةجامنيأو

 نك يالا حصصو ى احلا هجروا و هلا مهب عاطقنالاب ةناطاكإ هلعأ دقو

 ملسو هيلع هللا لص هللا لوسرىنرمأ : لاق هنع هللا ىضر ىلع نعو ٠ هدهاوشل قييبلا

 امهكردأ ) لاقف ؛ هل كلذ ترك ذف « امهب تقرفو امهتعبف « نيوخأ نيمالغ عب أ نأ
 : قاكوشلالاق _ دمحأ نع رابخالاقتنمىف هاور ( اعيمج الإ امهعبت الو. امهعجتراف

 ناار را 1و هنا يو سطل دس ل ايت جفا داعيا لا ر
 3 ناطقلانباو « ىناربطلاو , ك احلاو نابح
 كنمو روهام وأ نير وهام نيب عما نما ال وأ هيردق امع رظنلا عطقب ىأ 7
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 فلا هرثأ عامجالل مأه,كح لكل لهف ًاعبات اهدحأ سيلو روظحلاو رومأملا عمتجا اذ

 هلبق ام هيلا مشي ىتح موصلاب يديك او ور

 تيان نو ال وأم رو ل -- 9 قب كلتكو؛ ةيدامأوأ

 ةيشخ عمتجما قيرفتو قرتاملا عج نع 0 ىبنو ءاضبأ كلذ لثملارطلا

 دا 0 هذاضتماو كا ردلدال نا ا اما كاذو# ةقدلملا

 نايل" هك عامجالل نأ يبي هي ل ل

 ةعمجا موب كدحأ نموصي ال ( ىناسنلا الإ ل نعي يسلك 00

 مو. درفي نأ ىبن ) قئاقحلا زونك ىف لاقو تي أ اموي هلبق ميه نأ.

 ( ةعمجاموي موصنعىمن )هنمرخآ عضوم ىف لاقو . ىنطق رادلا نع( موصب ةعمجلا

 ِ نيخسقلاو ,.دحأ نع

 . اعم امي (زهاالا عمج | ل ا ع حل اذهو (؟)

 موي عمجو , بولطم هدحو ناضمرف سكعلاب ( خلا مدقتنع ىبن كلذكو) هلوقو
 راسل 0 دع نامل نا

 موصي الجر نوكي نأ الإ نيموي وأ مويب ناضمر ؟دحأ نمدقتي ال) (©)

 ةشمعا نعويستلا قدهحتردا ( همصيلف اموص

 نعريسيتلافهجرخأ (رحنلا مويو . رطفلا موي نيموي ىفمايصلا حلصي ال) (4)
 سم ظفل اذهو . ىئاسنلا الإ ةسنخلا

 هيلع وعي حقارتفالاو ءاتجاللنأ ديقي وهو(7060٠1 ص ١ ج )مدمس (5ه)

 ثيدحلا ىف تباث لص الاف:. هدضق ضيقنب لماعف ةئس.ةبن اهل نكت ملام

 اوكي نأ ؟ن. الا هتنعي"ىذلا نال« نازرم'الاهبض ترانا و .اذه لعوصتقا |(

 .«بواس“الا ريبغت عم هذخأ ىناثلا ذخأ امل كلذلو . دارفنالل سيل كح عاتجالل
 هناا را لس دا اوين الا قد هناملحو اضيأ عاّتجالا ىف هضرغ ىلإ اعجار هلعجبل

 قارتفاللو) هلوقفكلذلب اقمىقابسو .هضرغفف اذههيفكيو . عاتجالا عم دارفنا ال

 ( خلا ريثأ اكأ

 امة ءابتطاح اما زج الا انفنتي اا عاجلا ينعي دامنالا فض بلس نا ا
 لارج ذل نم لكن دا دتعاالا مدع ديفتال ةفصلا هذه ةلازاف . هلباقم هبجوت ىف .ىجيس

 : محلا نم هبسانيام هءاطعأو هد 2

 ١٠١ م - مج _تاقفاوملا



 ( ةكياتلا ةلاكلل ) ئقاوتلاو راو الا: ىف ”تلاثلا للا نذل

 ف دار اعلا راق لوتك< اةفابالل نرك ند رمألاانآلا ءادجاو امريف وكمل

 ىنملاوسالطصالا اذهب راصتخالا انه دصق او ؛ ( ا واول او طولا

 « ضرفلاب دصقلا ىف عبات ريغ امهنم دحاو لك نأ مولعف - موهفم قاسما ىف

 0 0 ا ذا ةيمفلا نذل كارلا كح لع ل كعألو

 ن وكنال ءاكحأ ىفارياتءامجالل نا عرشلا نم ءارقتسالا نال 4 اذ رسما

 دارفنالا ةلاح

 وأ نيرومام نيب عامجالا معمم ىبنمو ر ومأم نبي عامجالا كلد ىف ىوتسو

 7 : ِ كاد :
 درشب اول امهنم لح و لكو( فاسو 5 نع) مالسلاو ةاللصلا هملع ىوهم لعق نيموشم

 ءاأ

 لك لع دقعلا زا < عم حاكنلا ىف ة نيتخالا نسب عمجا نع كا 0 قيد © را

 اهتل ديد ماو ) اهتمعو اخ نيب عمجا نع يوما كا ىو 3 اهدارفناب ةدحاو

 نم احلام ئ ةىعلو لإ تك 5 ها 5-1 كلو اعف اذا 0 لاقو
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 ناكو 4 بلد وهو 4 55 عامجالا 5 0-5 مكح عمجلا ناك 0

 عامجالا ريثأت ىل 7 عامجالا عقر وهو ماحر الا“ ” طق ىف هيأت
-6 

 هنأ ال ءحالطصالا اذه هرايتخال ناث ليلعت وهف ( رمأالا نالو ) لصأالا لعل

 ( ل 0 نأ هنكمي ناكو ٠ ربظي الدهن ل |اتاراتكخ نك ل

 عع هتراع .عْنأ الإ . ماعلا حالطصالا قابلمشتىهو (هفنوذأملا) ةيلك

 5 نال كلب ل ار
 لبن ىف م ؛ ثانالا ةعامج ابف باطخلاو ٠ نانح نبا اهاور ةعطقلا هذه (؟)

 لاجل باطخلا.ىدع نبا ةياور ىو هنم.رخآ عضوم. ىف لاق مث :راطوأالا

 ةدراولا ىبنلا ةرابع نع رظنلا عطقب  اهسفن ثيدحلا ةرابع قف ىأ (©)
 عما نع ىبنلا سفن نأ 5« دار فنالا دنع نكي ملام هنع ًاشني عما نأ ديفيام هيف

 ةلصلا هذه متعطق ىأ مكماحرأ متعطق هلوقف . خلا متلعف اذإ لقي مل ولو كلذ ديفي

 عمجا اذهب مكنيب ىونعملا عاتجالا اذهو



 نورك نأ ل يا هاك لل ناو كلذ 9 -ك

 رظنلا ””مقو اعاو « عئارذلا دسبلاب نم“ هنكل ءهيف عنلاب للا ىلع ًاقفتم

 .ريغ وأ ةدساف ةضواعملا نوكو ء يلا عطقم ىلا ةبسنلاب بابلا اذه ىف ىنالحلا

 ”ضاقلا ف رادك ىف ذل مدقت دقو ع ةدسأف

 د لا ةألا 0

 0 عباتب سيل امهنم دحاو لك نيئيش ىلعىهنلاو رمل

 هدصق لهذ. فاكلا:نآ الإ «ىراخلا فرعلا ىق الو دوحولا ىف نامردا | 1
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 قيد ف مارحلاو لالحلا عمجك لحأو نطرخ قو لحأو لمع ىاسقا 0

 نأ: <97 تلابددلا عضوه رمألاءذو لعزاكلل اذه ىف حلطصنلو  ةدحاو

 وه ام هيلا دصقلا قيسي امهنم لك لب ؛ د نع ا 00

 هعما امو بتعلا ارث قالخ برضلا اذه ف سدا
 دصق ضرغلا ناكول جيتني امتإ ليلعتلا اذهو ٠ ( هنوكل ) لصأالا لعل (؟)

 لصاللا كلذ مهكراشي نمو عئارذلا دسب نيائاقلا ةكلاملا ىلع قافولاو فالخلا

 عنم ىلع اوقفتي نأ ةلوص آلا دعاوةلاهذهىضتقمناك هنأ هريدةلاؤسباوج (+)

 .. ةمرحلاو عنملا ىلع نوقفتم مث لب :لاقف . هيف اوفلتخا مهنأ عم م رعلا ا

 ةمرحلاب لوقلا نم مزلي ال هنأ مواعمو . اهتتحو ةضواعملا داسف ىف وهامإ فالخلاو

 اوسأدساف ناك ةحصلا لعل يلد لدي ل نإنولوةيةيكلاملاوةيعفاشلاو  داسفلاب لوقلا

 .هروص ضعبل ةبسنلاب هيف فالخ ةيفنحلا دنعو الصفنم وأ الصتم ليلدلا ناكأ
 2 اا ةياطقس تل ((

 رتعم ( خلا حلطصنلو ) هلوق

 21111 1 (ه)

 ةيفنملا ةيعبتلل نابب ( خلا نامزالتم ) هلوقف
 ابلط نوكي ام هب دارملا' نوكي تنح' + ةحابالا لمي ام عضوم ىف ىأ 10

 ؛ دارفنالا دنع حابم امهنم لكو . نيتخآلا نيب عملا هلثم الا ىف ىتأيسو . اريبخت وأ
 محلا ) هلوقو ٠ هب رومأم بودنم فاسلاو حابم عيبلاو « فلسو عيب نيب عمجاو

 اذإ هب 5100 اف ءانه ىبنلا نالباقي امم ال ماقملا اذه قا ) دحأو امهف

 (( رم لإ نال )هلو قوهنع ىبنملا عم عمتجا اذإحابسلل بيليدقو : 5 ىهملا عم عمتجأ



 يما هلاشلا )ف هلاودلاو ؟ماؤنألا وك لاننا" محلا 6١و

 0 الو عونمملاب قحأي لائعيدي : عوببلا ف 00 دهو<+ ىف ىرزاملا لاق دقو

 ءىس ىلع دحاو دقعلاو 2 نعل 02 ةصخح ا أ ىدتفشير ةدوصقم همر هلا 0

 دقعلاب هدارفنا ردقول الوهجم اهنع ريصي ةحابملا عفانملا رئاس' "ناو « زييقلا ةلاحتسال

 7 ا

 كا عونمملا كاك ديما اي مرا ءاقيك ئرق عئارذلا ةدعاقف 0

 نذل ومدقم دسافملا ءرد نآال ؛ انه ةيراج ملاصملا بلحل دسافملا ءرد ةضراعم ةدعاقف
 8 ل َُ 1

 .ناودعلاو ملا ىلع نواعت اذهلثم ىلع ةلماعما نآب ىضقت * انه نواعتلا ةدعاق

 ءارسو ) قير طلا عطعل حالسلا ء ءارشو تانك رمحلا تنعلا | قافن كك

 ةم رح ا عفانملا ادعام نمت ىف ةلابجلا 3 222 هجوو ىأ رك

 لا حالا هب ناوك رجشلا ةاقاتسمء اف ىترجام انه رجب ملم رظناو (0)

 رييكلل اعبات مرا ليلفلا ةفا ليج" اع اذكهو « رايد قاف رصلاو عيبلا عاتجاو

 :. ةعلأت نوركت لقأف كلتا 0 ةميق تناك اذإ |مف انه لصف ناكف ؟ زئاجلا

 يضر ل ل 21 ا ا _
 انا 2 انف ألا قفار . ىلثلا لصفلا نم لو اللا ةدئاقلا لا نركسو

 ىف الخد اذهل لعلف . عيبملاب عافتنالا سفنل عنملا اذهو « ةلابجلاو ررغلل عنملا لصأ
 هبمجوت ىنانسو « ةقرفتلا

 ةلثم اك نيدقعلا مض ىف هترثكو عونمملاىلا دصقلا قبس نم هركذ اف امأ (0)

 ٠ هلثمىف كلذ ةزثك ببسب . طقف عونمملاىلا دصقلا ةمهت اهبف ناك هناف ةقباسلا ليلخ

 ىوقأ انه اق

 .تدجو املو ىنعي . اعرش عونمم وهىذلا عونمملا ىلع رئاجلاب نواعتلا أ اك
 د15 لا ا ا ةيحلا ةةع اق كرام 1 ك2 لؤصأ

 ( رخآ لصأ هضراعي ملام ) هلوقب ىناثلا لصفلا ل 1



 ١/15 عباتلالل را ركملاف نييكعلاب واهم زال نع ويوم سلا 7

 ارامتعا ةلخلا ىلع اهيف فلت# هلال او رك تم طع كل لص الاخ

 2 : ةرثكو عونملا ىلا دصقلا 00 هس 12 ةينيمءاضرأ' مئاردلا ةدعاتو تلاك

 نيدقعلا اكشف َْق دصقلا ل أ 01 ص اهارب ال نمو « نيدقعلا ْ ْف ل
| 

 كد ورح طلاس 0

 لب « ىداعلا "دصقلا ىف اعين نيالا دحنوك إل نأ( ىالا

 اذا ةمرهلا قار لاو ا ةلاصالاب ةداع هيلا ليعمل ىقدسلا م أمهنم دحاو كا

 ذارقالا فان ةلخاو لك قضيب وأ :افزغ ام نيتذوشتم ةعايصلاو 0

 نآل ؛ 0 او رمألا عامتجاب هيف ءاضقلا نكمي ال ةمدقتملا ةدعاقلا ىفتقمب اذهف افرع

 رابتعا ىلع ام 1 2 5 حا رطاو اههدحأ آر 3 نم 5 الو 6 نامز هام < قلعتم

 نيصيف اهوايتعا مدع لع امأو« عباتلا ىلا هجوتملا بلطلا طقسيف رم امك ملتلا

 عوقو لهو * لاكشإ عضومو « داهتحا لح وهف ا قس نا عباتلا

 ةرثكو ) لاق «كلذ لوصح ةرثك كي لب ءاعبات هنوكل ةاعارم نودب )١(.

 لإ ذأ م ةدفع ىف ضعلا لإ اميصعل مض ىف ىأ (نيدععلا م اكل

 دصق نظ لجال ءامجرتلا كب كلام دنع عنمو ) هحارشو ليلخ لاق © فلسو عبب

 ؛ عونمملا ابرلا ىلإ لصوتلل هل سانلا دصق رثك عيب  ةعيرذلا ادس . اعرش عنمام

 نيتعلس عيبي 55 كلو 0 نا 6 رهاظلا ُْق زئاج عيبك ىأ ) فلسو عيبك

 دحأب ةعلسلل عب ىلإ رمأللا لآف ء ادقن رانيدب امهادحإ ىرتشي مث ربشل نيرانيدب

 ا هعبك ٠ 0 2 ا هام روش دعلامهعفدب رخ لا فلو نيراش كلا

 عنم ىف فالخال هنآ (كلام دنع ) لاق امإو ادقن ةسمخم امرتشيو ل

 ليلخ هرك ذام لثم ةعيرذلا امنإ ةعيرذلا نم سيلو . فلسلاو عيبلا حيرص
 : دحاعملاا لصاالا فالخ ىلع تمادانءةرتكلا نودع تل ىأ 6

 عاّتجادنعلصألا نأ ىعدي دق نكلو . اذهامبك اكفنا نيدقعلا أش لسصالاو

 عونمملا ىلإ دصقلا ىلا نب دقتلا

 ةظوقلا نع لضف للطب هب قلعش 1ك ١
 بهذلا كامتوهلصالاو .هلاعتساهلز وجبال نمل ايلحا,غوص وهعباتلالهىأ (4)

 زوحب الىناثلا للعو « ءارشلاو عيبلا زوحب لوأالا ىلعف ؛ سكعلا مأالا مأ ةضفلاو



 ترانا ةياقأا#)ا لها رشلاو رماوتالا ى "كلانا ادسلاب ا

 .نورم الاذأكو 4 حابصتساللو نفسلا ءالطل كدصقإ اممهز او ةتمملا محش نع مهاؤس َّى

 0002 : 3 ! : 2 0 ١
 لضرافال صاكلا معلا انه نكحلو 4 ةامخلا ىلع ةيف محشلاب عافتن الا معفإ 5

 3 ماعلا كيفما

 5 الا ا ل ا ع
 م7 ةنمزالا صعب فرع ئ اقياسو 6 كمحفلا م ايلاغ عباتلا راص نإف

 ندا كدا تش حرطملا مودعملاك ةلاصالاب ناك ام دوعي

 نهر ا ع

 ريثك عباتلا ىلا دصقلا نكسلو 0 مل ناو عرشلا ىف تعضو اك 2

 كلذ عم ةدعاقلاو حلا باقتا هقافتا ضرف نا

 007 اطل امانا اذهل صوصخلاب هللا دصق واو عباتلل كح ال 0

 ن1( قفل نمو ل (راجأ نم ائازر لك و لوف نأ" كانه" ماقبلل ققاوملا ناك
 اعطق ةعرفتم ماكحا اضف هل ريدقتو ضرف ىف ناك مالكلا

 ما دمك محلا قييف ىأ 00

 تاديدرتلاو ةقباسلا ثحابملا تناك نإو « ةيلوصأالا ةجيتنلا وه اذه ()

 ل الا كامو نادلا ذه ليس ىف ةفيفش و .دئااود نم واح "ال تاراهظتسالاو

 هدعأوق ىلإ
 رييغتلاف افرع دوصقملا ريغت ولف ٠ افرع ابلاغ دصق ام رابتعا ةدعاقلا نال ١(

 اهيفال . هيف
 دصقير اص هنكلو . افرع دصقلاىف اعوبتم عباتلا ةروريصقفتي مل نإو ىأ ا

 هلثم دصقيام راتعا نمةدعاقلا لعىنب اذإ : لاق ؟ربتعي لهفاعوتمهريصتالةرثك اريثك

 لب « اعوبتم ريصي ثيح هنوك ةدعاقلا هذه ىف اوطرتشي مل منال ربتعي هنأف افرع

 ريما ىأ ( نيلاجلالا) .هلؤوقو, .؟عضارفلاب اذه قا قةحتمنوألاوأ ”كفررع هانم دلظق درع

 نر اذهنأ الإ .:ىراطلارابتعاو لالا دصقلا رابتعا : نيهجولاب اقباس امبنع

 ديقي مل قباسلا مالكلا ىفو « ةرثكلاب انه ديق عباتلا ىلإ دصقلا نوكل ير اهع

 قد[ نايعا الا "هنأ قييجتولا عز لع انتا مكح ثيح ؛ قرافلا وه اذه لعلو . اب

 رثكامنس قرفلا هنم ذخؤي ام ) ابف فاتخم ةلاسملا ) لاق انهو. عرشلا رهاظ

 هريغو هيلإ دصقلا



 ١ /اا/ عباتاال لو الا دوصقملل ركحلاف .نكعلاب وأ همزال نع ىهنو,ىشلاب رمأ اذإ"

 اًئيشمرح اذإ هللا نإ اهعيب مرح اهب رش مرح ىذلا نإ:> 27 ا ا هي

 امومب رحتلا هيلادحوتىذلا وه ةداعلا ى مرحلا نم دوصقملا نأ لح ل 07 0

 . هل كحال عبت هاو هل ؟يناال 22

 هتارما ىلع جوزتي نا ا رلا حا اكن انزاحأ كد ل

 ا ةدوصمع تيب ل | حاكتلا 2 نم اذه نال 6 اهلا هدصق نكي 1

 تناكولو « عباوت ىه 0 امتإو ء اهسفنأ ىف " ربتست الو حاكتلا

 نم ري م بلط نم م اهيلع ةحوشنإ وح اغعرد ةدوصقم عا :لا'

 | سكت اذا لجزلا نأل 0 زر ل لب « ةدوصقللا مفانملا كاتب ةلاهحال دوقعلا

 كلذو 4 قادصلا 1 ل 00 هيل 0 0 قاف“ الار هتحوز ىب 9 ماعلا

 7 7 8 قرال دعب املا عفانلا اف 6 لو 8 لهو . عضبلاب عافتنالا ند 0

 اهاوسامو 5 ىه « ةيداعلا دصاقملا ىف ةقباس ىه ىلا مفانملل و وأ اهيلع هرقل

 رهاظلاو 6 ل ا 5 م هع

 اما 0 يب للا ل كا 00 6 0 لا رداظ ىف 1 1 1

 مآ و 0 ا 0 عر د متم 0 ل 00 0

 0 اك دمحأو دواد وبأ هجرخأف ( هنمث مرح ائيش مرح | ذإ هللا نإ ) هلوق

 ا ف دحاو هيض فا انج

 بابسالا ىف ةرشع ةئلاثلا ةلأسلل قحاللا لصفلا عجار (؟)

 ةعباتلا عفانملااذكو « ةرشابم ةبقرال ةعباتلا ايلوأ ادصق ةدوصقملا عفانملا ىأ (+)

 قف . الف عباوتلا نم امهاوس ام امأ . ناريتعملا امه ناذه . عفانملا نم عونلا اذهل

 هماودو كلذ .اقي امأ . عاتمتسالا هعبتيو  الثم لسنلا لوألا دوصتملا حاكللا

 رحب مل هضرغ نأ انلق اذإ اذه ٠ نيملاب ربلل حاكنلا زاج كلذلف امبنم ادحاو سيلف'
 نال اقلطم حاكتلا دقع رحب مل دارملا نوكي نأ حصيو . اقباس هيلا راشملا حاكتلا.
 عباوتلا قارطلا حرط دعل الإ حص اف ةلوهجم ةعباتلا مفاتملا

 لاقو ددرتءام دعم . عوبملا مح ةفلاخم ىف عباتلا راع مدع ىلع أ 0(



 مانا ةةلاقتلا) ئمارعلا اويرئاواالا ىف للاثلا لمعلا«! 7

 محش ءارشو « ليلختلل را ءارشو « عرازملا نيمدتل نيف لا فز يقرا

 كالذاةبشأ امو: 00 حبصتسي وأ نفسلا هب ىلطتل ةتيملا

 "1 ا ولا هونك انك كلا نان 7 نول »اوه طي غفللاو

 ناف « ليلحتلاو. م رحتلاب هي هيلا دصقلا عي رشلا ىف ءاح 3 وه ةداعلاو ةلاص |

 نإ ةمدخلا وأ « قيقرلا ىلع نم تناكنإ ىرستلا ىف اهب عافتنالل ةمألا ءارش

 ا لك الل ريزتكلاو مدلاو يلا يرش خا اقر“ 0

 مي رحتلا قلعتمفذح كلذأو . مهيلع نآرقلا لزن نيبذلا برعلا دنع داجلا فلعل

 ءاروام مكس لح او نتا مكتاهما ؟يلع كد كرار روف لاسكلاو

 كلذكو . موهفم دوصقلا] الزايع الا سفنأ ىلع مي رحتلاو نيش

 لاومأ) نومك .اب' نيدلا' نإ )' ( لطاتلاب كي عا ارك لاف

 5 ا ار لدنك نو ةهاح 0 ماما

 0 نف نعش كلامو عبتلاب دضعي اع كالذ قاوجاامو' 0 الا وه ا

 مالسلاوةالصلا هيلع ىنلل ليقو امتاوخأوةتيملا< رحدرو دقو .هل مكح الةيعبتلاب الإ

 عنم ىل [- لدا كرو ها سانلا هب حبصتسل و نعسلا هب ىللطت هنإ : ةتنملا محش َّق

 « مارح لك لا هد تاكل ضعب هيلا مهحاح مهرذعب و 5 عيبلا

 050 (ماثأ اولك" أواهوعابفاهوامخل ”ءوحتشلا مهيلع تمّرْح دوييلا هللا نعل » :لاقو

 نازجلاو . امهيف اقلطم عنملاو ل ' لاوقأ ةنالث نين اوفلتخا 01(

 نع ( حلا ىأر ىلع ( الوقوع نأ كيضلم نآكو 3ك لضورالا حالصإ ةرورضل

 ا عنم لادبإ ةظحالم عم ةلثمأالا هذه

 لصاللا دصقلا رابتعا وهو :« نيروك ذملا نيهجولا نم لوألا هجولا ىأ : (؟)

 درطملا ىأ ( طبضنملا ) هلوقو .٠ صوصخلا ىلع دصق ولو ”ىراطلا دصقلا ءاغلإو

 اهقيبطت نكمي ام عورفلا ضعب ىف دجو نإو هناف ”ىراطلا رابتعا امأو ىأ . همكح

 درطي ال 1 الإ هيلع

 ا نط قتال خو مدع(



 3/88 عباتللال لو الا دوصقملل مكملاف نيكسلاب وأ هكزنال نعيم يتلا ا

 لدتحم اذه ناف ٠ صوصخلا ىلع مرحلا ىلا دصق دقاعلا نوكي نأ الا مهلا

 اي
 عجريف « ادوصقمناك ناو : عباتلا ءاغلإ و ليصالا دصقلا رابتعا ( لوألا ) 3 : ١ :  | 019اكن - ِ

 ايام 90 هارلي «راضاإ "6 ئراطلادصقلا لاتتعا (ارخآلاو وألا فرحتك

 ("”ةالحلا مفانملا ةلاصأىف هلاثمو « هل مكسحلا نوكيف ؛ عباتلاك هاوس امو « قباسلاك وأ

 ءارشو « هب روجفال مالغلا ءارشو «هب ًابسك ءاذبلل اهمالسإإ 2*” دصقب ةمألا ءارش

 ؛ ام ”سيلدتلا ءايش الا ضب و  قبرطلا مظتل حسالسلاو ©ارمح ا
8 7 - 31 2000 5 |» 1 2 . )2 
 عنم نمىار ىلع 1 عرصلاو دمصألل بكا ءاارن ةمرحلا عفانملا ةلاصا ]قو

 ارهاظ ناكل : لا اقباس صوصخلا ىلع هدصق بيس راص ذإ : لاقول (؟9

 للص الا دصقملا ناكو صوصخلاب ءىراطلا ىلإ هيف دصقلا ناكام لاثم ىأ (+)

 ةمدخلا ايلوأ !دصق افرع هب دصقي ةيراجلا ءارشش ناف ؛ حلا ةمأالا ءارش لحلا هِف

 لصأالا الثم رخلا .ارش ناف ؛ ةمرحلا عفانملا ةلاصأ ىف لاقي هسكعو . الثم ىرستلاو

 مرحما برششلا هيف

 هلنمالا مم جرحت لع قافتالا ةباك هارت
 . هتينق زاوج ىلع مهقافتا عم . ةسارحلاو ديصلا بلك عبب زاوج ىف اوفلتخا ()

 ديصلا سيل ام لع تيدا ىف دراولا تلكلا نمت نع ملا هزاجأ مهضعبف
 هاؤس انوا © اءوتم:ةحلطللا لم ةفااتخل نئؤاطلا نصقلا تعا نرك لالا

 الاغ ناكام عوبتملا رد وكلا مومعلا ىلع ثيدحلل المح هعئم مهضعلو ٠ اعبات

 فاللتخاب افرعبلغأ الا هيف فاتخم اذه ناك ن إو . ديصلاو ةسارخلا دصق مدع وهو

 للص الادصقلا رابتعاب امر حل ص/الاىف ناكامل ليثمتلا ماقمىف ن الا هنأ الإ .دالبلا

 نع ةجاورخ قضتقي اهقباسلاك وأ اقياشهلعج ءىراط ارابتعا هفادصق 7

 انيزج اذ انة ءوزاجأ قما|ئأرز لع لوم نأ هاضتقم/ناكف : لذا نا لا

 صوصخلا ىلع ادوصقم ناكنإو عباتلا انيغلأ انك ديصلا بلك عيب عنم نم تار لع

 هليثم ددصب وهىذلا ”ىراطلا دصقلا انربتعا نكف و ؛ لواالا برضلل هب انعجرو



 (ة هل هاش دا اى ترش سرس" ب. يلا

 ف كلكم دا ا نارك ا ناتاورا ةتزثلأ هيف ةعقتم الام ىرحم

 0010 نإ دس دلل ىف اروي ناو نا لا نادعو ا هيلعو هن لقملا د

 ةهج اهيفو الإ اهيف فرصتلاو اهب عافتنالا نكع ةدوجوم نيع نم ام ذإ , جراخلا

 ١ كل 7 كايكسم ف ؛ ادهن لا هواننألا فادح دفا ١ هدم ةرطو ةعاطن

 سلا ا ل 01 نامسعلا عجريف « ءارقتسالاب رهاظ وهو « رابتعالا اذه نم دبالف

 رظن مظعم انههف « امارح اهضعب و الالح عفانا ضعب نوكيا نأ وظو' < تزاثلا

 :"نإب رض لوا وهون« ةلاجلا

 رخآلاةتاحلاو.«افرعةلاص الاب دوصقلا وه نيناخلا دحأ نوكي نأ ( اهدحأ )

 داق هدداعلا الخ لغو صوص إع 0

 « هل مكح ال رخآآلاو « فرعلاو ةلاصألاب دوصقم وه امل مكحلا نأ ىف لاكشإ

 هيلع دقع الو « نايعألا نم نيع كلع انل ©” حصي مل عباتلا بناجلا انربتعا ول انأل

 ىف بلطلا طوقس ىلع "7 ةلدألا نم وهو « ةمرحم مفانم هيف نأل , هعفانم لجأل
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 دصعي نا الإ « ةداعلاب دوصقم ريغ مبا
 ا

 ىغاي. ةيعيتلا ةبح نأو « ةقباسلا ةلاسملا ىف ىنعلا اذه نايب مدقت دقو ٠ عياتلا ةبح

 3 ا ال ل

 نمإل دع رل هنأ نت تي © لاوآلا عاوتلا نم ةسماخلا ةلآشملا ف 0١

 تحجر اذإ نكلو . ةدسفبلل الو ةحلصيلل اضحمتم ايندلا هذه ىف ةثوثمملا رومألا
 .ىأ (.رابتعالا اذه ) هلوقو . سكعلابو « ابولطم ناكو ةحلصم هنإ لبق ةحلصملا

 هيلع ثحبملا ءانبو ضحعلا مدع

 . ( خلا مبللا ) هلوق ىف ةروصلا هذه مكح ىتأيسو عطقنم ءانثتسالا )0

 .ةدسفم ةهج اهف نبع لص اذاف ةحلصملل ام نيع ضحخمب نم تفرع امل 6

 ابكلمت نكمي نيع قبت مل اضيأ عباتلا بناجلا ربتعا ولف : ةعبات ولو
 ةبترم نم لدابتلا نوكي دق لب ٠ جرحلاو قيضلا ةباهن هيلع بترتي هنآل (:4)
 هل قبسي مل نيتملا ليلدلا اذهو . ىرورضلاب لالخالا هعنم ىلع بترسيو ىرورضلا
 دنا مضيلف ىأ م اوعي لاق اذلف ٠ عباتلا ءاغلإ ةلأسم ىلع هتماقإ

 ةلاسملا ردا امذق ىلا ةثالثلا ةلذاالا



 ”١/817 عباتلل ال لوألا دوصقملل كلا سكعلاب وأ همزال نع ىهنو ءىنثلاب رمأ اذإ

 عنصتسملا سفن ندضيإك « عبات هنأ ىلع 2 1 6 حمقلا ءاعوو « خستسلا

 اصلا دنع ةعيدو هن ال « نمضي الف ؟ ال مأ

 انبات انهوصو تحلو ىيلالاركا7 هلا قا ناكل كني تان ما

 0 هي الا اذه لا هسمؤ .٠ ا ربع و
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 لصف

 تاضوافملا هيل دوقعلا نم'هيف ةعفنق ' الام رك نا" كلذ ى دارس

 : ماسقأ ثالث نم ولخم ال عفانم وأ ةعفنم هيف امو « هيلع دقعلا حصي الأ
 راح هنا ىف اك الف « هب عفتم نا امارح امعيج 2 نا ( اكنخلا

 فيك : ةلجتلا تحب نإ :نيدفللا 26 هعبب زو< ل 0 لحما 5

 هذه نم دب ال « هيلع دوقعملا ليو . مرغ وأ داسف ةيلحلا عزن ىف ناكو فحصمو

 عيبلا ىف دازيو . هفنص ريغ وأ مضل عيب. ال مأ ةعبات ةيلخلا تناك أءاوس طورشلا

 . فلؤملا هينعي ام اذهو . اعباتنوكيف , لقأفثلثلا ةيلخان وكت نأ وهو ٠ عبار هفنصي
 دقنلا عيب مهفرع ىف فرصلا نأ عم « افرص هتيمست ىف ذئتيح مالكلا قبب هنأ الإ

 نم انتلاسف . ةلطا رم ,انزو هنو ةلدام وبف اددع.هفنيصل امأو - هفسص رع 0

 طرشلاهيف مزلي الف هفنص ريغ ناكام انآ ناك مف امن :0 , ةلطأ لارا ادا

 تفرع ام ةيعبتلا عوضوم ققحي ىذلا عبارلا

 اذإ ام اهنمو . هتعتمأ هلم اعبات ناك اذإ فحصملا ثدحملا لمح زاوج اهنمو (؟)

 كسلا هلسيلو لكلا دري هناف  هعبب وحي ال ابضعب نأ رهظ مث ءايشأ ةلمج ىرتشا

 هلثمو . اعوبتم دعبف ةقفصلا هجو ناك اذإ الإ . نعلا نم هصخب امب لالحلا قابلاب

 اذانملا نم هلباقي ام بيع هيف سيل ىذلا .زجلاب كسّملا زاوجو بويعلا ىف هولاق ام
 لصأالا اذه ىلع ةعرفتملا لئاسملا نم اذكهو . ةقفصلا هجو ناك اذأ'

 ه. اوزرتحاو . ايعرش اعافتنا هب اعفتنم نوكي نأ هيلع دوقعملا ىف اوطرتشا 0١(

 هناآل « قايسلا دح غلب مل ثيحن توملا ىلع فرشأ اذإ لكلا مرح ناويحلا نع

 ةلأسملا ىف .ىث ىل- ىلع نكلو « هتاذ ىف رهاظ اذهو ٠ وبللا ةلآ نعو « هب عفتني ال

 ةيتا الا هليصافتب ثلاثلا مسقلا اهيلع هعيرفت ربظي ىذلا نإ معن ؛ اذه عرفتي ةقباسلا

 دوضقملا ةثطوتو فرع هلق كدا



 مدا هلال ) لقا رشلإو ها دا ف كلابلا لدتا ١85

 « مثلا فوصو « ةرجشلا ةرم تلدكوا "1 الملأ ؟ هلك ندع نايلا لع

 ”كلد هاتر

 كلملا ناك اذاف « را عبات جارخاف « نامضلاب جارخلا » ةدعاق ) اهممو )

 اناا نات فخار انفع كلذ دعم ان دارس 4 فاي اسنانف افرق ذا فاح

 ا ا تالا يل كلا لانا نك ترد دا ناكتسالا
 ىلع ةيراج اهدجم . عوجرلا مدع وأ قاقحتسالا ىف تالغلاب ١ عوجرلا 5 5 5 م

 الا اذه

 هنمي “* ”ىله « هيف عنصتسملا ءىثال اعبات ناك ام عانصلا نيمضت ىف (اهنمو )

 ةتاكملا ةجقوبا رولا قيلقو لكل يتلا يدم < فدبلا جك نايكلا
 2 8 . 3 3 ا 06

 دبعلالام ةميق ادع امب عئابلا ىلع عجر لاملا لجأال نّملا ةدايز انيعار نأف )١(

 ا رمل“ ناو لك لان عجر هيف ليصفتلا ىلإ دصقلا مدع انيعار نإو

 نا

 م 1 يحس للا ]لف 2 قاتعيمالا وازع عن ال1 كتاوت كلملا :كءاكذلا 8

 قاقحتسالا توبث لبق تلصح ىلا ةلغلا

 مويىلإ هدي عضو موي. نم ىأ ) كحال ؛ ةببشلا ىذل ةلغلاو) ليلخ لاق ؟ (©)

 ”كلذك رسمإو ..يضاغا ع نم نرهوم و". تصاغ نيغ نم كرار ٠ محلا

 ةعباتلا ةلغلاب مبيلع ع وجرالف . مبيلإ هنم تلقتنا نمريغل ةقحتسم اهنأب اوملعي ل نإ

 كمل ذتيح ةيعبتال هتاف اوبلع اذإ ام فالخ . بابس" الا هذبم اعرش لصاحلا كلبلل

 ىهو « بيلا رادشملا ةدعاقلا لع ىنبم همدعو درلا نم لككف ٠ قحتسلل ةلغلا درتف .مح

 عوبتملا مح عباتلا ءاطعأ

 ناكل لوط ص مي اف رس يسب ل و ل ا كاملا 08

 شاهتلا ابف عضو هيمو كيما همكم خستسملا باتكلاك هل جاتحب عونصملا لمع

 . المأ هتعنص ىف عونصملا هل جاتحا اقلطم عباتلا نمضي ليقو . طايخلل ايف هلصويل

 خساتسي ىذلا تاكل“ عونصملا هيلا جاتحي ناك اذا عباتلا نعي انع) لقو

 جاتحي ال امو هيلا جاتحم ام ةلثم الا ىف عمج فاؤملاو ٠ هنم



 1/١ عباتلال ولا ولا ركل ىكعلاب 0 ل ل

 0 ىمزالتت ىلا لئاسلا نم كلذ هيشاانر ء ايش هلا

 تب . ةيعبتلا ركح ريثكلا عم ليلقلل نإف « ةرثكو ةلق اهنبي نوكيو « ىنعملا ىف وأ

 نكلو « دوجولاىف مزالت امهنيب نكي مل نإو ؛ةعيرشلا لئاسم نم ريثك ىف كلذ
 ناكف « ًادصق ىفلملا ركح ىف ريثكلا ىلإ مخنا اذإ ليلقلا ناب فيزا اقل

 يع ىقللاك

 ىلع ةدوصعم ا .علا ةدايز 0 لهف دصق عبات "1 ا

 هيضتقت ىنلا قححاو ١ ليصفتلاو ةلمخلا ىلع ةدوصقم ت 0 ؟ ليصفتلا ع ال ةاخا

 6 َئ !ا«رايكل "ام ّ امصقت 50 دإ 6 ايليصفت ال 5 كفا نورك نأ ةيعبتلا

 اذه ضرف اذإ نوكي كاذكو « عنتماف « هيلع ًادراو ىهنلا ناكف لالقتسالا

 : ناتهح -هلف ةيعتلا مكح تسبب اذإ و « ةيعتتلا مكح حص 56 ناك ناف. بيعتلا

 تاد نانا فر را مدع ةهجو « هلحال نمثلا ةدايز ةهج

 لئاسم ىف اوفاتخا هلج الو . تالذ ىف فاتخي ؟ ال مأ ؟ هتميقب عجري لهف عباتلا

 عجرب. .ل لبهف « هلام كملنا تاككنقر يس اد 1 اذإ هلاك اظل عمو

 ةسمخو ةاش ىرتشين “اك دحاو رانيدبان وكي نأ الإ فرصلا نود عيبلا ىف رايخلاو

 ةرشعو باوثأ ةرشع ىرتشي ناك هيف فرصلاو عببلا عمتجي وأ ةران

 0 . امهرد نيرشعب رانيدلا ناكو ارانيد رشع دحاب مهارد

 وأ ) هوقو: ..لو'الا املاك (دضتلا وأ ) هلوقو ١ كلاتلاو قاتلا كاملا 00

 7 ىضتقأ هسفن وهو ؛ عيبلا ىضتقا هالك 0 لاك ىأإ( نلت

 ةقفصلا د 0 متل فرصلا

 ةيعبتلا 0 ىرخ الالع امههادحإ تبترت نيتدئاف نم ةنوكم ةدئافلا هذه 0

 مل وهو . عنتماف القتسم نيكل 1 لج دصقلا نأ الوأ ةنم درفتسا

 ىهو « ةيعبتلا هذه ىلع ىرخأ ةدئاف تبترتو . ايليصفت سيلف . القتسم سيلف « عنت

 ىف عيرفتلا ىف ءابقفلا فالتخا ىف اببس ناك مكح امبنم لك ىضقت هل نيتبج دوجو
 هرك ذام ىلع ماقملا اذه



 اتا هلال ىضا تلا ريب د ل ادا نسل ب ها

 ةمامإالا ىلع ةراجإلا ةلأسك « "2رخآ لصأ هضراعي ملام « هيلع 7'2 قفتلا عوبتملاو

 « ةرحشلا اهيف نوكت رادلا ءارتك |ةلأسمو « دحسلا ةمدخ وأ ناذألا "مم

 اذإ عيبلاو ”فرصلا ةلأسمو . ؟””ريسيلا 1 م نوكي رحبت وفاق وأ 1

 "امرا را وادا تكل قل هلق راع : لوألا 57 1 5

 18 تناكو« لقأف ةرجألا عون ثلث رّقلا ةميق تناكو . هحالص دبي مل رمثم

 لوخد نم ررضتلا عنم ضرغلا ناكو « ةرهاشمال رقلا اهيف بيطي ةدودحم ةدم ىلإ
 ىف رمثملا رجشلا لاخدإ زوحب هنأف ءرجشلا لجأال رادلا وأ ضرأ الا رجأتسملا ريغ
 ارم لاا وأ نادل رهو لاك دلل ايات ناك لداف تلتلا منع تناك اماكن الع ةراج الا

 ةلماعم تلموعف ٠ ةدرفنم اهؤوارتشازوحب ال اهحالص ودب لبق ةرعلا تناكنإو نا

 اهاص“ال اعبت اهحالص دبي ىل ىلا ةر ملل لاوقخا

 ع اهريغو « نواعتلا ةدعاقو . دسافملا ءرد مدقتو ؛ عئارذلا دسك (» (

 دااسملا رضا ةعاضلا االول

 ل ةناعءاكف فقولا نم امأ . نيلصملا نم ةمام”الا لع ةرج“الا هركت (م)

 . ناذ“الل اعبت,تناك نإ زوجت اهثلاث ضرفلا ةمامإ ىلع اهزاوج ىف ةفرع نبا

 00 5 ةمامالا ةقشم نمدشأ ايتفسضعد ذل :دحسملا ةفدخحتد كوأ نايك هلش و

 0 9 ناحل ]ع ةرطتألا راوجا ءولعمو . تزاج رئاج وهن 1 ةعلاب

 ل لطفل ناك اا ]1 كي نبا لاف وكل ناذتالا" لع | رزجأ بع“ طع ناك ذتح

 مل نوضقي نم اوذخأي,نأ .الؤطزوحب الو «ةاضقلاو ةالولا ةيطع'اك ةناعإل املا تيب

 رجلا ةرمث ةميق عم هئارك عومجب نم لقأف ثلثلا هؤاركن وكي ثيحن ىأ (4)

 عيمجنأ ؟. لماعلا فرط نم رذبلان وكي نأ لوشن ل نعل ةملك طاع دعب: ةداع

 ةاقاسملا فهل طرتشملا .زجلاك هنم هصخب ىذلا 5303 ل . هقرط نم ةاقاسملا مع

 . رجشلل ةيعبتلا ققحتت ىتح اذكهو . ثلث اثلثوأ « عيرف اعبر ناك نإ . رجشلا ىلع

 ةدق ثلثلا,ناك نآب هل عبات رجش هيف ناك اذإ عرزلا ىلع 0 هو

 ايراس عرزلا را عوبتملل حلا نوكو احن كفاسلا ىف الخد ءلقأف

 نيب ةفلتخم ماكحالا نأف « عباتلا درفنا اذإ كلذك محلا نكي مل نإو « عباتلا ىلع

 فاؤملالاثم اهنمىتلا ةعرازملاورجشلا ةاقاسمنيبو « رجشلا ةاقاسمو عرزلا ةاقاسم

 لجئالازاوجل « امهمزاولىانتل دحاو دقع ىف فرصلاو عيبلا عاتجا مرحب (5)



 ١1/8 مباتللال لوألا دوصقفلل _-_ ءااب وأ همزال نع ىهنو ءىثلاب ر مأ اذإ

 اوال لال ا دا ل ا 0

 هنلإ ةمومضا اك تناك لص ل كا ترقتفا ا 2 نايف 4 متاوجلا | 0 ” مضوو

 ريهسلا ناال اهيف!ةرفتعم ةرايسلا ةابلا تناك فيتا ل5 تراس

 ىلع وه له : حالصلا ودب دعب ىتسلا ىف اوفلتخا انه نمو . عبتلاك ريثكلا ىف

 لصأالاىلإ رطضتام اط قي ملو ةرعلا ف بيطلا ىبهتا اذاف ؟ عاتبملا ىلع مأ ؟ مئابلا

 م ل ا 0 لا ةهج ىلعديف هيلإ جاتحم ام ىتب انِإ و « هيف

 انفنتي تيلغتسا اهنأ ,ىلع 0 ينيك ال مب بةحاللا كج اين سا لع

 قشا ةراضنلاو ةيناملا كفطف | اذاف ٠ 5 مأ « اقلطم لص لإ ةيعبت نع تحرخو

 ىرحي رير قتلا اذه نم وحن ىلعو . ةيعبتلا تعطقتاف « لالقتسالا مكح ىلع عيملا

 ةحرلا هذه 0 لخدي ام لك ىف مكحلا

 نت

 رئارف" نق راح تلاادع

 2 ظ : عباتلا ىرخ كلا ىلا راحتشسم ل نسو هنلب ءىس نأ » 08 2(

 ماللا نأ ( هيف لصأالا ىلإ رطضت ام ال قبب ملو ) دعب هلوق نم ذخؤي )١(
 ( خلا ابمكحو ) هلوق ليلعتل

 ةيئاملا لمحو ةراضنلا افك ؟ ةليكتلاضاعملا الك 007

 ابلصأ نعل قتستول اهن "ال . عئابلا لعاهتراسخنوكتو ىرتشملا نع ابعضو ىأ ()
 ال وتالا ةورطلا كندَج ةدئاف رهام اصح 2 0020
 امل ىناثلا فرطلا بذج ةدئافوه اذه (4؛)

 ةريثك وأ ةحناجلا تناكةريسي ىأ (اقلطم) هلوقو ٠ هلبق ىنلا ىلع بتسمم (0)
 نموا و ,؟ضضقللا دانا ىف تارشلا ار م فسح ىبأا كانك ا

 نأب زاوجلا للعو ؛ ةضفلا عضوم قتي ناك اذإ . نيضضفملا ىمركلاو ج رسلا ىلع
 عباوتلاب ةربع الو هل عبات كلذ



 ( ليف 7 هماثلا هلالبملا ) اولا وا رماد دا ىإ ثنلإتلا لادفلا ااا

 وم ص عوبتملا ةهجب قلعت 8 رتعملا راصو 2 نييلطلا دراوت عفترا اها ىلع

 .ةضواعملا ف ضرغلا ىق 5 6 دصقب | م راضصو ياتلا لرب 1 3 ا ةهح نمو : هنأبب

 اخ اذهىف عزاش الو ةلخلا ىلع ةعباتلا دصاقملا هوحو نم كاد ربغ ىف و هيلع

 .ديعلا تلاذكو 3 ةرمعم نكت ل وأ ع 2 ةرمعلا ةرحسلا نك نأ حصيال دإ

 0 : : 2 م اا لك 27 تتاكتتلا دلما الو «ا ملاكا رغما 27 معاق نارك آل لام ناوذ

 كدا باسل داهمحاو رظن 0 ةهحلا 0ك نم معلا اذه راصف 5 كتناكشلا

 هيف نيفر أملا

 ا ىلإ ليما ىوش لب ءدح ظ- ىلع نيفر طلا بداخي مل م

 اهزورب ع ةرعا نأ لمت 0-50 0 لاح ىف نيفرطلا

 .ىه الو « حالصلا ودب لبقو راب الا دعب ا يكىل| ىف الو دقمفلا ,قء تبل رايألا

 4 رمل 0 اللا 0 . و )2 سيبلا لبقو حالصلا و هلد كءعل م حالصلا ودب لبق

 دنع هل نوكتف عاتبملا اهطرتشي نأ الإ مئابلل ءاماعلا رثك أ دنع ىهف تربأ اذاف

 د «ةيعتلا نمتدعب و لالقتسالا نم تب رق دقف اهحالص ادب اذاف « ا لا

 اكمل مكح ىلع ةعيبم ىه : لاق لالقتسالا ريتعا نم نكلو « اهدارفناب اهعبب

 ىبأو لالقتسالا مدع ريتعا نمو . اهيف ةحتاج الف « رحشلا سوءر ىلع تسيول

 .سوسحملا نيب قرف ال (دحاو ) نيروكذملا نيبرضلا ئأ (امّيَف محلاو ) .مالكلا
 .نأ ىأ نيبرضلا ىأ ( امهايذاجتي ) هقح (نايذاجتي) هلوقو . همكح ىف ناك امو

 يع ناب را 011 نان ن اتناول لا
 ايلا 0 معلا تلا 0

 1غ 0 انف تناش اق: كلذ نيو قسلا ةفلكو متاوجلا 5 2 راثعا

 .تلاثلا مسقلا اذهروصل نيفرطلا حامد ةرد لع 21 0 لا ل دنلا كك لتخا

 لصفلا رخآ ىلا ( زرب امل ىرخأ ةمج نمو ) هلوقب كلذ نيبف « هييرضب

 هعيمج قسنم مالكلاف همالك ىف ايلا نامملا ]ناار ا



 ع
 اذ! ١1/1 مباتللالل وألا دوتمتملل ركملاف نكسب ل را ا ||[

1-2 
0 

 + رابقعألاب ةيقرلا هنف:تدرفنا وأ 5 ةسعلا كشر

 2 ايداع كح وأ ف وحو لالقتسالا 2 هيف رهظ ام « ىباثلاو »

 عازتنالا دعب دبعلا لامو « 5 نع هئانغتسا دعب ناو كلوو © سيلا دك ةرعلاك

 لصألا عم هنكحو « هنع مطقنم ةيعبتلا كح نأ ًاضيأ فالخ الف . كلذ هبشأ امو

 دصقلا ىلعامهمم دحاو لك راغعا قم ديالا اذمف اهنملا 5" را مكح

 نزعل

 ردغ قلع  ن 1 ةرهاظ هيف لصألا هنيابق «ناتيئاشلا هفامإ ©« تلاثلاز ١

 : نايرس وهو الا ىف كر لولا تالف ص ع

 يجو «همارع ءاننسسالا ليم ناويللا بلوو ولام تحن رصاخلا للا ا

 راتعلاوناويملاو ضورعلا مفانك « سوسحما مكح ىف ناك ام «رخآلاو » . كلذ

 ءطولاو بوكرلاو سبللاك « ةيلعفلا تاقرصتلا ةئيهنلا هيف تلصح امم , كلذ هابشأو

 رف او رك يركع عاردزالاو عانصتسالاوةمدخلاو

 دحاو اهمف ا نكلو « هحو نم هنع درفناو « هحو نم هيحاص عم عمتحا دق
 كا

 ةلعشلا كعب ك1 دكلو ؛ مسقلا اذه نم ةلاسم لك ىف نابذاحتي ' ”نافرطلاف 5 م 3 - مه 1 © ده : 0222 ا |.

 تعبو . الثم ثدحت ىتلا اعفانمب ةرجشلا تعب ؛لوقينأ'نيب قرف الف ىأ )١(
 الصفنم رخآ ائيش . عفانملا ريتعتف ىتاثلا مسقلا امأ . 30 يك ذ نود. ةرج لا
 هن صاخلا هك 1 لع ىرتتو 3 لص الأ نع لاصقفنالا مامع

 ابلصأ 0 ا لضاو ىأ ا

 ىنعملا ةهج نم نافرط امن ال , ىناثلا مسقلاو لو الا مسقلا امه نافرطلا (ع)

 هلوقو ٠ مهضعل مهف 03 باتكلا ةرابع ىف عضولا ةهج نمال همدعو لالقتسالا ىف

 عمتجا كلاثلا مسقلا فرض نم دحاو لك نأ ىأ (هيقباس) لد فيرحت (هبحاصإل

 قباس هحوأ م6 بنصو ىف هفلاخو فصو ىف نيقباسلا نيمسقلا نم دحاو لك عم

 ١٠١ مم ج  تاقفاوملا



 (ةلضمادخ ل اا هد

 كيلا نطو مقاجا تالصاو 57 دس ةادافل كاوا دب

 ةيلكلاب عفانملا طب اوض ىهه باقرلا نا رثم دقو كاقرلا ةثييح نم لب لالقتسالا

 لطاخخو“ "لل قنلكاو كررقلا لثمأالا صوت« ضتانتلاو قانتلا مفدنا لل

 بلطلا هجوت امناو « ةقيقملا ف عومجلا اذه ىلع ادراوتي مل نيبلطلا ناك ولا

 ا

 لهذ

 ةعن أت تا انك علا ىو باقر !| مفانم نأ وهو ؛ مدقت امل الموس | 0-0 قد

 ءاسقأ ا 0 اخ : ىلع 0

 0 ادوحوالو محالل أعفلا قاع رم م 5 قلاب 4 0 اهدحأ )

 2 ءطوو 4 ديعلا هةمدحو 4 للا لق ناونحلا دلوو 6 جورخلا لبق را

 ةاقتسم ريغ انه عفانلا 5 مستقلا اده ىف ىالخ الف . كلذ هيفأ امو ةئيهتلا لوصح

 )2 ةتملأ انه ا يملا كصق "لاف ) لقتل نأ نع الصف د وحولا لا رربت مذا 4 ' اك قى

 حورل مسح اذهو . لالقتسالا ىلع ةدوصتم ل ركب ل'نإ ارا راببس تأ. (10)

 ضارتعالا

 اقسم ربغ ةد وصمم مفانملا قاع 0

 اينو ارما نييفانتملا نيبلطلا دراوت لصحب مل هنأ لصأالا اذه لصاح ىأ (+)

 هل رك داازلل اوه أدهو عوبتملا ىلا وه اما امتاد باطلا هجوت لب هعباتو لصأالا ىلع

 هذا رمن اننغاةللا اهتم ناكان امتى ءالرابتعتلا ءطقاس و غلو عباتلا ىلا هجوتملابلطلا

 اك 7 لا هجر
 اا 6 مب امهديق هناف ؛ يونا نيلاثا 00 خاطصالا

 وايل كس ارا رهن سهل وداع 522 ةوقلاب اهلصأ ىف ةعيرتالا

 تلاثلا مسقلا ىف ىتأيس اك سوسحما



 للفن عباتللالا لو الإ ا لا سلا و 10 النوع نع ىمتت» 92

 7 0 ىل لا ةانملا َن 5 4 0 ريعق احتمل 3 0 هد وطقم | ل تلق نإ اف

 اعيش كيلو عم اهيلع دقعلا زوحي و « ةدوصقم دعب دوجولا ىلا زربت

 شا انام تل 1 ىلا عجار دصقلاف « لجألا ةيب مثالا

 نك نأ لايقز نصر ذلاو ءالام دعت و ةعانص ا ةمدخ 3 ل لبق ديعلا 1

 نم نكل « اهريغو مفانملا هذه اهيف دوصقم ؛ ءايشالا رئاس كلذكو « عردزت وأ

 « دعب ةدوجوم ''” ريغ .ىه ذإ « عفانملا سفنأ ةبج نمال ؛ باقرلاو نايع 5

 دوم ءلااع[و .ةذرضقم راح اهاي دارا وكي لراس! سس 0 2

 ةعفنلا تتاكشلا لسعلا ارش كلم الان فاو 0 1 "| عفانلاف . لص لا

 كفا مسالا لانا كد كرا لع عافتنالل 'ملاعلا 8 5-0

 690 ديا تاذلا نود اهالتتسا كمال “تاذلا قاضوأ نال'« رش نأ

 )١( كلذ نم عسوأ ةشفاتملا ابق ىلإ ةدعاقلانأ مه -اهيلعمالكلارصق 0

 هنأ هب تبي« لالقتسالا مح ىلع ةدوصقم ريغ اهنأب همازلإ ضرفلا اذه ىف هل
 لالقتسالا مدعو دصقلا نيب قانت ال

 اللا لو يقفل نأ رهاب افرع معمل رفا ديزي هناف كلذ عمو (؟)

 . اهرامثإ مدع ديتعا ىتلا اهاثم ةرجشلا نع اهنمم ديزي رمث اهيف نكي مل نإو اهرامإ
 لعفلاب ةدوجوم عفانملا نكتمنإو ءاهيسي لص الل نملا صقنيوددزيو ؛ ةدوصقم عفانملاف

 , تاذلل فصو اهن"ال « ةلقتسم ريغ امبيفةعفنملا تناكن إو نيلاثملا نأ الإ ()

 ثلاثلا مقلا نم امبف « ةباتكلاو معلاب عافتنالل نيلاثملا ىف ةلصاح ةتيبتلا نأ الإ

 مح نأ فرعتسف . عنام الو لوألا مسقلاف ناكهضرفو « هدعب لصفلا ىف ىت الا
 وهو. لالقتسالا مدع عم دصقلا قيقحت هضرغو . ةلمجا ىلع دحاو ثلاثلاو لاول

 ةرجشلا نم هانرك ذامب لثم ولو . تاذفصو امييف ةعفنملا نوكل « نيلاثملا ىف حضاو
 الأ هضرف امن ىذوأ ناكل راع لا ةداتتلا

 وأ ءواؤلا طاقسأب. ابيلع ةفوظمم وأ لقتست الءنيمض !نم لاح :ةلمجا ( 5

 ريعان وطار ا رك عم اهنأ ىنعملاو ( ءارشك )هلوقفف لاثملا قيبطتل فائتسا

 لاق ٠ ىلك قيرطب ىأ ( ةيلكلاب ) هلوقو اهلج“ال باقرلا راهثأ تديز ةلقتسم
 ةصاخلا تاذلاب اهطون عفانملا نم ىهانتي الام رصحل ىكيي هنإ اقباس



 ( 6 دلال لب اللا ا هل ب رجا ارقام ذر

 رعاك

 ا ا الا نال نك نعمل كل رماك ماد ناقل نات

 هيلا ةعفنملا لقتنت ل « اهلحأ نعاهسفنب تزيمتو تزربا| دق تناكو ءطا

 وهو « مئابلا ىلا ةيسنلاب ةيعبتلل الاهإ و اعطق هنيعب لمعلا اذه قاككل ةيعبتلا الانغإ

 ١ اقف امام كلذك ور“ وقل قوما طيش # ةكيبلا فاحخملا ىف ؟وباحلا

 1 هقحتساف « لصأالا عم ة رماه ناي رك اقر

 0 اهروأ"# <الاكشإ داق ىترتسملا ةظوشا لاف“ ءأهل قاثلا 'قافحتتتما" نق ةنكتلا

 سيطلا 3 ةرعلا ناد هاك ة عنلا ؟انبل" نأ 00 "” مناملا هب قلعت نإو هطارتشا

 نم افصو تبيشاف « هباحصتسا عم الإ عافتنالا لصح ال اهلصا ىلا ةرطضم

 هدحو هؤارش رجب مل نإو هطارتشا زوجم دبعلا لام كلذكو . "ا

 ىلا ةرملك « عازتنالا ركحم الإ ديسلا هكلمي ال « هزوح ىفو دبعلا كلم هنال

 بطت مل

 كا ل لاف 2 1 3 راطالا لع ها لم دال ةنعدلا نأ .لصاخأف

 عئابلا ناكف « ئرتسملا ةبحو عئابلا ةهج : ةيعبتال ناتهج اهيف ضراعت دبعلا لامو

 ادجحضاو اذهو . ةيعبتلاتلقتنا عاتبملا هطرتشا نإف . لوالا قحتسلا هن م

 ةاملا ىلع هلوصح ىف لاكشإ ال عفانملا ىلا دصقلا 5 عبارلا نع باوحلاو )

 11 ايس تح نم ةدوصممم لهو رطنلا يدا لص ولالا لل كيم اذ كلاود

 5 ةقايصوأ ني لح 0 ىلا اهعوحر ك فهد ثا ادلفتسالا

 هل ديسلا عازتناب ىأ 77

 ةلاهجاو ررغلا وهو (؟)
 الف دبعلا عم ان ملا انتو ادصقو أدح هزيم طباض ناكر مق 2

 ةلأسملا حور وهو اذه نم ءىث ىلا ةجاح

 نزلا صرع دف يدخل ا ف طع اركب اين ال لوطا عيمج ف 0

 ةعنشلا ديؤي وه لأن 6-5 ريغ عودت لا نع عباتلا لاف لمعي كثردحلا



 ذو عباتالاللو الادوصقملل مكحلاف سكعلاب وأ همزال نع ىبهنو ءىشلاب رم

هدارفناب عفانملا ىلع ديفا نإ لوقت كاد
 0 نم 4 نوح اهعمتتا ا

 اهيلع مفتنملادي ءاقبإ نم لوصالا ولم الف « لوصأالا نم الإ ىفوتستال مفانملا نإ

 « كاملا ىنعم وهو « ءاوس لوصألا ىلع دقعلاك « اهب اهبحاص عافتنا نع اهريجحو

 2 رف « اهئاضقاب رضقنمو « الع دوقعملا مفانملاب عافتنالا ىلع زوصقم هنأ الإ

 ىداعلا فرعلا نأل « ىنملا ف كلذك ناكن إو ؛ اكلم فرعلا ىف الوعرشلا ىف

 عطقتيالىذلا ؛ ىدبألا قلطملا كلعلا وه 0 ناب" لا

 5 ملل كلام هك دق ايلا مرات زنا ال عافتناب وأ

 عتتماو « هتبقر تألم دق هن اا 1 ملا ةيفم كل ىمذلاب نم ةنفن 0

 أ . دلو أ هد نأ ىلع هم هلا ا ريد ةفاطرلا ىلع ءىّشلا ءارش

 مقانم - ةيلع رجح ال «: ال ؟كلذ هبشأ امور, ثم الو. ”"” ميدي ال نأ لك

 « عايشلا ىلع ةكرشلا نآل « ةكرشب سيلو « امات اكلم اهكلمي مل هن أكف ةبقرلا

 ةديلولاب نامت ام كفاح ةلأشملا اكرام 2 لنج را اناا ا

 2م ردم سسؤم هيلع لدتسملا لد انك لا نسن دقق . ا تود احا

 هن و

 ناك لذو :ةلابملا ةعص كغأ ”رواش يفرك امنا يشل نع 7

 نيس كا ا 0 تام ل تررد طال

 ا مو ىرتشملل لصأالا راص املف « لصآلل ةيعبتلا ؟ح ىلع « اهلصأل هقاقحتتسا
 ا.

 ؛ ةيلكلا ةيعبتلا ماكحأ ضعب ىضعتقت ىتلا ةيئزجلا ةيعبتلا هذه ةهج نم ىأ 00(

 ىف ىأ ( ءاوس لوصأالا ىلع دقعلاك ر هلدقو . اهيلع عفتمملا دي .اقبإ انه ىهو
 اذه : فرش

 متدأ نب ديز دلو مال ةشلاع ةديسلا تلاق اذاو« الثم هل الا عبي ال وأ (9)

 هل الا“ ابضيتاذل ءاينأ' لع اطال اصناو ةيراخلا هما تش 1

 دال انما ارترك نا للشام نضا0
 ضراعبلل اليلد اهلعُج ةضراعملا بلق .انيلعال انل وهف (:4)



 ( لالا يهلرتلال رجا لا تا تملافلا كفل اخ .

 كام عمم 4 ةرو وصخ الو 2 ريع ا نإو و مفانملا ل كدا باقر لا كلف

 «ن ع هب طاحلا ديقملا لعلاو طبضلاو رصحلا ىلعالا 0١7 صوصخ مفانملا

 « ةاصاخلا ةيلكللا ةهج نم مولعم وهف « مفانملا ةلمل ىلك طباض باقرلا سفنأ نآل

 ةمولعم الو 6 اهسفنا ىن ةطبضنم ريغ اهءاف « اهيف رظنلاب لا عفانملا سفن افالحب

 لصح أم قبلي طاض ىلإ تدر اداف )2 انومشم الو نع الو | الو 0 الو اك

 000 21 قبلا طفاعلا فااعتلاو علا عادلا كسلا تايلداناقات (و علا

 عنتما الاو 4 زاح عراشلا

 ذإ 6 ةعبات باقرلاف:ةدوصقملا ىه تناك اذإ مفانملا نم لاؤسلا ىف داو

 انزع 0 ًاثاطم ال ةعباتناهنأ دارأ"ن اف «دوصقملا نإ لئاسولا ىف

 عبتت دق و 0 ا كر تالذا حا ةريالوت < رتخارا يدار

 كَ ا تذاع الاف 8 و 6 انك اك أهتيعبت كلذ 0 ءرر الو ءامدجوب 0

 نيدلا

 هام ا كيلاعخلا 50 وأ نلاؤسلا ىعتفم لع ادإ مرادف 0 عباوت نم

 ك1 اا لعل ا ل ابعحلا تاور رت شا [ضوتتاال وأ كلا عبات ناجي الاو

 نك نر وز اا فكي اكل نإ[ ةيعقلا در نأ دبالف ؛ لطب كلذ

 01 رم )او 3 ه.لعاوصل د امسح 6 تاداسعلا ةدحص ق َط روسو ةلمسو ذيع كنا م 4

 باقرلا قود ىأ 0

 معلا ريغ ئرخالا طاوارقلا اف ودم ناك 28

 خلا اعرشو اعبط مدقملا هنأو ىلك رظن نايعالاىلإ رظنلا نأو نايبلا اذه نم ()

 ؛نايع الاب ابطابضن ا عفانملا ف ريتعا هنأال . كلذك اهعفانمعملوصأالاو اعلم

 هب ءاج ىذلا هييشتلا هب ىوقي مفرالوأل] هلوقو . اهيلكب تايئزجلا طابضناك

 ماقملا حضويل

 كانعاب قحاوأللا هذهلصأالا ةيعبت 4ف قدح هعباوتو لصأالل ىعتر* لا )هه(

 هبف نحت امم نكي ل نإو تارابتعالا نم



 ١ عباتلل ال كيلا دوصقمال مكمل سكعلاب و أ همزال هرع 0 ع ملا مآ اذإ

 هند سدح ها هده نم دحاو 1 5 تادسعتلاو مولعلاو عئانصلاو 4 فرحلاو

 « اذه , ىهانتت ال مفانملا نم صاخشأ هت عون لكو « رصحلا توفت داكت عاونأ

 اقردم] ل حباو قدمي عفا كارد داع مولا ل اناا عي ىل اتيردف الوفد اطل 02

 3ك نركب تبيح ع عفانملا نم ىمانتيال ام رصح َْق 7ك فانطأ ضضعب 1 مان

 كالدذو 4 هردك 8 0 1 ريغلا ن م هيلع هبر>اّؤم م أاهنم .صحخحبس 5 60 0 3 0

 انيايعمالا علا رظللإف كام عافتنالل ةكوامملا نايعالا نم نيعو باقرلا نم ةبقر لك

 دحاو زي> ىف اه هرمصدح 8 الف عفانملا نا انرظن اذا امأو . مفانملا تايلك ىلا رظن

 ل 4 ناكمالاو لادكاو كفرا بسح دصقلا هحوتن هيلا 4 اندم رطح ايا و

 ثم ام مهو رم مفانملا ظبضنت لو « ًايلك ال ايئزج اهنهج نم دصقلا

 500 أهنم طيضإ 06 6 ةلاه1ل ا ا اعرض « [لع كلا فلو 9-9 عوقولا

 عفانملا لإ رظنلا' اذاف ) ا اي 000 هك كلذو 4 مواعم ءىبسو 6 دورغ لوح

 « القعو ًاعبط ىتزحلا ىلع مدقم ىلكلاو « مفانملا تايئزج ىلا رظن را 4 5 9 ف | 5 59 ع 5 0 1 َ

 8 018 مدعم 5 وهو

 ةمّدةملا م تاوذلانأ  مفانملا دوصقملا نأ است ىلع س اذهنم نيبت دقق

 ةزاحإ ىف عراشلا امك كل رهظو ه6 ةعب اتلا 2 0 نأ ةعوبتملا 6 الد قةوتملا

 ا وب يك د سل 7

 دبعلا اذه ىلإ
 هلوقب هقلعت حصي الو . هتايح لوطفف اذكه رمتسيو ىأ فوذحمب قاعتم (؟)

 رهاظ وه م (حصت) هلوقب الو (عفتتي )
 هيلا راشأ م ( ًادوجو عوقولا ىفال) هلوقو . عفانملا سفن ةهج نه فأي(

 هلوقو . دوجولل عبات ( خلا دقعلا ف الو ) هلوقو . ( حلا هتحن عون لكو ) هلوقب

 ىزج رظن هنكلو ءامهيف ادصق طبضنتف ىأ ( خلا اهنم طبضي ىت>)

 ىلك رظن عفانملا كلت امل ىلا تاذلا ةهج نم ابيلا رظنلاو ىأ (4)

 ةلدالاوباتك م لوءالا تال ردع



 (ةضاثل»ةلاكلا ) ىازتلاو نماوألا ىف كلاثلا لكفلا 1/

 3 1 ا تا كا م

 032 ت5 نإ و اذلإ راخلاو مفانملا ةفاضإ زوجي م ماكح نوع تاع رف

 ْ طا ىلع انيلإ اهتاشإ حصي تاوذلا ا ير عل ل

 ميذك ها يش ل ير ا لا

 برشلاو لك الاب سبالملاو براشملاو معاطملا فالثإو « ةلك أملل هلتقو ناويحلا

 3 4 را اك اذ عفتني الام فالتإ انل ب ترد هضااانبا ارئا

 رحلاةلاز اك 0 الر روش سل القت هقواتإ ناكر ينو

 يل الا كتاوبلا نأ عوف فرشتلا زاوخ: تلد هيأ امو كنع سمقلا ةعالأ

 ا 1 ناو قسالو « اعرش اهكلمت ةحم ىلع ليلد اهريغو ريبغتلاو

 « حالطصا ىف فالخلا ىوس - هللا الإ اهكلع ال تاوذلا نأ 0 ل

 0 مفانملا 0 كا 2 د لا هل

 ةدعاقلا ىنعم 7 روصتو  ةعبات مفانملا نوك حصص

 ا م ريع لصفتلافف وهف اها ىلع مس نا لن )»ع تاقربو 51- باو حلاو 0

 ا اتاوذ الإ ال طباض ال مفانملا نا مفانملا دوصقلا نأ

 ااا عب ع نإو 4 رصحشت ال :انع لإ 0 ل أ د 6 0 تان

 مدخلا نم « ىمد الا هل حلصيي 0 لك || هتفلخ ل ع 0 8 5 ديعلا لا ناف

 رم الا لاق ةديعب وأ ةبيرق اهل بابسأ ىه لب « عفانملا ىه تسيل بسكلاب ةفيعض

 اكلم اهل انكلمسيلف  انل ةرودقم تسيل اهنأ ىف تاوذلاو عفانملانيب قرفال هنأ ىلإ

 تاوذلاوهواهلثمناك ام ةبسن اوبلسف ءانل عفانملا ةبسن متلاسدقو . اييسل الوايقيقح

 ا رالا فاق ىلا اولا لع ل توات اب ناخلإ

 احابمال ابولطم ناكل مفانملا نمىرورضل ةلمكت هفالتإ ناكول هنأال هب دبق (1)
 كريغل رادج فالت اك «هاعدم لع لدي الف . فلتملل اكوام هنوك لع فقوتي الف
 الثمر ادجلامدبم عرست منإ دلبلا لع هنمىشخي وقلطنا ءامرسجف ةيلث هضاقنأب دستل

 هيلع لدتست نأ حصف ؛ ةعيرشلا ىف اعقاو ىأ (؟)



 919 عباتلل الل وألا دوصقملل 0 نيكل, نزال نعرض يس اعتلال ا

 نمو « دئاوعلا ىلع م اك درا | عرشلا لوضأ نيران ال 3 افرع اهملإ

 هما كانا تو أهف 0 دمتي حلاصملا '') ةاعاوم هلو

 ءالقعلل افرعو ةداع ةدوصقم عفانملا 0 عفانملا ىه ل وحال حلاعم نأ رق اذإو

 لاو الا 0 وج هام مفانملا نإ مق دقو كدا عرشلا» 5

 .ىداقنلا تاذاعل قيتدصةسابلا نو كش مالفسلا مع ندا

 لا 2 كا ك6

 : 0 حدقب الو حييحص دك م ١ نع باوحلاف »

 او 2 لاو تافصلاىف هلام لدم ال قيفح لاا أف ل يدل اجا لإ اعف الا نأ

 0 ؛ تاوذلاو تافصلا مهملإ فاضت كرذك دا لإ 0 اك

 :تاودل لكلا الو تافصلا ن :.م انإ سيلو 4 00 86 ] وهام لاف يل نم نأ الإ 8

 انني 0 أ ىه اعاف ان اك لافالا كا افون 5

 0 5 نا 3 قيرط وأ راضملاو مفانملا "سف

 كضامملا 2 نم 3 عونلا نم 00 ا هاما ف مدقت 0 0(

 ( اعرش رابتعالا ةيرورض ةيراجلا دئاو هلا )

 حلاصملا ىأ ( لوصأالا ملاصم ) هلوقو . دئاوعلا ةاعارم ىضتقت ىهو (؟)

 لاؤضعإلا هذه نم ”الامعلا داع ةدوصقملا

 ضارتعالا قف ؛ ةدعاقلا ىضتقم هل ةدوصقم ريغ« اذه ىضذتفم عراشلل ةدوصفم

 ذو كم ناوكك ذأ 0 بت ريل ) حا ملق دقو) ةاوقديلك را

 امف ةدوصقم ريغ « ءالقعلا تاداع ىف

 . اهئاقب بابسأب اهدممو اهقلاخ هن"ال , هللا الإ اهكلم ال.تاوذلا نأ وهو (4)

 ا 1 ْئ قيقحلا كلأملا وهن

 هيلا ةيوسنملال اعف الا نملعفل اقلاخ سيل هن ال « ةرعاش الابهذم لعىأ (ه)

 ةسبن.انبلا /ةيوستملا اعف الافيعأري د أ سب ةفبلا قرط لب هيف 2 ا



 ( ةنماثلا.ةلأدملا )ب لهاونلاو سماوألا ىف ثلاثلا لاضفلا أ

 عاب نم » : لاق هنإف « كلذ فالخ ىلع ري عرالا 0 نا اثلاو

 ادع عاب نم : - لاقودد هكا ايطرتم كا مئابلل | 0 1 دق داء

 ةعفنملا العجي ل ناثيدح ناذهف 3 ناجل هك يل ارينا ةلاق ناكل

 < نايعألا مفانم رئادك لوصالل ةعبات "'“ كدنع اهنأ عم « دققعلا سفنب عاتبملل

 يدوم ناانطتلا بضيحلا كيك نيك الكاو مئابال مياتلا امههف لعج ىلب

 « مدقت امل ضراعم وهو « عوبتملا نم عباتلا لاصقتا عرشلا ىف ىلطعي وهو « 2

 احح نكي داق

 كر كلا كا ورم داتسلا نب لدا ذاب ةذوظتم عفانملا نأ عبارلاو

 ةدايز بسح لصالا نع :ع ىف دازي كلذلو دوصقم 0 اهو م اصالا ضرف

 مفانملا نوكت فيكف اذه تبث اذإ و . اهناصقن بسحب هنم صقتيو ؛ مفانملا

 "1 (انيقبا ا رتستعتلا يعملازج اطال ىءايشي دنع 3ث تراب عدو اناا

 لاحت وهو . أعم اهيلإ دصقلا مدعو اهلا دصقلا

 ضقانت الفالصفناف «ىعرش كداكلا دصقل امدعو «ىفداع ءاهلإدصتلازإ : لاقالو

 دصقلا مدع ىلع ىببم كل ال دصاق ريغ عراشلا 0

 ءاغلإ مدعو امبنم لك رابتعأ نم عرشلا انينأ ىلا ةلماعملا ىف ءالقعلا نيب را

 : ءالخ الا بناج ىف عفانملا

 فو هجامنبا هأورو ( عاتبلا طرتشي نأ الإ ) ظفلب كلامو سم هأور 491)
 انه امع فالتخا ضعب هظفأ

 ملسمل ىرخأ ةياور ىف قياسلا ك ثيدحلا مام وعل .(9)

 هاب للملا الا ىضتقم ىأ 6

 وبف عاتملا نمثأو . اهنمث هاطعأ هل نمثأو هتعلس هنمثأ هحرشو سوماقلا ىف (4)

 نوم تذل فيرنا انفال عم عيبا نعلاوزا ادا راع ندم

 عفانملا , اخلإإ فدعافلا زاضاراللا اهضنم ةضيراعللا هله هدايا لف هر وأ لما ايعأ ))

 ةدايز ءاضيأكلاثلا ىلع هبيترت نكميلاحلا اذهب ضارتعالاو اذه . لص الا بناج ىف

 عراشلا ح هب ىضقشي امل هتفلاخم نع



 ١ / عباتالاللوالا دوصقملل كسملاف نسكعلاب 5 ةئيزال نع 2 كحل وبلا اذإ؛

 امقاو الأ هتابثإ نم دبالف « هيلع لدتساا لصالا ليثمت نع جراخ لئاسملا نم

 ايناث هيلع لالدتسالا مث « ةعيرشلا ىف

 الكرأ دوصقملا ىه مفانملاف اهيلع ١7" دوقعلا ىه تاوذلا نأ انماس نإ ىناثلاو

 راصف « تاوذ ىه ثيح نم رض الو اهف عفت ال تاوذلا نأ نم مدقت امل « اهنه

 ديعتمالا يرام نلغ ةرهخالا مفانملا تناك نيحو « مفانلا ىف الؤأ دوضتللا

 تدايذلا هوه هعلستاا لقد مالا اهمع:ىاةداقعلا «قيوس+تاورل
 نأ الوأ "”لصحنام كح اذه ىفتقاف ؛ 3 وه عوبتملاو 5

 ق1 كك ااد ناكل دا " كللذو ؛ مودعملا "' ” مكح ىف مفانللا

 ؛ 0 تاذبةعنتت يما .ءاوكلا لوا ةزاجبالا ن وكت الب قاس ال

 قرأ نم راع ك فاذكو 4ةبقأللا كالثن ذاتيا انش كس ل

 7 تاوذلاةنوكت

 لاثمأ ىلع "7 اينيمناك نإ مرخنم لصأ اذهف . كلذ ريغ وأ ضرعوأ ناويح وأ

 ل الا هذه

 5 . ثاودلا كلم انك ضنا اوصف عوضا 0 ا دوجولا'

 نضر كرك اذ تعط مالا عباتلا - ءاحلإ نميهقةعدت تذلا محلا ىلع لدتسا'

 تامدقملا ىف قبسام ىلع ءىث ىف للعلا نم سيل اذه لثمو ؛ ضورف ىلع

 هررةكللا ون ركا امأ ال وأ هعنم امل املست نوكيل ءاعرش كلعلاب ةدوصقم ىلإ 0

 6 ناك لب ءكانه عنملا لحم نكي ملف تاوذلا وه غيصلا هيلع ىرجت ىذلاو هيلع

 امنأف الوأ اذه ويلا نعل ؛ اكل نصت انبلس : لوش ابن اسأراركلع دحقلا

 ايمفاخل اهنلع لوشن تاس
 هترك ذ ىذلا لصألاو ةدعاقلا ىأ ()

 تلصأ ام فالخ وهو : تضرف ةروص لكى و امئاد ىأ ()

 ةذامرلكل ىفةطناوذلاةةعتر اوهيو !؟لطابلا اذه: ىلإ: ىذأ ايلف ووش نك 0
 ةضراعملا ىلإ هدعبام ل آمو . ىلاجإ ضقن ىناثلا لاكشالا اذه لصاحخ . مفانمللا

 ةضواخملاوأ اقر ةسماوفا رجالا عا مفانملاو تاوذلا نم الك نا تابثاب

 ىلع ةينبم ةضراعم عبارلال آهو . دبعلاو لخنلا تلا سم ىف عرشلا هربتعا ام ىلع ةينبم



 ((ةيمانلا ةلاسبملا لا ىهاروثلاو ومالا 3: تلاثلا(لطألا 5_١

 عم عب !اوتلا أ ىطع. ةل#ا ىلع وهو « هيلع لدتسإ ل نم عضو ىنعملا اذهو

 ؟ا سونام نا( سلب ديل الو زمأ كل عباوت ىف ثيح نم اهب قاعتي ال تاعوبتللا

 ةعبات ال ةعوبتم كاذ ذإ ىهو «ءادتبا تددق ادا ئهنلاو رمل 5

 «ءارومأ نما اذه لقت اف

 | 1 فلي الن اك ك7 كاوا يزخر بوت لب كالا نإ لوف اما ءل ترا ءاقتتجا

 ىتلا ىه مفانملا نال « باقرلا عفانم ًاعرش كالقلا ىف "”دوقملا امإ و « ىللعت هللا

 لطلاب را نالوا ضرر الا فاذنا# تاون يتلا ل: ماسلا كلا هدو
 دوصقملا 0 اعاو تعب ترد لل قلي قل ودولة رالوا كف عمت ال الثم مهردلا 1

 ممردلاو « سباب بوثلاو « نكست رادلاو «الثم عردزت ضرالا نإ ثيح نم اهب

 مقدر سا اك اذ[ وةقيلعلا وصل اهسح رهاظاذوف « ةءفذلاب ه اق درقلا أم هب ىرتس

 عبات اللف 4 كلالملا 0 نديفتال باقرأ نان 0 نإ الوأ ردعلاو

 0 9 و لطب رع منان ههأد دعت |مف رو دعت / اداو 0 الو

 ارتد الر الإ كلما تا ل 2 ل "5 انا 6

 هب ئ دلك راش ( هللا الإ اركلمال از ؟اكنإ و عف ةانأاو ىدي « قال اكل

 امسح ديبعلل اهكيلت دصقي عراشلا نأ الإ ( امهنيب امو ضرأالاو تاومسلا كلم

 ديجب سيلف هترابع ىف لباقتلا امأ . كلذ ىف مهبساني

 ثريح نم هب دوصقملا لصح اماف ؛ الثم برشيو لكؤي امذ لاقي هلثمو (*)

 راتخاهنكلو هتاذ هب عفتني اذه نإ لاقي الف . اذكهو ءاورالاو ةيذغتلا نم هتعفنم

 هازل هانت ةيئذلا عونلا كرتو هتاذ ىلإ ال هتعفنم ىلإ دصقلا حضاو ىه اع ليعلا

 ام: الإ هيف ىنأي الف « لاكشالا حيورت موملا هضرغو « رظنلا 7 ىف مز هيك

 عانص لدجلا ةتيرط ىف هللا همحر وهف ضرغلا اذه ىلإ اليصوت ترد وه

 ىف اتضرف امإ اهيف لصأالا اذه قيمتحتا اهتركذ ىتلا روصلا عيمج نإ ىأ' (4ل

 . ةعبان تاوذلا نوكف طققف عفانملا كلم ىف 000 عفانملا نوكف تاوذلا كلم

 ىف نيمزالتم الوأ قت . عفانملا كلم الإ دجوب الو لطب تاوذلا كلم نإ ثيحو



 ١.8 عباتلل اللو الا دوصقملل كلا سكعلاب راما لوز ىتلا حالا

 اهرادتمىرديال ذإ ُ 0 رط لك نمو ةه> لك أم لهحلل 4 اندلع دقعلا عنتمأ

 الف « ال مأ لصأ نم دجوت له ىردي ال لب « كلذ ريغ الو اهنادم الو اهتفصالو

 نقع علي 0 ررغلا 3 نع ىدهنلل ا صضرف ىلع اهيلع نفعا 2

 60 ” عضبلا ةعفنم ىلع دقعلا درفت ا ولو « زئاج اهعفانمل "”عاضب الا ىلع

 نم هك لع دوقعلا جا 2 رخ طااضإ الا طا 2 لا ,ىوس مو عنتمالو 4 اًءطو قاف

 ل دا رفنالا 2 اهءلع دوقعملا باقرلا عفانم راسو ةعنصلاو ةاي رعبا ىلا لهجلا

 ىلع تار احالا َْق اهملع كرعلا| زوج «رارح الا مفانك ا 0-0 0

 ىلع كدقعلاف ىالذ 2 6 0 افاي باق را ىلع دقعلا زوج الو 4 قافتاي 90 جلا

 نم ةعفتملا ءاقتسا 0 9 رو 6 ا دا 5 ةيقرلا ىلع كمعلا مسا هيف عفانملا

 )م قاثلا دصقلاب نكل اهيلع أدوقعم ةقر || نوال 1 كلذو 4 كقعلا بلس هتسر

 ها انما ةفحاللا ا < ناب عم كلوا 0(

 0 فاضم ريدقت ىلع مالكلاف . جرفلا وهو مضلاب عضب عمج (؟)

 هتاذف فرصتلا 5لامل قلو ءهعقامل وه ام اعلطم ققرلا لع دفعا 0 عقاولاو

 هتاكولم رئاسك
 ريدقتل جاتحي الف (عضبلا ىوس) هلوقف امأ : هقباسك 0 ريدقت ىلع (6)
 هتبقرو قيقرلا تاذ لع قءلاو ئأا# ةظولا لاق ناك م قراشلا ىمملا ناكل

 اهدحوتنا ولو تاذللةعبات انك «اقلطم ةحاب هريغو 0 نم هعفانم لعج

 اهزيمب طباضإ اهنيعت نه اهطرشث فوتست مل اذإ اماو ء .طولاك اتاط» امإ تعنتمال

 ةمكح ك] ربظو ) ىناثلالاكشالا نعباوجلا ىف هيف لوقبس ىذلا وه عضوملا اذهو

 ( خلا باقرلا كلم ةزاجإ ىف عراشلا

 درفنا ولو ؛ عضبلا اهنم ىتلا عفانملا هعبتتو قيقرلا 0 ىلع دقعلا مصيف ىأ (4)

 حصي مل هتاذ تدرفنا ولو . هتاذ هعبتتو هعفانم ىلع دقعلا حصي رحلاو . عنمل اذه

 امهيف ذخؤي ملف : ةعبات ىناثلا ف ةبقرلاو « عبات لو الا ىف عضبلاو . اهيلع دقعلا

 ىبنلا ليلدب
 زوكذملا طئاضلا نسوا اا#إا ق0

 كلميال رحلاو كلم نال (1)



 مف كاسل ةلعارذلا كاوا قلاش سقف ١6

 اهانضرف دقذإ © حيحص ريغ نول 3 را نود امك داير 2 ةتبلأ ادري ال 0

 نف « ىهنلاو رمالا عامجال « امهب سيلتلا ىف لاثتمالا نكمي الف « نيمزالتم

 0 ا دالا همكم هك رت تح نيو كلينك قيل ديداص ناعلا ففتح ا تي

 اطال اعأ فيك وهوا < 0ك رتاوأ لعق فلكملا "12! ليهتلاو ارجع الأ عامجا ىلإ

 ضرفلا نآل ؛ ًاضيأ كلذك ىناثلاو . حيحص ريغ هيلا ىدأ اف «2"”مقاو ريغ وهو

 دل ماك اني نإ الإ نم 9 0ر6 داق هجرت ىييلظلا لأ

 دوصقملا وهو 5 ارالاو 6م الأ دوصعملا وهو اعومتم افرح انضر دقو 5 تانلا

 هنأل مكفلا حصررالو 3 عباتلاب قلعت ام نود ؛ عوبتملاب قلعت ام هحوت نيعتف « 5 ٍ

 وعلا ا

 (99 ابمفانم مم لوضألا ىلع دقعلاك ؛ ةنعبرشلا نم ءارقتسالا ( ثلاثلاو )

 6 لا ملم : لك نإف « اهتالغو اهعفانم عم باقرلا ىلع دقعلاو ؛ 50

 ىلع كا 3 ن أ ابا هلو «ارشضاس اني يي كافل كلجح نأ نانن الاف ءالطف ىف

 حان لك ىلا كاضقا 6 4 عفانملا ءافيتسا ةهح نم باقرلا اهعبشتو 4 2 مفانمل

 1 ا

 تلا داك كلر كلاي اد تناذلا وأ كيعلا نأ ةنلك ااماقت ا ةدفلا ا9أ/زادلا زا 3 ف طلح

 دق مفانم نآل م امل ةعباتلا مفانملا ىلعال باقرلا ىلع دع وهو ؛ فالخ الب زئاج

 ةمودعم 6 ادإو ةمودعمدقعلا تقر نوكأ ذأ اعلا د ا 0

 هيلععمتجيفرخ الا همداص هب ذخأ اذإ امبنم لكف كرت وأ لعف نأ ىأ )١(

 اك انااا

 ةلثم الاك٠ عقاو وه لب . طقف ادقعو ايضرف سيل ةلاسملا عوضومو ىأ 6م

 علا راع ضل اكو هوانا هدرا عنك امل ايقكتل كادوا اول دقعلاا دانتفا شتي ناك

 ةلاهجلاو ررغلا نم اهيف ام ىهو ىبنلا ةهج ربتعت ملف عوبتملا عم ابيلع
 اكرأ' ةمالاتغللا 5 همكح اهذحأ نامننق هذه نأ قابس (4)



 دادإ (ةماتلا كر

 ةةما ةلاكلا)

 رجالا 4 0 وماه ادع نكفينيمر دا لع ار ل

 امدع وأ ادوجو رخآلل عبتلا مكح ىف اهدا ركو تاخد 2
 ىلا فرصنا ام امأو « عوبتملا ةهبج ىلا فرصنا ام نيءاضتقالا نم "بتعمل نإف

 :ًاروم ركل دي ندر |رلدلاو تاع را | طلو عباتلا ةبج

 ىهنلاو رم الاناكن إو « اذه « اهلبق ةلأم اف هريرقت ” ”مدقتام ( اهدحأ )

 كردلو ل ب تيكذلا كح تبن اذإ امهنيب قرف الف حي رص انهو حيرص ريغ كلانه

 اهنإ و « *”ايعبت ىهنلا نوك ىلع نبي مل ءادنلا تقو عيبلا نالطبب لئاقلا نإ لوقت

 . ادوصقم هنوك ىلع نالطبلا ىنب

 ع *ةامهرلع ام ادزتانأ امإ َنِسزالتملا لع ادراوت اذإ كحال هنآ ( تاثلاو ١

 عامتجالا دنع يأكل

 ىناثلا نود لوأالا رابتعاو « عباتلاو ىلص الا دصقلا نيب قرفلا ف ىأ ()

 ريغ هب قلعتملا ءاضتق لأ ن6 كاش عباتلا ناك ناو ىدلعتلاو تطغلا"ق "كلذ نانو

 ةهج نم تآ قرفلا امنا ةيعذلا تث ىتم امهنيب قرف ال هن ال ءانه هفالخ حرص

 نوكي نأ هدحو حاصي ال سادسا ىرت !يليلدلاو ريغال ىعبتلاو لص الا دصقلا

 ديخل ةلد“الا قاب امأنيتلأسملا ىعوضوم فالتخاب ملعلا عم ؛ةيلوصأ ةلأسم ىف اليلد
 محلا بتريو ةحارصلا ىلع ءانبلل تفتلي مل احرص هنوك عم ىبنلا نك 5

 اوس اوس ئعسلاكايلضأ ادضق |ةوصقم هن رك 5 طانب" ليةهرلا هذه قلع نال

 كب تينااذا امني قاف الف ) هلْوَعل اديأت اذه 5 ذ دقو ةتاذل كوضقم الك نأ قف

 حيرصلاىهنلا ىلع هانبمن وكي نأ 4 ملو اذه كل نبأ نم هل لاقي نكلو( ةبعبتلا

 « هدعب نيايلدلا نم ىنأي ام هيف ديفي الو ليلدل ةجاتحم ىوعد هدهف « ايعبت ناك نأو
 انه ةلأسملا-عوضوم لب ةيتآالا ةلد"الا عوضوم وه كن يمزالتم اسيل امه: ال

 هب ارومأم امهدحأ نوكف طقف هلحم ىف نييئاضتقالا نم لك ربتعي ثيحن ()

 ةرابعلا رهاظ وه (منيلحما نم لكىلا هجوتمنءءاضنقالا نمالك نأال هنع ايبنم رخ الاو



 (تعباسلا ةلايلا ) ىقاوالاو لكاو الارفف ثلاثلا لصفلا اقل

 ءنإو « هنمضيت نأ هبرا نكي مل هلاح هدر مث هقاوسأ: نع ذوخأملا ءىثلا سيح اذإ

 تاع كلام .هل هلاقام ا مساقلا ن :نأ لاق 4 هتمدق نمصاب ا اك ااا ا اعلام 5-0

 .٠ ىراكتملا ىل 5 لمح 8 0 فراس || ىلع

 ءاقب 0 اهيلع هريغو كلام بهدم قى ة تعداملا ءارحإ ( 0 أ هده 0

 ااا كلا ضال او الل 0 نك ٠ أ نحنا لع ةحيفبلا ةيعاتلا

 ترا لع فرست اوف  نرتلا ديلا د نك مام فدا ٠ متحننم هكشل

 ىلا عجرت 1 كلذ نع كتحرح 3 رو . فالخلا هحو ريظ هرم ةدعاقلاب

 1 دراما نأ مع 5 0 00 كال ةناوجعمالا

 5( دو الإ اذه لع يصرع اذإ ةيورصدلا زادبلا
 روهما بهذم هو هحو هنم > نيت

 اهمالطنب نيلتاقلا رانف نسأل أشح 7 بهذم هةحوو 5 اهالطب ماع نيلياقلا

 م فدع لا عجر ير ايفل دل ار دام 58 ذأ دقو

 .عورفلا ضعب ةفلاخم هرضت ال هنأب لصأالا اذه تيبثتل ةطيحلا ذخأ ديري (1)

 ناكل ل 29 رخآ ىرش ليلد ةاعارم/نم راح اع كلذ نال ؛ هل

 ىمنلل عبات هنع ىبنلاو . ابعفانم ضعب ىلع ءالتسا ابف ةالصلا ةماقإ ناكل 0

 وع را ل كلذ يلق ل همر نقياسنلا/, ةحاكشلا دال فر. تان1/ ل2 ءااتسالا نع
 نالطيلا وتحمل نا ل0 نب كا ير

 هيف كرتشن ىدلابررادعملا وه اذه عوبتملا وه ربتعملا نأ ةهج نم ىأ 69

 تل 0 ناتعالا نرك و «فلتخ اهعروض وف هف نافلتح هادع امور« ناتلاسملا

 ىفاني هرابتعا نأال ء اعرش رابتعالا طقاسو ىغلم عباتلا نوكي هذه ىف هنإ ثيح نم
 آذار يتعي دقو.« هدرجع مجم ريغ طقف هناف ةقباسلا هل ام ىف هفالخ . عوبتملا رابتعا

 د نادل ناس لا رابعا فان ال هراعا أو. هيوقي ام هيلا مضنا
 رنا ال نكلايينلا و , مت الن, قلعت مقبانن اةلاسملا فرحا عم « ىهن ١

 ءاضالا جو



 دن اعيمج د صاقملا وصوصنلاةاعار "ا د علا هكا نبب قرف ءلا ىح

 5 اذهف « ةدوصقللا مفانملا ىلع الاَهْشا ثيح نم لب « نايعأ ىه ثيح نم اهيف

 ارضتعا ل نلت ا عفانملا نامذال ىدعتلاو بصغلا نيب قرش. 1 نم لو

 ةقرفتلا ىصن2: وه

 تنشان ةينشت هيلع هلاوا تخت ةشفارلا كرف هيض نك ل

 َُ ااومأنمر نكن دن اناوب عقلاك كأم ةههش !ملع ررقتبهنا انلقناف ؟ الم اال نا

 )» كال جارخلا رز مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق 6 1 ناك نبداسلا

 ىفغتقعهيلعو سصاغلل « ثدحن ثداح 1 لع 1 ولعيإ | نعو «ةلغ لك تتاكف

 «كالم ةبش اهلع هلررقتيال هنإ انلقنإو « ةدسافلا 2 و قاقحتسالاك « نامغلا»

 كل كف” ةظتمزا ةزغ نكد تارخ لكنا ةيحا را 3

 هنا ترغب 20و ا مم هنا ايست تل

 « هتاذ 0 تالثإ:لسوصعملا «وخلا نفق نال هلاذس ةكليطاتلا 00

 انين ه . عفانماةلح نم تاذلا مايق ن مفانملا ىلع ىدعتلا نمضي 0

 فداخلا هيلع ع نأ حصيإ 1

 ىدعتلاك | ”نلعي هيحاض دينا هلاح درااذإ :توصنملا له : لاقت نأ اشي

 در دق تيطاقلاناكاناذا ىظعلا هدلطقلارثأ الورك: ةدحاوا اب الليف وشل

 ءانصاقملا للا راطتلا ود اافألا ر ايتعا ىف كلام ةدعاق نم احاو ريسا « بصغام

 ارا ليصفلل نأ انه تلاع د 5 ىلا تكلس 1 طار

 قراسلا وأ بصاغلا يف كلام لاق ال تالذلو . هل رثآ ال نأ مساقلا نبا مالك رهاظو

 ناك اذإ لاقي ام عفد هب ديري ( خلا ررقتي ال هنأ انلق نأو ) هلوقل ليمكت )١(
 هنأ اكيكاذ انمزأ :نلقخلا ان ندض اللأ ئءراي ود كنج كر

 اهضاعبا نمضيف . النماض وهو . تاذلل 2 صقلنلا 0 بضغلاب هب دعتل نم

 لصاحلا صقتلا:ف نوكي امنا كلذ نأ تبلع ( عفانملا ىلع ىدعتلا نمضي ؟)هلوقو

 اقلطم نمضي بصاغلا نأو « ىواهسب ال هيدعتب

 ل م مج  تاققفاوملا



 الل ةلاللا) عارتلاواوماو الا تلاتلا لستلا دج 15

 ان
 هك ورح 2 نا هبر

 5 ' عاصر 5 ١
 ادهو » هتمدق نمص 00 00 نك نإو

 هريغ ىلع ائينب اذاق الإو ء هياحصاو كلام بهدم ىف رزوهبسملا ىلع وه اإ عيرفتلا'

 في الا نمو نرد
 :كاحاما | 012 21 نييابلا ءاوتشابرل 7 انا

 4 ءادتب الاك ماودلا له»: دودي جهدا اهأ اه اهاك دب ىلا ةدعاقلا 6« اهض)

 بصغلا موي نامغلافءبصغلا ىفروهشملاىلع راج كالذف ءادتب الك ماودلا سيل انلقناف-

 0 كي لا ىدقبملاك يح نك ىف تشاء اب لاك هنا انلقا نإ و« ةغيات ىفانملاو+
 .٠ أ 0 . - ٠ كك

 هلا 46 خفراب بوصغملا ن "مصل نا تجف 4 م 0 كتف لك ف ماض وقوف 1

 قددرب نأ هيلع نآل : نابعش 0 لاق 0 كلاما او كيشاو تكل ١ نبا لاق م

 كسح ةصتعم نالا هدربإ : 5 16 وا لح ن2 7-5 نك 0-5

 ا ل للا اكل النام لا ناانر ىو ةررعلا ةدعاقلا اموال

 غم كالا اءأو 3 لاعت كك تب ل لا ف تل | ناك ”اذإو . 6 مفانملا"
3 . 4 

 هكا نا ناد الا تف ع وه الك ناف لما عفانملا كلم ىلا فرصنم.

 عفانملا الو مبقلا ىل اعأ الااعأ 0

 ةدايزلاب ىدعت نوكيف « افلم 01 ظرشا“ام اع اداازإو ىا 0

 دوصقملا محنملا اكو 4 نيمتحنم ريغ نيدعتتلا ىلا و كلا 0 وهو م ىأ 0

 ىرخأ ذخآم ىلع لب هيفاني ام للع عرفي ال روبشللل فلاخلاو ء تباث لصأالا»
 رمل اةلاخ فل اخبلل ىات لص لأ اذه راثغا .اغ عف ىلا 2 ا مع

 ىفاني ال هدرجمب متحنم ريغ هنوكن'ال ا ا

 اذ رص الا دصفملا لع ىريام هلع ٠ 05 2[ وو هج اه هيلا مضنير نأ

 هجو ربظ ةروك ذملا ةدعاقلاب هوجولا هذه ىف رظن اذاف ) دعب هلوق ىنعم حضتي

 بجاولا ناكل امحنم ىعبتلا ناكو ةدعاقلا هذه تورث الول هن ال كلذو( فالخلا

 هجو فالخلا نكي ملو , اعطق عفاذملا نامض بصغلا ىف

 ةيعفاشلاك (4)

 اتوفم نوكيو قاوم الأ ريغل ربتعيف ىأ مه



 369 ًاعيجدص أةملاو صوصنلا داعارف قاعات هربغعو 2 )ا رمألا نيب قرفلا ىف

 ىهنلا » و. « هدض نع ىه وه له-ءىش لاب رمال « ةلاس«كلذكوا . 22

 « هسفنل دوصقع سيلف كلذب انلق ناف (« 5 51 أ ؤه له قا

 1 0 هضرف دنعالا 0 كح ىعنلاو رمد ن وكي الف

 كاذك سيلو
 ةيقرلا افا كلطعلا“ ناتمال- ىدعتلا“ "نا -هنايطف را ناك

 .ءذايتسالا “عيا اهات ةبقزلا كاتسإ نخ "قتلا راس كاك نا
 00 : : : 0002 سر ل

 اماو .٠ 0 أهو لقام نوصلوو 4 اك يعل مفراب نمصل كالذلف 0 عفانملا ىلع

 مفانملا ىلع ادناع اهنا نك كيَح نم « ةصاخ 95 ىدعتلا ىف ةيقرلا ناهذ

 ءايش الا هذه ىف بصغلا ىداج ل10

 تادلا ف كل كا ع انحرم

 نكي هلاحم هدر مثدعفانمو هقاوسأ نع قو رسملا وأ بوصغلا سبح اذإ » : قراسلاو

 ىوامسيا"فلتلا» نأ اهتم.: روماب ىدعتلا نائضو بصخلا,ناهط نينار" |

 .ىدعتلا ىو . ريتعيال كضخلا ىف قولا ريدت نأ اهنفوئدعلا_ 8

 نشل ةاسملا نأ اا كصيلا فقس ميقلا لعأ نضطف ا

 ىدعتملا نم ريسلاو ءءاش نإ بوصحملا ةميق“ دا كلانا 0

 اذإ هنأ اهنمو . هيلع ىدعتملا سفن عم طقف لصاحلا صقنلا شرأ ذخأ بجوتسي

 ري كلا ةدايز ىلعتلا روص نودو . بصغلا 0 ةميقلا دخان بسعلا

 « هاضرو هبر نذإ ريغب طرتشملا لما وأ ةطرتشملا ةدملا وأ ةطرتشملا ةفاسملا لع

 ةعبات تاذلاو « عفانملا امهيف دوصقملا نأ حضاوف

 اقلط. هنمضيف « اهعفانم ىف لخاد اهل يقلا عف رأف . ابتميق اهعفانم نم نأال (0)

 كاك | تال اكل مأت صخر م“ اقباس عفرالا نكن رك

 رياك فا تناك كل الغ ندع 2 نكي مل مأ ةميقلا م

 ىدعتلاو بصغلا نيب هش 0 هب دعس فلتلا 0 وه هب دعت فلتلا ىأ 0



 ا 2. املا تلا ىلا») .ئهارتلاو ةرماو.ألا ف تلاثلا ءللتننلا- +. 4

 موي ةبقرلا ةميق نمضي, امِإ و « عفانملل ال باقرال نماض وهف ابصاغ ناك اذاف

 نع ىهنلا راص اعبات ناك اذاف « عبات عافتنالا نال متل 2" هفرأب ل للا

 لعالا“# عفانملا ةميق نمضيال كل زلف « ةيقزلا لعءاليتسالا نع. ىبنلا اهنات عافتنالا

 ا لو لوأالا دنقلا ىف "كاتم مفانملا تاء نا وسلا "لورق

 كلالذ كس 0 نامغلاب '” اردلا كيور ا

 نع ىهنلل بات وه كب « هسفنل دوصقم ريغ. عافتنالا نع ىهنلا نا ذك تام
0 

 ا-يحصىهنلاب حي رصتلا عم عيبلا نك اذ اف؛ءادنلا تقو عيبلاب هيبش وهاعإو« بصغلا

 كسلا ليحتلا عم“ * حصين أى ناقل ب فلل رك ل نايلسلا ايمو ةعاخ دع

 «1ال مابجاو وه له هب الا بحاول 2 ام » هلاسم ىفراح ثحبلا اذهو

 و هب و>وسيلف « بحاو » انلق نإو ؛ لاكشإ الف (« تبحاو 0 » انلق نإف

 محلا تقو ىلإ بصغلاب نيححا نم حل 11

 مهضعب لاقو . هل ةلغ الف ةميقلا ها هير نأ دمتعاو مساقلا نبا كاف: ( 90

 0 أ كل راح ا 0 ت1 ب ا

 امأو « نيللاو فوصلاك كيرحت ىلإ جاتحتال ىّتلا ناويحلا ةلغ اذكو .الثم ءاركلا

 اكل للا 07د ةراج لو رت اك كي رحتلا نم ةلضاخلا ناو 2| هلع

 لعتسي ملو لطعام امأ او . نامضلاب جا أرد ن آل هلع قاف "لا ةلب اعم ف ةصاغلاف

 مدل مس طم ل ءارك الف اهروب اضرأ بصغ 00
 اءلصأ 00 عفانملاو ةيقرلا دصقي بصاغلاف ىأ 26

 هلع ءالتتسالا تقو نم بضاغلا نابض ىف بوصخملا ٍلخد دقو ىأ (2)

 حي نسح : ىذمرتلا لاق ةشئاع نع م احلاو نسلا فاك العلا ةااور (ه)

 : تومحلا» ريبشلا نييوودب دطلا بواد فلا كللاطللب ناز افك قدماء

 هأ ؟ احلاو ةمب زخ نبا هححصو دواد وبأو ىراخبلا هفعضو نئسلا تاك فاو

 ند ها دنا تكل راوي إ ةحيار بص هنع هني مل هن انضيشاةإ عيبلا 6 0(

 تليف الا نعيد ىبنلاوهو هبيبش نوكف (هللا ر "0 اوعساف) هلوق ىف رم لا

 مفانملا ةميقب دتعي الف ىبنلا مكح هيلع تا كلالكا رخل عفانم ىلع

 ىتح عتبتلا نأ انفرع دقو ٠ ىعبت لب ايلصأ سيل ذئنيح اهنع ىبنلا نال نمضت الو

 ىلوأ اذهف  همكح هيلع بتري مل ( عيبلا اورذو ) ى درو 5 حيرصلا



 ١ 6ا/(ميج دصاقملاو صوضنلاةاعارم قم نأو ؛ هريغو مب رضلا رم الا نيب قرفلا ىن

 : 7 0 ا 0 2
 «كلد نيس لصف ىف اهر رغد 3 000 نم كب الو . لد هعذ امال قرفلا:

 هللا لوح ةعبرشلا هقف ىف اطاثم ال اروتسد دخت يح

 له
 صتخم « ىدعتلاو » . باقرلا ىلع ىدعتلا وه ءاهقفلا دنع 4« بصغلا »

 باقرلا نود عفانملا ىلع ىدعتلاب
 ثح

 رف وهف بوصغملا هيقر كالع بصاغلا كدضصق اذاؤ امف امف " 0 12 كلذ نع

 0 سدا نعالوأ ايلا: ناكم «ةقزاخلا ةمع 1 وهو «دصق ام ةيج نم

 نع ىهنم وهف « ةبقرلا نود مفانملا كال هيف دصقلاف عفانملا ىلع ىدعتلا امأو « ف

 ا دحاو اك كتل عفانملا 3 كصقنإ 1 وهو ٠ 00 ةهح نم كح لاذ

 كرد لحال تاثلاتللا وأ عتبتلا كك 1900 ل 0
 د
 ام
 همر 4

 لئابلملا ريتك ةعف ةقيااتلا ةماقملا نق ا دضاقملا زيمم لع بتشاكا 000

 امهنم لك ىلع ىنبني امم ةريثك عيرافت 00 ل

 ماقملا اذحل ةسانملا ةعباتلا دصاقملاو ةءاص الا دصاقملا نتاسما ىأ )0

 2 ك0 نسلاو طك لا ا هص وصخ

 لارا هلم لذا هلولاو ا 0 ذافتسيل ع همدع 2

 لصفلا امل دقع ىلا ىدعتلاو بصغلا اهم كل

 ؟ احلا هأري امي ًابوجو بدؤيو 0

 2ابنم كلاملا ”نيكمن , مدعو.« ةعفملا لع مالبتسالا هعتب ةقرلإ عصع 0010

 نيينوابتييب لاخاو ةبقرلا لع لازوتسا اذإ الا "نكي ال ةعفتملا لعب ىلا كاس

 ناك_امهانحأ دصق_ىنرو .انملاب الإ امي قوش الو ناموزإب نع تعللا

 فارتعالاب هنأ رهاظو  ماكح“الا فالتخا ىف مالكلا ءىجب كانهو ء هل اعبات ىناثلا

 مزالتلاو . هكح مك احلابتريىتح ىدعتلا وأ بصغلا نم هدصق فرعي نئارقلاب و

 فلاب 50 هب الإ ب جاولا متيال امف هيلا راشأ ىذلا مزالتلا ريغ اذهيف

 ةلأسف (لا راج ثحبلا اذهو) 5 قلعت اهتوزق نأ دعب لاق كاذإف 07
 كف ظاسع ةعئاتاو ةلصأالا دصاقملا ىف جردني امم رخ ا |

 رهاظ وه ايد هعم امو ؛ هب الإ بجاولا متي الام



 (ةعالا هلاكلا زا ىسارللاو 10الى تلاقلا نكفلا س5
 ل

 لاكُشا ريغ نم « مومأملا ىف كرثلا بلطو 6 دومحلا ىف لءفلا بلط ىلع

 . هيمجاواا مي ينل لاسم نفرد اورفلاكبلا طراد هلع فقر عرب .(افلاخللوا

 حابملانوك »و « ها 17 وه له ءىثلاب يال 0 لال او « هب الإ

 اي :م كالذ هبشأ امو « ىعكلا لوق ىلع ءانب 00000

 هراشعأ قو أميف ل || فات ا كفو ؟ سقت و ةدوصقمال 4 لامع الل ةيموزل

 نانا طبل لش اهلاععا هات اذإ - لأ رطل نو وكلم كالو

 يلا ارتلاو ماب الا قم رالي و ن8 لش نأ كيرالا ةيصقلا/ معا

 قىَح : دعب ا م ل يال نقال كلا وزد ) :٠ هلوقك# ةيعبتلا

3 

 كا 3 نأ ص هبع عحلا كانا نأ ص اذ ع تاك ره دقو : الاصا راد
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 قو © كللذ نم كمتسم ىهاونلاو لا الا 2 5 اذكيف : ةعب أن دصاقمو « ةيلصا
 ا

 هولا لسغ ةداع متبال اذهف ءهجولا لسَق .افيتسال سأرلا نم ءزج لسفكا )١(

 بجبال مأ . هجولا لسغ باجبال اعبات ابوجو ءزجلا اذه لسغ بجب لهف  هنودب

 كرتبهمن] ريغ هكرتب مثأي لهف فلكملا هلعفي مل اذإو ؟ ةداع هنم دبال ناك نإو اعرش
 متيال امزأ بجاحلا نبا دنع ميراتخلاو ؛ طقف ريخآلاب الإ مث ال مأ هجولا لسغ
 وأ لقعلا طرتشلا امأو ايعرش اطرش ناك اذإالإ اعرش بجاوب سيل هب الإ بجاولا

 لك ولا "حل ادخلو نوح و ااكلإل انه ازييلروا ا اقيم ندا د نايا ضداعلا

 . بابسأالا ريغ ىف فالخلا اذهو . ةبجاو ريغ اهلك ليقو . ةبجاو اهلك طورشلا
 تاييسملا ىف. .فيلكتلا نإ اولاق .لب..راهوجيو لع عامجالا لقت دقفإ بايساالا لمآ

 ةرودقم ريغ تابيسملان "ال ؛ لتقلل ةبسنلاب نيكسلاب زحلاك اهابسأب ةقيقحلا ىف وه اممإ

 , مدقت اه ببسلا وه رودقملاو

 ىف عجري هيف مالكلاو . هنمضتي الو لب . هدض نع ايهن سيل هنأ راتخناو 0

 دجويال امهنم لك ىفوهب الإب جاولا ميال ام ةلأسم ىف مالكلا ىلإ هثحابم نم ريثك
 باطخلا قلعت ريغب فيلكتال هنأ عم . ىعرش باطخل قلعت

 دفا ص رق فارع ةعرت هاونو رماوأ ان ف فلخا كلدلو . 60

 عيبلا خسنك اهيلع ةصاخ ماكل كرت تفلحعإ نر اذهل كلخالا'اهنف "قات

 !اننلا (تقرو



 ١ 8 ميج دصاقملاو صوصنلاةاعارمقحلانأو ؛ هريغوب رصلا رمالا نيب قرفلا ىف

 « هجوتم رمالاف « صخرلا لئاسم ىف مدقت اك « نايقيقحال نايفاضإ اهدضو ةقدلا

 دبعلا ل عةكلوتلاو قفرلا امن دارملا نهتلاو رم الا ناك اذان ادنف سل

 ًادوصقم مكازعلا ف ىهنلاو رمأالا ناكف « دصقلا اذهىف امهعم صخرلا تكرتشا

 تف قفرلا قمتم ةراثحا اذإ فعلا هك ىلا اهيئار وفرار درا ا

 ةيلالقتتو )-: هلوق اًهاضتقا ىلا ةغرملا'ىظتتم: لوف ةفالخأ راتخلا اد[ را الا

 ههابشأو ( اليتبت

 لصف

 ورضف ةحخ املا بع يقاوتلاو لاو 1

 تف )قاع 0-0 ؛ ا ند راشلالا» نع ءاجالط مايا

 ىلع نيرفاكس هلال نلو) ( نه دالأ َنْعْض'ريب "تادل اولاو ) ( ”ءايصلا'مكيلع

 هيف | كاد 0 ( نيك اسم 0 ماك 00 ( 1 الايد نينمؤملا

 ع 0 ١

 ىهنلاو رمالا نم خرصلا ىرجم را> وهو ؛ ؟حلار هام انيق ا

 0 نايف ءأ ا الا نا لاذ دم وأ هح دم ءىجن ءاح ام ( ىنالاو )

 ١ ١ ىقاونلا فق ناقعلا ساتر ثورماو لا ىف لعفلا ىلع ا سيترتو . ىماونلا ىف

 كيا وتلا ف بحل 1 وأ ةللهارككلاو فقبل« زماو الا موا نادل ا

 مه ”كتئلوأ 10 را ا ا فلا (: هلومَك ةرهاظ نرصل(ا 2

 هلوسرو هللا م عطب م و: هوقو .(ن ل منَ ليز : هلوقو( دلل

 : هلوقو ( | َ 1-1 د كولو 7 صوم( يل ل

 كان ذود لور (سرش تفنن 7 1 "نيديخللا' تح الو
 ةلاد ءاش *لإ هذه ناف « كالذ هبشأ امو ( ل هب هم 0 ١ ( ردا

 قط نيرفاكلا ةطلس تحت ميسفنأ نينموملا لعج نع ىبنلا دارملا 0

 لاحم وهو . هريخم فالخ ناكل الإو اضحم ًاربخ اذه سيلو ناك



 (ةكانلا هلام يكاودلاوا رداوأألا قف تبلاتنا لظفلا

 نف) ىلاعت لاق دقو « رهاوظلا مزتلت 3 حيي رس نبا هل لاقق « رهاظلاب لوقلا ىف

 ابي لاقف ©« نيترذ لاقثم لمعي نميف لوقت ١4 ( هرب ًاريخ ةرذ لاقثم لمعي

 مطقناو ها ا لمع واف : ير رس نبا لاقف . ةرذو 3 تاردلا

 اذهو . نيتئاملا دعب ترهظةعدب دواد سهذم تناعاقلا ضعب نع ضايع لقن دقو

 لاغتو عبنت ىلع 6 رهاوظلاب لمعلاذ « رهاظلاب لمعلا در ىف الاغت ناك نإو

 باتك رخآ ىف مده اك ءاضيأ فارسا اهامهإ نأ م“ اغلا هيلا

 لا هللا ءاماّنا ض ماا و . دصاقملا

 لصف

 وهف ىهنلاو رمل دع نم موهفملا ىغتقم ىلع 0 اعلا لمجو اذه تبب اذاف

 فاسلاذخأ كلذلو .هردصو هدرو ىف عراشلا د ا م وقلا ناسا ىلع راج

 تحن اهورهقو « مئازءلاب ذخ الا ىف ىرحتلاو « ةدابعلا ف د انجل مهسفنأ حلاصلا

 ِط ةهج نم ةدوصقم ةدراو ىها لاو رم اوألا نأ اومهف مهن اذ « دبعتلا تاقشم

 ل د 1 نأ كوكس ( نيس اصل عا
 0 هب ر هرذع ٠ هريص ىفاةيعض « دف « هسفن 1 فكك ناك ال

 نال 2 لاقل كر ةيضف يس 0 و كا هلع

 82 ل نك ع كار ا ل اعقل

 ىلع هل رت نا قفرلا اح ل نك هلا رطاوحلاو .ةشوشملا عزاعزلا

 /رد ا االاسما  فييخسلاب نطل لوا ند و ظل جرحلا مفر

 ل ل لاب يضر فهلا زو مرا ل خرا 1 تليابلا

 ةدايعلاب ر مرر وتف © افيفح هيلع ل.قتلاراص « ةقشملا رس هل 0 او « ريخلا
 رع 75 [ ظ 31 ه 0-6

 ناكف ( نوُدِبحَيل الإ سنإلاَو نحلا تقلخامو ) ا اتبتو ( هلوق

 قفرلا تابجوم ا ركل ر لاقو 02-



 21 81” اعيج دصاقملاو صوصنلا ةاعارم قا نأو ب هريغو مب رصلارم الا نيب قرفلا ىف

 ةقرفتلاو ؛ءاضتقالا ةلالدىف واست ىلع ظفللا ةهح نم ىهاونلاو رماو الاف ًاضيأو

 لما امثال « ةهارك وأ مب ره ل ثا امام حوا كلو ما امال

 قرفلا من 5 نيا عب ا دال ضع اهنم ملع نإ ء!نمرفلا

 0 اةفتسال اهو : متت ا ع قو « حاصلا ىلا رظنلاو « ا عابتاب الا مشد

 ةعب رشلا ىف نوكيأل نأ رم الا ىف مزل الإ و « ةغيصلا درحل هيف دنتسن مو « يونعملا

 : لوقت لب ءاضيأ كلذك ىهنلاو ؛ ةددعتم ماسقأ ىلع ال « دحاو مق ىلع الإ

 «غيصلا ةلالد ىف قادما و د دبا قواطالا مالك

 دان كلو 1 6 دا نلف موق لا ىرت الأ 1 ةكحض راص الإو

 ءاتساإلا لم رمال انوا 01: دا رس ا

 هلوسر مالكو هللا مالكب كنظ اف . لوقعم ىنعم هل نكي ل هدرحمب ظفالا ربتعاول

 هئادلا ءاملا ىف لوبلا'نيب *) قيرفتلا ىرحب قاسملا اذه ىلعو ؟ سو هيلع هلا لص

 هيف ا نال 0 006

 كام ل دواد قو "ا 00 حرس قنا نع نيمرحلا ما امأ ىكح دقو

 خيطبلا لك أي مالسأا و ةالصلا هلعناك هنأ تك 5 6-0 هنأ كاكا دازؤف ِ؟ اراهج

 أذه درب اذهرح عفدل : لوقيو بطرلاب

 ؟ تانيسحتلا نم مأ تايجاملا نم. مأ ه تايرورضلا 01 0

 قيس 6 ةيلاقملاو هلاك[ نتارقلا نم ا بحت امو رماو الا دراوم ف ىإ

 .نكيمل نإوديري ثيح ىلإ هل ةفراصو « ماكتم لا ضرغل ةطباض ةنيرق نوكبلا 0
 دعب 'هلثم 6 :ءاضأالا كلا

 ق'اماءاةيوفلاب ةناتكملا 35 هود دقو ان للا كاواعأ هو ةموال نع تلا (:)

 ”مئاهو نيسَس ديع امانا اهر1-11) ةلفؤسل اما( طرلا 0 ١
 ؛ لوقعم ىنعم هل نكي مل ةيرهاظلا هربتعا م هيف هدرجمب ظفللا ربتعا ولف كا

 نوكي دق امهنم الك نال ؛ نيرمأالا نيب قرفال هنأ ثيدحلا هل قيس امم لوقعملا لب

 هداسفإ وءاملا سيجنت ىف ايس



 0 يسمي نسا دلو ىلا وسل ار جمل ولج عيبو

 اهرشقىفلطس هلاو . زوألاو ءزوحلاعي اك والم و ةعبب 0000 ريثك عب اكلع

 هحو هيف ام :لك 4 ء« ناك لبا اياك قاقللاو 6 :لضر الل ىاتياستلاو ةبشملا عبي و

 ,ىمدح الامم كلذهسشأ امو 6 ضاقت نا 6 لولا ةيغلا تندد :اوحلاور رايدلاك ؛ م هيعم

 000 : هلأ عنملاب لوقلا هيف 0 حصيرال اذه لثمو .زاوملاب صن هرف ا و

 ةلسلا هكدا فرب" أ اوفارتم ارو هج جاقملا دلك وددعن هاه لطي لو هلع لرجتملا

 : م ظفالا هيف 3 الو « لوخاملا 0 ىنعملاب صح 50

 لا 0 1 أ « جاتنلا جات مج 01

 : لاقي م كلذو « هلوعفم ىلإ هتفاضإ نمال , هعون ىلإ ردصملا ةفاضإ نم (؟)

 .ىذلا ررغلاو رطخلا اهيف اهلكو . ريسافت سمخم رسف دقو . ةئيسنلا عيب «رايخلا عب

 رامقتلاك اهلعجب

 ,عيبملا فل اخد امل ن0 : ادا ررغلا عنب نم خس تب دحلا حارش لاق 2

 هاى ةفشلل وأ هتراقحلامإ هف خاستيام ىناثلاو ؛ هعبب حصي مل درفأ ول ثيحب اعبت
 .ىف لمحو « عرضلا ىف ناللاو اجمل ساسأ عيب رك ذام تحن لخدب امو ٠ هنييعتو

 امم كناكا اذإ هقملا قروفحملا قاعتلا و ةلدلا نط

 الا ل ةنطملا و ةمالسلا نيب ددرت اهيرايطاقمأ و افوللااو ندا (

 ةداع هيف استي اذهلثم نأ نم ثيدحلا حارش نع هانلقنام ىلإ عوجرلا لضف'الاف

 جرح لصحب لآ تاض ءاخلا فاد 2 - 6 عنم أاذإ مزلي ناكو . هتقرعم ىف ةقشملل

 هك زار هظفررلا مما ظفر

 رودلا عيبلريرقتلا وألعفلاوأ لوقلا نم .ىثث كلذ ىف عراشلا نم درب لأ (ه)

 امم اهوحنو زوللاو زوجلاو« خيطبلاك .ىناقملاو « ضر الا ىف ةبيغملا سساالا تاذ

 ملسو هياع هللا لص هدبعىضقنينأ ًادج دعبي ؟ هرسكب الإ هتقفاومو همعط فرعي ال

 نم تلصصح اع اناس لاك نأ ىلإ ظصنا يجب افا 2 ةده: ىف ا نررك الو

 دعت اهنأ فيك : لاقي دق هنأ ىلع ةلسرملا لاصملا نم ىأ ىحلصملا ىنعملاب ررغلا

 دآم ناسصتنالا ١ ف للا نأ. الإ ؟بايايقي دراولا ظفللا نأ عم ةلسمم

 .قوسلاىف ىرتشيو عابي مٍلسو هيلع هللا لص هدهع ىف خيطبلا نكي ملأ : لوقنف لاؤسلل



 ١ ١6 امي دصاقملاو صوصنلاةاعارم لان أو ؛ هريغو م رصلا رم الا نيب قرفلا ىف

 نيح هباحأب مالسلاو ةالصلا هيلع لصاو دقو « هنع ىهنلا ءاج دق مايصلا درسو

 رف مامن هنأ « اهدحأ » : ىهنلا رهاظب انذخأ نإ نام انوا اوهتني لف مان

 , ةهفاشم ةفلاخلاب هيهن اودناع دق اوناكل هرهاظىهنلا نم دوصقملا ناكو اف « اوهتنيي

 نيح مهب لصاو هنأ « ا » هيفام اذه لوقلا ىفو « احارص نايصعلاب هولباقو

 7 0 ل [ىتانت'قاكتل درسا ]ع ىعلا نك را .اطج

 وحماس ملا أمف ؛ مهيلع ءاقبإ و « ةصاخ م قفرلل ىهنلاك لد نكات « كالذ

 0 دارأ 6 نا ةأضرم ىف عتل |لامحا ةلمضف اويلطو 5 ةحارلاب مهسقل ١

 هيلع 0 كال ا ماعلا ىج 6 هدا لوخد وهو 04 ل مام : 8 لعفلاب م1 5

 لاخا 0 نلوريصيا ال نييثلا افعضلاب قلحالاو 4 ى قفرلا وه مالسلاو ةزاخلا'

 مهر ةاض رم ىف ء ءاو لإ

 لطول يت و ل مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا نإف انفك

 ىفتقم ىلع ال « طسوتلا ىلع هريغ ىفو هسفن ىف فلكملا !ملمحيل اقالطا اهيف لوقلا

 رئاسو قالخ الا مراكع رمالا ءاخ « ىهنلاو رمالا ظفل هيضتقي ىذلا قالطإلا

 مدقت دقو « ةقلطملا ىهانملا رئاسو قالخ آلا ئقاض# نع ليهتلاو ءاةنلطلا)

 ناكحل كدودلوا هنو نقل 00 اذا“

 0 ةالضلا هيلع ىهم دقو . يناعملاىلا ت 0 ري رعاظلا ىلع للا عم

 6 ا ليق ةرعلا عي 0 0 ل م نع

 ىبنلا ذخأول هنأ عم « ةدابع هن أىلع لاصولا ىلع لاصولا ىلع مهرقأ هن“ال 01(

 هلاحىلع قب لواالا كحلا نال ءخ خسن هنإ لاقي الو . ةيصعم ناكل هرهاظ ىلع

 قعاو.ءنرعغلا عيب نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىبمن ( ثيدح ىف اك 6

 انكر نايا و سر ل لسمو ىراخبلا هج رخآ ( ةاصحلا عيب

 (ررغ هنأف 6 كيلا اورتشلال) ثيدح اكو . ةنازملاو 53 ةانياتملاو 8 هيي

 كدا طل فا رحل دوك انما كافهو.. لن هأورن

 رفصت وأ نرمحت ئأر ((00)



 (ن لير تاجر ىهالا) رءار ال ان تلاقنا لبقفلا 6

 ةالصلا هيلع لصاوو «موصي.ال لاقي ىح رطفيو « رطفيال لاقي ىتح موصي ناك

 ققرلا رعنلا ىزذم نأ احم « نهنلاب مهماع عم حلاصلا فلسا ل صاوو ؛ مالسلاو

 رماو الا رئاس كلذكو . هليلقت الو موصلا عاقيإ مدعىهنلا دوصةمنأ ال « ةمحرلاو

 ىهنلاو رم الاىزغم نم مهفي دق هنأ اك ؛ ىنعملا اذه ىلل مجار اهازغم ىتلا ىهاونلاو

 طك ا ك1 كدت الارامل ع را تيكن وو هعمل

 لع ذإ ( ضرألا ىفا ورشتناف ةالّصلا تّيِضق اذأف ) ( اوُداطصاق مملح اذإو )

 دنع راشتتالا الو « لالجإالا دنع دايطصالا ةسبالم سيل عراشلا دوصقم 3 ١

 وهو « لاز دق ءايش الا هذه نم عنلا تبس نأ هدوصقم اعإ و « ةالصلا ءاضقنا

 ْ * امنا ارحالا ماع لاوزو « ةالصلا 052

 انا علو يتلا مار عسل يودع لهنا بف

 ةلمتشمىهاونلاو رماو الا نأو « اعرش حلاصملا رابتعا ىلع ليلدلا ماق دق اضيأو

 تل نما راشلا 7 لاه ادت .انكل قالظرإلا قلع اهرابتغا انكرت ىلف.؛ اهنلع

 رانا كل ادا اسس هن مقر نم اال ياذا نأ قطرفلا نيافة ةفا لم .ايدللق

 3 كح تحل لرفتيلا فاما نه نيك راذلا 02 0

 لاصولا نأ كلذو . رمأالا كلذ دراومضعب يف هفلاخت نأ '”كشويف « هيف عراشل

 ل ا يل ازا ل يع لا انزكذ دقو 0

 بلطلا ريغ ةدارإ ىلعةنيرق ملعلا نوكي ىتح , ةغيصلا ريغ نم ةمولعم اهريغو
 فوصوملا وه دوصقملاو . امبيف فوصولل ةفصلا ةفاضإ نم (؟)و(؟)

 ةدرجم ةغبصلا ىضتقم لعفب ةقفاوملا اندصق ثيح نم ةفلاخلا لصحت دق لأ 1(
 ل تر كا انا دكا 2| نئاارقلا نع

 ند ادعس اهعمحتلا ردوا ا هللا اعادت يهز نال“ (65

 ىوس عراشلا دصقمىلإ دشرم انلنوكي ال هن ال ؛ ىبنلا وأ رمأالا دودحل نيطباض
 طقف اهعمفوقولا انمزتلا اذاف . دصقملا ديدحت ىف ةيفاك نوكت الدقو . ةغبصلا درجب

 ةعقاب ناك ذل دغر هلام لاك ع.رشلا هيلا ىري ىذلا ضرغلا نع فرحتنن دقف

 نإروك دما نار وطخا



 ١ ؟ 9 ميج دصاقملاو صوصنلاةاعارمقحلانأو ؛ هريغو حي رصلارم الانيب قرفلا ىف

 ( ةالّملا اوُمِيقأ ) : هلوقنم موهفلان إف ؛ تايهنلاىف دسافلاو « تارومألاىفكلاصملا

 60« ةقاط هب كلام لمعلا نو اوُدلْك | » هلوق نمو ءاطك' ةماداالاوا هيلع ةظفاحلا
 ؛ ةداكتلا نك لدلقتلا دفن ةويمتملا تأ عاطقتالا اتملا نود تاكش لا

 ةم ( هللا ركذىلا اًومْساَف ) : هلرق كلذكو . هَل هحوتلا ىلع ماودلا كرت وأ

 : هلوقو « طقف اهيلا نمسا هلا ال « اهيف طيرفتلا مدعو ةعملا ةماقإ ىلع ظفحلا

 ؛ ئعسلا نع لغاشلا ةسبالمنعىهنلاب « كلذل ديكوتلا ىرجم راج ( عيبا اوُرَذَو )
 نع ىهنلا دح ىلع « تقولا كلذ ىف ") افلطم عيبلا نع ىهنلا دوصقملا نأ ال

 «رحنلا موي اوم وسار ةقا "اذإ كاردكول ١لتر اك اند عب تأ ةاؤوقلا عيب

 : هلوق نمو « اصوصخ هيف موصلا عاقتإ كلت ىلا عراشلا دصق الثم هنم موهفملا

 مف لفي نأ كاكا( قفرلا (١ وه دا امو ال » : هلوق 0 4 ان ال »

 موصلا ذر كا هل مالسلاو داخل هيلع تنك كيذا : هيلع مد الو هيصخ ا

 هدوصقم نارآلاو .ارقتسالاب ققحتن مل نإو راج نعم ىلا

 اكو : لضالا هعضو بسح>- ىبنلاو رمالا دنع فوقولا هف بحل امم ناك كلدك؟

 نانلإ ىقلا عفد هيف ناف اهديدحت و ةحاصملا نيعت مدع وهو لو الار دعا عقد هيف

 انلامو : هل لوقي هن اكف ( لا ىأرلا ءىدابب ربظي ام اريثكو ) هلوق وهو فلاسلا

 كلذك ناك اذاف . نئارقلا عنتو ءارقتسالا بسحت لوقن ام "ل 2

 « هتقيقح ىلع رمالا مهف هيلع ىنس ىذلا ىحاصملا ىنءملا فاللخ رخآ صن نيبال هناف

 اليصفت ىحاصملا ىنعملاب ملعلا ىلع رهالا نم عراشلا دصق مبف فقوت ضرف ىلع
 نئارقلا نمو : ةالصلا ىلع ةظفاحما ىف ةدراولا رماو الا عبتتب مهف اذهو )١(

 « ةالصلا ةماقإ ىف هتباكح لعفو ٠ ملسو هيلع هللا لص هلعف ىهو ااا 57 ةفتملا

 اذكهو ( تاولصلا ىلع اوظفاح ) ىلاعت هلوةك ةيلاقملا نئارقلا عم

 م. نط را

 سيلف : اهنع الغاشوهل الطعم نوكي هن ال طقف ةعملا همزات نمل كلذ لبىأ ()

 راج ) لاق كلذلذ.. ةعما ةماقإ باطل لمكم ىعبت وه لب هتاذل ًادوصقم هنع ىبنلا

 حيرصتلا ناكف © هنع” ةنعر انغاىرنللا ناعت# عشلا رماالا "9897

 نكات ىللاا7



 ( يابن ةلاعبلا ).ىهار لاو ارماو الالف تلاثلا ليمنلا د "8

 هب ءوضولا زاج ءاملا ىف هبص مت ءانإ ىف لاب
 ىناعملا عبتت ىف رخ آلا فرطلا ىف هّداضي أمب ضراعم 0 اذه لزق ل

 « ةاش ةاش نيعب رأ ىف » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ىف ليق اك ؛ عيصلا ءاغلإ مم

 ناد لا ااا قادوا ترين ل لا ا ةينقل علا نإ

 + ةبجاو ةاثلا نوكت ال نأ ىلا كلذ ىدأو « ًادوجوم مودعملاو « امودعم دوجوملا

 اذإ و . ىناعملا عبتت نع ةئشانلا ةفلاخا 0010 ا ل

1 

 2 الا قابلا عم 7 ىلا غيصلا ا

 د لعهيبنتلا نم 1 لالا ءاغلإ عم عرفلا 7 حصي.الو « عرفلا

 11 الا م ,تعل اعإ 16 6 قالطإب هريشعم ر ع يما

 ع دصو ةىهاونلاو رماو ا نموه 6 نيرظنل انو لاو »+

 نايعأ ىل 2 ةلاذلا ةيلافلاوأ ةيلاحلا قيبارعلا نما 4م نرش امو )0 فلا تس

 كالارزلا ع ةق 110 ه0 لطم وأ كدنم اضاوي "< ىرخ اللا ىدلا" ماذلا الل

 لاق . ىناثلا نود لواالا اومرخ ء هيف طوغتلاو هيف لوبلا نيب اوقرف ىتح( ثالثلا

 ضارعإ!قرفلا اذه مطوقف . رهاظلا ىلع دوما نم منع لهن ام حبقأ وهو : ىوونلا

 ةرهاظلا عرشلا دعافما ع مهنم

 ضصوصخ ىفىهاونلاوأ رماو "الا نمةنسلاو باتكلا ىف درو ام ءارقتسا ىأ (1)

 تافتلالا عم بيك ارتلا, فلتخم ىف غيصلا عونت نأف , تايبنملا وأ تارومأملا هذه
 لإ ةكاغإ 01 اهيع ,ع راشلل دوصقملا ةحلصملا نيعىلع لدي اهم ةفتحما نئارقل

 دا ةهتساناو كم كلذنإ انهلوةف ٠ اهنييعتو ةحلصملا ديدحت نكمي 0000 مسام عفد

 فينا حصيو ٠ انعاةجلحملا كقارعت كاذب و :نئارعلاب و ماو الا. هده دراوم

 نكميفانزلا دحف كانه هلاثم امأ . هللثميس م ىبنلاو رم الا نم ضرغلا مهف ابيلع

 ادودحم ادصق ةحلصملا ىف عراشلا دصق هنم مهفي رمأ لكنأ ىعدنال نحن لاقي نأ

 عراشلادوصقمىلعء نئارقلاو ءارقتسالال د اذإ لوقن لب ء هرسو هتمكح ةفرعمب انيعم

 لل لعد ةةقلرا كل تملا لعين رع ةضاخل ةكحملا هن مل نإو انيعم ادودحم



 ١ ؟1/ ميج دصاقماو صوصنلاةاعارمقحلانأو ؛ هربغو ب رصلا رمألا نيب قرفلا ىف

 درجم عم فوقولا نود رواد انقل قب رفا. كالذي ىرخأ عن

 انعم ييلاوأ رم دلل أولا :تداهراتلا رول انا يفكر. :نهاوتلاو لاا

 كيب الاف © ةضر 0 ع كلذ فالح لالا سنان و ؛ ىلصم

 الكا ارم دوف 0 دي لال يملا كذا مما ورق حل كاكا عوج 17

 هلاه ال نكي 1 ادهااتيساذإ ل دست عم نما هيف كر ل 50

 عوجرلاىلا ليبسال ىهلاو رم الا درجت رابتعا مدع ىلا ىدؤي ىنعم لكف « ليبس

 «بهيلا ليبنس الق لامهالاب هيلع رك نإ ىهنلاو رماالل موهفملا "7 ىبعملا أذإف ءهيلا

 لاصملا رابتعاب لوقلا ىف رميت زار ارو اور كا عوجرلا لصاحلاف الإو

 بولطملا وهو . ىهنلاو رمالا عم اهرابتعا ىلا ليبس ال هنأ

 ؛ ةمولعملا عراشلا كعاقم نع لضارعإ ىناعملا ىلا .تافتلالا مدع نإ : لاقي الو

 دق ناك نافوب ناس الاوت لاو فلا اللب يضر ورع الا لونا

 مكحلاو حلاصملا نم لوقعملا ىلإ رظنلا نود « ىقتلتلا 0 اهانسم تلا ىأ 4

 ) ليصفتلا ىلع م نولهاج ىنحنف ةلمحا ىلع اهاتيلعا نإو ( هلوقل لياقم 0

 اهانفرع انأ رظنلا ىدابب مهفن دقو «لوأالا ىنعملا وه اذهو ء الامجإ املعن دق ىأ

 فاشتك ١ بيش وأ ؛ رخآ صن ىلع اضوقوو تيس 6 هانميفام ريغ امآ 11 2
 ىنعي . ابمهفت انك ام ريغ ىعرشلا مكحلل ةحلصم اهم مهفن نوكلا ماكحأ نم ةدعاق

 بسح غيصلا هيضتقت امع جورخلا اننكمي الف رم الل ةمكحلا نييعت ققحت ملاذإو
 اقرا

 ىنغتسيال ثيحب « قبس الأرب اخف انلا | جو نوكي نأب اذهلقتسي له رظنا ١

 عيمجأ ىف 9 ديعتلا ظحال اذه فا ناك نإ ) ا تادىعتلا امأ ( هلوشب هنع

 اًماضإ لإ ىدزتو امهم تناك اذ]ىنتلاز نوم اللا ةلىقكملا اهيكلتللا 00

 ةليثمت قابس“ ؛اهيلع ( ءاثللا و ةمكسملا هد فعال ينس الف: ءامهاضتسم كالا

 امهاضتقمب وهامن] لمعلا نأ ىلوأ باب نف امهضراعت ال تناك نإو « ةاكرلا ىفةاشلاب
 حاصنا رابتعا ىلع ىتح ؛ ىحلصملا ىنعملا نود ماكحأالا ىنبمو عجرملا امهنأ ل امل

 بصي مث ءانإ ىف وأ ةرشابم ءاملا ىف لوبلا عقي نأ نيب قرفال : .ابقفلا لاق (ه)

 ىف ؟دحأ ناوببال ) ثيدح ىف ليلدلا ةيفرح دنع مهنم افوقو ةيرهاظلل افالخ . هيف



 يالا هليل كهارزلا» داوأالا قاتلت لنا 5

 «(عببلا ' ذو : لافت هلوق جرم ءادنلا تقوى عقاولا عيبا | بكف سال و ككاو

 نك نإ 0 هب هبالوتلاو هيلا لفا عنأللا نكاع راتعالا | نم: هجوأ |اذهنو

 ربتعن نأ واخضال ؛ لاقي نأ ههوجو نف « حسفنمرظنلا ىف لاي هلو . هنم حجرأ هريغ

 ممم فوقولا قى ىريعأ اعالذف .اهونتعت مل ناف الأ « حلاصملا ىضاوتلاو رماوالا ف

 د يي رطل انل "7 لصح نا ا

 .ىلعامم نولهاج نحتف ةلخلا ىلع اهانماع نإ و ةحلصملا 0 نها ركل هاا رابتعا

 نود « مجرلا نصحما قا ركب د را يلا دال را دك نال الع ديف! ليطمتلا

 وأ « موصلا وأ « نحسلا وأ « مولعم ددع ىلا وأ « توملا ىلا دلجلا وأ « قنعلا برض

 4 مجرلانود « ماع بيرغتو ةثام داج نصحلا ريغ ىفو . تارافكلاكّلام لذب

 8001 0 اكد ريل"( كاهن امه وا هناملا) فالك درعا ناو“: 3

 ىلع هيف دح اهف ةتلضلا 00 اع مهلك اذه . ”لنملا 13 ةيكحلا ريق

 ع "لد - لوقعلل كا 0 كك قذ 1 : اذإو : هربع نود 27

 1 1 ا را يقلل رش دكا ١ انام الا ةحا دم تالذ م د امفنأ

 تاببنملاو تارومأملا ىف ةخلصملا عاونأ نم هلقتمأ امف انذنع ققحتي مل ىأ 1

 مارص ىلإ رظنلا نيلفغم ؛ هاضتقم ىلع رماو الا مهفت ىرجنو هدمتعن نأ حصي ام

 ىف رجزلاك رمأ ىف ةمكملا لقعن دقاانأ (امهدحأ) نيينعمل كلذو . ىبنلا وأ رمأآلا

 نكمي ناك هنأ عم « رجزلل اقيرط اذهنيعت اذامل لقعنال نكلو . نصحلا ىنازلا 5

 ىلامجالا معلا نم رادقملا اذهف . اذكمو لكس تاو قارا وأ ولا يرعب رجالا

 ىنعملاقأيسو ٠ ىبنلاو رمآألا رادهإ هيفنوكي دق .ىنث هيلعىنبي نأ حصي ال ةحلصملاب
 ( لا رهظي ام اريثكو) هلوق ىف ىناثلا

 اهدصقي ىتلا ةدسفملا وأ ةحلصملا ديدحت هتطساوب مهفت نأ حصي ىتح 520000

 ىينلا وأ اانرمنالاب غقرانشلا

 ةحلصملا لعجن ثيحب « ىبنلا ورم الا مهفتل انازيم ةحاصملاكلتلعجن نآبىأ (©)
 امام اتعا مدع لإ كذا نإ, هعرشلا فاونلاو"رماو“الا "جوت" ىف ةك احلا ىف

 م ا لد و رضا



 9 5 6 ًاعيجدصاقملاو صوصنلا ةاعارمق حلا نأو ؛ هريغو مب رصلارم الا نيب قرفلا ىف

 نات 2 0 سل

 اف دجن افأ را: اقف لص م قكوتلاراب لاقف « ؟كلا وعد ةالارع

 لاق 4 !(مكيينع ١ 0 كاعد اذإ ل لوس رللو 95 اوبيحتسا ( ا 7

 ل نب ديعس ىبأ نع ىراختلا فوهو ٠ هللا ءاش نإ دوعأ الو « هللا لوسراي

 ةرمألا ةريطل اولفللا: جلا 987 ةزاشإ) مكاتاو ةداضلا هيلع هيسءانبف ةعتلا 7
 للص. ىنلاو ةعمجلا موي ءاج دوعسم نبا نأ دواد ىبأ ىفو . ضراعم "من ناكن إو

 ىنلا هأرف 62 دحسملا بايب سس 3 إ 0 اوساحا د لوه هيي كا لو هلع شلل

 0 معسو .«! ملا دبعايلاعت »: : هل لاقف سو هيلع هللا لع

 4 قف رطلاب سَ )») اوسلحا 2 لوي قيبررطلاب وهو 6 هيلع هللا ىلص هليأ وشو

 اودلحا لوقت كتعمس ::لاقف« كناشاام د. : لاققمالسلاو الاطلال 5

 مو 0 و20, راخلا يؤ 6 ةعاط ملا را

 ارزعملا تقوم يكوداف ما نق قبب الا رضعلا ادحأ, لسنتإلا
 1 ل .٠ اهب 3 . م. 3 5

 درب و ا ١ : مهصعل لاقو : ا ىح اهل : مججرحعل لاف ىلا رطلا شا
 تى ام تى ا

1 3 0 
 نيتفتاطلان *.م ةدحاو اكل فعلا مق م دعو هيلع هل ىلصأ ىنلل كلَ وك ذف 1 د م

 ظكحيرأ ل 2000 ب ما لااا ني 01(

 هيلع لع هنأو . صصختلا ىلإ هدشرب سو هياع هللا لص ىنلاف ملكتي ال أ لعمل ىلع

 نظن هجو ىأ ىلع . ةيا الا هذه ىضتقم  ةالصلا فولو - لوسرلل. ةباجتسالا

 فل ٌوأأ ضرغ ىلع هيف ةلالد الف . رمالا ل!

 را م ل ا 1 اعلا فاد 0 لديال كا مدع (*)

 رظالا ةدك نم فلؤملا ضرغ لع لدبام 5 َى سيلف فئعل هل هناك 2 الضف»

 ةالظلا خلع 'ئبنلاا نما ومهف نؤتوكوللق اةاليطلل :نيارختؤملا نأ لع 300 ا

 مالا ادرج دنت قنا رك 2 اهناندلا



 كارا هنأت ) اولا! اوال عفان نكمل 6

 نم مث ذأ . ركيلع الهاف جل انتل كرذك متأفأ :! كلذ لع. ال قفاتملاو

 «ى1 را كلذ

 ا انه داما نو ةيلقادفلاو ال نعل يعف ورتس ١ إد ركأد نع

 قيفوتلا هللبو
  ةعباسلا ةلأسملا

 : هلف حيرصلا اما حم.رص ريغو « حم. رص ل د هازتلاو ا

 رْظن 0-2 ةيحاصم لع هيف 0 تعال هدرع ثيح نم ( اههدحأ ) : نارظن

 كنع لفرفإ راق « ليلعت ريغ نم ا دنعتلا ىرخ ةغيصلا درك عم ا

 ( الا اوف رد ةليقك ىهذ ىح نام كالا ني نسل ادععال

 ل 9 00 هوقو تلا هب كلام ايفل ا رتل » : هلوق عم

 عم را 6 حلا موب اوموصت و 0 3 ميبلا اور ذو ) : هلوقعم 57

 ن رمالا نيب ةقرفتلا ةيف "7 يقي ام كلذ هيشأ امو ' ” ءاواضاوت ال د :هلوق

 207 ا ّىلأ 0 جرخ مالسلاو ةالصلا هيلع 7 حيحصلا ىفام وحن اذهو

 ىلصو « ”ةبجن لو هيلا تفتلاف « يأ اي»: مالسلاو ةالصلا هيلع لافق ىلصي وهو

 ةغيصلا رابتعاب ىأ )١(

 ةحلصملا كلت نازيمب ىبنلاو رم“الا نم ضرغلا مهفي هنأ لاقي ىت- تا

 ةيرهاظلا قيرط اذه (©)

 ام لمعلا نم اوفلكاف ) ظفلب دواد وبأو ناخيشلا هآور ثيدح نم ءزج 06

 ( نوقيلعت
 رطفلا موي اوموصتال ) امهدحأ نيثدح قئاقحلا زونكىف ىواخلا ىور (0)

 (رحنلامويورطفلاموي ,موص نع ىبن)امييناثو . ةيلحلا ىف يعن ىنأ نع(رحنلا مويو
 نيخيشلا نع
 ( 717 ١- ج) مد 6

 ةهجو قيبظت هب حضتي ام ىناثلا رظنلا ناب ىف ىنأيسو . نئارقلا ىضتقمب ىأ (0)
 انه اهم لثم ىلا ثيداح"الاو تاب الا هذه ىلع لوالا رظنلا اذه



 3 3” داهتحالاب )2 بدنلاو بوحولا نيب هيتارم كنا قلطملا زيها

 هوَ 0 ع 5 مح 3 3 1 : 5 7

 ملظا 200000 تلزاق ؟ ماضي ملا انيأو.: ةباحصلا لاقتلرن اننا 1

 هلل صفا لوس احا 0 كذا قش هب الامانه يا ةياور فو . ( مظع

 هيل 3 قاع هكا لو 2 ماب هناعإ س ا 18 : اراقب. طوال ع جالس ) ؟ 2 لحل دعب

 ع كرشلا نإ را: ناار للعلا" 0 يطا :. كاذب سيل ها

 ذر ىميوشا شبا ذرب اور قدرنا يا راك ا (”يظع
 ثلا لوس | ىو طعيعتماو قيانع نتا ناش نان ار

 مالسلاو ةالصلا هيلع كحضف - ثيدحلا اذه نم-امهمهأ ام د هيلع هّلا ىلص

 بذك تدحاذإ : ىلوق اَمأ . نيقفانملا نهب تصصخ اهب ؟نيلوركلام » : لاقف

 ل 1 نوفاَتملا كءاَج اذإا )"< راش لارا د فرت

 : 4 1 كلذ نم مت دا لع د لات كنذك مئافأ ! ةبآل

 هلضف نع 1 1 نال 3 4 ند م مهمو ) ع ل مف كالذف فج ادإ

 سس يد

 0 1 : ال انف كاذك 1 ثالثلا تايآلا 0-5

 0 0 5 50 لوف ام 8 0 كلذ

 : هنيدى 0 نكعؤم ناسا لكشف ٍإ ةبآلا ) لابجلاو ضرألاو تارومدلا اع ا

 4 ةيناللعلاو ريعلا ف ىل اذ ١و 0 وع ةيناللعلاو علا ُْف ةيانحلا نم لستغل 00

 ىذمرتلاو ناخبشلا هاور (19)

 الف ( نوكرشم مثو الا هللاب مرزكأ نمي امو ) ليف نم ةياالا نورك 5 0(

 ةباحصلا ةصق ىفو « هعم نامبالا دجوي الو كرشلاب نامالا سبل ىنأت فيك لاقي
 ةحبرصلا ريغ ىهاونلا نمتاقلطملا هذه نأ ىلع ةحضاولا ةلالدلا ثيدحلاو ةب'الا ىف

 دقو ىبنلا بتارم ىلعأ ىف ثيدحلاو ةيا الا ىف ىهف , هدنع فقوي اديدحت ددحت م

 : ىرخأالا بتاربلل ةلماش اهنا ةباحصلا مهف

 قئاتننلاو ىذفوتلاو :ناحستلا هارد 00



 ع

 (ةسالانبلا«ةلاطسملا“) قفاوتلاو اؤماؤألل قا ثلاثلا: لظفلا ١ ١

 0 ا اا ا

 ا نإ كرك اقف -أ وصررو ايدل أ ءطفام ةسؤسقملا ةفاسوأ نويلاودكلا وحان

 ء اعلا ننام دل نوؤت ( نافاشسو ار قشلاب رأي هللا نإ ) .: قايقاإوف

 وه اذهو « اهيلع هركش مث هيلا اهدرو اهبحاصل معئلاب رارقإلا لدعلا ئىطقأ نأ اًناَغ

 نإف ؛ هعباوت حارطاو رفكسلا نع جورملاو « هعئارشب للمعلاو نامي الا ىف لوخدلا

 غلبي نوكي ال هاا ل ل

 ده ذارقأ عيمجىف ةيب وب رلا ىتح ةيفوت ىلع ردقيال دبملا نا نتاع ءدلا اذه َق

 ىفسلطي, ةلخلا ىف ىلطي !؟لدعلا ناف « اضيأ كالذكف ليصفتلاب رظن نإف « ةلجلا

 0ك كيتو هدلقو هزه لو لدملاو 206 ا نك نإ قاطا نيل دل لا

 افلا وهو 0 ا نا رس كا ا مانا ف ا بلا ف ا

 0 ها ( مظع مظل كرشلا نإ ) هللاب كرشلا هالعأ ناف

 نمؤملا .لازب الف « 0 5 الا 212 وا م ا اهاندأ

 . كلذ ىلع وهو هللا تلي ىت> «رومأالا هذه ىف داهتحاو رظن ىف

 ال قل هبللملا ركاب ةلملللا ىاوألاو زماو الا ةإ ليف الفت لح ران

 ن1 ا ل م

 د 4 01 رو ا م ع رع لن يح و
 ا لا ل

 نوجرحتي و « ميرحتلاب مزحلا نع نوفقوتي ملاصلا فلسلا نم سانلا ناك

 اذإإ ل فلا ىف نولوقي ادداكا لاين اجار, انكم ودل د وز لدلك كبارا نأ نع

 يل ا اا ا اذه كحال :ةنفاراقس

 1 و 0 2 ةدودعم ريغ « اهالولدمىف ةقلطمروما ا

 اذهو ”لالح اذه بِدَكلا مك ملا لس ا ور كاس لاق دقو

 .ىلع ةدايز - لصألا اذه دضعب ام ءاج دقو ( كدككلا هلا لاو 6 مارح



 ١21 + داينخلالاب ءاكاذملاو فرسان قرن ات ممل 11

 الا: ىلع اتقن | بضل ةبغر تغري الف. .ًامهار ًابغار ؟نمؤملا نوكيا 0

 هيا تاي معاي رث وأ 2 1 اهتلا ىل !| هذدب ابق ىف 956 ةيهر تبهرد ال هل سيلام

 517 اذاف « نسحنم م 1 كا مهيلع در هن 1 مطامعأ ءىبب انلا لهأ 523

 ةواجخ 000 هدم هيا لهأ 0 : مهم لو 1 5 00 ىلإ : تك

 «.؟ىهلابعأ ملمع نبأ ءرصتم يفإ : رتنلق ميك تاذاف عى نم مط
١ 

 هلدهشي حيحص ىنعملاف الا : كاذف 2 نإف : مدقت 0 ”ا : لقنام اده

 6 لامعا ع ين راقلا' لخأ رك تشان ا عاب رتل وأ 2 : ىور دقو . ءارقتسالا

 رك ذو . عمطيف « مهمريخانأ : لئاق لوقيف « نسحنم مهل ناك ام مهيلع در هن ال

 : لئاق لوقيف « ءىس نم مط ناك امع مه 1 هنأل مهامعأ نسحأب ةنملا لهأ
 و 3

 .لرعاحا 06 هباورلا ع ى 6 ىعملاو كا ؟ مهجر 5 كا ند نم

 ايم احرار 5 اذافمروكدلا لل

 3 001 الل ةهنحأ ترتسم ل نا ا ني

 تسجل نزاوتلا و 5 هراظن ة هقدو هداج ب٠سح ىلع لك كل ءتلارل

 . رخ آلا" نم دعبلاو نيفرطلا كلا 6 1

 « قاسملا هاضتقا امسح نيبئاغلا 0 انآ نارثلا ناك تبيح فا

 قاسملا لدي كف ؛؟ رييكلاو ليلقلا لع ىَدِصَت ةفلطم تناراغ ا 0

 لا ف 0 نأ در كلا“ أ دارملا نأ ىلع

 لهأ ركذ امل ءرانلا لأ ,, 5 دنع فوخلا ىلا لام ةياورلا هده لع 2 00

 فئاخ وه لب . جري ملف , دبتجيل هريصقت رك ذ لب ؛ءاجرلا ىلا هسفن نكست مل هنجلا

 دعب ةياورلا ىف امأ . مدقتملا ىنعملا وه ئذلا نيرم الا نيب ارثادسيلو «نيتلاخلا ىف

 , هسفن ركب ىأ لاح نيبت ىلو الا ةياورلا نأ رهاظلاو . مدقت ام قفاوي اهيف ىنعملاف

 هريغ ناسل ىلعاهلوقي ةيناثلا ةباورلاو . هنع فورعم وه يهيلع فوخلا ةبلغ ىهو
 ؛ هنع هللا 1-5

 مهنم نوكي الأ فاخمو ىأ (؟)

 ىناثلا برضلا ف يىأ (*)



 («ةلؤالللاب هللا ) ئفاوتلاورماو الا ىف ثلاثلا'لطفلا,ب؛ 4
 3 0 ره 3 32 3

 خئهملاو )2 نينمؤملا نم هليأ 2ك مول افاصوا 2 دب روماملا دحنو 6 بااغلا ىاهع

 نأ ليزتتلا بابسأ اضيأ كلذ نيعيبو . ني رفاكلا نم هللا مذ نمل افاصوأ اهنع

 را ل نر فس رم تاينلع اقيم تا لا

 راق تا د ل «ناقرطلا ادب ) از لانو لع وا دمروا هكااذ ئضعتي

 دعبلاو برقلا 0 كقلررملا سب زاموف 4 عرشلا ليلد هلد 8 بس امي ىف

 نارتلا نكن «نماوعلا 1

 الط ل ل يفر ةنظم ىف ةلاجلا ىلا نكشإالا .نلك نقرا دج نع

 رابح 0ك ةشارب 5 د فرطلا 2 أم قل 06 ءاحئرلا هل 1 مومدملا
 8 3 7 أم ْ 9-4 .

 :دنع باطخلنانب رمعل هتيصو ىف قيدصلا ركب ىلأ نع ىنعملا اذه ىف ىور دقو

 » . هل لاق نيح هبوم عم ةدشلا ةيآو « ةدشلا ةيآ عم ءاخرلا ل هام

 اف ١ 1 لوك نإ ةفاشملاو ؛"ةي' الاب ( ىدحلا “هل 'ةيبتام-دخن“ نما لوسزلا ققانقت »نمو

 ىصقأ ىلع تراج ةب الا ىف نكلو « اقلطم ةفلاخلا ىهف ء رخآ قش ىف عرشلاو قش

 نود نم ,ايلوأ نيرفاكلا نونمؤملا ذختيال ) هنمو ديعولا. هيلع لدي ام ةبترم
 (رانلاجاي أ دمعتم لع 00 هناف ىلع مما ( تيدا و : ةءاالا (نينمؤملا

 همأ ىف ليوبتلاو ديدشتلا نم اهف امو ,ايرلا ثيداح اكو
 قي هلا ل لذلا ى ناتاروك دملا ناقانلا' كاك اذإ كلذ ريظي :اع] : لاهل"(

 دع ولا اهدص نع لاو" مظعلا دعولاب اهم انمار نقار .ةدحأ و ةلصخم نيتقلعتم

 ىف لقعلا رظني بتارم امهنيبو . مومذم فرطو , دوم فرط امل نوكيف . ديدتفتلا
 : كلوش 01117 علاؤتلااو رمال وكرم يع اذهاو نيفارطلا نقب اهات اهرق

 فرطلاف رم'الا الإ ةدحاولا ةاصخلا ىف درب مل هنأ ضرفب هنأال ؛ كلذك رمأالا لب

 يذلا رم ألا نه وح هلل دف ضاخلا ليلو يله لعنب ؟11نإ وب ىلا هرمون عوق دما قاثإ

 نيفارطلا مق" مزالبا شيل اذه نأ ل ءاهكع ى لاق اذكو': هدنك نع. قينلا ئضتق

 دعولا اهف ىتلارماو الا لاثتماب .اجرلا بجوتسيىنلا ماعلا فرطلا دارملا لب . انه
 نا للا د وردا كيل رانا اغلا نزلا ود وان هل انما ازافلا وو هلك
 ىعملا اذهو اهفرطنيب رظنب ةدحاو ةلصخ ىفال لاصخ ةدع ىف كلذ ناك نإو « ةلمج

 زاهر ادرك لكى كلا( مدرك فاعلا رك أسقف ةااووا الس اعنسل انملا اوه ىناثلا

 ( وجر.واضيأ فاخيفةمومذملاهفاصوأنزيو . وجريوفايفةدومحلا هفاصوأ نمؤملا



 يبمب  دايتنيالاا ا كلدخلاو لاقديلا نبا هينا فليك قالك ودا

 5 ف 66 اذاف

 عوق كك الا 01 نطيل( ناس الاو نلدعلال

 انجل ولا فودحلا تناسب مسقني لب ؛ ءىث لك ىف مزاج ريغ الو

 34 بودنملا تانإ نم ن اهادآ ماعب 00 سحإو 4 بحاولا 2 اال ماهي ت تادايعلا'

 هللا نإ ) : ىلامتهلا "” لوقف ! ©" خلا ٠ ثيدحلا « ةلتقلا اونيسحأف

 بعحاوال بوذدنم وه اعإ حيذلا ن كك اسحإو هيدا هيلع هذ اك ةلتقلا ناسحإ ةهنمو

 يمت ىلإ اجانب ةلارادك ناو اذإلا سار "ا عبذلا ىف نوكي دقو

 لعلك سيلا ةدحاو' لكشا ىلا مدع نق لذدعلا كلك طورشلاو ناكراأإلا

 لاكن لولا 0 أذإ حصي الف ؛ اهريغو لاومأالاو ءامدلا ماكحأ ىف“

 هما كسلا <> م كطلذرو ا 7 4! ) ٍناسح .الاو لدعلاب ر 3 هل نب (

 ةرات ارلقم ناك نإو 0 ىلإو 4 ةراث دما رظن لا >ار كالدف هم“

 هنافحو ىنعما روهظ نيا ل

 0 كالذلو ؛" كرد قالا“ نانا

 ( هتحبذ حريلو .هترفش كدحأ دحبلو ةحدلا اونسحأف تح انو 0

 م ا
 هيد الاب ىنعملا اذه لطالا اذه نم دخ وة 21 0

 ديعولاديدشال و دعولا مظعب نرتقتنأن ودةقلطم ى مال ك0 3 )0

 هنا مخفتو ؛ ةزرفإ اك قم هترتارف لضفأى هللا مثال قي ةراتو

 هلوقىف (ك . حيرصلا ىنعم ىف مأ احرص ًارمأ ناك أ ءاوس هيف لهاستلا فلكملا عسي ال

 مم كئلؤاف هسفن حش قوي نمو ) هلوقو نيتي الا ( هللا ب ىوعيتاف ) ىلاعت

 هللا عطي نمو ) هلوقو هي الا ( انسحاضرقهللا اوضرقت نإ )هلوق عم ( نوحلفملا

 رقب الو لبإ بحاص نم ام ) ثيدح ىف امو نيتي الا ( تانج هلخدب هلوسرو
 قوثيدحلا (تناك امرثك أ ةمايقلا موي تراجالإاهيف هللا قح ىدؤي ال منغالو

 ثيدحلا (اهمعطت ملف اهتطبر ةره ىف رانلا ةأرمأ تلخد) هللا تاقولخمب قفرلا بلط

 اذكهو ( هللا هعطق اهعطق نمو .هللا هلصو اهلصو نم . نمحر لا نم ةنجش محرلا ١

 ةيااالا ( هللا حورنم اوسأيت ال) ىلاعت هلوقك ىهاونلاو رماوألا نم ىصحب الام



 (ةدداسلا ةلأتلا ) :ىقاوتلاو رماونألا ا تلاثنا لضفلا“ 1

 ؛ لاح لك ىلعو « 2') ءىث لكى ف قالطإالاو مومعلا ىلع ىتأت نأ ( امهدحأ )

 ىلعال « مضوم لكى لاوح الا دهاوش هيطعت ام ىلعو « ماقم لك بسحب نكل

 « هرظن نازيع نزيف « فاكملا رظن ىلا تالذ لكو مث : دحاو ركحالو كحاو نآثو

 15 لاهو را ني افا «فرصت 5 قى ىرح لاو ىدالا ره اذل فديو

 0011 لا ردع ىاهإ و ديملاب ءافولاو « ناب الاو « لدعلاك : ةيداعلا نساخملاو

 تا ا لا ل دلل ىلا دا كلت

 مل ىأ ( لاحلك ىلعو ) هلوقو اهب قاعتت ىنلا رومآلاو تاطانملا نم ىأ )١(

 ذدئايح صوصللا نيبت ملف ءرخآ لاحو ىبملاو رومأملا لاح نيب اهلع صنلا ىف قرفب

 لك د 1 لو ةادك ناك اذإ اردتم ذك ناك -اذإ ةجاوين وكت اأ

 0001 11 1 ا داق رب ذك نا 0 1و
 قرجرلا ىلإ رذقل ع لا وأ بلطلا ةوف ىةفلتحا ايلصام و ةريثكلا اهنارم

 هلأ كلما و[ كر دخلا! وواجب ةلف توق: مالع وأ «نفكتلا ىلإ لك هقاوأ عارحلاا "وأ

 اثالث هيف رك ذ ىذلارماوآلا عون نم لاصخلا هذه بلاغ ىف بلاغلاوه برضلا اذهو

 داش نيعسو ىدحإ هش" ذي ئدلا ىهاونلا عون ند انكر مج نيس

 .ازيتسالا و هللا ةحرنم طونقلاو ةداسعلا ىف كاربثالاك تايبنملا ضعب: نإ لاقب. الو

 ب هلشار هج رد هده نال فدا نا تراب اولا اهريغو هللا نايت هللا تاناب

 يع انأر) كيدحل كازرشالا مف ىرتءالا + اضيأ ةنواقتم#ىها لب. :'لاوقن انآل «رفكتلا

 كفل دوف م5 فوات ىلا 6 ف كا نأ دلع لع ند - كيرشلا نع ءاكرشلا

 هللا رهاوأ ةيدأت نع باقلا ةلفغ نإ لاقي اذكو ٠ كرششلا نه عون وهو ءابر نوكي
 ةجرد غابت ال ىتا ىداعملا ند كلذب امبف . هللا تابآب ءارمتسا دعت دقو هلل نايسن

 ةراضم ىف تازن اهنأ (ًاوزه هللا تابآ اوذختتالو) ريسفتىفهل مدقت دقو . رفكلا

 تدجول قابلا تامأت ول اذكهو . خلا قالطلا مث ةعجرلا مث قالطلاب ةجوزلا

 هرزقام لعامل

 حيبقلا دض نسحلا لعف وه (؟)



 ة1؟/ داهحالاب بدنلاو بوجولا نيب هيثارم ع قلطملا زمأالا

 : هللا للشس نعل  ا عابتاو « ةدابعلا ىف كاراقألاو ع ماوش ميتا نم

 « نيدلا ىف واغلاو «:تذكلاو «.روزلا ةداهشو © ناودعلاوءأ فلقلا وطو ؛ مارح الاو
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 1 ت15 ن[ىررف | كدر هيض امو تكلل او تا ل ١ 20 هوجو
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 ؛ ىرورضلا ليكم وهف ةجوزلاو جوزلا ريغ نع اهرتس امأ . قالخأالا مراكمو
 تايرورضلا مسق ىف همي رحم لح ذلاءلن ولأ ةعيرذ اهفيتكتف ةوبسشلا نيش اعل



 1/1١”هعزاو وأ عبطلا ثعايىلعةلاحإ «ةحايإالا وأ ب دنلا ةروصىف مزاجلا بلطلا مضويدق

 4 مومسلالوانتو «تاروعلا فشكو؛ثئابحلا مر حتك لوألاةنيب رم "00

 ثعاب الو « ةلجاع ةوهش ريغل تامرحلا ماحتقا اهب قحاي و . اههابشأو كلاهملا» 00

 يات انه ننعم ن اناا كسلا كنك ىازلا خيشلاو تاذدكلا كازلك :' قد

 : 2 هيلا لع الو" ةووس هيلا وعدل راقأ# 52006 عابطلا هفلاكحم امم

 0 ةنيعم ةاوقع هل تكضو الو (كللاعلا ىف ' مواد © رشات م برشلا اذهف

 الأ امداخ عب كرش كفر ا سا ا د ل

 قم 0 « ةداعلا ىفتقمو عبطلا عزاو اننا ناك

 + درسا 1 0 دس اجلا كل داك 5 ىلا كا هنو عرشلا ةمرح كاهنا

 ا للا ا لا مظعأ هقح ف رمالا راك

 اذهف) لاف اذه ىلع ىرمآلالوآلا برضلا كح ىرجأ م لوالا تردلا 5

 هكحرك ذب لو هللثمي ملف « تايهنملا نم ىناثلا برضلا لفغأ هنأ الإ ( خلا برضلا
 نماوالا نا

 هلوقو . لئاعلا رابكتسا ةيفيكو : خيشلا تاينزو . كلملا تابذك ددعب ىأ (1)

 انزلا نح نع ةذانق, فاضووالا هده راعاب ىأ ( ةنيعم ةبوقع هل تعضو الو )

 «ةوبشل رابكتسالاو بذكلاىف اضيأ راج اذه نإ لاقي دقو . خيشريغ ناك نم الثم

 .ةعاخ 100 امنا ل اددع مولعم دح امل عضوي مل نأف

 هر كل تاه ا ماحتقا ىف لخاد رهاعو اه فد انزلا ىف رثاالا ر هاظ لاثملاف

 0 1 مللكأ ىلع نوتفاهتي مهنأ مايألا هذه ىف كرتلا ةمأ نع رتاوتام
 قة ل اعالا ىف مهنأ لاك ىقاعصم وعدملا 3 كح نسوا ىديدلا كلا

 نسل كمال نكاح لا ك1 اىواص 1 : ةيمالسالا رماو“الا حارطا
 اتطم يداوم د لو :اك لب « هوفلاب , مل موقلا نأ نم. رهاظفةاوبقل
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 أآذه بم باصن ىتأا ةلاتقلا مثار لا نم هتمالس نم اوةقحتيل ةصاخ ثحابم دعبل الإ
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 فاكملا دنع ىسفنلا ثعابلا ىلع اداهتعا مزجلا
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 ١ 1 ١ هعزاو وأ عبطلا ثعاب ىلع ةلا>إ «ةحابالاوأ بدنلاةروص ىف مزاح ا بلطلا عضويدق

 « عاقولاو ؛ كرشلاو لك لاك 14 كلطلا دعت لهاتف احن الا عبطلا نك
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 ريغ نم بلطلا كلذ ىفتقمل ةقفاوم قالخ الا مراكمو يدلا نساح ىف ءالقعلا نم
 ىل . كلذ هبشأ امو «مرحلاو ءاسنلا ىلع افاللاو + ةروقلا زكدك ؟ "بط عزانم 1 3 50 3 5 0 «6 .٠

 بلطلا ةقفاوم نع عبطلا هيف دصي امم "هوجو ىنزلان م ازرحن عزانملامدعب ديق امنِإو

 ءايصلاو تاولصلاو تاراهطلا نم تادابعلاك ؛ كلذك نكي مام « ىناثلاو »

 « ةحكن الاو""”تايانملاو ؛ىعرشلال دعلا اهيف ىعارملا“' ”تالماعملارئاسو « ججحلاو

 كلذ هنشأ امو 6 هذاهشلاو' ةباللولاب ةضر طفلا

 « ةيعيبطلا ةلبحلا ىفتقم هبلط ىف عراشلا ىنتكي دقف لوالا برضلا امأف

 رهاظ وهو . اعم ةيداعلا نساحماو ىعيبطلا عزاولا هيضتقي امىتأي امفهلعج )١(

 هعوجرررظي هناف لوبلا لثم بوتلا ةباصإ در## امأ . انه ا خمضتلاو لك الا ىف

 تاداعلا نساح
 لعجبو هش فقوتي دقو . مشلا نساحم ىق ءالقعلا داء ىضتقم نم هلعج )0

 ىف عبط هنإ لاقي امبر لب ؛ دالوآلاو مرحلاو ءاسنلا ىلع ةظفاحملا عبطلا ىعاود نم

 ءارصرا علك دف ةريعلا عض نم لاس لادا رفا نصح (ئىرزاامو ظلال

 نإو مشلانساحم نأف ؛ لا ابرلاو ةقرسلاكلطابلاب سانلا لاومأ لكأ نم (+)

 كانه نأ الإ هضّرعو هلامو هشفت ىانيغلا لع ىدعتلاو ةقرسلا مانع ئطتقت تناك

 ددشف ؛ هل ةحالصم هاري امل ابلط ءايشآلا هذه ىف لوخدلا بلطي عبطلا نم اعزانم
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 لاقيالقلخلا اهاَضيقم ىلع لماعتيل عراشلاابنس ىبلاتالماعملا دعأوق ناف 0(

 تاالماعملا قننزاوم عيرشل ىهلب 5 ,القعلا م تاداعلا نشساخالاو عبطلااهاضتقااهبف

 ةدام مسحتو . نبغلاو روجلا عنمتو ؛ قاخلا نيب لدعلا ققحت اننأ ”ةناح لع

 نومكتحت مح دعاوقلا هذه ىف نودحب مهل « مهني تاعزانملاو تاموصخلا

 مه6تاضواعمو مهقفارم عيمج ىف هيلأ

 ىعبطلا عزانملا مدع ديقب هنع زرتحا ام اذه )(ه)



 مدي الك هقارلا هناا ) يهارشاو ىماواالا عقالشنلاثلاب لفل“ مال

 اذهو . قاطلا موهفم ىضتقم نع جراخ رخآ رمأ ىف توافتلا مقو ابإو « قلطملاب

 لع ةلادلا ةلدآلاك 6 ىجحراخ للف نم مهف اعإ توافتلا نإف 6 ف فاثلاو مم

 نم لففلا ب ءاطلاةاهتادا عيمج ىلع ةلمتشملا ةالصلا نازي« دعا باترن نق نأ

 « عراشلا دوصقم ناك ك لانه نف . لئاسملا رئاس اذكو . كللذضعب اهنم صقن ىنلا

 . هموهقم لع دناز هل 6 جاو لصالا ناك نإاو 0 ال أيدن ثاك اعكللذلو

 سلو « دارف الا ىلا دصقلا مزاتيس نضع نلغ نا رد الا نضر ليج ىلا ديلا لد

 قلطملا نا دعفلا نإ تينفز. جراخ ليلد نم نا يا طلو رد الا ةيح نم كاد

 : ديعم وه تبيح نه ديقملا ل ل مزاتسإ اي قلطم وه تح نم

 قتعأ اذإف : نذإلاب عراشال ةدوصقم هعاونا نإف « ريا بحاولا فالح

 .هف 6« قلطمال قفا 5 اهلثمو « ةالص ىلص وأ 6 ا ىحص 1 ل هنقر هفلكملا

 بائيف « دئاز لضف "مت نوكي نأ الإ « قلطملات حن لخاد وه ثيح نم كلذ رجأ

 0 - هإف ىتعل رك دإو ) 6 قلطم وهو « ىح راخلا تدنلا ىدتفع هيلع

 رجأ هل "2”نأال ال « لعفام بسحم ةوسكّلا رجأف اسك وأ « ماعطالا رجأف مطأ وأ

 ىفتقي هيف ريا عراشلا نييعت نإف ؛ رفك ام دبيقت ريغ نم طقف نيعلا ة ةاقكام

 5 كالذوىىلا هدصق مدع ىختقي تاقلطملا ىف هئيبعل 505 )م هرمع نود كلذ لا كاش

 5 و 6 ا انه - 5 دقو

 د ةعبارلا ةلأملا

 اهبف ريحا ةقلطملا هدارفأ ىلا عراشلا دصق مزلتسي.ريؤخلا 0

 6 ةسماخلا ةلأسملا ا“

 فانك ل - خلا ةرواطلا

 تبيح ح0 6 ةاضقمم ىلع 08 هل ا عبطلا دهأاش اهعااك1ا م » اهدحأ 2

 05 الا تال قارس سعب ل اراك دقن ( 5
 ريخلا قا ىجاولا 0 نمو « قلطملا ىف

 اثعاب) هلوق هيلع لدي اي( هيلع انيعم )لصأالاو محقم ( ىضتقم ر ظفل (؟)
 بولطملا وه ىذلا ( بلطلا ىضتقم ىلع



 ١4 هاون دصق مرت مر ارخا فا ديمملاب 5-5 زاعشلالا لطلاب رم

 تيوافتلا ايعيوم تاقلظملا !ذارفأ أ توافتلا ناك ادا « هع نم ايون ا

 تاقلطلاب رمألا لصح نإو عراشللةدوصقمتاديقملا نوك كلذنم مزا «تاجردلا ىف

 فياكتتلا هانعم سيل برعلا دنع قلطملاب فياكتلا نأ لو الا نع باوجلاف

 ىتلاوأ « جراخلا ىف ةدوجوملا دارف الا: نم ١7 درفب فيلكتلا هانعم لب 6 ىنهذ رمأب

 وهو 6 ين ظفللا هيلع ا 6 طظفالا ل ايا جراخلا ف اهدوحو حصا

 قتعلا عاقيإ بلط دارملاف « ةبقر قتعأ » : لاق اذإف . برعلا دنع ةركنلا مال

 0 اء الا ةبقرلا ظفل مضت مل اهنف ةيقزلا "ضيا طسلل

 ره انآ ل مكر برع لا هفر عل : ىذلاوه ا : وشكل 2-3 دحاوب صتخ رب ع

 ةيحراتلا دارو الآ ى'هرايتخا نكشلو ؛ راسا ىف ع 40 7

 دصتلا نوكي نأ امإ عراشلا هيلا تفتلا ىذلا توافتلا كلذ نأ ىناثلا نعو

 َت اذا ًَ ولم و الاو . ىجراخ ليلدن ماو هأ 4 ىف 6 وعم هيلا ولطملاب ره الا سفن

 نال اا ىذلا تدنلاو 1 بودحو 3 ف توافتلا 3 0 1 كلذ 4 ةلد 3 د 52

 ١ أدع م 000
 تالاكش] نم هيلعدروال ادبقملا إال و.تالاكشإا نمديلع درو فلا

 ىف هرايتخا فلكمللو ظفللا ىنعم اهيلعقدصي ىتلا ةيجراخلا دارف الا نم درف ىلإ لب
 كلت هيلعودضت ام ام,درف قةممحتملا ةهاملا هي.فلكملابأ لإ اذه لوو

 نما ةعبارلا ةلأسملا ىو:ةلأبملا هذه ىف: تمدقت, ىلا تالاكشثالا د

 لئاسفا م نه 1 انملا هك نا دم لا عالق |مف تفرع دقو ةلد لإ كاتكا

 اذه قى ةفيرط هلاملا د ثحبلا ىف فلؤملا فلاج ف لوص الأ

 أبيف تالاكشالا نم صلخم اصاخ ارائتخا هل نأ ديفيل . فلولا
 هانعم وه قداصلا ناك اذاو ؛ هل قدص ال ةبقرلا ظفلف الاو , هانعم ىأ (+)

 قلطملا ةيهام فيلكتلا نأ ىلا انعجر . اعظق هيئزج ىلع ىلكلا لمح هيلع هلمح هقدصو

 ةعبارلاةلاملاىفاقب اس هيلع ىرجىذلا ىنعملا وه اذهو. اهدا رفأ نم ام درف ىف ةقحتملا

 ( جراخلا ىف ام ) لصاالا لعل

 همي عجرم تاقفاوملا



 يتق هللا كفازملاو لاول ف كلاثلا لاخفاء الرا

 انك 6 هل ادولف نوكي الف 3 0 كيقم وه 52 نم ديقملاب 50 عراشلا ل2

 هدنمق نكي مل « ديقملا عاقيإ ىف دصق هل ناك واف « قلطملا عاقيا هدصق نأ انضرف دق

 نكمي ال فاخ اذه . قلطملا عاقب

 : ا 31 ضرا عر 6 لبق ناف

 رمالا مزلتسيال قلطم وه ثيح نم قلطلاب رمأالا ناكوا هنأ "7 ( اهدحأ )

 وه اعإو 3 را اهلنا يف دجوال قلطملا تل ا الام هب فياكفل لا ناكل ديقملاب

 لاثتمالا هب عقب الذإ « جراخلا فادح نع هب فاكملاو 6« نهذلا ىف دوحوم

 « الثتمم هعاقيإب نوكي الف « أديقم ريصي كاذ ذإو « جراما ىف هلوصح دنعالا

 لاجل ا, فيكم هبا تبلكفلا نوكي' "ذا جراخلا ىف هعاقيإ نكميال ىنهذلاو

 نكح كئلنحو 6 كيقملاب رمالل ا انهم لود نوكي نأ لب افا 6 عنتم وهو

 هب لوقلا ني 6 هيلإ ريصملا فبخحووق 4 ناتسنالا

 فالتتخاب باوثلا فاتخي مل قلطملاب رمأالا ىف دصخي ملول ديفملا نأ ( ىتاثلاو )

 نا ل ل لا ا ل كلا 0 فقرا دازنألا

 ريداقم لع باوثلا 3 لب / فدك سلو 4 عر , ىلع باوثلا 515

 هل ناك باقرلا ودا قتعأ اذإ قتعلاب رود اللف ِ قلطملا كالذل ةيءضتملا ا ديقملا

 ةالصلا هيلع لكس دقو مظعأ هباون ناكى لعألا نأ اذاو ٠ كلذ رادقع باوُدلا نم

 ةالاغلاب رمأو «"؟"اهلهأ دنع اهسفنأو ًانمث اهالغأ » : لاقف باقرلا لضفأن عمالسلاو

 نوكي ىح تادابعلا نم اهريغو ةالصلا لاكابو « اياحضلاك تاّبرَثْلا" ناعأ ىف

 مب رومألا تاقلطملا دارفأ ىف ىلعألا دصق نأ ىف فالخ الو . مظعأ اهف رمألا

 دطقلااب قاتم” ةعلاقرإ دز صقملا ياكل اهي اريك ةرزااب سس ىقاامأ ١ از
 انه ةلأسملا م ةوح مدع ىلع ىدم الا ليلد هننعب وه ضارتعالا اذه ١)

 الط الاه انفلكتلاا ءوولب قتك ١ از" ادقدلك ىلاوتالا) ءزآللا للرب دقو !!كل ةانلق 5
 ( ال ) ةلك فذح الإ ىنعملا مقتسي ال 6

 كلاي وكل يبقا ف ةعرخأ 9



 ١ "13/ هعا 1 دصق مزاتسي ريخ اب 0 : ديفملاب رم الا مزاتسيي ال قلطماب زمال

 دقو « قلطملاب أرمأ نوكي نأ ىنتنال ديقلاب رمالا مزاتساول هنأ ( اهدحأ )

 َنَتعَأ هانعف 6 ةبقر ل 02 : عراشلا ناق اذن هتاف+, كقلخأ انه. .تالانك هانكرت

 :ءاينيوتكلل ديقملاب مالا مز 6 ناك ولف : نم 5 ريغ نيل انه هيلع قلطي م

 ةتملأ قلطع ع 3 نوكي الف « ةينالفلا ةنيعملا ةبقرلا قدا

 يسال مزلت كل مع 0 بوس :و.تونثلا تأب قم ومالا أ ىف انلاو (

 نيلوص ل صعل حالطصا ىلعاذهو ١ صح ل رم الا ءزلتتسال ع د رم اللاؤ

 ةيعرتشلا ومالا ف ةينهذلا تايلكلا اوريتعا نيذلا

 ا والا ريغ وأ اننضا نركل 0 افلا - ناككول 00 ااملاو )

 مزالو « صنلا ىف نيعب مل هناف « ًاعوقو قاطي الام فيلكت مزل "7 ًانيعم ناك اف

 رهشاك نإ وذ, 19 كارا هو رومان علك للا ةلقفلاب نيسلا كاد

 هب لحصتي الإ لوينطاو 4 لوهحم ا هال 6 ل مزال قاطي ا فيلكتف سعم

 نورك لاا مزل ديقملاب قلعتي ال ومالا نأ تقف هذإو ناحل ب تاكا لاقللل

 ديرياموهو كلذ ريغ قاطملا ف برعلا دنع ربتعملانأ باوجلاىف هل ىتأيس )1(
 همالك ندب مل ىذلا حالطصالا اذهىلعىنبم ليلدلا اذهفىنعي ٠ دعب هيلع مالكلا لمح

 ليلدلا اذه فءضي وهو « هيلع

 امن]نيبعتلا نأال ؛ ًائيعم نوكي نأ صوصخم ديقب ًاديقم هنوك نم مزليال (؟)
 دييقتك صوصخم ديقب دييقتلا درجمو « هيف كارتشا ال ًامات ًاصخشت هصخشتب نوكي
 ضرفلا نوكي فيك لاقي الو همالك حصف , صخشتلا اذه ديفيال لثملا نمثب عيبلا

 ؟ نيعم ريغو انيعم هنوك نيب هيف ققشيو ديقمب رمأ هنأ
 فياكتلاف ء. صنب عراشلا هنيعي ملو « ىهانتت ال تايئزج نم ىثزج وهو (©)

 هلعفبلثتعل هددحو هنيعيام ىلإ لوصولا فلكملا عسو ىف سيل امب فيلكت ذئنيح هب
 نادال قر وململا قدكلاو نك ا كلا ول رق عقي نأ لاحم ىأ (4)

 افياكتهب فيلكتلانوكيو ؛ اذكهو ؛ ورمع هب موقي ىذلا ريغ ديز هلعفي ىذلا ىثزجلا
 هجوملا بولطملا هن النير ومأملا لك ىلإ ةبسنلاب نيعملا اذهنوكي نأ مزل امتإو.لاحمب
 ضرفلا وه منيعملا اذه هنم ديرأ قلطم دحاو ظفلب مرئاس ىلإ



 نرش لاشرل ١ كارما مار اللا ى قراخا يللا ا

 هجوب هب رومألا عاقيا ىلا دصق نود ًارمأ نوكي الف الإ و ءزاجما هجو "'” روصتيف

 © ةثلاثلا هلأ أبا 3

 را را لقال دعلارارمالا راتبا 7 الا

 .ىجيف ًازاجم ابلط ربخلا ةغيص انلعج ول امف رظي اما اذهو خلا رمأ هن نوك ىذلا

 ادد هط نأ رف سكعلاب 6 بولطملا عاقبإ دصق نه كال ه2 هن

 ةحابالاك رخآ ىنعم ىلإ اسأر بلطلا وهو قيقحلا رمألا هل عضو امع تجرخأ اذإ

 . بولطملا عاقبإ دصق ىلإ جاتحي بلط انه سيلف ا ريخسنلاو زيجعتلاو ديدبتلاو

 لمأتلاب كيلعف
 دقف , ماقملا اذه ىف ىونسالا ىفام عجار . اذه ىلع زاجملا هجو فقوتيال )١(

 ىرخأالا ىتاعملا نيبو هل عوضوملا رمآلا ىنعم نيب تاقالعلاو نئارقلا هيف ركذ

 هظفل اهيف لمعتسا ىلا

 ضعب لاق ) ماكح الا ىف لاق . هيف اوفلتخا صاخ ديقب ديقملا ريغ ىأ (؟9

 اهتايئزج نم ءىشب هل قلعت الو . ةكرتشملا ةيلكلا ةيهاملاب قلعت امن رم“الا : انباحصأ
 ناقفتمامه ذإ . لثملا نمثب الو شحافلا نيغلاب عيبلاب ارمأ سيل الثم عيبلاب رمالاف

 ريغ وهو . كرتشملا ردقلاب قلعت امنإ رماالاو  امهبتفصب نافلتخمو عيبلا ىمسم ىف

 صخالاب اقلعتم ,عالاب قلعتملا رم“الا نوكي الف « امبنم لك هب صصخت امل مزلتسم
 هبام نال ؛ حم ريغ وهو : لاق مث . نيينعملا دحأ ةدارإ ىلع ةنيرق لدن نأ الإ

 ادوجومناك الإو ٠ نايعاالا ىف هدوجول روصتال ىلكى نعم تايئزجلا نيب كارتشالا

 .كلذل حلصيال |مفهيفنيريثك كارتشا حلصي امراصحنا كلذ نم مزليو « هتايئزج ىف

 ةكيلطلا وياطملا لكلا نأ ره وكلا قفا اف كارد كارما# كا روبلفا نكرم“

 ناهذاآلا ريغفسيلف هدوجوروصت نإ لب « ةيئزجلا ةعيبطللقباطم ةيلكلاب ةفوصوملا

 ىلكلا ىنعملا عاقيإو « بلاطلا سفنىف اروصتم هنوك ىعدتسي .ىثلابلطو : لاق 3

 8 دف“ كلاطلا سفن»ق ا روصتم نوكي الف ءهسفن ىف: روضتم:ريغ نايع الافق

 هنإ لاقيال اقلطم لعفلاب رمأ نم نأ عم قاطي ال امم فيلكتلا همزلي هنثالو ؛ هب
 ىعملاب النابع الاىف ةعقاولا تايئزجلا ريغب نوكي ال رم'الا ًاذاف . قاطيال ام فلكم

 باوجلا دنع كل نيبتيس 5 نيبأرلا نيذه ريغ رخآ ىأر هلففلؤملا امأ ها ( ىلكلا

 لولا لاكف الا



 ”١ ةليضحم علا دستلا هزاتصر قلطلاب رمألا

 طي ال ام فياكت نكي مل هعاقيإىلا دصقلا مدع قاطيالام فيلكت ىف ضرف ول

 أ 00 دصقلا وه لعفلا ”مازلإ و « هلعف ىلع ردق ال ام لمف مازلإ هتقيقح نأل

 ل ل ل ر لع اذاف « لعفي نأىلا دصقلا مزال

 حضاو قرف امهنيب و « لوصحلل بلطال

 نأ هنم بلط دقف هدبع رمأ اذا ديسلا ناف ؛ ةلئسألا ميج ىف لوقلا اذكهو

 ليضحتلا ثلط نس نقارقو نهب فررفأو ام وص لطتا لو هياء ا ال

 قرضا
 اهلا هدانا لاق نا واق ىمأو 1 ةمشلا ف سلف دعنا و يتلا

 « أرمأ نوكي هب « ًادصق مزاتسيف ايزا< ناك ناو رمآلا 0 0 2

 مازلإ وه قاطي الام فيلكت ناك ثيخ ىأ لادلاب ( مدع ) لصأالا لعل (1)
 . فيلكت الف دصقلا مدعي ثيل « لعفي نأ دصق وه لعفلا مازلإو « هب فلكملا

 ضرفغلا فاللخ وهو

 لاثتمالا ىدابمل ههجوتب هرابتخاو صختشلا ءالتبا فيلكتلا ةدئاف نوكتو (؟9

 موزل نع باوجلا وه ةقيقحلا ىف هنأال ء اذه ركذب نأ هقح ناكو . ههجوت مدع وأ
 ةعفدي و هليذب هنأ ال تيعلا ىوقي ا وهف .دوضقم) ريغ هلوصح نوك اكآ 27

 لقاعلا نال اضيأ هليصحت بلطيال هنآ باوجلا اذه فعض كيلع خال ()

 نأ دوو هولاقاف نتسحاللان. .ةلاشملا هرويوصت ىضتقم هكالهشفام ليصخ
 اررقم ضارتعالا تدجو مث ةحاب الاو زبجعتلا رمأ ىف مهتقيق-ال رمأ ةغيص اذه

 اف.هياقعزقيقحتنو .هتريضفهضاام.فليرال لفاعلا نأبااةلازتحملا منا
 هزينسفت نع ةلزتحبلل ايازج نركب جيبلطل ارم: الا رينتفت دنع اناتحأ فاد 7

 ىف هريرقت رظنا . ةعانش . اهدارم فلخن ىف مزاي مهدنع ةدازالا تناكن او « ةدارالاب

 لضم دال ماكحالا

 ةغيصلا رمالاب دارملا نأ روهظب رمأالا فيرعت نم هوجرخأ كلذلو '(4)
 بلطلا وهو قالط الا. دنع داش املس

 حيرص همالكو ليوبشللا ايت مدقت ام بع ىرحي ىأ ()

 دصقلا اضيأ مزاتسي هن ال ؛ لاكشالا عفد ىف هدرجمب ديفيال ازاجم هنوك ضرف نأ ىف



 ( هانا ةاملازا يماولاو ”فاوالا ىف ةكلاتلا لهنلا.

 10قسم نع دمر اذإب فقل "قف :ةزاي' اذه“ لشن نأ" ىلاقلأو

 ع كلألا ةدهاشع ةرذدع نبع بلطو « هعيطيإل هل 57 «هدنع كف لغ دسللا

 هدصق .مزاتسي انه دصقلا ناله راومألا عاقي ال دصاق ريغ وهو دبعلا ا

 رمآ وهو ادصاق نوكي نأ عصي 1 ءداسلا لا 50 يورو 1 ل

 1 ا انكر اب ااا دحلان نك نورك كب نأ مزلي ل حصي ملاذإو

 ش نرللا 0
 فو ( تلال ها ل مزال اذه نأ ثلاثلاو

 ددهملاو نجعملانأ مواعم ذإ ب كلذ ةبشأ امو ( 'متّدش ام اوأمعا ) : وحن ديدبتلا رم
 ةغيصلا كالت ىف هب رومأملا عاقب ال دصاق ريغ

 نم مزلي الو « هنم دبال قاطيالام عاقيإ ىلا دصقلا نأ لوألا نع تاوحلاف

 ؛ ءىثلا ةدارإ مزاتسي ال ءىثلاب 7 رمآلا ىلا دصقلا ذإ * هلوصح كلذ ىلا دصقلا

 ا ا ا للا فأر م لا تاراقم كلان ابارش مسكة رع

 اضيأو# - ؛اهلك تازومألا 0 تمقو.الإ و + ةدارالل؛ مزاتسم ريغ مدنع رمألاف

 نإو ءالقعلا نع ردصي ال هنأ هيف ام ةراغ . قاطي امم هن“ال (هلثم) لاق امنإ (1)
 "فاعلا ع ردعب ل رك نإ ىف لو الا كاراس هللا لإ "كف

 درا هلم دكت للط اضرأ فاعلا نعا ردصب لل ها اذه ضررع (9)
 بلطلا ىلع ىمأالا ةلالد ىلع اعيمج اوقفتا مهنأ أ عم ؛ اذه هريوصت ىف هسفن كالهال

 انباوج وهف مهءاوج وه ا . ةدارالا ماع ا لا
 اعمج نيلاكشالا ىف ىأ 69

 كيلع قنخالو : هل وصح ةدارإ مزاتسي ال هعاقيإ دصق مزاتسي ىذلا أ )4(

 عوضوم ىف هنأال ؛ ةلأسملا عوضوم ىف دصقلا لحم وه سيل انه دصقلا ظفل نأ

 ناكل هفذح ولو . كيل ةنشإ الف مالا سفن ىلع ال « بواطملا ىلع عقاو ةلأسملا

 ةريطلا ويسا لف و“ رهظأ

 ديلا ار ا يطال كتل ةذاارالا نإ كولو" 6
 2 هدبع دأر م عقوو هللا دارم عقب ملف ٠ ع ع 307



 ١ يصلنا ما اا رثنالا

 ىلا دضق نيغ نملك ذأ نما دو نأ قكبالو ا كسا ا 0

 نع انوكيم وار, حام ويح ضلك وأب ررمالا نك عاق

 ..لاحسلك انهو

 مهلا كرو ملا عاقيإ ىلا دصق ريغ نم ىهنلاو رمألا نأ ثلاثلاو

 ا مئانلاو ىما لا مالكو ه هنع

 هيلع لدتسإ نأ نم حضوأ اذه ىف

 هحوأ 00 اذه ليق ناف

 ءدفاقلا لإ ادويعتم فاسأل اهي ع كلا نر نزال مزاي هنأ اهدحأ
 دصقلا ةحص مزلتسي هزاوح نإف « عت[ نإ و كلذ زاوج ىلع اوقفتا نيققحلا ناف

 رضا نوكينأ مزليف « ثيع هعافيإ "7 نكمالامو عاقبإ ىلإدصقلاو « هعاقيا ىل

 لاحم هنع مزلي اما كفي ناك الع تسعلا زيزو اع نطل رم اللا لا

 دصقلا مزاتسيال رمالا نإ انلق اذإام فالحب . عاقيرالا ىلا دصقلا مازلتسا كلذو

 هب لوقلا بجوف « ىلقع روظحم هنم مزليال هن إف « عاقيإإلا ىلا

 الو لعفلا مام هيا اع : اللد 2501 0 06

 اليلد ربتعي مل ادإ ىأ (عهنع وكس 5 ( هلوقو حابملا ةقيقح وه اذهو .هقادع

 ةغيص كانه نأ مالكلا لصأف الإو ٠ ضرفلا ىف عيسوت ىااثلا اذهو.. اسأر ايعرش

 لاح ا مزاللا لحو . ريغال حابملا وه اذهو . همدع الو لعفلا عاقيإ اهب دصقي مل

 ( خلا هنع ىبملا وأ هب رومأملا نوكش ) هلوق

 زوج ىذلاقاطي ال ام وه اذه ناف ؛ طسوألا دحلا رركتي ىتح «ةداع ىأ (؟)

 هتقيقحن ال ) هلوق ىف قأيسو . الف القع نكمي الام امأ . عقي مل نإو هب فيلكتلا

 كلذ ديفي ام ( هلعف ىلع ردقي ال ام مازلإ

 قاطي ال ام عاقيإ ىلا دصقلا همزاي ىذلا سمأالا نوكي نأ مزليف : لاق ول (0)

 مازاتساكلذو ) دعب هلوقب اهنع نتكيو دصقلا ةك فذحب وأ . حضوأ ناكل ء اثبع

 ىل الا باوجلا ىف هنكلو . لا مازاتسا لاحملا ببسو ىأ ( عاقيالا ىلا دصقلا

 هبنتف كانه ةبقب مالكلل ىتأيو . هب رومأملا ىلع ال , هسفن م الا ىلع ابصنم دصقلا لعجب
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 ةدارا»اولودي نأ قرا ع ىف ريهس وهو ٠ فيلكتلا ةدارإ كا ع أ

 0 ا ل ولا قع درر" نيانلا ىكلاب 0 ودنا كتل

 ناعتسملا هللاو' 5 ف ةدانم الو اكل

 د ةيناثلا ةلأسملا 9

 مزاتسي ىهنلا نأ اك« اهعاقيا ىلا عراشلا دصق مزلتسي 2” تاقلطلاب رمآلا

 اهعاقيإ كرتل هدصق

 ىو وا حاز را اما ”يافرو كالا انكنخ أ نأ "كلذو

 بولطملا كلذ عاقيوال "” دصقلاو ابولطم '*” مزلتسي بلطلاو « بلطلا ءاضتقالا

 ا الإ باطلل قعم الو

 د2 تزال -- ّدصقلا مزاتسي ال باط روصت ول هنأ «ناث هجوو

 عاش, د كيففلا عم ىم درب 11 4 كل رومألا عاتب م هلاك دصقلا عم رمأ در», نأ

 "علو ؛ قا انه 2 هلا الو ره ا نوكيأل كلذي و « هنع ىهنملا

 اذه حالطصا فالخ وهو . عيرشتلا ةدارإ ىلع نيوكتلا ةدارإ نوقلطيف )١(

 فيرحت نم ةرابعلا واخت ال دقو باتكلا
 ؟ قاطمب الإ نوكي ال اكاد رمأالا نأ هبيس له , تاقلطملاب ديقتلا رظنا (0)

 عقاولا نايل نوكف

 ىمنلا ىنعم ىف فالخلا ىلع , فكلا وأ 0

 بولطمو بلاطب الإ ققحتي ال ىسن ىنعم هل ىأ (4)
 كوع نبع وه )ه)

 ناكمآلا ىنعم ذئنيح ققحتيف . الاحم نوكي ال ذئيح كلذ ضرف نأل (1)

 ةثالث هجولا اذهفف ضرفلا اذهىلع بتر دقف ( لا نكمآل ) هلوقل مزال (0)
 كمر رك كول و31 يفر اللا لشوتو اازهأ رم( نركتالا : ةلطاب مزاوأ

 الابل اونلاين سل انلا واب. عاقل اهلك وهوا عدلا لا كيرا كرا
 انكر دخلا كيل وهل هدكج عر اتوكسم وأ اخاشأ هنع ئبنملا



 ١91 ان رلاؤب ةبخحلا ني ةسيئر شل .ةدارإلا مزاح 0

 ولو ) : ىلاعت لاقو ( كبرت 0 نأ ديرب لا ناك نإ م حمنأ نأ ”كيذارأ نإ

 6 ا مهدت وم نينلا لكتقا اه 1

 ا ب ديزي الو ويلا مكب ا 30 ةيناثلاف لاقو كاد 5 0

 را 7! ةبآلا ) ك روطيل دب كيري : نكلو 0-0 0 مكيلع لعحيل 2 مي

 ماس ا علا

 دس 0 ردو يل ند ا 3 "يكب د 3 ل نبيل هليا

 0 0 ان[ ) 0 ناكيالا قاخو مكنع ففحخ أ ل و ل لا

 2 0 ا 2
 : اضيإ ا ركل مف سل لها وسحر رلا مكنع ا

 ىنن اعرف ؟ ةلاسملا ىف طاغلا عقو نيتدارالا نيب قرفلل هينتلا مدع ناح الر

 ى(* لامع مهضعب اهافن امي رو « ؟"”الطم
 :لاوبرم الا ورعيةدارالا سلا

 ل نيعضوملا نيب قرفلا فرع نمو... اقلطم نمالاىف ””اهساو انللط 007

 0 ا ةذازالينأ ةينرم الا, اةدارالالضاحتو . كلذ نمء شرا

 ف ا اذاف : 0 ةدارإ 2 5 ردقلا ةدارالاو .٠ قالطاب اما نم دب الو

 ةيعب رشنلا ةدارالا ىنعم ىلاف عراشلا ىلا ةتفاضإو 0 ريصقلا ظفل قالاطإ ديفا نك

 . هللا هديرب ال ام ديعلا نم 3 ىلع ةارملاا ف نا رخفلا ىف 60

 هنأب باجأو . هللا هدرب مل ىذلا رسعلا لعف دق نوكي ماصو ضيرملا فلكت اذإ هناال

 ا م و 00 هلا سفن ديري ناك نإو هب رم الا دري مل

 هلا تزت | يماو انفلارملا اولا ف" تان الا هذه: ى اة خارلابا ةوازالا اطال

 تحاك كالا هاذه لدم قال 1 كالاكشال لح نأ ناك ةقللا كسا

 كلا طانرا اطللا ىلا ةيماكا] ملفهحراش امأو . ةئيففملاةدارالا :لاقف سوماقلا

 انا همكوزخا أ ام. كفل وألا تف . هب ىنعو هبحأ ءىثلا دارأ لاق مث . هءاش

 الفاغ. ةدارالاو رم'الا نيب مزالتلا مدع ىف ةنسلا لهأ ىأر رهاظب ًاذخأ (0)
 ةدارالا ىعم ددعت نع

 اهل: ةماواتسا' وأ ةذارالا رم "الا نمضت ىف ةلزتغملا ئأر.رهاظب اداب ()

 قلاش ل1 ةريخ الا تاي الا ىف م عيرشتلا ماقم ىف عفت ى لأ ىأ 0

 ) نوكتلا ةدارإ ( هلوق

 ريتكللا يىذلا] ةيناتلاةلأكمملا ىف هم تسل 00



 ١١ ىو ألا ةلأسملا ) ى هاونلاو رماوالا ىف ثلاثلا لصفلا (

 ىهنملا عاقيإ 00 ل عاقيإ بلطب 1 ةئاعتملا ةيبرمألا ةدارالا « ىتاثلاو »

 روما نأ بحنو « هاضريرو هب رماام لعف بحن هنا ةدارالا هذه ىنعمو . هنع

 هاضري و هنعىهنملا كرت بحي ىهنلاكلذكو هب رومأم وه ُتيحنم « هنم هاضريو
 ؛ رمألاب ىناثلا ىنعلاب هتدارإ تقلعتف « هب مهرمأ اب دابعلا رمأ لجو زع للف

 نوكي نأ دب الف , كلا وأ لعفلا فاكملا مازلإ هتقيقح نأل « اهمزاتسي رمألا ذإ

 نكمالف اضيأو . موهفم ىنعم هل روصت الو امازلإ نكي مل الإ و ءًادارم مازلإلا كلذ

 ؟ نوك للملا نئحملا لع مزلملا عاقيإ ةدارإ نع الا سب هازال هاوي تحبو

 « مهنم ةعاطلا عوقو ل ل نشأ كارلا كر نا لا هللا نكل

 00 « ةيصعملا لغإ 7 هب لو « ىردقلا وهو لولا ىعملاب هتدارإ قفو ىلع تعقوف

 ' رولا لاب هندارإا شتم وهو 6 ككرملا مقاولا ناكف « مهنم ةعاطلا عوقو

 0 ل ل دولاب دفا ءارمأألا اقدام كو آلا يللا ذب ةذازرألاو

 ديري الاانعألا 7 الو لي ريكاش الاذراماب داق قاتلا جفاني

 1 لوألا ىف ىلاعت لاف :ةعب ريشلا خف تءاح دق! نيينيلا ىلع ةدارالاو
 س6 ]ل

 لد 1 نأ 0 نمو 6 مالسرالل 20 0 ا أ 1 ا

 0 الو ماس بلا ةيلع 0 : ةياكح ىفو ! إ ةيآلا 0 ع 0 مص م

 اع ليق لعفلا قن لاق نف . لعفلا قن وأ فكلاىمن لا قاد بفلكملا ق.هاولاق 5ك

 ذإ « حلصي هنأب بيجيف ةدارالل أر أ حلصي الو ىنعي . ةردقلل ًارثأ حاصي ال مدع هنإ

 نوكي نأ مدعلا حاصيف رمتسي الف لعفي نأ هنكميو . مدعلا رمتسيف لعفي الأ هنكمي
 ىلو الا نم لومشلا ىف عسوأ ةناثلا ةرابعلاف هلعو ةدارالاو ةردقلل العتم

 ىفانل كلذك ناك ول هنأ عم  هسفن بلطلا لع صنت ةدارالا نأ هرهاظ )١(

 ىنلا وها اذه ناكلو.:.هتأشب ةيانعلاو ةتحب ىتعم لع دارملا سفنب اهقلعت نم هضرغ

 هباوجنأ عم . أيس اك ( رسعلا كب ديري الو ) ةيآ لاكشتسا نع رخفلا هب باجأ

 لديوبلطلا ةمزالم اهنأ ىنعمىلع همهف مزاي كلذل . ةدارالايف لوأالا ىنعملا لع ىنبم
 ةدارالالصاحو) دعب هلوق هيفاني الو ( خلا ىناثلا ىنعملاب هتدارإ تقلعتف ). هلوق هيلع

 انه هررق ام ىلع هلح بحي هن“ال ( عيرشتلا ةدارإ اهنأ ةيرمأالا



 ١  (نوالا ةلابلا») ىعاوتلاو ركاواالا الاكل لكلا

 لئاسسم ميقو

 6 ىلوألا ةلأسملا
 روم الايس ملط رمال قالا 117 ةدارإ رابط مزاتسي ىهنلاو رمألا ١ دل م تا ميا :

 عموهعاقيا مدعل ةداراو هنع ىبنملا كرل ًابلط نمضتي ىهنلاو « هعاقيا ةدارإو هب
 عقي اهب ٠ 00 ا نام ا وأ فانيلا مخ ىبنملا كرتو هب ر ومالا

 مقيال وأ ةكرمللا وأدم

 ةدارإلا «اهدحأ» ّ ناينعم ىلع ةعب رشلا ف تءاح ةداراالا نأ كلذ نابب و

 نركيال نأ ذارأ امو زن ناك منك هللا دارأ اف:ءيدارم ليك ةقلعتلاةي رش

 هنوك ىلا ليبس الف نوكي نأ دري ملامو : " "لوقت وأ  هنوك ىلإ ليبس الف

 نال ءةيلغو رد انا نضر (نكتملا نطضل ىلاتمعلا 21! دارنا 0
 اورطضا ىتح « ةلزتعملا دنع كلذ لب . لوقيس (ي ةنسلا لهأ دنع رمأالا مزالتال هذه

 نويذسلا لدتسا دقوهديري ال وهو عقيو . عقب الو ءىثلا ديري كاع مازتلا ىلإ

 ملا تلال الإو عوقولا عنتم وهوءقافتالاب بولطم بهل ىنأ ناممإ اهنم ةلدأ ةلمجب ْ

 لك وبا "لف رتغا دقوا مهنمو انم قافتالاب هتدارإ حصت الف ًاعنتم ناك اذإو ؛ الهج

 ةدارإ : تادارإ ثالث انل ناهرب نأ لاق 8 ةدارالا ريغ فلطلا نأ مثاه 0 هنبآو

 هك 0 م فرص ةدادا 0 د

 ةدارالا الإق راف الو )2 ديدبلل 000 5 ةغيصلا نأ ىلع و تا مامالاو

 اعبار رك ذ فلؤملاو . زاجب ديدهتلا نأب بيجأو

 تناك نإو عقبال وأ لعفلا عقي هتداراب هنااا «ىينملاو زاومأملا لكل 0

 . هللا ءاشي نأ الإ نوءاشت امو. هللا ةئيشم الإ ةذفان نوكتال هتدارإ

 ةدارالا تقلعت له دجوت ال ىتلا مادعأالا نأ ىلع ىنبم ةرابعلا ىف قيقشتلا (")

 .دوجولا مدعبابقلعت مزالب سيلو ؛ طقف اهدوجوب ةدارالا قلعتت ملهنأ وأ دجوت الأ



 ١١ ةعبارلا ةلأسملا ) خسنلاو ءاكحإلا ىف ىاثلا.لصفلا (

 "اا الو انسي مت ب قو < ةمدقتملا مئارسشلا ىف تناك ةيلك م 2 اهيف

  1 0ا نق! ) : مالسلاديلع ىسوم ةصقىف لاقو

 ”ءايصلا مكيلع بك ) : لاقو ( ى ركن ةالصلا_مقأو ىن يئعاف انأ الإ هلإ ل

  ) 5(ةنجلا باعحأ انولَب مكمان انإ ) : لاقو
 نال نيغللا سفلابنأ اهبن يبلع اك اشكو رز: لاقز © قاف الا عنم ىف تايآلا

 هكا روما تاق ىف كلن فا

 اوناك نإ و اذه . قاطي ال اب اوفلكي مل م ال حالا كلدكو

 ؛ تاينيسحتلا كلذ لثمو. 500 عفربال كاد ةفان# ركاب نكد

 مكيرا هنا رنات عيل نودطتتت لالا نونأتل مكننرأ ) "7 ىلاعت لاق 0

 نطل ء تاداعلا نساك لوخد هرهاظب ىصتقي ( هدتقا مها دهبف ) : هلوقو ( ركنملا

 : اني د يكول نحل نها عفدلاو « ىذألا ىلع ربصلا

 رطل وطن افا (اعاجبم وأ ةعارشاكدم_انلجع لكلا ): ”كلوقامأ

 دق عئارشلا تاك ديف راح 000 ماتم هباز ةيئزإلا عورفلا

 ةدحاولا ةلملا ىف ىهف « خسنت و تتنئؤر انف خسنلا عوقو عم لوص الا ىف تقفتا

 . لعأ ىلاعت هثلاو..:لوأ اللا نيبال ةحماحلا

 .قالخأالا مراكمو تانيسحتلا دض نم ةي الاهذه قام دعي فك رظنا "0

 لييسلا عطق اهسال ؛ تايرورضلا دض نمال
 تابرورضلا |مسال , تايلكلا لوانتي ال ثيحب هصوصخب هلع لمحف ىأ 06

 ليسا ا ا 1 كو ةطوفجلا



 ١١ - تايلكلا ىف خسن ال ( ةعبارلا ةلأسلا )

 خسنلا ظفل قالطإإب نيمدقتملا دوصقم نأ كال حضوت ةريثك انه ةلثمألاو

 عراشال دوصقم ريغ ىنعم ماهيإ و لاكشإ هرهاظ درج نم م

 قيفوتلا ا : اذه مهفيلف 5 نييلوصألا قالطإ نم معا وهف

 « ةعبارلا ةلأسملا

 ني م مل تاينيسحتلاو تايجالاو تايرورضلا نم ةيلكلا دعاوقلا

 طلاب ة طلال كمان كين ضنالا لوا يحل راو خسنلا عقو اعإو « خسن

 هةحوتالا نوكيال كاذف ان صضعب خس ضرف نإو . 50 وول ىلع

 « ىاب ظفحلا لصأف لدب ريغ كا اهضعب ىف خسنلا صضرف نإو ؛« اظفحلا نم را

 سنحلا عفر نمل عاونأ ضعبا فار مزايرال دإ

 هجوأ تفاتخا نإو « ةلملك ىف ةاعارم تايرورضلا نأ نويلوصألا معز لب

 دقو 1 تايطلعلاوب كل دحأ اذلا ٍىفرمالا ى هتف اذكحي ٠ هلم لك لها

 قايل نان ار ىدلا واكو م واه ن 2 07 لافتا

 لاقو « ' هيف تار الو يذلا اوميقأ نأ ىشعو سومو مها هب انو امو
 03 1 ٍ ع 0 نإ دما : 5

 ءايبن الان ريثك رك ذ دعب لاقو ( لسرلا نم مزعلا ولو | ريص كر صاف ) : ىلاعت
 2 57 9 ع 7 / 7 1م 7 0

 فك ( ه ىلاعت لاقو(هدتقا مهاديبف هللا ىده نيرا قتلوا ( : مالسلا ميل

0 0 ٍ :2 5 00 
 ريخأ تايالا نم 0 عةيالا ) هللا مكح أهيف ةاروتلا مه ددعو كتوم 36

 ذئايح مالكلا ىنعمو . ةنسلا وأ باتكتلا نم ليلدلا ىلع عقاو (ام) ظفل )١(

 (نويلوصالا ,عزلب) دعب هلوقل ةمدقم هداعأ هنكلو . قبس مالكلا اذه (؟)
 نييلوصأ الا مالك ىلع تاب الابهلالدتساو

 ربصلا ةيناثلا ىفو.: هيف قرفتلا مدعو نيدلا لصأ ةماقإ ىلوأالا ةباالا قف ()

 ؛ مايصلاو « ةالصلا لوصأ اهف اهدعب تاب الا اذكهو . قالخ“ الا مراكمنم وهو

 صاصقلاو 2 ءارقفلل لاخلا قافنإو



 )ل ةثلاثلا ةلأسملا ) جول ماكحإلا ىف 0 لصفلا 5

 مه كن : ا ةداهش مهطباو 5 ا نإ كريغو دس ا لان

 مدقت دقو ! هب ,الا ) كلذ ركع ني 1 ام ندلا ا ) : هلوقب حوسنم ) نوقسإفلا

 هلم سابع قبالا

 هللا نإ ) : هلوقب خوسنم ( ًاعيجت بون لا ”رفشي هلل نإ ): هلوق ىف ليقو
 000 عا 0 باب نم ا ! ةيالا هب كار 00 رفغب ا

 "ل تيوتمذم. نإ ١ 02 نود نم نو دعت امورك دل إبا) (2ةلوقاانؤو*

 نرد نواب حلا ا ملا "تقبس نيذلا نإ ) : هلوقب

 خسنلا قالطإ وهو ؛ اضيأ اهم خ ا اهدراو الإ كم نإ و ) : ىلاعت هلوق

 لاوز بجول خسنوا اذه نإف اضيأو : .ىكم لاق . زئاج ريغ وهو .6 رابخألا ىف
 0 مكحلا ةلازإ خسنلا نال ؛ رانلا مهلكهّلا قود م ميدو لكم يك

 لاز اعإ « هتيلكب اذه ىب لوألا ركحلا لاوز زوجي الو ؛ هلحم ىناثلا "”لؤاحو
 نأ لوط مكتم مطتسإ 1نَمَو ) : هلوق فو . نايب و "7 صيصخم وهف « ةضعب :

 شخ نمل كلذ ) : هلوقب خوسنم هنإ ! ةيآآلا ( تانِمؤلا تاتصحلا ميكن

 تانمؤملا ءامالا حاكن طرشل نابب وه اعِإ د ا

 دلل ل ا

 تقبس نم مهدوبعمو مهنأ دفي ل نإو وهو . لصخ ام لو“الا نءاكو ىأ 62
 هدأ رم أذه . حصص ريغ وهو هج بصح مهن :وك لاز دق هنأ الإ ىنسحلا

 وه لهف . اهدورو ىف مالكلا قبيو . نيدوبعملا 00 لخدي, نمل ىأ 6

 اهموعع ءاقب ديفي ام اف دورولا ةبآ نأ عم ( تقبس نيذلا نإ ) ةيآب ًاضيأ صصخم

 رائلا لخدبال : : سم ثيدحهديفب ىذلا وهو ؟ ادع نيدلا فرع ) هلوق وهو

 . هللا لوسر اب لب : ةصفح تلاقف ءدحأ ة هردلا لاح رام ىلاعت تاءاش نإ

 دق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف . اهدراو الإ مكنم نإو : تلاقف ؛ اهربتناف

 ريسيتلا عجار . دوعسمنبا ثيدح اذكو «ةبا الا ( اوقتا نيذلا ىجنن مث ) هللا لاق
 ىذلاوه اذهو . صيصخت الو خسن اهب قلعتي ال ةيناثلا ةب الاف هيلعو . نيتي الا ىف

 ثيدحلا حارش هيلع جرد



 ١56 نايسلاو ديسقتلاو « صيصختلا معلا ادلع خسنلا
 ديس

 1 ءىش ىف خسنلا نم 0 ةيمشلتلا كك مام بو

 | ةئاف ) : هلوقب خوسنم هنإ ( هتاقن ”قح هللا اوقتا ) : هلوق ىف ةداتق لاقو

 زارطلا نم اذهو « ديز نباو ىدسلاو سنأ نبا عيبرلا هلاقو تا ام هلا

 لن تحال :يدلا نأ ري رقت دعب الإ الزنت ملو ٠ ناتيندم نيتيآلا نأآل ؛ روك ذمل

 0 هانت“ قح ها وقتا ) :٠ تاو يسفر اتوب وترا ا كلكشلا نأو

 5 اودارأ اعاف اق ع ل اثنا ا : هلوق ىععم وهو « متل 1

 "غينانإ(مور قنا نقاب ن 0 ا 0 دا

 تنك اولاد ( اينو ست و دعوت نينلع كلل اهو رع ملخدي 1 ىلا كلذ نم

 نمضي نم لك ىفاللاو) : : 5 لباخلاو دعب ضحن مل ىلاو نحتحا .

 ( نس ثأ: هزت كل 1 كك متين راعإ كن ع

 1 نقي هوقو( مشب م هرافي دال دبع لاقو

 كلذ نإ ( ب ءقتسي نأ ا اعل هيا "5 9 ءاش نمو نمويلف

 اعإ 3 1 ) تالا بر هلا ءاسلا ن ال .ن داش امم 7 : هلوقب حوسنم

 دانسإنأ ' ؟2دارملاف ( هحعسل حصبأال ى ىععم وهو ؛ ديعولاو دي,دهملا ضرعم ف تءاح

 هناحبس هللا ةئيسع ةديقم ىه ا هرهاظ لع سيل دايعلل ةئيسملا

 بألا ني ) : هلوقو (انانو أ رغك لأ بلال. ليت د
 نإ

 سس نإ
 هر

 نمؤب قرم 20 نمو ( : هلوقب حوسنم هنإ ) 0 قفني 8 0 0

 نأ دوصقملاو , اهخسن حصيال ىلا رابخألا نم اذهو ! ةيآلا ( رخآلا موي هللا

 مآ نم لوك ل : صوصخم بارع ل مومع

 صرص وبنات نم تسلم لع سر حا 00 ١

 هياشتملا نم ةيناثلا ةلأسملاوف هيلا انرمشأ ىذلا صقنلا حيحصتل اذهب سنأتسي (؟)
 عم ىطسولا ةيآلا امأ ةريخ الا هب هلا نضروصخ قولا دا للا ىأ فل

 هوتي الف بارع“الا ضعب ف حيرص امهنم الك نال ءامهي صراع للف ةرخا لأ

 صيصخت الو خسن امهف



 ( ةثلاثلا ةلأسملا ) خسنلاو ماكحالا ىف ىناثلا لصفلا 0 4

 اك ا اال نا تكامل نو باَص نورشع رن نإ

 قلما اوناكو مطوي نمو : ىنعمىلع هن اكف ( ل نمو ) : هلوفل نايب و صيصخم
 0007 هلوق ىف لاقو . ريخألا قالطالاب خسن الو ضراعت الف « نيئمؤملا ددع

 « اهتلاخ وأ اهتمع ىلع ةأرلا حاكسن نع ىبلاب خوسنم هنإ ( ركيلذ ءاروأام ل

 . مومعلا لمسح لا اقل

 ةيءالا اهتخسن ) ضرألا قنا نورفغتسيو داو 0 قف هدم نب بهو لاقو

 ةب االقتسم رفاغ انآ هاضم انفو“ ) ندع نيذلل ا رفاغ ىف ىلا

 اذه ٠ ساحنلانبالاقوا« اهيف خسنال رابخألاو « 2 ضحم ريخ وه ذإ ء ىروشلا

 بهو تركي نيرو نكلو 4 هللا نمور رمت ال ؛ خوسنم الو خسان اهبف عقب 3

 5-50 اهنا: قرفألا اك. ةينذلا "كلت." كر الا

 الوان لوا نأ نحب .اذكو : لاق. ::ىرخالا نينتاهادحإو نخاف ع

 هانلق ام ىلع ليلدلاو : لاق . هحو اهولاقتال .ناك اذا“ ل أطحلا يلع اولوأتي

 (ضر الاى نأ نو ارفغتسيو ) هلوق ىف ةداتق مك 3 5 نيدمحأ ا

 مهم نينمؤملل : لاق

 نيذلاو ) : هلوق نأ باهش نباو زيزعلا دبع نب رمعو كلام نب كارع نعو
 الل ل ل ار وم ا كلا( اولا ل

 لارا قل تاكو فا اذإ قالا ناو و اك نين تر اطيل انو

 حصل سال ىنعمب ناك ول ذإ « خسنلا هلخدي ىتح فيلكتىلا لوؤي الو ىأ )١(
 هيف خسنلا لوخد

 مأ حلا ىتلا ةي آلا هريخ أدتبم امما ( اهتخسن ) ساحنلا نبا اهأرق لهو (؟)

 ةماللك هليوأت ىف: رسيأو., هضرغ ىلا ترقأ لوثالا. ؟العف اهأرق

 ؛هتاكز ىدؤتال ىذلاوه زنكلا نأ ىف ةدراولا ةريثكلا ثيداحأالا ليلدب ()

 ضعبلاو ؛ كلامو ىراخبلا اهضعب جرح و امهريغو سابع نناو رمع نبأ نع

 ريسيتاا عجار . دواد وبأ



 ١ 9“ 7. نايللاوةلييقتلاوبأ نيتخيلا مع كقلللا دنع حلا

 : هارت رهط امألإَن نوتفيز يدم الو ) : هلوق ىف لاقو
 مدقت ال نضطر نإ د قتني ىلبلو "الا رغواخلا" دعاوتلاو )
 ظ رداع

 0 ماعطَو ) : 0س هلوق ىف تماصلا نب ةدابعو ءادردلا ىلأ نعو

 مسا ركذيي مامماو 1 هلوقل خسان هنأ ( مكل لح باتكلا

 0 ع باتكلا لهأ ماعط نأ دارملا ناك اف ( هيلع

 اذيأ وهف ةيمستلا طرشب لالح مهماعط نأ دارملا ناكنإ و  مومعلل ضيصخم وهف

 « لوألا هولا ىف صوصخملا مومعلا ةيآ ىه ماعنالا ةيآ نكل صيصختلا باب نم

 4 "' سكملابىئاثلا فو

 7 لاق اذإ عر نا نأ ليلدب ةخوسنم ان لوقيال كلذ
 سابع نبا نأ قرط ةلمحي هريسفت ىف ىوغبلا ىور دقو اذه . وه هملعب لوقي امناف

 مهقحل ام ةدشو ةباحضصلا وثج ثيدح ايوار ( فلكيال ر ةياب ةخوسنم اهنا لوقي

 ةنيبم وأ ةصوصخم نوكت نأ اذه هيأر ىلع ةخوسنم اهنوك ىنعمو . ةيالا هذه ببسب

 اهعوجر نم فلؤملا هركذ ىذلا هجولا هنع ىوغبلا رك ذي لو . هانحرشام ىلع اهب
 مكبساحي ىنعم نأ ىلع ةمكحم اهنإ هنع رخآ اهجو رك ذ لب ( اومتكت الو ) هلوق ىلا

 لوقيفنمؤملا امأف رثيدحعم ىالتت اهناو باقعلا مزاتسيال باسحلا نأو٠ هب كرب ش
 مويلاو ايندلا ىف كيلع اهترتس لوقي مث ؟اذك لعفت ملأ . اذك لعفت ملأ هبر هل

 ءاشي نمل رفغيف ر ىنعم اذهو ( هرفكو هكرش ىلع هبساحيف رجافلا امأو . كل اهرفغأ
 انهادتغ كفل وما" هلقنام ريغااذما نأ كشالاو .( اني نناشد

 ةدئاملا 'ةروس' نال . رخأتملل مدقتلا صيصخت ةحص ىلع فقوتي هنأ الإ :(1)
 ًاقلطُم صاخلا, ماعلا صصخم : نولوقي ء رثك "الا ىأر وهو . ماعن "الا نع ةرخأتم

 صصخملا مدقت ًاقلطم باتكلا باتكلا صصخب ال مبضعب لاقو . رخأت وأ مدقت

 مدقت اذإ ٍصاخْلاب ماعلا صصختي امنإ ةفينح وبأو نيمرحلا مامإ لاقو . رخأت وأ

 ًاخسان رخأتملا ماعلا ناك الإو : خيراتلا ىف ماعلا

 / مس م ج  تاققاوملا



 ( ةثلاثلا ةلأسملا )خسنلاو ماكح الا ىف ىناثلا لصفلا ذب
 حح

 ا سم ناز ل ابن يجت ا)
 ناو ب وجمل صيسخباب نمد كاذ نأووزيصخ وتب الاب( كل «دينعكشساع
 مع

 ؛ماكحلادنع هب دهشنال انكلو ءىثلا لعن قحلا بحاصل اول وقتنأب ةداهشلا عوضوم
 ؛ لاح لم ىلع هللا هب مكبساحب . هنوملعتام ىلع قحلا ل اروع أن ودع وأ

 نايب باب نم ( خلا اودبت نإو ) هلوق نوكف . قحلل عيضمو ةداهشلل ناهتك هن'ال
 "له مد ليت 60 نيرم الاءامتك ناك دف ( اومتكت الوز هلوقل لكلا

 هلوقف . ةبالا هذب. ةطبترم ( ابعسو الإ اسفن هللا فلكيال ) ةيأ نوكت ال هيلعو
 هنأةياورلع امأ : (عتلا كِلدب حاوشنع سلو ') ةيدقت'مالك هنه طقم ( خلا'لئلدب)
 ىبص همامأ مهكر ىلع اوجو ةباحصلا ىلع 0 ا ا

 نكلو ٠ خلا ةالصو موص نم ؛ قيطن ام رم الا نم انفلك: اولاقو ملسو هيلع هللا

 « ةئيسلا رطاوخلاو سجاوملا نع سفنلا هيزنت انعسو ىف سيلو ةياالا هذه تلزن
 نوكي امو رطاوذ لاب كفلكي الف ىنعي ( اهعسو الإ اسفن هللا فلكيال ) ةبآ هلل لزنأف

 نإو ) ةيا ال ةخسان اهنوك ىنعمن وكيف هنوقيطت ىذلا لعفلاى ع مزعلا ريغ سفنلا ىف
 قام اود نإو.) هلوقةلمشي ام ضعب امل ةصضخع وأ املامجالا ةنيم اهنأ. ( أودت

 ( هللا فلكيإالا راقي ال قلعت ال سابع نيا .ىأز لع هنأ, ؛لضاطلاو"" (ركسفنأ

 ةيآ لامجال ةنيم ىه لب « اهيف صيصخت الو ةمكحم هذه نوكتو ( اودبت نإو ) ةيأ
 بكرلا ىلع ةباحصلا وثج ةياور ىلع انيرج اذإ امأو :(.ةداهبتلا اومتكت الو )

 ناكىذلا ( اودبت نإو ) ةيآ لامجال ةئييم وأ ةصصخم ( فكيال ) ةيآ نوكتف
 ىف ىذلا مرعلا ادع امل ةجرخم ةيا الا تلزنف رطاوخلاو سجاوهلا لمشي هرهاظب

 احح ( خلا صيصختلا باب نم كلذ نأ لصخ ) هلوق نوكيو . هبانتجا عسولا
 ىلعو : هريدقت ( لصف ) هلوقلبق رخآ طقس مالكلا ىف نوكيو . هانحرش امب نكل

 ةنييموأ ةصصخم ( فلكيال ) ةبآ نوكتس ابع نبا ةرياسم مدعو وثجلا ةياور ضرف
 ءىث ريدقتب الإ مقتسيال مالكلانأ كيلعخي الو . ةنيسانال ( اودبتنإو )ةب ال
 وهالإهلإالىذلاهللاو) . ٍلسموىراخبلاف اك. لوقيىذلادوعسم نبا نازل . هنمطقاس

 انارالأ سباك يدا ار ركل نأ لعأ اناا ا اك نة روس تلوم

 لوقي ىذلا ( هيلا تبكرل لبالاهغلبتىلاعتدتلا باتكب ىمرلعأ دحأ 5 لروتلرا مف لعأ



 5 ١ ١ نايسلا ق ددعتلا و6 صيصختلا مل كئاتتلا كك مسنلا

 0 اا عج 5 د 01 ا ا 9

 مموقزراف ل املاو ىماتيلاو ىل رقلا ا ]وا ةمسقلا رصح اذإو ( 5 هلوقىلاقو

 .:ةمركخ فىدسلاو كاكتملا لم رادو سو لا وسلمان ! كا

 عمجاو : ةيصولاوثاربملا هدعاسا : فيدل نبا لاقو 5 ةاك زاب وسنم 4 نسا لاقو

 نما ارعلا كي دارملاو « 0 دم ىلع ةياالا ل لفل نكم نيالا نيب

 ريغادارملا ف افاخااووططال قررا +0 تت اكس( وصخ اذ[ وز ةلوقو لل

 وهف « ثاربملاو ةيصولا ةيآ ليلدب «اضيأ بدنلا دارملا نأ نسحلا ندب و ٠ نيثراول

 مهبملاو لمجملا نايب نم
 كار 2 3 5

 و مكيف ياسا نإ ) *هلزق قشدوحس نينا ا
 1 0 ل ا 0 0 5
 ا 00 موسم هنإ ( ءاشيإ هس

 "رسانف "نس : هلوق مدقت 2 علا ءاتنأ ليلو(! نانا

 5_5 00 ىلا خل 1 ا تعمم اذإ نأ.نأ 1 00 17

 ةيآ وه باتكلا ىف مهملع لز 1 داةملاف هتلعو'. زافكلا راحكالا الوق ل11

 عجار نيضئاخلا سلجم نم مهمايقل ةبجوملا ( خلا نوضوخم نيذلا تيأر اذإو )

 ةعيزعل خسن : نيترم خسن لصح نوكي هلاقام لعو . نيتي الا ىف ىزارلا رخفلا

 ةروسف خ و.فملاوخسانلا نم لكو ٠ ىركذلا 1 سواجلا ةحابإو فيفختلاب مايقلا

 ةروس ىف ( خلا باتكلا ىف كلع لزن دقو ) ةيآب ايناث فيفختلل خسنو « ماعنألا

 0 نا هلاق مةعيرشلا ىف هلثم دهعيال اذه نإ اولاق دقو . ءاننلا

 عر ” ديقب ) نوهت نيذلاىعامو ( هلوق نأ ند 5 اذ كاملا دأر ةناتكا

 هلاقامل اقداخلا ع حصيف جرلا عفر وه

 حيرصلا ريغ رمآألا ىف هلثم ىتأيسو . ًارخآو الوأ فاؤملا
 سانلا هيف نواب امم اهتكلو خسنت مل ةمكحم اهنأ ىلع سابع نبا مسقأ دقو (د)

 . ىراخبلا عجار
 ( خلا دارملا ناك روضحلاب قزرلا طرش امل ) لصآلا لعلو فيرحت (؟)

 3 كن امو م هنأ قاما ود نإ "سابع نبأ مالك لع ةيالا كلا 00



 ١١ ةثلاثلا ةلأسملا ) خسنلاو ماكح الا ىف ىئاثلا لصفلا (

 هيلع قلطأ هنكلو « هلبق مومعلا صيصخت هنأ كلذ ىنعمو . لاق ام اذه . فرح

 صاخلا حالطصالا هيف ربتعي مل ذإ ؛ خسنلا ظفل

 سال مر 00 ا ل ل

 ذا ل ويب الخد نأ حانُج كيلعسيمل ) : هلوقب خوسنم هنإ ( اهلهأ

 :(”حانخ ركيلع م ءىمىف خ وسنملاو خسانلانمسيلو ! ةيءآلا

 0 00 1 كاب

 0 ا دا ًالاقثو ًافافخ اوارقتا ) : ه1 فال

 ةوزغ دعب محلا نآىلع هكر نيينعم ف ناتي.الاو ( 355 اورفنيل 0

 . عيملا ىلع ريفنلا بحي ال نأ كوبت
 او

 اونلعاو ) : هلوقب خوسنم ( لوسترلاو ل لاقت الا لق ) : ىلاعت هلوق ىف لاقو

 400 تاور هلرقاف ميل 00 (ةلخو ل نأف شال مدع اعأ

 خوسنم هنإ ( ءىث : نم مهباسح نم نوقتي ن : هذا 00300 هلوق ىف لاقو

 ! ةيآالا ( ا م ملل ا اذإ نأ باتكلا ىف يلع ل 1 0 :

 0 الو خسنتال رابخألاو « ا ما ةبآق

 ىتح) هلوق نآال . ةنوكسملاب ةصاخ 0 00(

 كلذ ئَضَتَع' ( اهلهأ لع اوليطتو انشا

 رخفلا نيب دقو , داهجلا ىف ةيناثلا ةيا الا نأ ىلع ىنبم وهو . ءاطع لاق هبو (؟)
 داهجلاب امل لخدال نيدلا ىف هقفتلا ماكحأ ىف اهنإ ليقو . خسنلا مزليال هنأ اذه عم

 خسنلاىنعموه اذه نآل (خلا هبنهنكلو) هلوقل نذإ ىعادال هنأ الإ . فلؤملادلاق

 مهنأ نويلسملا اكشف ©”(-ةيالا نوضروخت نئذلا يار اذإوأ )"ك4 لزنا (0)

 ضوخ نيكرشملا نم لصح ابلك ناك ذا فاوطلاو .مارحلا دجسملا نم نومرح

 ةصخرلاو ةمحرلا تلزنف . جرح اذهو هيف نوسلحب ىذلا ككل يا ل

 .نكلو.ىث نمم ماسح نم) ىصاعملاو كرشلا ىأ ( نوقتي نيذلا ىلع امو ) هلوقب
 0 . مداشرأو نيضئاخلا ريكذت عم مهنك امأ ىف ءاقبلا مهل حيبأف ( ىركذ

 .ىف نعطلاو ءزهلا مهنم نوعمسيو دوملا راخأ نوسلاج اوناك ةنيدملا ىف نيقفانملا



 ٠ ١ ا ناسسلاو ديبقتلاو 6 صيصختلا معلا ةفالا دع خسنلا

 دحاو ءىبث ىلا اهعوجرل ؛ ىناعملا هذه ةلمج ىف خسنلا ظفلا

 - :ىلاعتت هلوقنف لاق هنأس انع نبا, نع ىور دعف : دارلا نيس ةلثما 00

 - لا كرف 0 ها هاش ام اهيف 4 انلّمع ةلجاتلا ' دير 1

 اينادلا ثرح ديري ناك نمو « رح ىف هل دزن ةرخآلا "ترح كار لك نم )

 ا ا ا هوت نك دا ارا ىلا ادع ا

 ء نايخإ وهف كر ل هلوة وهو « ةئيشملاب ديقم هانعمو

 ' خسنلا ؟"” اهلخدي الا

 ندا 0 هوقدلا | 7 2 وارسل

 زي 000 آلإ ) : هلوقب خوسنم وه ( نواعفي الام
 ا نع ركاذ دقوا يملا !ةيال
 نأ ؛ ةقيقح ال زاحي 1 لاق « خوسنم » : انام هنأ املا فرخ [مف نارقلا

 نيكل اع د 9 0 لا 0 31 6”ةدنم,(عتتسمملا] ظلت 1 0

 ريغب وهو « هلكمل عفار خوسنملا نع "7 لصفنم خسانلاو ؛ .لوأالا ظفللا مهمع

 قاب الاك»# يشأ ال اهيناك نإ هيرمو لا :كولدم مقل ا
 ناك اذ نأ عامجأب لا لولدملا اذه ىف خسنلا لوخدف 2 الأ دوجوب

 ةوالت خسن امأو . هزاوج راتخملاو . فالخ هيفف ورمع رفكو ديز نام اك ريغتي ام

 كلذ فيلكتلا خيسن 01 ا أن انفلك اذإ اك هب انيك كدا راح

 وه له ةب الا ىنعم رظناف. خسنلا هلخدف .فيلكتلا م هلا زئاج نيذه قف لكف

 ةاغمأ نم نإ اولاقو ؟ هلخدي الف ريغتي المأ ؟ راتخملا ىلع خسنلا هلخديف ريعش “|

 ىأتيالفةدحاو ةرم عقت ةدحاو ةثداح ابن ل انينو هللا كلهأ لوس نأ ريغ الام

 اماعردل ناك اذإ م خسنلا اهولدم ىف زوجب راجلا رضصعل نأ ى ةفحتلاو .ريختلا 0

 جدطفلا لعن وكي هنأ الإ . 35 اوف اك يضخ لعورسر ع ىلاثلا ف

 ىدم ' الل ماكحالا عجار . أذه' ىف همالكو . نب أ وص ل حالطصا ال نيمدعتملا

 نا ا ا ا 0 كال د 4

 , خوسنملا نع ًارخأتم خسانلا ليلدلا نوكي نأ هفيرعت ىف ذخأ دق هنثال ()
 ءانثتسالا فورح ريغب نوكي نأ همزليو.



 ٠ ةثلاثلا ةلأسملا ) هباشتلاو ماك الا ىف ىناثلا لصفلا «

  خسنلا ىف موقلا حالطصا مهفيل « هل هبنتلا بحي ىنعم انههنأ ىلع . ردانوهامالا

 : ىو

 د ةثلاثلا ةلآسملا

 معأ قالطإالا ىف مهدنع خسنلا نأ نيمدقتملا مالك ن م رهظي ىذلا نأ تاذو

 صيصخ ىلعو « اخيسن قلطملا دييقت ىلع نوقاطي دقف : نييلوصألا مالك ىف هنم

 نوقلطي اك« اخسن لمحم او مهبملانايب ىلعو « اخذ لصفنموأل صتم ليلدب مومعلا

 فك رقم كلذ 3 نار اعين تك ع ا الذ 5 لا م

 ريغ مدقتملا رمألا نأ ىضتقا رخأتملا حالطصالا ىف خسنلا نأ وهو « دحاو ىنعم

 .ىاقلاو < ذب (نومعم ريغ ا ءىج اف دارأإ اعلاو ؛ هفيكشلا قدارم

 هب لومعملا وه

 ا عم رهاظلا كورتم قلطملا نإف « قلطملا دييقت ىف راج ىنمملا اذهو

 .هديقم عم دغي 1 قاطملا 17 ناكف « ديقملا وه لمعملا لب « هقالطإ ىف هل لامجإ الف

 رهاظ ناكذإ ؛ صاخلا عم ماعلا كلذكو . خوسنملاو خسانلا لثم ا

 كح جرخأ صاخلا ءاج املف « ظفالا هلوانتي ام عيمج هلا لومش ىضتقي ماعلا

 ري 0 ظفللا نأ الا « 0 خسانلا هبشاف « رابتعالا نع ماعلا رهاظ

 0 كلا صان لع لد نادم لها ع ال

 17 اا تلك نك لا عم ديقلاك كولا عم نيبملاو . ل وألا

 ىنأيس اه ةلمج هلولدم لمه مل قلطملا نأ عقاولا نأال ( نأاك ) لاق امإ (1)
 ىرخ الا تالاتحالا وه" اذمإ لطهأ' ىذلا نأ ىأأ« انه هريظن لاقتف دعب ماعلا ىف

 ديقملا ريغل
 صاخلا لولدم ادع ام وهو . هلامهإ ىلع صاخلا لدام هنم لمهأ ىأ (0)

 هلوق عم ( لوسرلاو هلل لافت الا لق ) ىلاعت هلوق ىف دعب هلاثم ىتأب مك (")

 ةيااالا ( متمنغ امنأ اوملعاو )



 هنإ : خسنلا دح ىف اولاق تالذلو . ةيلص الا '"ةحابالا كحل اخسن دعب ال لض الا"

 دقو . ليلدب ةمذلا ةءارب عفر هلثمو « رخآتم ىعرش لي ” ىعرشلا كملا عفز

 ند ام را لنا كنا مهضعل 0 0 6

 مدام فر ملعب نيرا ر هدرا كارلا وال ا ” اوناك مهأ اىوزو'

 لع كرس 00 خنت اعإ اذهو : اولاق ( نوئشاخ

 دعي ال امم وهف « ةحابرالا نم لصألا كح كلذ نولعفي اوناكم هنأ اذه ىنعم . كلذ

 هذه تعدتجا اذاف . ةيلهاجلا ماكحأ نم عرشلا هلطبأ ام لك اذكهو . ًاخسن

 اهخوسنم نم ك0 ف صلختب ١ 8 ةئسلاو باتكلا نم ةلدالا ىلا ترظنو 34 رومالا

 اذهو ةنيدملابهميرحت لوزن لبق لصأالا كح اح ابم ناك رثخلا نأ

 وهو الامجإ ىكملا لصأالا ىف لخاد هميرحت نأ هل قبسام نيب و هنيب عمجا ىلإ جاتحي

 ءامع لا سفنلا ىلع هب ثا ةمرح

 اعرفك 0 عرشلا لبق ةيراجلا ةداعلاو لصأالا كح حابملاو ىأ (؟)

 لجرلا ملكي ةالصلا ىف ملكتن | ايكو لاف مقرأ نب ديز نع ريستلا ف ىور (")

 رن ) 6-2 ) تلزن ىت> هننج ىلإ وهو هيحاصا اذه

 ةسنخلا هجرخأ . مالكلا نع

 ةالصلا ىف تفتلي ىلص اذإ ٍلسو هيلع هللا ىلص ناك هنأ هيودرم نبا جرخأ (4)

 عفر ىبص اذإ ناك هنأ هننس ىف قبيبلاو . هحمصو ةك احلا هج ريشأو اي لا

 هب الا تلزنكءاقلا ىلإ د تضل

 لتعم ردع تناك نإ د دهم يح لو ا 0 انين لسا )0(

 ةءارب عفر وأ ؛ ةيلصأالا ةحابالاب حابم وهام محرحت خونلا اذه ةيمست ىف نئفت دقو

 دحأو ىنعم ىف اهلمعتسا ثالث تارابع ىهو . هيلع اوناك رما خيل وا . ليلدب ةمذلا

 وتلا محلا خسل نيبو هني قرفلا حاضيإ ىف ةدايز

 مهلبمأ ناك نإو , هيلع اون> امل ضقنو عفر نآرقلا عيرشت كما 0

 ءاخسن دعي الف . مهتادابعو مهتاداع حالصإ هبام عيرشت ىف جيردتلاب مذخأو ةدم

 5 ابعوضوم ىف عيرشت اهقبسي مل ماكحأال ءاشنإ هنأالا



 (كيانلا لالا خسنلاو ماكحإلا ىف يناثلا لصفلا 2-

 دحاولا رب نأ ىلع نوققحلا عمجا كادلو . ققحم مولعمب الإ نيك1 اموسب

 اذه ىختقاف « نونظلاب هب عوطقملل عفر هن ال رتاوتلا قلل كالا ا

 نمد هيكل ك6 1 ناككاذ نأ

 امههف ماكح الا ىوعد الو نيايلدلا نيب عملا نكمي ال ثيحب « خسنلاب عطاق عم الإ

 لصف

 ةندموأ تناك ةيكم ماكحالا رئاس ىف لاقي اذكهو

 يدان نيلاق ناعم < ثلا كاوا نراروك الالنإ ناهحولا كلد ىلع لديوو

 نيب مجلاب ا اواتلال ماهيب تاسع و ا ساعر اسمب طعدخوت ؟ مات اذإ خسلا هيف

 م و 4 مومعل مسخ 1 « لمحل أدب ىلاثلا نيكل نه )م هحو 1 نيليلدلا

 ف ماكحإالا 2 لصألا ىلع ءاقملا 6 6 عملا 9-5 نم كلذ 0 امو 8 قلطل

 3 ةقيرطلا ةذهم [نقكع خوسفملاو خسانلانم 0 الم دقو 5 قاثلاو لو الا

 : اهحسن ىف و اوفلتخا مث ء«تضرف ر طفلا | ةكز نأ ىلع ع | لهأ عجأ : ىريطلا لاقو

 هليا ىلص ىنلا نع حاحصلا دا اخألاب و عاجألاب تت كف 9 ساحتل ]| نبالاق

 تأب مو « اهحن نيدو اهليزي ثيدح وأ عاجالاب الإ ل ارت ناوك مل« سو هيلع

 هنم دوصقملا ىهتنا ) 0 06 6

 لصاالا مكي حا حابم وه م م نأ 4 هر ودنو خسنلا ةلق ى 5 ل عبار هحوو

 كح ىلع 00 كعب 0 0 ناف 6 , رلاو راك 4 نييلوجالا دنع يسلب س مل

 رتاولا صيصخت اولبق امبإو . ةححاو مهتجحو . 0 الا لوق وه يحل 0
 خسنلا فالخ « نيليلدلا نيب عمجو ناب لوآلا نآل هب هخسن اوابقي ملو داح الاب

 لاطيإ هناف

 لع تسيل ريسفتلا ىف نيلالجلا لثم امملع ىرج ىتلا ةقيرطلا نأ ملعي هنمو )6

 ل لما فدع الا تاوردلا حالطصالا ىلع ايرج ناك ن إو . ىغبيام

 ىلاعت هللا مالك ناب ىف دومت ريغ



 51 ليلق ةعي رشلا ىف خوسنملا

 تايزوولصلا ظفحل لك لسه نقلا نارا نا | ةئارالا 7 كرد 00

 نقلل كأ امنإ لب « ءىث هنم خسني كن عيمجو ٠ تاينيسحتلاو تايجاحلاو

 مر للا نك اعل 1 كانك ناك اذإو؛ انضر انك واير

 تايئزحلا ىف خسنلا ن 0 اف ؛ ىنعملا اذه قةحع خوسنملاو خسانلا بتك ىرقتسا

 ةليلق ةيكملا تايئزجلاو ؛ اهنم
 خسانلا اهف عقو ىلا ةيعرفلا تايئزحلا نأ نيبي ءارقتسالا نإف اذه ىلإو

 خوسنملا لعج نملوق ىف اذه *"”ىوقيو . ةليلق اك ىتب ام ىلإ ةبسنلاب خوسنملاو

 ”كيلع لااا ا : لا هولا“ مخ نم خوسنملا ريغو « هباتملا نم

 وعام تال ةجيص كارو لاا مأ نه تامكحيم تايا هنم باتكلا

 ىلإ ةبسنلاب ًاذإ وهف «ليلق اهيف خسنلاف « ةايلق ىهو « ليلق ةيكسملا عورفلا ىف خسنلا

 ل ماكح لا

 اهيف خسنلا ءاعداف 5 لع تقم اذإ ماكحألا نا يع 00

 ملا دعب أهعفرف ( قوحم الو 1-52 ىلع و 7 نال“ 6 قمح 0 اللا !نركيدل

 000 0 ةكملا 0 رثك أ ىف خسنال نا ناتفدقملا تك

 ا كلا قم كلا هلك لع ةللد كا ايف
 0 «و قل الع لالدتسالل هقاسس ناك نإو الأ ةيندملا 0 الأ قدهتلق ىلع

 كلذلو . ىندملاو ىكنلل ماع هقباك وهو ( خلا ماكحأالا نأ وهو رخآ هجوو )
 ماكل تاس كوك الا نأ لع لل دتبالا دع لصفلا ىف امهملع لاَ

 لال اووف عدلا رم ىلعال ؛ تايلكلاف نوكي ال خسنلا نآىلع ىأ )١(
 ليلدلا ةمدقم ىلع

505 
 ليلق هتأذ ق وه مف ليلق هن دل: أ 6

 كلا كفل ا نا نأ مالك هبشإ )0(



 ( ةيناثلا ةلأسملا ) خسنلاو ماكحالا ىف ىناثلا لصفلا 0

  ماكح الاديب لل الا كدا ل76 ةنيسلاب ل مقو اعإ خسنلاف

 دهعلا بيرقلل ًالوأ ”سينأت هيف ناك امل وه امنإ خسنلا مظعم دحن فيك لمأتو

 <« ام ةيراعيم نينالع تناك ةالصلا نوك لثم ؛ مهل | فتاكتاو مالسإالاب

 ن1 دب دروع راص مت ةلججلا ىف 75 دلتا اعلطم نال نان نك

 مث 2” ةعتملا حاكن لكو « ةبعكسلا تراص مث سدقملا تبي ةنيدللاب تناك ةلبقلا

 و ل وان مث ةفئاط لوق ىلع ةياهبن ريغ ىلإ ناك قالطلا نأو نع رك

 قاب هنف كلا لصأ ناك ام كلذ ريغ ىلإ « قالط '"” ريغراص مث اقالط ناك

 مكحأ مث افيفخ ًابيرق هتيعورشم لصأ ناك وأ « ليزأ مث مالسإلا لبق هلاح ىلع

 د ةيناثلا ةلآسملا ع

 نم 7 ١ ل هكا ماكح الأ ني 2 ا ماكحأ 1ك ارملا ناكل

 0 7-0 نأكل سلا ءارهالا ب : لع 4 نيذللا ف ةيلوضأألا دعاوتلاو

 را كما إو تايلكتلا ىف نوكيال جنا“ م

 ةريخال « عيرشتلا لوأ نم بولطم قافنالاف الإو لاف ا 55

 ( ةلمجا ىف ) هلوق ىنعم اذهو . ةحابالا ىنعمب هيف

 .ليلحتلاف . مرح مث مايأ ةثالث حتفلا ةوزغ ىف بأ ةعتملا حاكن نأ قيقحتلا )٠(

 ىرتام ىلع لاثملاف . ةنيدملاب ناك امهالكو ء خس مح ةيتقو ةرورضل ناك.

 قالطلا فالخب ةرافكل جاتحي هنأال ؛ دشأ وهو ىنعي ()

 عم ىفانتيال ىتح « ةيلكلا ماكحأالا ىنال , ةكمب ةلزنملا ماكحأالا ىف ىأ (4)
 هيف لاقولو . ( ىلعل خسن تشي هلوقو ( خلا اعوقو ابف نوكي ال ) دعب هلوق
 تارللا قااصن ناكل

 ليلق ةكمب لزن امف خسنلا نأ ىلع لالدتسالا ىف هجوأ ةثالث فلؤملا ركذ (ه)
 3 كتابلكلاب قارنا ريك نا 210 ا ور نيا لو ودان وأ

 وخلا نانا از داعش اهلك اجا ل رانك [اذأ املأ ل انامل ا

 اذإَو خلا ةينبم ةعيرشلا نأو ماتلا ءارقتسالا هليلدف ابف خسنال تايلكلا نأ امأو



 ١٠ ةنيدملاب مقو خسنلا مظعم

 6 اهلك ق الخألا مراكمب كلذ عم رَمَأو 6 ا ردع ةدامع ُلْغَأ مدخل مم 6 0 34

 « :لهاجلا ”نع :ضضازعلاو أ وفعلا لاو أ دهالاب ءاقولاو:«نآسح الاوز لدتا

 1 0 )0 اككجلاب « ريصلاو © هدحو ل نم فوكلااو 2 م ىلاب مفدلاو

 شع ع نشب لوثلاو + 0 ؛ 0 «:ءاشحشلا قم قالخالا#ةعواتسم نع ىف

 ءداؤلاو لتقل« :قرااودع لضراالا قداسلاو !ءقاراناو ناكل نشل

 كك تاعورشملا كامل تنام اع ةيلهاذباا ليد 10 نك ريغو

 15 8 اهقيلاوانوزملا قا تناك ةللكتلا ن1
5 

 مالسالا ةطخ عسل داو 4 ةنيدملا نلأ ب هيلعّنلا ص أ لوسر 2 ال 9

 ءافولاو « .نيبلا تاذ حالصإك « جيردت ىلع ةيلكلا لوصاالا كلانه دا

 ا 3 ل 1 ىلا دودحلا 0 ا م رختو هاد وقعلا

 1 6 كالذ ل امو 3 0 ا ف 1 م )2 اهتسح و اهلكي

 ةيلكلا ل ل ول ليف

 لن لاا نم ةنماثا ةلأسلا جارت 0

 08 1 عضو ىلا ) انتلأسم لوأ هلوق ًاضيأ 2 1ك

 . سفنلا ظفح ىف الامجإ لخاد ركسملا مح رحت نأ ةنماثلا ةلأسملا ىف مدقت (0)

 . هبرش ىف دودحلا عضوو « هميرحتب حيرصتلاب هلك ] كلذ ىف ةنيدملاب ناك ىذلاف

 ًاضيأ ليمكتلا باب نم هنم ليلقلا رحت ىلع صنلاو
 ىضتقي ىذلا ( خلا سينأت هيف ناك امل وه امتإ ) ىت الا هلوق اذه ىفانيال (م)

 امبإ صخرلاب ىفيسحتلا ان تنادملا ديدشتلا ىعورب م فيفختلا "لاو يول هنا

 جرحو تاقشع اهنارتقاىضتقا اهليصفتو ؛ ةقلطم تناك ىتلا فيلاكتلا ليصفت دعب ءاج

 تناك اهيحاهنم كا صخرلا 4 3 ف : صخرلا تبغ وار 1 نايح الا صضعل ّش

 باتتك ىف خسنلاب اب نم ةسماخلا ةلأسملا عجارت نأ كب نسحو . صخر نودب هم

 ذاؤع ف كتاللخت لفاركلاو عوضوملا اذه :ةزريصرداذزتل قوم الل ماكحالا

 خيسنلا مظعم فاؤملا هلعج ىذلا خسنلا عوف



 ٠١ ىلوالا ةلاسملا ) خسنلاو ماكحإلا ىق قاتلا لصيلا (

 وم ليرات هيف حصياال اذهف : ىوع 6 ىّوغ ةحص مدعل « ليصفلا

 يدا ل تاس وألا هيف ا م لاف . ىنعملا ةهح 0 هيف حصي,ال كوالا

 ند ارى نفعل ١ انا ناي انه (".

 ؛ حيجرتلاو ضراعتلا بايب راح وهلب 5 0 تابب صتخال علا انهو

 «امهيف حبجرتلا ىلا رقتفيف « دحاو عوضوم ىلع نادراوتي دق *"" نيلامحالا نإف

 نإ لكلدلاو) امها نان مو نم كال تدع كابر كلا كلل

 دحاو نيعضوملا .

 خسنلا و ماكحالا قاتلا هاضقلا

 لئاص لع ل فستو

 ىلوألا ةلأملا «*

 ىنلا ىلع نآرقلا اهب لزن ىذلاو « الوأ ةعوضوملا ىه ةيلكلا دعاوقلا نأ معا

 ىتلا دعاؤفلا“ كلت اهن تلك .« ةنيدملاب ءايشأ اهعبت مث « ةكمب سو هيلع هللا ل

 وه ام هعبتا مث ؛ ل مويلاو هلوسرو للاب ناغإلا اطوأ ناكو « ةكع اهلصأ مضو

 رمال ملك ةعا د كلذ دقو لاسلا واع واد راك ناو الا و

 2 نم اهوريفا نلا عا اك مك 2 7 0 ا

 ريغ 0 هوبحوأ وا مهسفنا ىلع هومرح ام رئاسو 4 هلأ لع ءارتفا مهوعادأ نيدلا

 اذه نال نع اناب اهنا اهلا زاعملا هكساتلا ةلاشملا) نب فل ؤبلل نأ . 60
 فناتك قديإ لاطاراعتلا _كعبم_ قف هطس قياس ( نادذلا ر لصاالا لعل (8)

 ا. هزإ
 داهم هد



 ؟.١ :اهفارا »عز ويقو سلا كم ليواتا طخ

 مزلي الو 4 حجارلا ىلع ادامعا 4 ةلجج حوجرملا لطي نا امإ ا 0 رظانلاف

 هلطيب ال نأ امإ و. .,ةلخلا لع ضراقتلا دنع كم لا عجري رظن اذهو . عجلا هسف

 ل ناو 4 كااذف هيلع ةفإ قفتاو حض نإ هحولا كلذف 5 هحو ىلع هب لوقلا دمدعل و

0 300 0006 50 3 
 كعف ٠ حصير ) ءىسل حوجرملا هليلد كا مار هنال 4 ضدرغلا صفت وق مح

 نوكي نا مار ام دنع هنالطب ىضتقي تالذو « لطاب رمأب ليلدلا ع دارا

 .:كفلح اذه احمدص

1 7 ' 5 3 2 20 

 هنوذ عضل هحو ىلع لمح نا هانعم ليلدلا ليوان نا وهو هيلا هحوو

 وهو « هحو ىلع حصلب,ال لياد 0 كا ع حصي الام جلا :هادرف « لاخلا ىف دالك

 دحر ر 2 لاس كلوت ىف |لتلا طفل لوأ ل رينا كلاس عمج

 كلذكو *”حبحص ريغ ىن آرقلا ىنعملا ريصي كلذ نإف « ريقفلاب ( اليلخ 0 اما
1 00 

 2 ىوع نم هلا( ىوتف هير مدآ ىضصعو ) : هلوق نم يود لوات نك 0
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 خاوح رم رح لاو حجار 0 ا رظاتلانإى 5 01(

 امإو ٠ هرادهإ ىضتقيام حوجرملا ردم ل امإ : ةضراعملانم صلختلا ىف ناقيرط هل

 لمحت هنأ امأ ٠ حجارلا هليلدضراعي الو هيلع اتفتم احيص نوكي نعم لع ل

 1 ةنكلاو حجارلا ضراعيال رخا هجو لع حوجرملا

 ةعانص 000 لطاب لمعف مم هيلع

 هيلع حوجرملا لمحىوعد هل ىتأتيف ٠ هتاذ ىف ىنعملا ةعص مصخلا مسي 0 6

 ( .ىثب ) لصأالا لعل (؟)
 هلق امع دعيبال (4)

 هلهأ دنع نم هفويضل ىوشملا نيمسلا لجعلا مده ىذلا هبرا نال (ه

 هدعلأمو . معلا ىضتقم بع رجب مل رابتعالا ىف حمص ريغ أذهف . اري نعل نأ حصيال

 ظفللا نال ؛ عيمجا هيف فلخت نايب لاثمو . هل لوؤملا ظفللا ءلوق طرقدن ف

 ير ل مالو (اذه) ىف ةراشالانمال ؛ هلبقيال

 معلا ىضتقم ىلع
 ناآرقلا ناي ان أ ناللا برنث نم مشب اذإ م كل 0

 ةلدثإلا نق ىاثلا قارطلا نماةعساما هلال يا ا ستفلاب



 0 ا اكنلاو اك د ف لو هلا لصفلا © «٠ ١

 50 1نإف . الوأ ظ فللا لبي نآامإ را كلذو.هل الباقلوؤملا

 2 رح نأ امي طفلا قا نإو ١ ليواتلا ليم داق 045 لإ -١أل صن

 لباق ظفللا نآل ؛ هرابتعا ىف لاكشإ الف كلذ ىل اع ىرج ناك 7 ملا

 5 كاشف دعوا نكم رحال تإهإ ها طاف تفايايال ظفللا م كرشفلا 7

 ىفتقم ىلع رج نإ امآو 0-5 وأ هلاهإ ىلع رخآ ليلد معبر ملام حيحص ريع
 ناكل حصول هنأ كلذ ىلع ليلدلاو ”لاح ىلع ظفالا هلمحمب نأ حصي الف ملا : 00 2 5 7” :

 وهش 2 ةلاهح ىف ارو كل لا داع وعر 52[ فالكل كفل كرت عم هيلا عوجرلا

 ! ا طاننا تلاد ناك زل: وق عل ليلذإل كارت

 2 ةحو اذه

 هايل ىلوق أ وعتال ةضو اكل ليلدلا نع فاي, اع ليوأتلا نانوعر لل ك0

 . مه. دتعي نمم الامجإ هب فرتعملا عقاولا عم اقفتم نوكي نأب رابتعالا ىف ىنعملا
 ازاجموأ ةقيقحةلالدلاهوجونم هجوب ةغل هل الباق ظفللاعضو نوكي نأ أ ىاثلأو )
 ةيردلا يللا وس لع كلذ ىف ايراج هناك وأ

 ىبعم له : رظني هب لوؤملا ىنعملل ةغللاب سحب الباق ناك اذإ ظفللا 18 ىلا 0

 . جراخلا نمةيضقلا هذه ىف هيلعل أم ىضتقم لعىر< لبو أتلا اذه راثعا ادعت فكرنا

 ىلع ىرج ناف ؟ ربخلا اذه ريغ قيرط نم انل مولعملا عقاولا فلاخي لب ىرحب ال مأ

 نم دوصقملاىنعملاو : لياق ظفللاف . اقمحت دق نيطرشلا نال ؛ هحرط حصي الف كلذ

 قلن هادرفم نم يتم قال ل اه اع ا ل ل ا كرا
 م عجري هتادرفم نم درفم ىف ليوأتلا اذه رابتعا عم بيكرتلا نم دوصقملا
 ىعملاو) هلوق ىف ظفللا نأ نيتي اذمو. لبق نمانل مولعملا فلاخنال عقاولا ىف حصص

 هلصاح ناكل الإو ؛ليوأتلا هيف ىذلا درفملا ظفللا وه سيل ( ظفللآ نم دوصقملا

 ىب الا دحتبف , ظفللا هب لوؤملا ىنعملا ىنأي ال لوؤملا ظفللا نم دوصقملا ىنعملا نأ
 ْ ىبكرتلا ىعملا وههنم دوصقملا ىنعملاو ىربلا ظفللا وه ظفنلا لب . ىنأملاو
 ظفالا هلق ولو ىأ ا

 1 نعم لإ كرت ىأ ١ يسارلا] هاك ىف اللا هن اشتمل ظفللا وهو (*)

 (ليلدلل كرت)هلوقو ٠ فرص مدعل] اعوجرنوكي معلا ىضتقم ىف حصص رابتعا ىلع
 هءاشتملا رهاظلا ظفللا وهو 6



 9/3, ٠٠ كيفرلا ناوزقو عملا هسا لي راكل] لع ف مقالا كاكاو

 لو الا برضلا ليبق نم وهف هذه دحأب هنايب عقو نإف . الوأ ؛ مطاقلا عاجالاب وأ

 هللا دارم ىف مالكلاف كلذ نم ءىثب .مقي مل نإ و . فاضإللا وهو « هباشتلا نم

 كفلقلان اف راو مو رو سيالام لع ر وست هوجرلا' هله رع ود

 هذه 0| اوضرعي مل مهب نيددتقملا نم مهدعب نمو نيعباتلاو ةباحصلا نم 0

 ةودقل 0 مموليلد ريغ نملب وأت) نيت فتهراع ايش اونكت الو 00
00 

 مم 2 ولق ف ل امأف ( 8 لا ةلوقب كاد ا ةرادم 00 8 كلذ ىإإو

 ا ندع ملاذ هكر كرا هل( ةهنمر هنا تنافر

 ليات طلت حلا ةمألا ترخاتمأ نيورح  كطح دز 005 07

 ةيانكلا ةهج نم . اهمالك ىف برعلا عاستا نم مهي ام ىلا اعوجر « ًاضيأ اهيلع

 داعبتسا ىلع هانب و « نيبلاطال اسينأت « عاستالا عاونأن م اهريغو ليثقلاو ةراعتسالاو

 0 ملا فنوخسا رلاو ) هلوق ىلعفوقولا ناكمإ عم « مهفيال اب باطحلا

 كذ رم ةتاوعلا ت7 هتدارتلا هاجت وأ دهاجم مهنم « ني.رسفملل نيلوقلا

 اجرك د "رومأب بحذملا اذه ةحص ع للاردلا لدتسا دقو " تلسلا 2000

 كلانه نم هعلاطف « ”ماوعلا ماحب ىمسملا هباتك ىف

 © ةسداسلا ةلآسملا

 عجرب نأ : ةيدان بفاصوأ هب لوؤملا ف ىعاربف هتاستملا ل2 ليوان ل

 ظفالا نوكي و ؛ نيفلتخلا نب ةلجلا ىف 7 0 ىوتم ءرانتعالا ل ص الا

 ا هل ضرع مهلوق نم 2 فرش ظنا ا ل اودصتيو اوضرعتي مل ىأ 5

 سسوماقلا رق فاك هس ةلباق ةلئص 7

 قيقحلا ىنعملاب هباشتملا دجوي الف هيلعو (؟)
 مزال هناك ل كلا هنابب ىف اًئيش هلع نب و . ىناثلا فصولا وهب اذه 2

 قفتي ثيحالإ كإذك نوكي ال هن "ال « رابتعالاف ىنعملا ةخص وهو . لولا فصولل
 ةمص ( لوأالا ) نيطرش ىلإ رم الا عجرف ٠ ليصفتلا ف فلوخ نإو « ةلمجلا ىف هيلع



 ,قيقحلا ال ىفاضالا ىف هباشتملا ليوأت بح. ( ةسماخلا ةلاسملا ) هباشتلاو ماكخالا ىف لوالا لصفلا 4/+

 دئاقعلاىفلصح ةهملا كلت نمو « كلذىف عورفلاو لوصألان يب قرف "كلذ دنمف

 4 طظفللا م دوصقم وه الو ) انهه 0 دوصقملا وه نيلو 4 لالضلاو غيزلا

 هن ا ا ٠ ) : .لاقىلاعتهنال ؛ رعأشاو ملاك وصقمن اك نإو

 4 ةقيفح ال ف "كمال رظأ لا 022 اظلاعلا عجار وه امو م ًاماشتم هيف ا

 ' زاحملابف هيلا بسن نإ و

 6 ةسماخللا ةلأسملا
 رو

 "00 001 تاو راقى ليم هييحاسلا ل ا وتلا طلخ

 ؛ ليلدلاب نيعت اذإ هنم دبالف ىفاضإلا نم ناك نإف . ىفاضالا نم وأ « قتيقحلا

 باس لل حاجا ىوورملاو « دقلاب قلطلاو «ضاخلاب ماعلا نيب 5

 مزال ريغق قيقحلا نم نك نإ ماو . هنا ره دقو : ركحملا وه امهعومجت نا

 0 ا رام الا دل نأ نايلاو لاعب الا باب ىف نيت دق ذإ ؛ هلو

 حبحصلاثيدحلاب وأ « عييرصلا نآرقلاب هنايب عقي نأ امإ <” هنأأل ؛ 247 ًادحوم ناك

 اك لالا املا طل دف أ كل ) طفل هنم طقسا دلحلا 0
 قاضالاهباشتلا ببس و ىأ ) ةهجلا كلتنهو ) هلوقو عورفلاو و لوص' الا نيب قرف
 هتلثمأ هل مدقت ام دئاقعلا ف غيزلا ءاج لوص الا ىف

 قاضالا سيلو « قيقحلا هباشتلا وه لوصأالا نع همن 7 امنإ ىأ 0

 أف دا نك نإ وة هل ردنا لظفاب أدوصقم 0 هنأ 5 ثحمملا اذه ف أدوصقم

 اكياس ه5 جملا

 .سيلف ؛ قبس م ضعب ىلإ اهضعب ةلد "الا فارط ال همض مدع نم ءىثثانلا (")

 هاوه عابتا وأ هريصقت نم وه امنإ هابتشا ةلد"الا سفن ىف

 امإ هنأ اهلوأ ىف دجت لامجالاو نايبلا باب ىف ةريثع ةيناثلا ةلأسملا عجار (4)

 نوخسارلاو ) ىلع انفقو اذإ ىأ ؛ هل دوجوال هنأ امإو « فيلكت لمجملاب قلعتي الأ

 لمجيلا هوجو نضرفىلع ىأ ( ادوجؤوم) ناكنإ اتهلص“ الا لعلف هيلعو . ( ملعلا ىف

 قيفحلا هءاشتملا ىعمي

 اا ل ا نفسا ادع نادل ع لدا عي < نافلاو ال (ه)

 ' اقلطملمجملال ( هنايب) ىف ريمضلا اذكو ( ادوجوم ناك نإ )هيف لوقي ىذلا قيقحلا



 هر لواالاو . فاضإو قيقح ةلدألا ىف هباثنلا

 « ةهاشتم ةهءاشتملا لوصألا ىلعةينبملا عورفلا نأ ىضتقي كلذو « لصألا ىنام

 نم لصأ ىف عقو ولف « اهيلع عيرفتلا ف ضعبي *'اهضعب طونم لوصألا نأ ةؤلقمو
 تدك نكن قاكشلا 0 را هناي رد ايلا لولا

 م تايطأ نم ءىد ف وك المال ا

 اًوعاز اعإ قلنا نع ستار ويك ذآ قاف اك اضرأ لوصألا ىف مقو دقف : لبق ناف

 ا مالا ناكل عورفلا ىف مهغيز ناكولو : عورفلا ىنال كويس اللا ى

 ق وأ ةيدلا لومأ ىف تناك ءةنلكشلا دعارتلا لوم الاب ذارآا نأ س1

 كلذ قتعو < «ةلئرملا الل ةيككتلا ةقيازتغلا"قاقم نم كللذ ريغ فاو[ 2

 يقل هع رملا 2 ا 0 ةنامكلا نأ منال

 دعاوق نم ةددعاق ره ىذلا هب ثلا لصأ نع عورف « اهلثم تءاج ىلا 0[

 مولع نم عورف ضعب ىف كلذ مقاو 0 اوف نأ اك ؟ ىبلالا اعلا

 لاكشإلا نإف ؟ طانملا ىلا عجارلا هباثتلا نا وك 0 ب

 ميرحتلاو ليلحتلا لصأ عورف ضعب نم ةتيملاب ةطلتخلا ةيك ذلا ىف لصاحلا

 هباشتلا دحوب مل ىعلا اذه رتعا !ذاف . 1 "لا هو“ ءمتنلا

 «؟ىفاضالا هنأ لخ«هباتتلا' خوي نأ الإ يللا « ءاغازاطأ قالو هكا

 اذان ل11 لضألا ظل ىلع 16 ىلع عيرفتلا 0 امامك ١

 هيلع لصأ فقوتب وأ ةرشابم هيلع عرفت ام لكف هباشتم لوص“ الا هذه ىف ناك

 لوصأ الاىلإ وأهباشتملا ىلع تنبنا تلا عورفلاىلإ هباشتلا ىرسيف اءاشتم نوكي هناق

 نوكف ء ادج ريثك اذه نأ مولعمو . هياشتملا لصأالا اذه. طبترت ىلا ىرخأالا
 لوصأ الا عورف عيمج ىأ ( اهعيمج ىف هنايرس مزل ) هلوقف .اهءاشتمعورفلا رثكأ

 : ةعيرشلا عورف عيمج دارملا سيلو . هباشتملا نصأالا اذيمبابلعي الا 01 لآ

 هناال ( ابنا :و ) اهساشتم نوكي رثك ' ةلاانأ نم ةاعدم_قفاويال ( ليا 0

 ةطساولابوأ ة ةرشابم هب اشتم لصأ ىلع ىبت نأ أ مراي عورفلا عيمج - نأ مسملا نم سيل

 ٠“م »م ج  تاققفاوملا



 ( ةعبارلا ةلأسملا ) هباشتلاو ماكحالا ف لوألا لصفلا و؟ى

 ءدصقلا اذه هنم نيبت كالانه ام عجور اذإو ؛ فالحلا ىف دسراع يشك هنن

 ايف 4 لاحد دق ةعب رشلا 35 ى هيلا جاتحم وسلطم طوغك/ نأ ةوهو رخآ هوو

 ةعي رشلاىفهيلا جاتحي امم لتخا امل اسأر دوجولا نم هعفر ضرف ولو اهلئاسم نم راصو

 ناسللا. ةظوفحلا .نرعلا عد - اهمهف ىف حلاصلا تلك هنلع ناك امل

 ىلإ جاتحاف ناسالا دسفام دعب دلو نم لب - مهريغ نم مهيلي نمو ةباحصلاك

 0 مهاثمأ و مدعي 7. مهلبق نمو ةفينح ىنأو ىعفاشلاو كلاك « برعلا مالك لع

 . فالحلا كلذ مقي مل اهيف لخدت لولو « اهببسب فالملا عقو رومألا كلت تلخد

 . اريثك ةقبطلا كلتنع ني رخأتلا مالكى ف اهنم دجو ةعب رشلالئاسمىرقتسا نمو

 هيلا جاتحم ام ةفرعم داهجالاباتك ىفو « ىنعملا اذه ىلع هيبنت تامدقملا ىف رم دقو

 نأ اهنم نيبت فارطألا هذه: تعمج اذإف . .هداهتحا ىلع هل ةئيعملا ءواعلا نم دهتحلا

 بلاغلا ماعلا رم الا وه حلا نأو « ليلق هباشنللا

  ةعبارلا ةلآملا م

 ليلدلاو « ةيئزحلا عورفلا ىف عقي امإ و  ةياكلا دعاوتلا ىف عي ال ""”هباشنلا

 انآ ( ىالاو » كلدت-' "1 0 ءارقتسالا « اهتاا نيهحو نم كلد ىلع

 0 دانا نمي لا سك ناكل ظل( و نرد

 هحاضتاب حصتب و 4 هذأسفب دو « .هتدحعصل معصب © هلصأ ىلع لدم عرفلا نا كلذ

 هيف عرف لك ذإ ء عرفلا ىف تدم لص الا ىف فصو لكف ةلمخلاب و « هئافخحم نحو

 )١( مهلاثمأو نودبتجا ءالؤد هيلا جاتحا ام دعب  ةعيرشلا لعف لخدأ دق ىأ -

 دعوت الع يحدق و هبت ةعيرشلا ملع ىلإ ةجاحال , فالخ هيف عقو ريثك .ىث

 اهايمالا راع ىلا ةياعإ كالخلا كلاش لسع ربادإ ثنا و . ابين فالثلا نم

 لوقب ام ةخح تققحتن

 هيلا ريثيس ايو ليلق <] اهلقب ةلأسملا ىف ةققحت نم نهظا يذلا قيقحلا, ىأ. (؟)
 تاب الا نمت ءاعت نيغ رخآ .ثح اذه. لاح لك لعو . ةلأشلا حااف



 هرم مدقت اكل يلق ل ارءالاو“ فاض قرح ةلدألا ف هانا

 نر ا لع ىف رحبتلاو متارقلا وذاك ل را

 00 صوضنلا جرف . رمآلا سفن قام بننحال هيسحم ةكشاشإ قيررطو « هيل
 ةباتثلا لا يفي نا ءازاكتاعإا) ”راقعالا ع اهنا نركب نك كل 7

 -”تلاتلا»زاشلا لاو قالا الا

 ةعي رشلا لع نم هل لصح امو هسفن ىف ملاع لك دخان كنا كلذ لع ليو ظ

 ذأ ل ميقات رذاتلا الإ دنع صرخت هبات د ا

 عوقو ناك ولو « ةماقتسا ىلع انلذأ تداوم مال تورط اذه ك0

 صلختي ملو « سانلا ردك أ ىلع تهاشتل اهتلدأ هباشت مزاتسي لئاسلا ىف فالخلا

 حوضوب رقم وهوالإ دهتم نم امو . الذ دض ىلعرم الاو « ليلقلا الإ نايبلاب اهنم

 "تينت و ظيا نا قاا ا والل قو نا 0 ةلدأ

 نو فلتترعا 114 هلق 0-1 4 باتكلا م نم نبا

 وواثتا ةزاكب اودرتعانإاو كلف ةكرشلا نا 0 ىلع عاجإ اذهنم ىرقتسيف

 مدقت املف ًلوأ امأ ؛ فالحلا ىف دمي نأ رمتسيال عقاو فالخ لكن اف اضيأو

 انزع تناشد تار مج مل نيح ةنسلا نع ةجراخلا قرفلا نا

 دعي ال اهفالنأ « هيف تاض امفلوقلا ةربتعم ريغ ىهو الا تْلْض امو تل

 فالمللا نه ناف كللذ ىلإو « ةداحلا نع جورحلا ىف اهارجم ىرجام انكمر ا

 طقس ع دايتخإلا ناثك قى © روك دم اذهو قافولالا ىعملا ف ل00

 دقو ةنلا و تاكشا لذ قاذف اعا فا ضال 7 مشبب لق 0(

 نس م هنع اضنرامو نساملا امأ كاب الا حاملا

 تا ل! 2 ا 0 هباشتلا

 ةيعرشلاةلدالا نمو 6 كلاثلا 0 وأ فاضالا هباشتلا ىلإ ريضت نأ 5و

 اذهّإف دئاوملاب ةدخاذ تحام اهدعب امو ةرشع ةيداكلا ةلأسلل ف فاس |

 عوضوم ا



 1 دلما اون ماك الا قالوألا لصتلا 1

 لصف

 500 0 للا دل
 : لوعتفلاؤسلا ىقاب نع باوحلا قا عجرلف اده بلد اداف

 صاخلاو ماعلاك- اهضراعي. ام عم ةلد الا عوقو رايتتعاب هباشنلانأ مدقت امم رهظدق

 هياشنلا هيم دعلا اعإو 6 هنم دودعم ربع هرم لعام ناو 6 ليلق 6-5 0 امو

 اخ قيقحلا

 بف لب ع قالط اب. ت ماستملا نم تسلق ترث نإ فالخللا ل أن ف 1

 37 أف« 5 ها اان تا ايف عقاولا ف فالملاك ؛ 54 4 فه وهام

 2 5 مق داق نك هردأ كرش دب 22 ناع لاك ل م تلا رش هيف

 ا كلدهاش و 3 ه>ولاو مدقلاو 6 3 لاو 2 تكحضلاو 4 لوزتلاو

 مهدنع مكحلا وه كلذ نإ ىلع لد اهيناعم ف ضوخلا كرتو 00 كالا ماا

 قاعتي فيلكت الو « لهج هب طاحنال اذ مالكلا نال « نآرقلا رهاظ وهو « اهيف

 ناهرلا نإف ٍ اهتلدأ ةباسن ل ند س دل فالحل 50 6 نم اها هاوس امو ؛ اهانعع

 « اهاطانمو 59 اهحراخ ىف ريح لع نم لب 7 كلذ فراخ 28

 ا ل الا هيلع ليك رفا نع فلل هجاصإ يح الا دلا

 كا طل كيك اذه ( مدقتاعرهظ )هلوقوفالخلا لئاسع ص اخلاوهو 4

 راضحال لاؤ 0 والا قشلا نع باوجلا ىلع هتكلذفكو ضعبب اهضعب ماقملا

 1 عماسلا ىدل هلك ماقملا

 رياغم هيلع تاطانملا فطعف هانعم هيلع لمحتو ليلدل هيلع جرخي ايف ىأ 9

 (ىناثلا وهو ىفاضالا هباشتلا ىلإ) هلوق نوكيو ( خلا هاراصق امبإو ) هلوق حصيل

 اهتاطانمو هلوقىلإ اعجار (ثلاثلا هباشتلا ىلإ وأ) هلوقو . اهجراخم هلوق ىلإ اعجار

 ةئطخملا ىأر وهو ,ةلأسم لد ىف رم "الا سفن ىف اكح هلل نإ انلق نإ ىأ (*)
 اوكف همس و لد دعب دلال لص وام وه ةلاسم طز فشق مكح نإ انلق ناف

 نيلعأ رمنلا



 95 مدقت اكل يلق لوالاو . ىفاضإو قيقح ةلدالا ىف هباشتلا

 اذإ مهنأل « هباشتءلل نوعبتم مهنأ مهيلع قلطيف « ةلدألا عقاوع لهجلا وأ ريصقتلا

 نولخادمهمإ لبق اذهلف ؟ همدع عم مهب كنظ اث نايبلالوصح عم كلذ قعاوناك

 ذب الا ركح ىف ىنعلاب
 هحرخام هلم © مريعو جراوخلاو ةلزرعفل ان مدقتا ما اذه اما نمو

 نلف ) : هلوق نع ىنعحلا ديزي نب رباح لأسي الجر تعم“ لاق نايفس نع ا
 تس 23 رس سلا مهيريل ع 20 . دع 2

 ( نيك احلا ”ريخ وهو ىل هللا مكح وأ ىلآىل نذأي ىح ضرألا حّْرَأ

 ىديلا لاق .اب 10 5 نايفس لاق 8 ل هده ليروات 0 : رباح لاقف

 الف .. باحسلا "ىف اًيلعانإ لوم ةضفارلا .نإ لاقف؟ اذه دارا اه - 0 00

 ايلعدي رت - ءامسلا نم دانم ىداني ىتح  هدلو نم جرخ نم عم ىنعي - جرخ

 . بذكو ٠ ةيآلا هذه ليوأت اذف رباج لوقي ! نالف عم اوجرخا - ىداني هنأ

 هيلع لدي « رهاظ اهانعمو « حضاو اهرمأ ةياالا هذهف « فسوي ةوخإ ىف تناك

 ىبعم لع صاخلا لد 5 «اهدج امو 4 دا 1١

 نع صاخلا هريغ عطق اك اهدعب امو اهملبق ام ةيءالا راج مطقاسشف راسل 0

 هقح نم ناكف  هباشتملا نم هيلا ةبسنلاب عضوملا راص « ىقتلطملا نع ديقملاو ماعلا

 ىلع كيفما دو ماعلا

 ةي الا ىعم نع غازف هاوه هيف عبتا هنكل « فقوتلا

 طانم ىلع 506 وه ع 4 ةلد الا ىلع كامن نيل هدف دب ألاف ) كلاثلا ياو (

 اذاف ب كلذك ةيكذلا لك أ ىف نذالاو ؛ حضاو ةتيملا لك أ نع ليتلاذ "ةلذألا

 ؛ هع رجتوأ هليل لع ليلدلاو ال , لوك املا هابتشالا لضخ ةنك للاب بل تطلخلا

 وهو (سألا نيتي ىح ءاقتألا وهو «ةهابتما دك ىدتقلا دا ا

 لح نورك اع عونلا اذه ىف لخدام راس انكم . هيف هباشن ال حضاو أضيأ

 ةلأتملا ىف. هل لخاتم الف( :لئلدلا لفن الا طانلا كف اللا



 ( ةثلاثلا ةلأسلا ) هباشتلاو ماكحإالا ىف لوألا لصفلا 57

 ظ عذار + القوا الق ناح( فاتكلا أ نخ قات تايآ نع باتكلا ”كيلع 20

 ' سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 .ةينارصنلانم مهو « مهنأش نم فصوو ةلمج مهنم رك ذ ام دعب قاحسا نبا لاق

 ؛ هللاوه : نولوقي - ىسيع نأشىف ديري - مهرمأن م فالتخا عم كاملا نيدىلع
 .نيطلا نم قلخيو « بويغلاب ريخيو « ماقسالا ءىربيو « ىتوملا بحي ناك هنأل
 .هل نكي ملهن ال ؛ هلا دلو وه : ناز ال يل نركم هن عن مث ريطلا ةئيبك

 ثلاث وه : نولوقيو . نلثق مدآ دلو هعتصي, ل ءقشبإ دهملا ىف ركن دقو « لعب كل

 الا ام ناك "ولو اني و ل ا « انلعف : هلل كول“ ؛ ةنالم

 كلذ لك ىف : لاق مي رمو ىميعو وه هنكلو ؛ ' تل 0 كا يما كلف

 1 ها "تملا ها ل دا ب ا نآرتلا لزن دق مرمأ نم

 00 ل اير لال 7 مالم نع اع هناكملا قف( نوم ناب ارد 1

 .حلصي الام قولخملل اوتيأو ء كارلو ةحاجلا ذل |ويكتن ةييعلاموساقااا ءمردت

 . بحاولاناكو . 2 ريغ نم ناسنإ قلخ ىلع ةردقلا قلاخلا نع اوفنو « قلاخلل الا

 لا مرت حا هبمزختو هللا تاي اب نام الا مهيلع

 ا طاقلا 0 « مهنارا ىضتقمب ةيطالا

 عملا ىف نك نإ و «ةب الا يرض 0 ىاضاللا وهو ( ىناثلاو )

 .لصحدق 1 ةيح نم © ةعباردلا ىف عضو ثيح نم اا مل هنأل ؛ هيف الخاد

 كالا قرط نع غاز وأ د 0 يش رنا 0

 نش اننا نإ اا انو لا سال تطل وا حصيالف . ىولل ًاعابتا

 مهنع ةروك ذملا ثحابملا نآال « هباشتملا 0 0 امن لا رع 0

 عوضوملا ىقنزكلو هابتشا اهفدجويال ءابيفتدروولا |هتايأ ىف كحن | نم ىهأ , | ىسيعف

 ش مهءاوهأ نوعش نيذلاهعنصيامهبشأ ىهو.ةدسافلاتالايخلا ذهبان ير ربم مهئاوهأ عابتا

 تالزن هيفولمي لو ( خلا ةيآتلزناذهنموحن فو ) لاقكلذلو ةبءاشتملا تان لاوس

 . ثلاثلا مسقلا فالخ . نيبيسلا نيذه دحاب ابيف لصح هابتشالا ناك نإو (؟)

 قيبطتلا ىف هابتشالا امتإو « هيف هابتشالل رثأال موبفم هيف ليلدلاف



 4١ مدت مكليلقلوالاو . ىفناضإ و قيقح ةلدألا ىف هباشتلا (.ةثلاثلا ةلأسملا ):

1 

 ههمشا امو ) نو أوناك امي 0 ( 9 هلوق وهو هنامب م 5 55

 مكَقلَح ا 0 هلوق ا 4 ريجلا عبتاو مف .: كك ولهأ ن

 كلذ نيب اوعّح ولو « اهءارو امف رظن ريغ نم فار ري 0 0 9 نككتا

 نركفم نايسلاف اذه ا "كا دوصقملا ىإ اواصول ل اصوي نأ هب هلا رم ام اولضوو

 امر و ان 1 ا وا ناي ع 0 « نيماب

 ةتسملا طارصلا نع اولضف مهسفنا ىلع هباشتلا هيف اولخدأ نوغئازلا لب

 : ىو ١ ةدعاق ضرفب ررغشإ ىنعملا

 دكا ّ ادهن

 ةثلاثلا ةلأسملا

 كرر ام ١ ل رو يار و مقاولا هباشتملا نأ و

 لزدتت ىذلا طانملا ىلا عجار 0 كر مثو . اهسفقت اهب صتتخم اف اذهو . قفاَضِإ

 ماكح الا هيلع

 ة ىلا ليبس انل لعجي مل هنأ ىلا عجار هانعمو « ةبآلاب دارملا وه ( لوألاف )

 ةعيرشلا لوصأ فب ديحملا راهن ءاد اق  هنم ذازلا الغ يلد اتئلادع

 ؛ةا ور عل الو « انعم هل كت اما مف دحي مل اهفارطأ عجو اهاصقتو

 فال لو أ ىف ةقباسلا ةلدألا تلد كلذ للعفو ا 0 هنأ ىف

 ىف روك ذم اذهو . هب ناعالا درجم ىوس فيلكت هن قلعتي ال امفالإ نوكي الو

 لل ارد“ كا تلي انه لاا لصف

 جراوخلا ىأر (؟)و لعفلا ةبسن 0 الا 207 مالكلا د 00

 فاتاررك كلا ميكحتلا ام نوكت ( هلل الإ كحلا نإ )هيأ مهال دتسا (م)وع

 ف _طلار نم ةماثلا هلال ى ا ةيحالا كب ظل هذه. ىف امل نيتنيما ناككلا

 لصف نم ةئلاثلا ةاألا ىف اهات انه هاني كام كير اع ةلد الا نم ناك

 هاشم قالت ,ظلاو انه ةطقاسلا 10 خسشلاو ماكح الا

 نأ عم ( مهريغو جراوخلا ةلزتعملل فن أ مدقت ام مسقلا اذه ةلثمأ نمو ) هذه دعب

 جراوخلا ركذا مف سل انه ةخسنلا»



 ( ةيناثلا ةلأسملا ) هباشتلاو ماكح الا ىف لوألا لصفلا 29.

 بسحي اهيف هباشت الف  اهياع ةلدألا رادم ىتلا اهلك عاونألا كاتهيفلخد نإو

 6 ع رإع ليلدلاس صن لق © ضصوصخلاا هد دارملا مومعلا,ترسف دقىه ذأ 4 عقاولا

 هباشتىأف . صصخم الا ماع ال : سابع نبا لوق لدي لذ ىلعو < هب دارملا نيب و

 ؟ هناي مي ك2 مأستم نو اع عاونألا رثا 0 ؟ 57 لصح دقو هيف

 نيدلا نأو ناينلا ىلع مكاق ناهرنلاو 7 دا كل ليدز كيرف لك دق

 « هصصخ نع ثحبي ىح الثم ماعلاب كسقلا ىلع داهتجالاوذ رصتقي ال كلذلو « سو

 « امهنيي عملا عم نايبلا ةقيقح ناكذإ ؛ال مأ ديقم هل له رظني ىتح قلطملا ىلعو

 صوصخلا *'7 ةدارإ عم ماعلا راض 9 دقق نإف « ليلدلا وه هصاخ عم ماعلاف

 ايل حلا 1 ناو افي وكيع تر ارو 6 هياشتملا للف نم هنف

 الا هلو ربا نكت تمنح 4 غيِزلا لهأ نم ةلرتدملا تدع كلذ ال

 0 0 كا را ةوطراف هش وف زل كريتر 2

 ايا ) هلوقو ! ةيآلا ) 0 شم ل د 0 ): هلو 2 0 ه0

 هالو 2 و كلا ءلاذلا فاق ا 3 0 « هريغ ىلإ جاتح لب هظفل
 020 0 الا ولا صا فاو كا اذه عاون الا كل: لخدت الف قيقحلا

 فدل تال امأ ون )ب :لاوقلا كبح ةلاثلا هلأ سلا واتا سالو تكا شوو, لاكشالا

 53 ترثك نإو

 هيف دققو صوصخلا هب ديرأ ماع الف ٠ ةعيرشلا ىف دوجوم ريغ اذهو ىأ )١(

 صوصخلا ليلد مايق نم دبال لب ء هصصخم
 ليلدلا نال :ةعيرششلا ىف هدوجو عمهب ذخ“ الا مدعو صصخملالامهإ ىأ ()

 غيز هدحو ماعلاب ذخ الاف . هصصخمو ماعلا عومج وه ئغرشلا»

 قاخلال لعفلا ةبسن ىتب ال اناد ميكحتلا ىف ناتي 0005 5 موهفم ريغ (؟)

 16 تلا ع 0 ماصتعالا نم. لوألا يول فو مهتتيشمب طوب رم

 الالدتسا « هنع هللا ىذر ىلع ىلع ميكحتلا مراكنإ ف جراولا ىلع نادرب ميكحتلا ىف

 درب امم نأ مالكلا بيم ىفف ةاعفلا زف 1 ا ) هلل الإ 00 نإ بأي مهنم

 كذا نيعتيف هيلعو . ( هللا هلع نأر هلاك وءاق اهو ) ةبآ كلذ ىف ةلزتعملا ىلع



 4 ةلداالا تحادإ يلم و دواعتلا

 انهنم لست الف اهدوجوب انلق اذإو ؟:ل مآ ةدوجوم 77 هيا لع : دارك هذ
 .« هرابتعا ف فاتخاوأ ربتعي مل الاو « ربتعت فاتضوأو 4 طرتشت طورت ك1

 ةلمتحملب 0 صوصن ريع ةلدالا مظعم ناك اذاف و : هديقم و قلطملا كلذكو

 قالطإب مْس ليلد رظانال اهنم رهتسإ ل : لب وأتلل

 نم اهيلا قرطتيو « ةلدألا رك أ ىهو « ةعبرشلا ةدمع ىه داحآلا رابخأ مث

 ةحاسد تناك ذأ 4 3 عكس انزل نق فلدخ اهنإ يصنع قط دل يل

 .صنتعي ام ةلمج نمو « املامعإ ىف فلتخا وا ا متلتخا نا 5 طورشس اهلف

 اهملع قفتم هلئم عرفتت ةلأنم "لاف هيف كا هاكو )» مووفملا 0 ماكحألا هئم

 هيف مهفالتخا ببسب « ىرقلا ىلع همطب ىداولا قا مانا اناء امر اذ َّ

 كلذ - دبالو (« ةنحص طورش ف 3 الغ كلاث ف 7 4 ةفافخأ ف 3 4 1

 راصإل ئح صلختلا نم اذه 1 امو )2 امرت نيرشعو ةسم نم مليت أ

00 

 © 6 ةمع رس ” ا : نيتمدعم ىف دم ىعرس 2 قبلا لك ناف 2

 لك (سيلو .. طانملاه قع قلعت ( 1 ةمدقم » و « اهيف ام رظنلا نم ابمفو

 وهو « ةداع اهيفقافتالا نكع ال ةيلقعلا ةيرظنلا لئاسملا نأ ىن 0 نبا معز دقو

 اذهف « اهيف قافتالا عقيال نأ ىلوأ ةذح ا ةيلقعلا ريغ ةيرظنلاو « ًاضيأ ىضاقلا ىأر

 مدقت ام فال « ًادج ةريثك ةعيرشلا ىف تاهباشتملا نأ كلل نيبي امم هلك

 هيلع لالدتمالا

 روكودللا ريسفتلا بسحب هياثتملا 0 ةيف'لّيلداال 4 باوحلاف

 000 ا 7-0 اهنإ لبق يلا خيملاو 0 ىأ 0

 كلا ةناث اني طقف نيهجو ىلإ عجرت 0 ىلا هوجولا (؟)



 ( ةيناثلا ةلأسملا ) هباشتلاو ماكحإلا لوألا لصفلا /

 0 اطال دا نيستا ارا ”ذاواخلا »رود: ع قع أل قيفلأ ةيلكلا

 ها دق ع ادن كراع 0 رهاظلا ىف مومعلاو قالطإلا كح ىلع

 زك ذ ام رئاس اذكهو « رصحنت ال ءاحأو ىش هوجو ىلع اهتديقف تاينيستتلاو

0 
 لا هيف فاتخا ام ىلا ةبسنلاب ةعب رشلا نم اهيلع قفتملا لئاسملا دج ال كنإ مث

 راثم نآل « حضاو ريغ هيف فلتخلا نأو , حضاو هيلع قفتملا نأ مولعمو « ليلقلا

 1121 اهاتيم ةع رشلان اف اذه لإ و . هطاتقف عقب هباشتلا وه امنإ فالتخالا

 اذإ مث ء هتغيص ىف مث« د ل ما د ع ع

 لاوقا ىلع ؟ هيضتقت اذام : ىف فلتخاف « لعفت ال » وأ © لعفا#) ةخص هل تليف

 2"”فاتخم هيف فلتخوأ هيلع قفتم عرف نم لصألا اذه ىلع ىنبنيام لكف . ةفلتخ

 ؟ كلذ زعأ امو « عاججإب ةهج ىلإ هنييعت تبني نأ ىلإ « ًاضيأ هيف

 نم مست نأ الإ صاختت ال ظافلألا نم اهانعم قتلت. ىتلا ةلدألا نإف ًاضيأو

 عامجإلا امأو « ًادج ريسع كلذو « باتكلا لوأ ىف ةروك ذملا ةرشعلا حداوقلا

 ه0 ا هل هلو تو ىف في اذإ 3 0 عزانتف

 فلتخم مومعلا نإ مث « هيف فاتخا وأ ةجح نكي مل طرش اهنم فلخت اذإ ؛ ًادج

 ىضتقملالوقلاوه مأ ؟ .العتسالا ةهجلع فك ريغ لعف .اضتقا وه له ىأ )١(

 ىضتقت لهو ؟ كرتشملارم "الا مأ ء بدنلا مأ ء بوجولا ىأ ( هيضتقت امف ) هلوقو

 دنع ىيعااو ةتصر عا و لا ديما فلاب لا لك معتم الأ زازعتلا

 ؟ ال مأ هدّضب املا ىضتمي

 هيف فاتخم ىلع ىنب ثيح . كح وأ ةقيقح ىأ (؟)
 ددع نوعمجملا نوكي نأ مهبضعبو . رصعلا ضارقنا هيف مهضعب طرتشاف (©)

 لاء نئابفلا ةدتسف نكي ناو رج لهو ال ءأ داقسم قم هلادب ال لهو : رئاؤتلا

 انكعيو



 مال اد تلا تا ليلق ع رشلا ف هاش

 ا 0 هن (تاجانتس رخو
 ريتك لاكتشالاوأ ىيابتلالا ناكل رك تاكو الا

 ناب اذه ) : يلاعت هلودك ء«ىندهو ناني هنأ نارقلا لع,قلطب ال

 كيلا انلرأو ) ( نيقتمل ىده ) : ىلاعت هلوقو ( نيقتملل ةليعومو,ىى د 0
 مقاول فالتخالا عفربل نشا يا م سانلل انلل "1”نيبشل 1

 نكل :( "ئدهوي نايياالا ةريحو ”لاكشإ ىهراعإ نسسللا لك للون

 تينثأ ليلدلانأ الولو ا ريتك نسل هه[. !ع لدن «!ىدهف نانا حت م

 نيفلكملاب قاعتي ] و كلذ نيف فردا اك نك ) هب كوقل | حصيب ما اًسنم هيف نأ

 0 اذهو ٠ ءاج اك هرارقإ و هب ناعالا ىلع ”دئاز هتهج نم مكح

 قلع انل ترد همي ويقلا هةلك ريف راهن اذ [درتطملا نافل ا ملا

 لاقف وجو هد ىلع ا فارطا تمظتناو ناناككملا فقشاو 0 نودع

 : كانت انناا و م نادل عكا 2 ا م ني

 كاع نال 0 57 دا كلا لاقو ( مب كفا ب 0 تاس
1 

 و 2 ن لأ ا ه ا كلوأ قد 4 اضع ةصعل هيسل 0 0

 راف ذلا هدول لع دج زيثك" وهو"؟ اليلقةباشتملا وكي فيك لق

 ك1 ار قلطملاو ماعلاو لمحملاو خوسنملا نم هيف لخد دق هنإف « 5

 كاد نم كيكو : 0 اع ىوتح عاون الا هذه نم 0 كو

 . كاف هلوق د 4 صصخ ا اعل : لاش 2(سام ابعد 02 لوقتنملا ريخلا

 اهدعاوق عم ليصفتلا ىلع 7 ىلإ مالا اذإو ) 1 : 0 (

 هص ءدادكت .انيب نوكيف « هب يأ( نيل ىعمنأ لالدتتالا صم

 نارقلل ةنسلانايبهنأ نم ةبأ الا هب ترسفام فالخ وهو . هقحالو مالكلاقباسكلذ

 حم نوكي اهدعبف الإو هليوأت ىضتقيام ةفرعم لبق ىأ (؟)



 ( ةيناثلا ةلأسملا ) هباشتملاو كحل ىنعم ىف ( ىلوألا ةلأسلا) 7

 بسحب *'7فلتخم هياشتلا هوجو تناك نإو ؛ محلا وه نيبلاف « "7 تاهبتشم
 لمؤت اذإو . بطاخملا **”مهف ىلإ عجار كلذ نال اداب نمل ل موكل
 امتانيبم ةفرع» لبق قلطملاو ماعلاو رهاظلاو لمحلاو خوسنملا دجو قالطإلا اذه

 صصخاو لوؤملاونيبملاو همكح تبن امو خسانلا ناك قاتلا ل

 مكعا ىعم 6 0 00 ديفملاو

 د ةيناثلا ةلآسملا

 لج : هنم مقاولا رادقمىف رلظ زل كل تاعيرقلا 0 هنأ لع دق هباشتلا

 رد يكل دل ولا كلذ نمت تياثلا رك ليلق وه

 تدلع لوا ىدلا وه) - نا ا ا عر دل ب ) 8 (

 8 000 را 0 تار نك تامكتحلم تارإ اني باذكلا

 همظعم 'ىثلا مأو . روهخخلاو علا يال لا 6 عل د تا

 وا 5 | ةدلحلا وعم ) عامدلا ماو 06 هلك ئىدع )» قيرطلا ما 2 اولاق 07 هتماعو

 ى» ىرقفلا 0 0 كل ليق كالذلو 1 ا 5 مالو 02 هيحاونو هكا ةعماجلا هل

 كلذك ناك اذإف . لوالا ىلإ ؟“ عجري ىنعملاو « اهنخحم نم تك 2 ا

 ةيراخلا طفلا اذه و ةسخا نع ريدبلا ىف هاور 01١

 هباشتلا فثيدحلا نأ رهاظو . ة-ارصص ق.قحلا هءاشتلا ىف ةي'الا نأ أيس (0)
 طانملا ىف عقاولا هباشتلا اضيأ هبف جردني دقو . ىفاضالا

 بطاخملا دنع هظفل نم هب دارملا نيبقي ال امهنم لكف ىأ (©)

 هريغىلإهانعمنايبفرقتفيال احاو راص هناف . خلا خسانلا هنأ ةفرعم دعل ىأ (4)

 يأكل عجب ىاثلا ىعملا نآآل' ١ مظعملا ردت يذلا كار لل هكر يامر ذل ) (

 ضرأالا 0 اهليلعتو ىرقلا مأب ليثقلا نم ذخؤي م هريغ هيلع عرفت ىذلا أشنملا

 ماالاو") لاق ولو. لص هل رو اح رفا للا نع تيحد

 دمتم هللع ىقلا ناق . لاو دلل عرعر ا ريلظلا نلوماقلا "فداك غلا لئصالا:اضيأ
 هل محال ردانلاو ؛ هروهمجو ءىثلا مظعم وه لوعملاو



 / اء لئاسمهيفوهباشتلاو ماكحالا ف لوالا. لوصفهيقوةلد الا ضراوع م اكحأ ىف ىناثلارظنلا

 هباحأف ؛ قلطم طانم ىلع الإ قي مل لاؤسلا نال ءابيصم ناكل مالكتلا كلذب

 .ةريثكروصضرف لمتحيو « زال متاولا بسحب رمأالاهل لصف ولو ٠ لصأالا ىف

 مارجأ تمطظع كلذ ببسلو . ل اببسلل طسلاو عبررفتلا لهأ نيفنصملا نآأش وهو

 لع لئاشلا باح نأ تضتفا ةكللا نأ ريها « لئانلا ذادعأ تركو 0

 اسال ءانتفالا ىفو لع حا نيعم ع طاش نع لاس نا

 . هيلا جاتحام هل ىفوتسي نأ ىلا « مقاولا ىف هرابتعا نم دبالف نيعم نع لآس نإو

 اذه قفو ىلع اهدحو ةئسلاو نارقلا ىف ةكوحوملا ىواتفلاو ةيصقالا 220

  قيفوتلا هنا 1

 ةلد"إلا هضراٌْغَف املا رظنلا امأو

 : لئاسم هلو « هباشتلاو ماكحإلا ىف م

 ©« لوألا ةلأملا

 فالخ هب داري ىذلاف صاخلا امأف . صاخو ؛ ماع : نيقالطاب قلطي حملا

 مكحلا م نك ا اوس + حرونلاو 3 ءاملع ةرايعا ضر وبيلا

 ماعلا امأو . ةخوسنم ةيالا هذهو « كح داك يردد ال مأ اخسان

 هباستملاف . هربغ نإ ها نابب فى رقتفي ال ذل حضاولا نييلا دب ىف ىدلاف

 « هظفل نمدب دارملا نيبتي ال ىذلا ىتاثلا قالطالابو . خوسنملا وه ل والا قالطالاب

 0ك ريسفملا مالك كراذم قالا اذهىلعو .٠ الل 0 رظنلاو تحبلاب هلم كرد اعقاك

 ِ 1 00 *تايآ هنم ”كئاقكسللر كابلع لا ئدلا وخر للا نا د
 نم ثيدملا هيلع هبن ام ىناثلا ىنعلاب ركحلاو هباشتملا تحن لخديو ( تامكحم

 : 0 هلا ١

 روما امهتيبو 4 نب مارحلاو ) نسب لالحلا) : م هيلع هليا ىلد ىنلا لوق



 ( ةرشع ةعبارلا ةلأسملا ): ةماع ةلدآالا ءاككأ ىف والا رطنلا "5

 01 ال ل ا نس كارم يدع بكل ع لوخملا لحانملا

 ل ماع دارفأ نم د 1 نسل ريغ طانملاهلوانتي نيعملا نإ : لاقي ال

 ؟ كلميم

 عم فات صاخ طانم ىلع مالكلا انإ و "'اذكه ضرفلا سيل :لوقت انال

 اعل كتارطلف 0 مدقت اك « ضراوع ءورطل « ماعلا

 مهردلا عيب زوجم له : ل 0 بس مق

 وهو كوكا ريغب كوكسملا وأ « ىرخأ ةكس نمهنزو ىف ممردب اذك ةكس نم

 . ىبرأ دقف دادزا وأ 38 « ءاوسب ءاوسممردلاب مهردلانأب وسلا 0

 00 ا تاهل دإ < لف الإ تلح كأم بارع هل” زيعالا»
- 

 ِّء

 وهو ممردلاب مهردلا زوجي ءاه هلا امأ ؟ال مأ ؟ را لبق نب دنع كنا

 لعل ء ضرعلاب نكسل دوصقملا لصحل . كلذاك هباجأف ؟ هبيطو هتكسو هنزو ىف
 «باحاف ةضفلاب ةضفلا عيب نعل اذ اف .ةحو لك, نم:نزاثم نيمردلا نات لئاسلا

 اذكه باوجلا ىف هظحالي مل اذإ أطخلاب هيف كحن ىذلا ضرفلا سيل ىأ (1)
 ناك اه اتاك ضاخا طا أ عا

 هيف نيعتي عضوم ىف ماعلاب باوج هنافلاؤسلانملوأ الا ءزجلاىلإةبسنلاب امأ (؟)

 ولونزولا امو است ع ٠ مهاردلا ددع ىف داز لمتحي ( حلا داز نم ) هلوقن لوا

 هن ال«مهردلاب مهردلاهيفلاقيال نيتكسلا فالتخانأ مهفي نأ لمتحبو . نيتكسنم اناك
 نأ هنم مهفي دق هنالل ؛ ًاحص باوجلا نوكي ال نيلاتتحالا نيذه ىلعو . رخآ عون
 هدا راامإقلا نك نأ لح مانو هدايا وتواج 1 أ كلا كدلخخا

 يل رقع اجل نيالا هنعفلا عمو . احب 6 كارلا ن كف نزولا ف

 ةسنلاب ان 2 اطكح اهلا 5 : لسا 0 ديفت"ال و لاوسلل قب اطم

 ريغ ذإ باوجلا ىف لخاد ريغ هنع لوئسملا نال نيابملاب باوج وبف ىناثلا .زجلا ىلإ
 هلع لاكي (الببصم ناكل ر هلوقو . لاو ناك هفادح ولف .اضرد دعيال ءكاوكسملا

 . ةضفلا قلطم نم صخأ مهردلا نأال ءلاؤسلا نم صخأ نوكي ذبح تاوجلا نإ

 ناك اذافاب لماعتلا ةضقلا نم كاوكسملا اهنأ ١ فورعملا ا 0
 هدالك بساني الف جنصلا نم اعون ممردلاب



 م عضاوم طانملا نيعتلو ( لصف )

 1 ذل ىنعماطوانتي ال ةنيعملا ترا هداقتعال هتالصىلعتس اعا ناكذإ مالسلاو

 « ءادتبا هب دوصقملا مهفيال ثيح « المج هب بطاخلا ظفللا عقي نأ ( اهنمو )'

 + نيفلكملا ةماعل عقي دق لاجإلا اذهو . هنايب ىلا لمعلا دنع فلكلملا رقتفيف

 ام ٠ اوقفنأو ةدافلا اوين )+ لات 0 لاثف . ضعب نود مهضعبل عي دقو

 ام را ل ا مهفيال هن اف ( 5 انقزر

6 
 لل مهف 0 ماج نب ىدع 2 7” لضاخلا لانس كلذ ةنيمم هلاعفأو سو

 | ١

 ف ا"“ هتصقو «( ر عفلا 5 ( هد ١ لري ىتح « دوس الا طيبا نم ع

 نبا ةصقو « ( هللا دود نم ًابابرأ و مرابحأ ريع ا ) : ىلاعت هلوق ى

 : ا ل ا ل هتحوز 90 قالط ىف رمع

 ها ل ا ا مضاوملا هذهف

 ا للا ّ ولان ققو لع لدتا

 « عوقولا ضورفم ةاولا قفو ىلع هذخأ حضيف "*”نييعت مث نكي مل نإ امأف

 راضعأ ]نما دي راف نكت ملام 5 1 الا ىف ةيلع لاذلا ليلدلا ىدتفع ةدارقإ حصلرو

 ىف لص 7 فك رمأ نع لئس اذإ ملاعلل تصيال : لوه تاذاش"
 رابتعا مدعف أطخأ كالذ ريغ ىلع باجأ نإف . عقاولا بسحب بيجي نأ الإ .عقاولا

 نيتي الا ىف ةياحصلا دنع المج نكي ملو , ةصاخ هدنع ناكل امجالا ناف 5

 هباجأف « مهنودبعي اوناك ام مهنأ هانعمام : لاق ةي الا عمس امل هنأ ىهو (؟)
 ( ؟ مبسفنأ نم ماكح"الا ممل نوعرشي اوسيلأ ) هانعم امب مالسلاو ةالصلا يلع

 هناحبس برلا نم الإ نوكيال اذهو ىنعي
 : هلوقب هلمالسلاو ةالصلا هيلعطصملاةباجإو « رمعلاوسو ء ضيحلا ف ىأ (م)

 نهوقلطف) هلوقب ىأ ( ىلاعتهتلارمأ ىتلا ةدعلا كلتف : 0 لرطاتلا 1

 هتنلا تدخلا 3
 داتعملا عوقولا ضرف نال . نيذخأالا هل ال ةلاخلا هذه.قو 0

 اًئيش ريغبال

 بسياسة مناع وك را داق ةفك هلرفأ نطاىأ )0(



 ( ةرشع ةعبارلا ةلأملا ) ةماع ةلدأالا ماكحأ ىف لوألا رظنلا 0

 « ملفت نون اتتع نماف ناك ذإ .! ةيناالا.(' يكسفنأ ”نوناتحت ١ منك مكنأ هللا ملع )

 دا قراند 0 نوكيال ى 9-3 لبق اعونمم ناك ام مل حبب ةب 1

 ا هلا

 دا اي نادك رح علقم 0 1 د ال

 « هلوسرو هلا ىلا هترحهف هلوسرو هللا ىلا ترجم تاك ل 3 كلذ

 0 را لاو الخلا وه 2 1 ةرحطلا 0 هيف أ 0

 ببسلا ناك هنكل « اكح اهب واسي باقع الار يغ نأ عم *"' « رانلا نم باقعالل

 117 كك نمو. نيل ١ ها ا تافيتسالا | 13 ىاكشتلا  ثيشحلاف

 نراهم اواو كح ىفالخاد تاطانملا ضعب مموت. نأ ( اهنمو )

 نمل 00 و ةالصلا هيلع هلوق ىف مدقتام ل ىلا تف كك كيذك

 6 عكعاقلا هللا هرك ولا ءاقل هرك "نم » : هلوقو “' 00 تال

 0ةكاوإ 0 م1290 علا مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ىناثلا لاثمو

 ةداسلا لع لق 2101 ةيالا لوس او اريج لع زن اهيداج دقو

 . ىااتيلا فلدعلامدعنوفاخ نمب ةصاخ تسيل عبرأ ك] كاجاوولا ددعل هحابإ اذكو

 الك ار ادكر رغما لأم ع - نلت لالا رك
 ,ماكح الاف .كنلؤملا لاق باع” الا:للع !ياقأ سيل ءاضع الل للعلا ثاعيتسا
 11 ةرغ 5 همكح لب « ببسلا وهو طانملا ىلع ةرصاق تسيل اهف

 تاطانملا امأ . هنم ةلثم الا هذهفصاخلا طانملا بسحب عقيامنإ باوجلاف افلتخم مل اذإ
 ,ماقملاكيلع هنتشي الف . لصفلا اذه لق انتل ركذدقف ماعلا ل ةفلاخلا ةصاخلا

 يول ير للا
 كيدح نم ءرج وهو ىذمرتلا الا ةسنلا نع ريستلا ف هجرخأ (؟)

 سلا لابو طاخملا عراتلا كفن م" 0

 امام ا ا
 0 نطرح ب را ملت )ه(
 ىراخلا هجرخأ كردخلاو ٠ نك نفس وأ وه 5(



 5 عتئاومبطانإا يتلو ( لصف )
 هعمل - 1 تلا نا 3 كَ 2 ليعال لا 0 ف 1

 7 هتيصو 11 « ةدعاقلا هذه قفو نك ولنا ناكل هديل ةيسنلا ماقلا كلذ
 0 تح 02 ع ْ

 ىر لق» لاق ميرا نما ضعبا ةعفضوقا» لش حاحا دل مالسلاو ةالصلا

 « هلام عي مهضعب نمر لبق اكو رس 2 ل

 قافن الا ىلع همر د هب. ىو مهضعل ىلع درو « هرطش مهضع مهضعإ نمو

 لاف الا 0 ىلا 66 0 كيدس ّش

 لهف

 : عضاوم ظانلا نيعتلو
 اة 5 3

 ثيدح ءاحوأ ةيا تلزب اذا 5 ؟ ماكح الا ريرقتل ةبجوملا بابس الا (اب)

 0 ىلاعت لاق دقف « هيف ماعلا نايم لا نانو ا 6 ةيسحل ىنأي ليلدلا نإف 3 تي

 0 ا 00(

 (بضعتال)لاةىننأ الل عل لعزتكت الو ىضوأ هللا لوسراي : لجر لاك 90
 ( ريسيت ) ىذمرتلاو كلامو بد الآ تاك ىف ىلا 0

 اموب. ملسو هيلع هللا لص هللا 1 لاق هنع هللا ىضر ةريره ىنأ ن دع (؟)

 ( كسفن ىلع هب قدصت ) : لاق ء رانيد ىدنع هللا لوسرأي : لغر لاح ةقدصلاب

 قدصت ):لاق ء رخآى دنع "ل ( كدلو ىلع هءقدصل ( :لاق :رخ ١ ىدتع لاو

 : لاق . ( كمداخ ىلع ه. قدصت ) : لاق , رخآ ىدنع : لاق . ( كجوز ىلع هل

 ىاسلاو دواد ىلأ نع ريستلا ىف هجرخأ - ( هب رصيأ تنأ ) : لاق ..رخآ ىدنع

 لاقم هيف :نالخي نب دمح هدانسإ ىف ريسيتلا ححصم لاق
 تلتخم هنأ هيف نضورفملا صاخلا طاتملا نم نائدحلاو ناتبآإلا تل 40

 فلاخ ىذلاىعبتلا ءاضتقالا نم نوكي ىتح ء. ضراوع ورط ببسب ماعلا نع همكح

 ةحابإ نافع ضراوملا هذه بنسح هلع اروصتم|هيف كلل نرككو ل
 . ماعكلذ لب « هتسفن ناتخناك نم ةلاحىلع ةرصاق تسيل مايصلا هليل .اسنلا ةرشابم

 هم مج  تاقفاوملا



 ( ةرشع ةعبارلا ةلأسملا ) ةماع ةلدالا ماكحأ ىف لوألا رظنلا 2/6

 تس 1 لول ل يف و دوري وروما زود يشر "7 عود ءاوقنالا
 نيف نم :» .:, مالسلاو:ةالضلا هيلع لاق اني ا يل

 0 دل هياط تلالزم ةضرعأ ىدعات ليفت ىلعءان 0 اجلا
 وعا تحب هاوغد لكشي هال (اريس اباسح كاع ه0 و عملا

 . هيف لدقانملا فاسملا ال« ضرعلا كلذ نأ 0 ةالصلا هيلع نئبف « ثيدحلا

 0 « هءاقل_ هللا ايا الب هيلا مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 «ال» نأ اهربخأف ؟ المأ '”ةيعيبطلا ىف ىه له: ةيهاركلا هذه نع ةئاع هتلأسف

 طانملا ىلعالي زنت (نيتناق هلل اوموقو) ىملاعتهّللا لاقو . ةدارملا ةيهاركسلا طانم نيبتو
 ةالصلا" هيلع هيب ضرملا وهو داتعملا نع جراخ رخآ طانم ضرع اماف داتعمل

 لفاكو انأ» : مالسلاو ةالصلا هيلعلاقو . هّةش شحن نيح“* هلعفو وق مالسلاو

 ترذ يل مالسلاو ةالصلا هيلع لاق رظن ياي تناك 0 نيتاهك. متيلا

 7 0 انملاو 0 0

0 

 5 "مني

 نوار ةرارصلا ئرذ نأ "كدافأ ءاتمالا كرون لعب هنحالا نأ لك تع اذه 3015
 ةةنراقملا هذه نعزوجراخ مهنا ديفت امن ةيا الا نأال ؛ كلذك سيلو نيدهاجملا عم

 كلذلف:لئاسلاموتكممأ نبا همهفام اذهو رذع ريغب نيدعاقلا نم طقف لضفأ مبنأو
 فوفصلا ىف فقيو كلذ دعب داهجلا ىلا بهذ ناك

 قانبلا الإ هيلا نع ين سدلا د ها 6

 ىدمرتلاو ناخيشلاو دمحا هأآور ( هءاقل هللا هرك هللا ءاقل 5000 زهمامع 00

 ريغصلا عماجل | ق 6 ”تماصا ن ةداغ نعو ةشّئناع نع ىناسنلاو

 مولعمو : هتلادهرك توملا 0 0 هليأ ةحأكاوملا م 1 06

 0 كولا كج نإ: تلاهز فاش. كرولا رك ١ طبلا | دعم سلا نأ
 ةضاخةلا عى كول ةهادك ةينىأ قالا يق ىراخبلا ىف ثيدحلا خلا , كلذ سيل

 اودعقاف دعق اذإ و :-لاق نا هب م“ ويل مامالا لعج الار لاق دقف (ه)

 هيلع قفتم ثيدحلا ( ادعاق مهب ىلصو
 0 انت ىلا وتراني ملاب قر اهأَو هني نقعد ميتيلا لفاكوان | 0 ىراخبلاةباور 6١

 ) ةنجلا ىف نيتابك ) دّوأد ضأ هلا رار وا 0 دع كار كلذك و قذلطلا» باتك ف

 ١ (000 نص سوو جوز مدقت (0)



 ع

 67 انيلطوأ اناجبا انلا تل ىل ١ اطلا وأ ىلصألا محلا ةلدأ قاست

 هياووووا اقفل د هل تراها 1 حاكتلا ةحابرإ م افاضإلاو عباوتلا

 نمل ةالطلا 'ةيهاركو وللا هيف دنعق نا ديلا 527 تيملا 22

 رطل هكحس ةراتنلا ام نك هلي راو" نان الا" هعفاذ راو ماعطلا

 ىحراخ صا نارتقال

 ئمتقملا» ليلدلاد نع لالدتسمالا ىفاراقتفالا حصي, لهف دارملا ىنعملا نيبت اذاف

 قالطالا ليلد ديقتي ىتح « تافاضالاو عباوتلا رابتعا نم دبال مأ ؟ ىلصألا ركحلل

 ليصفتو رظن هيف امث اذه ؟ اهرامتعال ةيضتقملا ةلد الاب

 عقاولا رابتعا نع 0 مكحلا ىلع ليلدلا لدتسملا ذخأي نأ وام الف

 »0 حصي الف عوقولا ديف ضيق ناو لو عشكلا حص ادرج هذخأ ناف . الوأ

 « نيعملا طانملا ىلع ليزتتلا هانعم عوقولا ديقب ذوخأملا ليلدلا نأ كلذ نايب و
 اذا "كانيعو متاهض ىل مسخ كزاورلا» ناي رتقك نبال لا ول

 عضوم سيل ذا « امنايب مزل لام رعشي مل اذاو « نييعتلا مدع دنع اهب انوشكا

 دب الف « لالدتسالا ىف هرابتعا ىلا جاتحم رمأب طانملا نرتقا اذا ام فالكم ةجاحلا

 هزاتعا نم

 الزنا اكل! ةراولا ١( نيتسأإللا نت نوذعافلا نأ عطا ع

 لاتتمالا ن5 ةراذغل ا ل 0 ع ةزاارفم تناك ١ الوأ

 ىنن مومع نأ نظ ررضلا وذ هبتشا الو . ررضلا ىلوأ مكح لزني إف « قباسلا وهو

 : اص الإ محلا نع هجرخت عباوت هيلا مضني عوقولا هيف ربتعا ام لك سيل 9

 بجوم ) دعب كرد افا اذه ةمص ابنم ملعتل ةقباسلا هتلثمأ ىف رظنلاب كيلعو

 هيلعو . احل مثامضال اضيأ لزاون كانه نأ. ىأ ( مكامض ىلا لزاونلا نم ريثك ىف
 حمص وهف ادرفم ليلدلا لعجوهيف مئامضال ىذلا عقاولا هيف ًاريتعم ليلدلا ذخأ ولف

 هرابتعا ىلا جاتحم رمأب طانملا نرتقي ملو ىلصنالا ركحلا نع هنكح فلتخم مل هنأال
 ا د 000 لاق مك

 مث نكي مل نإ امءاف ) دعب هلوق رظناو .داتعملا عقاولا هيف ظحالم طانملا ىلع لزان
 ( ملا ندمارع طانم نع نآس نق راضيا كرت 0



 ( ةرشع ةعبارلا ةلأسملا ) ةماع ةلدألا ماكحأ ىف لوألا رظنلا

 ., عراشلادصقل يع ب تو ككل ا دلل نقولا كااذ ةقفاوتمأ كار رم ئذاب قولو 98

 1 انام هذ طولا ادعأو .ةةضارح ىفو اش لقد لسن هولا

 1 ةلد الا نم ماكح الا نيفئازلا
 ل كاع 3 20 2 هه ولا . 1

 غبز مهواق ىف ني.للا اماف ( : ةعركلا ةيالا نم ىنعملا اذه رهظيوو

 كاملا مدوصقم 1 ) ولي اذن ءاغتب او ةنتفلا انا 2 1 1 نوعبتيف

 هيف ةلدالا كلو 4 ريتعملا قباسلا وه دإ 4 مهاوج م اع . ةئتفلا ممدارم اعإ 5ث أاهنم

 .هيومدقي ىوه مط نسل )0 اعلا ىف بودجاراو ( 8 0 ةحح مط نوككتلا « عبتلاب

 نولوهو (انجر دنع نم. 00 دي 0 نولي ) كيزنت قدالا ماكحأ ىلع

 كتلوأ هيكترا مم لل نإ نوءربتيف 1 1 ذإ د 50 أ ِ ا ل

 لصأو هو « مهئاوهأ ىلع ليلدلل نيمكح لوألا هجولا لهأ راص 5 نيو

 . 1 0 نوكي ى <> م هاوه ع 2 جرحتل 2 اعلا ا 6 ةعبرشلا

 ال مذخأ ناك نوكت ىح« كاد الإ للغ مءاوهأ 0 قاثلا هكرأا لهاو

 ها هماع 0 و © دصافملا ا هنم رم دق لَا هذه ليصفتو « 8

 لطاشا ل دا لا

 *© ةرشع ةعبارلا ةلأسملا

 ءاضتقالا «امدحأ» :2"”نيبجو ىلع اهلاىلا ةبسنلاب ماكح الل ةلدأالا ءاضتقا

 تافاضإالاو مباوتلا نع اذرحم ل عقاولا وهو « ضراوعلا ءورط لبق ىلصالا

 ريغ تاقدصلا بدنو « حاكنلا نسو « ةراجإلاو عيبلاو ديصلا ةحابإب 0 3-8

 رابتعا عم لحا لَ عقاولا وهو يذلا اضف دا( قالو ر كلذ ةيغا امو ةاكازلا

 16 رهظي نأب ) لصالا لعل 6
 تارقلا ىلا ئلراعلاو يملا ؟كايتعا )اذار !١ هل لل د17 ىلا لوم 00

 هك اةرواما لووتنا لع كيعاك ةلابمملا» با( لكلا اذه لع ايتنجلو عندا

 لضفنلا ا ذهأ قواهيلكت ام ىلع كلذ نم



 ا// نيفئازلا لمعهسكعو .نيخسارلا لمع ليلدلل ًاعبات لا لعج (ةرشعةثلاثلاةلأسملا)»

 هيلعمهام ة ىلعىراصنلا ضعب لدتسا دق لب . اههابشأو ىري رحال صاوفلا ةرد:

 ىلاعت ) ديحوتلا ىف نيما لاك كلذ عم مهنأ ىلع لدتساف ليح مث « نآرقلاب نآلا

 ( ارييك اولع نولوقي امم هللا
 ؛نولوبالاة نم. مهفااط ةاعارمي ىعيرتشلا ليلذلا ىرظان لك كع تح لي 7

 اذطو . لمعلاو معلا ف موقأو « باوصلاب 0 وهف هب لمعلا ىف هيلعا اوناك امو.
| 

 : ىهو «راصتخالا ىلع هللا لوح ا 25

 6 ةرشع ةثلاثلا ةلأسملا م

 : نايحو ىلع دوجولا. ىف عقب ماكح ألا ل لع ةلد الا ذنخأ ا عاف

 3 كلا نم هنمضتام سانتقاو « راقتفالا نا 00 دخ ْوِيِإ نأ « اهدحأ »

 نم ليلدلا ىطعأ ام قافو ىلع دوجولا ىف عقتل * ةضورفملا ةلزانلا هيلع ضرعيل

 رمل ىف داتتلف !اهع رد نش انو ىلع مقوت 5 يعرفو ناكاملا محلا

 يي تلو اب مطقي ول نآكلا لع 1 ثيحم « اهنف مقاولا أطحلا كردتسيو

 ةلد الا

 ةضراعلا ةلزانلا ىف هضرغ ةحص ىلع راهظتسالا دحام دخؤي, نا « ىباثلاو »

 ندم
 حاصأ | سابتقا ناش ود هحو د ا” لا ًانتقأ ناك زد ةحرلا ادهم 200

 ءربع ابأ ةاضقلا ىضاق لاس م . لجفح هنع ضرع اف, دب قلع ديد 7
 لاقو ( اوهتناف هنع ؟ امن امو ا ا ) ىلاعت هتلا لاق : لاف

 هده د وه 1 انها ا؛ تاعانصل || ف !ونستما )١ مالسلا هيلع ىنلا

 لاق دقو ةيلهاجلا ىف ةعابصلا

 ) م ا تيوأدت 00 5 ىلع تبر ا (

 ا لاقف مالسالا ىق ساون وبأ هذان م

 ( ءادلا ىه تناك [ىلاب فراح ءارغإ موللا ناف ىول كنع عد 0

 تبجأ ول كرضرام : هل لاقو : ىسيع نب ىلع تكبو « باوجلا, دماح هجو رفس اف

 اذه نأ كشاالوزءها تيدر 2 الاب نيظتلاي دقو راى تاتلا ضان 0

 ننويسملا قاكيعلا»نع"لا ردصر ال ةاضقلا ىضاقنم لوذرم نوح



 ( ةرشع ةيناثلا ةلأسملا ) ةماع ةلدالا ماكحأ ىف لولا نعل ا

 فالتخا هنم مزاي لو الاف . اهيفمحل رك ذ ال نونظلادراومةلآسمىفوأ ؛ نولو الا هيف

 لمع هيف درو ام ىلع نايرملا هنم مزلي ىناثلاو « لمعلا ىف نيلوالا
 ناد: ناحح اهلطوأ نما لطسلا ةقفاومئفامَنَوفرغ ال هلهأناف؟'”؟عيائلا مسقلا امأ

 هن اف عاج الاهقدصي, ام اره 12 نأ قةرطموز “هب لدعم ئانلا نال ذل نينا ةققفاووا

 اضيأو .ةبذكم وأ هل ةنهوُمم ةفلاخلاناف « هفلاخ اذإ امفالخم « ىلعفءاججالا نم عون

 ل را ا

 ليلدلا لامعإ ما ةريثك رومأ نع ثحبلاىلاجاتحا ةلأسم ىلع ليلد ىف رظن

 0 ا ا 1 ايالاحإل مطاق نيمدقتملا لامعأ ىف رظنل أو . امود

 كالذلو « ع داهتحالا ليبس كواس ىف نوع وهف . كد ريغ نا ل نيبمو

 رهاوظ نإف ا 8 ةاثمأ هنم مدقت دقو ٠ هلوقب لاق نمو لرملا نس الام كشعا

 اك ابر يمر اعمل ىلإ كد وب اينم ؟نالو اللا 12 ذاع ربغأ لن تيواعا اذ لذاك

 ةعيرشلا نأب مطقلا مم ريثك رهاوظلا ضراعت تالو . ىنعم دهاشم وهو

 انف قالتخا ال

 ةيعورفلاال اكل ين ةادحلا + اكفنا هلو هلاك قورقلا قذ ةقرذ ايضا كلذلو

 نم رم دقو « لد 3 نم م رهاوظب 4 هيهدم لعل رجالا نع زحل 08 ءآوص لإ الو

 ةلد داو 2 03 20 ار : كفاكمل هلآ ٠ م ايا له لق 2 6 ةاثمأ َكْلَو

 لارا كار رن نافع الاو ميراوتلا ب دك ا نو يل سانام! كاابنلاو
06 

 6 ل © لأسم ىف ل 00 ِ

 امف نوكي امإ كلذ نآل ( خلا نايرجلا هنم مزلي ىناثلاو ) هلوق هيف ىلأت الف ىأرلا

 ( ماعلا رح ىف ) هلوقب هاا 1 لع مهنم هيف لصح

 غال و 'ةلمجاا فانه نأ أ

 اطلغهيف مبسفنأ اولخدأو داهتجالل الهأ اوسيل نمت مشو (1)

 خلا ىلقعلا ضراع.او خسنلاو زاجما نم ٠ ةرشعلا تالاتحالا ىهو (؟)

 نع ةرازولا -ناويد ىف ىسيع نب ىلع لأس' نمانعلا نب دماح نأ ابلصاحو (0)



 ا/ه حوجحوأ نيدهنحلاف ليخد امإ وهففاسلاف روجهمليلدب ْدَحَأ نم (لصفإ)

 ابا ىف نيم 5 كالذو ٠ هخولا, كالذ' لامعإ ىف: هعبتي لتلد لاارتتنم

 لحتنا ام)نِل هاا هحو ىلع ن 1 نذنا انكل 16 نم' قفاوتلاو ارمادألا

 حاصلا ءاطأ ا م 0 0 الو © ةنع كولا ليبق 0 هد لمعلا فلاحا اذه

 قيفوتلا هللابو . مدق ةلزم كاذب ىنكو

 لذ

 وهام اهيف لب « ةدحاو ةيتر ىلع تسيل مدقت اهف نيلوألا لمعلةفلاخغلا نأ ٍرعاو

 اكمل 2 الو ُط ىعدتس كذا و لوقلا ل أامصفتو . ديدش وهأ م اهنمو ©( فيقخ-

 ادام كركم ناك 0 ن١: قيازض لع ةعلاخا نكتلو .نيديخا انا

 5005 نإف الوأ ا ٠7 عسولا ةياغ هداهتحا َْق غلب ناد دا "لاف 2 د ىحالا

 هيف رصقو هود داه الا طعلا : نإو 6 1 ع ّع روح 8 وهو هيلع 0 الف.

 ذابتجالا لهأ 5 نوكيال نأ 4 ا اق 1 لوم الا لهأ هني امسح 3 ع

 « ةيترلا ا كلهأ 'قامدتسالا باهل دهن م ”ااءةطلاقم وا اطلع فرات لسا اع

 3 مومدم أنيق 4 معمم : لوخدلل 5 ا 2

 0 5 مسا لا ايفا لهل نخل نيد اغا عق ل

 0 امفالإنو ل ف اوفلتخاى لال امال 0 َّ اذ ا ف و اوفلتخا نإو:

 هنعىهنلا دورو دعب ةباحصلا ضعب نم ماسلا ف ناس هان ا 00

 هذه ٠ هبهذم ىضتقم ىلع ايراج مهنم لك لع 0-0 راو "نهدف ىأ 0

 ملو « بهذملا ىف فالتخا الثم ةباحصلا ىأ نيمدقتسلل رهظي مل ةلأسم ىف وأ . ةروص

 اذاف ٠ لمعلا ف فالتخالا مهنع ىور نكلو . هبهذم ىلع لك لالدتسا لصخت

 ىف هلمعو ضعبلا .ىأرل اقفاوم مهنم لك ىأر نوكي كلذ دعب نودهتجلا فلتخا

 ىهاو« ةثلاث ةراوض:كيقي' نكل ةمئاثلاةرروقلا ىف املا اقفاوقا كر لا كر

 نع الضف : هيف لمع اسأر ةباحصلا نم لصحي مل رمأ ىف نودهتجلا فلتخي دق هنأ



 ( ةرشع ةيناثلا ةلأسملا ) ةماع ةلداالا ماكحأ ىف لوألا رظنلا 0 5

 «نيل او الاف دنغ ا رت ال كلذ مايرحم نأ معز نإف

 دناعي نأ ةفلاخلا امنا « ةفلاخم الف غاسم ةلددلا ىف هلييخرو - ك1 ناك اذا

 تكسامنأل « فلاخ وه لب : هل لبق « ةركتملا ةعدبلا وهو « هدضب عهنع لق ام

 : نيهحو ىلع ةعيرشلا ىف هنع

 ال ا ناكر ف يومها لاعلا هلل رك هن نكح

 نألإ ؛ هتلاغيلا لييس الف « هيف ىضم ام ىلع دئاز 4 هل -- تا

 لف ني ع ف ةنإب افلا نام ةتحلتناب ا نذا 6 ناب داعم الل 6 ازور لمع 37 ١

 رمأهل عرشيف « دجوت مث هب لمعلا ةنظم دجونال نأ « ىنئاثلاو » . دصاقللا 0

 هللا لمع متلك ملاصملا ىهو « هلثم ىف عرشلا تافرصت مثالي دكار

 حصي, الف «لوصالا ع ىف نيبت امسح « عرشلا هادا كالنار ف اا الل

 لخدتال - اه.لئاقلا دنع  ةلسرملا حلاصملافاضياو ٠ عدبلا سنح تحب كلذ لاخدا

 مهتافرصتىاهلهأ .ةطايحو « ةلملا لصأ ظفح ىلا ةعجار يه امنإ و « ةتبلأ تادبعتلا ىف

 000 ارا يللا لل ا ل ونبي ل يلو حا

 كا ل تال ا ايلص ثيل نك علا مقتال نأ تادابعلا ف

 اهاقلطم تديقت 05 ىلع هنم ءانب « اهفنيال ةلد الا قالطإ ناك نإو « ا 5 7

 هب لمعلا عقو اذإ قاطملا نأ لوصالا ىف اضيأ دهع دقو . هيلع ديزم الف « لمغلاب

 1 17 هريغ ىف ةحح نكي مل هحو ىلع

 نيلو الاتيأرف « قلطم ل يلد هل رمأ ىلع قو اذإ نذالا وأ رمألا نأ لصاحلاف

 آ ةحو ى اع لمعلا ىلع هب 4.ف هحح اللف 4 مهلمع هيلع ا هحو و ىلع ديب اومع لق

 لعفب مومعلا صيصخم ىف ةنماثلا ةلأسملا ( ماكحأ الإ لق: دم .-الإ 1 0

 تاصصخم قه انرث ذ ام لك ) قاطملاب اب ىف لاق م 0 نورك الا هنأ" .كوشإلا

 دييقت ىف راج هيعب وهذ راتخملاو فيزملاو هيف فلتخلاو هيلع قفتملا نم مومعلا

 ى,ةلأسملا و اهب اذبق_امنر نيغ:ىإ ةجح: سيل قلطملا نأ كش الو لؤقن» (٠ قلطملا

 صيصختلا باب ىف اضيأ بجاحلا نا



 هلام لو الازشيلاو :اامؤذللو أ والك وا رقك (يلانال ا[ وو نا

 000 اي كنود 5 مه مال سلاو ةالصلا

 « حلاصلا فاسلا ىف نكت مل ةثدحم نسحتساوأ ةعدب عرتخا نم لك لالدتساو

 اركي سيل هولا هزل رويل للانزا خف 0 ءايشأءاوعرتشا كلا

 معاقل نيفقتز < نيدواؤدلا ني واقتواييتكتلا تنتصر كدي ا

 اوعبتاو « اوطلغو اوطلخل « "”ةلسرملا لاصملا لصأ ىف نويلوصاالا رك ذ ام رئاسو

 ءكشلا قعسأطخ هلك ومو" انليوأت اعتبار ةنشلا ايبا اه رمل ا

 لعاورتعو".كزاتلا دش“ اًوكردأ يذلا“ هالزمن انا دخلا ند عابتاو

 « نولوألا همهفي ملام ةعبرشلا مهف نم اوكردأ دق اونوكي نأ امإ « كلاسملا هذه

 فلسا قد هر رمل دز: كاننقا رع الانا ارا لا

 5” لو « مقتسلا طارصلا ىلع اوناك مه حلاصلا

 هع نابل اي 6 ل تادحلا هدكتو فيك |[ونك 0

 اليلد كلذ فالح مهلمعراصو . لاحم ةع رق ناثلا كه ل ةلد لا كلت

 . ةنسال نوفلاخو نوئطخ مهلمعو مهلالدتسا ىف ءالؤه نأ ىلع ايعامجإ

 فا تططتما دل ىذا اذه ؟ننودر هك نرد لاما لما ا

 :هل لاقيف - كلذ نم دبالو - دجوي هنأ معز نإ ؟ دجوي وأ نيلوالا 3

 هنأل ب اذ لوقينأ هع الو ؟ ال مأ ؟ هب نيلهاج وأ هل تيبنت امع نيلفاغ اوناكفأ

 ذخ ا نيفراع اوناك م! لاق نإو . عاجالل قرخو « هسفت ىلع ةحيضفلا بابل حتف

 نيب و مهنيب لاح ىذلا اف : هل ليق « اهريغ ذخ ا نيفراع اوناك اك« ةلدالا هذه

 اوعمتجا مهن الالإ كاذ ام ؟ اهريغ ىلا اهوفلاخ ىّتح « كمعز ىلع اهاضتقع لمعلا

 نيكع ىلع لاد ئداعلاوأ يرتعلا ناهزملاواءلا لل ةودتلا: هنأ تانيود اظلكأا رن 3

 . هنيعب لالشلا وهف اصلا فاسلا هيلع لل ًاقلاخم ءاحام لكف « ةيْضَقل

 فافشاو ناذسش هآور 60

 دبلا نع ةلسرملا حلاصملا زييق/قيرطلا حضوأ دق فلؤملل ماصتعالاباتكو (؟)



 ( ةرشع ةيناثلا ةلأسملا ) ةماع ةلدألا ماكحأ ىف لوألا رظنلا 05

 وه امب مهبهاذم ءوس ىلع ةينطابلا تالالدتسالاك : ةريثك ةلثمأ كلذلو

 ؟ ااا رشا ءاشولا اباتكتللا !لئلد وب ايتام قانشسو © مبدع لقنلا ىف ريهش

 "نات يف م ىأ ل للا هلز ع انكر اج ةحتخأ يف ةماعلا

 اوبهذامحيحصتىف ةنسلاو ةعئاككلا نم رهاوظب قلعت ةلاكافتعالا قرف وتو

 11 ب ساكو كيلوا" قلتنلا نمي دجأ لاح مقو الو رك ذ هل رجب ملامت هيلا

 ب انا و نك وللا معلا رد راق نا لال دنا اقرأ هنو < كالذ
 2 - ١

 عد - 2 0 7 ع

 .نولتي 06 عمتجا اك مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب 4 عامجالا ةمدهو تاوصالا

 عمتجا ام» هل ب نال ماع وللا )» مهب مف ما تادف ملل د 030 3>

 ركذلا سلاجم لضف ىف ءاج ام رئاسبو « خلا « "7 هلا نورك ذي موق

 ها نا اير يور لابل قين دلل ااقخ 5 وك ركاو ردعللا ان الدعس -كلوكو

 ا 5 هلوووأ كفيلا ع شكلا تادعلا 2 نوع ذب "ازقفلا هال

 ىف صقرلا ىلع مهلالدتساو « نآرقلاب ليللا ماق رهجنو ( ةيفخو ًاعرضت كمر

 ةنبلع هلوقو 4 كيارطاو قردلاب دحسملا ف ةييدكا بعل ثيدحن اهربغو دحاسملا

 ةدحاولاةروسلاف نو.رقيف نوعمتج موقلا فكلامنع مساقلانبا عامس ف (1)

 [0 كانا 2 نك نأ كن كلل كت اي ديكس ع ل اع

 هدنع ةهوركم ةرادالا ةءارق نأ لع لدب كلذو : مدقت ام ركذ دعب ماصتعالا ىف

 .دحاو توص ىلعةرادالا» نآرقلا ةءارق كلذ ةلثمأ نمو ؛ تاحفصب كلذ لبق لاقو

 ةءارقلا ةيعورشم ىلع ةدئاز ةئيطلا هذه ناف

 نه تمني ف موق عمتجا ام ) ظفلب ريما قو ريغصلا عماجلا 20 5 10

 ا ) حا هللا كاك لوا هللا ”توي

 بان كاعد ص نع 1 -ظفللا 2 بيهقتلاو بيغزلا ىف امد

 ع حر ملا ظفلل امأ ( د0 ) هجام نب



 : 2 2 “4 ِ هيد لو الازيشعملاو .اموظعتوأ تالق ءاوشك امن يمال لع كب تآامإ 0

2 

 را اللا هل تداخ ىلع اومواد 5 صرغل هلا ذإ 4 هيلع اوموادام 7 مازلتسا

 هيلع اومواد امل ةفلاخ هيلع اوموادي مام ةقفاوم ىلع لمعلا ةماداف

 قاهعشاو هيلع اوموادام مالعأ ساردنا, لا .ةشوذ كلذرنأ "4 تاكا

 ققدكلد عقو اذاف « نانا ءادتقالا نم غلبأ كال ءادتقالا ذإ ؛ هفلاخ ام

 ل ناك هب ىدتعير

 نيس انوار كا ناكلا مث ناكولف ! نيلوالا ةفلاخم نم رذحلا رذحلا

 نانسي

 "0000 5 نيلوالا روع كاشخ نأ ( كلل مسقلاو )

 نايلذ هنأ نم نورت تمل هموت امو .ىلو الاب نظرتي راج ةمدعتملا لا

 ةباحصلا مهفنع بزعي مل هيلع اليلد ناكول ذإ ؛ ةتبلأ هيلع ليلدي/ سيل ار 17

 موهغملا اذه ىمعتقل مدأ صم نك تتار الا لمعف 6 ءالؤه همهفب َ نيعباتلاو

 فلاخم مسقلا اذه نم قورشاتملا هب لمع اق طم لدملا كرت تاكو 7

 هيلع هللا ىل 00 طخ وهف عامج جالا فلاخ نم لكو ءاوالا عاجإل

 «ريتعملارم لاو هنسلاوهف كرد 5 ل نم هيلعاو ك6 ةلالض ىلع م مس

 نا كل لك طح تاع 2 هاو قبض ربو

 راح ةلحع ءاملعلا لمع ال 0 0 . 0 ادهو 8 0 جلع وبش

 ىرحلا اذه

 سو هيلع 1 ىلص ىع لا نأ 4 كفار لا ىوعد ةعدألا لهأ م كل انه نمو

 0 ليلد هفالخ ىلع ةياحصلا فاك لمع ت 5 6 هذعل ةفيلخلا 3 ع ىلع ص

 لما دع اما بتك و. طي عمتجم ال ةباحصلا نآل « هرابتعا مدع وأ هنالطب

 ثورراش و اعيتهادمب امو عادلا .كاعككلاب نواس ناقل عابلا

 هب ىدتقمنم ناك اذإ ام صاخشلاثلا اذهو :ناماع ىناثلاو لو"الا (1)



 ( ةرشع ةيناثلا ةلأسملا ) ةماع ةلدألا ماكحأ ىف لوالا رظنلا او

 اكل لاك ب كاد ردع تيد كلراذه ارك اد اها هك ليعو : ال: لاثق

 وه اعإو 6 هيلع سانلا مم انذهو 4 هيلع س انلا ا 1 ادا اللا

 هلك _ 5 ل ا 8
 0 تاي 2 ( هلل لوعي 6 نارعل كلد نم 0 عءعاو "ا ابادح نم سيدح

 فيكف « "7 خوسنلاو 0 هيفو « ًارطخ مظعأ نآرقلاف ( باتكلا 3 1

 0 الا دحاب لمعلا نأ قدرها ادهو , هئلع مع مام اذهو ؟ فاما
- 

 ("”ثدحألاف ثدحأالاب نوذخأي امنإ اوناك ذإ «رخ الل خسانلا هنأ ىلع ليلد

 ءاهقفلا ايعأ : لاق 0 ها نبا نع درو للف هيلع هلا ىلص هلا لوسر 0

 اذهود ا 0 "ا هيلع هللا لص هللا لوسر ب٠بدلح اوف رعب لا مهرجعاو

 نم خسانلا هل طيضنا هأوس م حرطو ىاتلا هيلع 1 تا كيل انو . يعض

 |مف كلا ىلع لدتسي رخآ ”ماسقأ مثو . هلل دجلاو « رسب ىلع. خوسنملا : 06 7 ا 86 1 || . :

0 2 2 5 3 
 هلخ ا

 حماسي الف « نيلو لا نب ل للا نا امال نع تس
 ل0 ىعتقا كإ رك ةزورصلا سمو هح اللا ءدنعو دايلق الإ ليلقلاب لمعلا ىف هسفن 07 .

 ال

 يرش كا 5 8 مو رييختلا

 اف اج: روما ةموا اعاد ليلقلاب ل تادفساراع هل ن١ اءلدلا

 مي اهيفامنيلو نان !| ةفلاخ ىفو « اهيلع ماودل ا« 0 ةيلاملا

 0 عر هب اشتملا ا يار ا َ 535 -

 ةباالاب مامالا داهشتسا ىتأي الق تاحضاولا تاكا نأ نم

 ل هللا ضر سابع نبامالك نم هلصأ (؟)

 هن ذخأ ىذلا ليلدلا ناكن أب ىأ ( ليملقلاب لمعلا ) هلوق ىفلياقلل ريمضلا )١+(

 حجرت نإو هب جتحي ثيح الإ كلذ نوكي الو . رثك آلا هب لمع الل اضراعم حلصي

 ةب لمعلا ةرتككرخ الا

 لوعفملا بف وطعم ( الاتحاوأ) هلوقو . لعافللىبموهف ؛لماعلا ريمضلا (4)

 هلثم ىف نامزالتم امهو ءاكرتو العف مهفلاخ ىأ « هلبق ال مزال (ه)



 ١  0لو الازيشملاو «اموادمموأ تايلقوأ لا 2ك ابل تضاشلا زم نوكح نا |8

 عاش اعلا طا كلو 4" ىآرب تيعفاام"نيمْؤلا زيمأتاي هاو 00

 ةعافروأ# توي ىأو +" ثمل نيد ىلأ نما #ناتف كمايعأ عا نم: لاق تاق

 اة انك نسل ةتماهق؟ قنلا اذه لوقل ام: لاقفا روع ىلا تقل مفار نبا

 كر ماسفأ : لاذ المن ! انو هيلع هللا الط هللا لوسر 2

 كاع طلا 1 كا عر ل مار سو هيلع

 هلاك هاشلاو 0 يقل كيذا نم انيأ اذهف هيون اكسال مث لفي
 كرتلا ىلع ةج> هلثمب ىنكف « لاح ىلع سانلا لمع نم رمتسا الو هب لمعي ل هنأ

 نوكي الف « ةلج هب لمعلا كرتف « خسن مث اليلق هب لع نوكي نأ ( يسرا

 اعلا: ثاذلا عم فوقولا هلم ىف بجاولا نم ناكسف « قالطاب ةجح

 2 1 ل هن إف « تيملا نع مايصلا ثيدح هلاثمو

 يور ؟ هافلاخ نم لوأ اههو « سابع نياو ةّشْئاع ىلع ةرئاد هيف ةياورلا ت1

 2: نع ع اومعطا عع ةياااذق 3 اهيلعو كاك ةارما نع ا 5 هلع نع
 ب
 0 اد

 هل
 باكا معسأ لو : كلام لاق . دحأ نع د موصي ال : لاق هنأ جوا

 موصي نأ ًادحأ اورمأ ةنيدملاب نيعباتلا نم الو سو هيلع لادم شا ل ا

 انيف 5 قت قع نوكأ لك اكد عقب اعإو 3 ارد نع ا ىلصي الو )م انا نع

 ةلاكلل اى كلل نزع ىفلا وسو. مهماي نمو ةباحصلا رظعم ىف ماد لمسلا كل رك

 ةايع دا هيلع ل لوع هنأ -

 6 هيف تا دعب : هل ليقو 4 لصفملا ىف يللا نارقل | دوحس نع لف دقو

 0 ريغب عامجا َُك 9

 هلوق وه ىذلا هثيدح صصخت وأ خسن مث الياق هب لمع امههنأ هيف فورعملا (؟)
 ! ؟كاناعأ اكل 8 ثيدخحلا َْق درو دقو 4 لحلاب ) اك نم ا اا 0 مالسلا هيلع

 ظفل اذهو ( كيلعلسغ الف تطحقأ وا تلجأ اذاف ) لاق هللا لوسراي معن لاقف

 املأ لما ءاملا ناكااعإ "كتلك را ىبا نحو لااا مدع لات لسمو يراخبلا

 ئراللاو ىدمرلاو دواد وأ 1-0 2 ابنع ىمم مث مالسالا رم قف ةصخر



 ( ةرشع ةيناثلا ةلأسملا ) ةماع ةلدألا ماكحأ ىف لوألا رظنلا "8

 « دجسملا ىراوس"نم ةيراسب هسفن طبرف هلوسرو هَل ناخ دق نأ ىأر مث 0

 : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقق « اسوديلع هللا ام هللا لإ زكمررالا ها علال نأ فات

 هلال اذين ا افلا 2 اندر فيد دكرتوو هلا عسسل اء اق ناو

 نداب كلخ لف نكي ظ : اهنيأألا كا.« اكازؤ الوفد اتيان هك رفا رابعأ يسع

 صاخ اذهو . هيف هللا كح ىتح هكرت امن هنإف ًاماودامأو ؛ سو هناا كلوت

 ىلع ءاقبالا حصي الف هدعب ا كرا كرمالك قاع دإ ؛ كار

 هريغ نع الو لجرلا كلذ نع رؤي مل هن م مكحلا رظنبي ىح هريغل كلذ

 اذا : هع |مف الو 1 سو هيلع هل 0 هلل لوسر نامز ىفال « هلعف لدم لعف ان

 عيب رششن هلبق ناك ولو ٠ هل دهشي عي رشت هلبق نتي ل لا ياوش نبا

 هتمحوحرم ىف ًايفاك هفالخ ا

 نكانإ هيلع 1 ل ةياحصلا ضعبل ا ار دلال رك نامل

 ةيدبعتلا روم الا نم 0 هعن 18 زيحبف هب م مو مالسلاوةالصلا هنلع هبامزىف

 مئاصوهو أدر دالك هنأ 5 امداد 5 نع ئور اك ؛ دا داهمح الا يع ةدعبلا

 00 يل مئاص تنأو درب حزبا ناك اراوب رمل قايم نا

 كلذ لعاو : ىو احلا لاق . تاس الو ماعطإ سيل هنإو « اننوطب هب ربطن ءامسلا

 لاق .؛ هيف هيلع بحاولا هلق هيلع مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا فقي مل هلعف نم

 0 إف سو هيلع هنآ رضا لوصم نيف 0314 قواك دف

 < عت و إف هيلعفقو را ىنلا 0 رب ذإ

 تك ل مفار نب ةعافر نع ىور ام كلذ نم ناك ىذلاو : لاق ؛ ةحاط ى 1

 لسفلا ف سا انلا يفي تبان” نبال ز : لاقف لحر هءاج ذإ 6« باطخلا نيبرمع نبيع نع

 نادارمأ نم غلب دق : : رمع لاففف يد < ىلع هب لججا لاقف . هنارب هب ان 2 |

 ؟,كيارت مهابلاوزا ةداضلا هيلع ىنلا دجلس قر ةيانللا+ نم ,ىلدعلاب سانلا

 ةميركلا هديب هقلطأف «هنيمب ىف ملسو هيلع هللا لص هريأ دقو . هتبوت لوبقب 00
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 ىف ناك امم اذه لثم كءاج اذإ ؟ دجس مهْنم ًادحأ نأ تعمسفأ « هدعب نيناسملا

 ناك ول هناف « كاذب كيلعف ءىش هيف مهنع عمسإ ! مال 0 ىلع ىرحو سانلا

 مس اد ا كا لوف « مهيف ناك دق ىذلا سانلا رمان م اا
 حضاو وهو . لاق ام اذه « هعدف م كءاج اذإ . عاجإ اذهف ؟ دحس
 تفتايالو . عقو لحم افيو نكاد ىا الع محلا ماعلا لمعلا نا

 ريثكلاو ماعلا رماالا اهضراع اذإ لاعف الا رداون الو « لقت ام لئالق ىلا

 7 ء هب لمع ىذلا هيحاصب اذ هنامزب اصاخ ليلقلا اذه نك نأ « اهنمو »

 < هب طبقت ام: نيغ ىف هب لمعلا. لغ ةحح هيف نكي الق« لاوح الا نى لاك 07

 ناك هنا ءوضولاىف ةماهعلا ىلعو هتيصان ىلع مالسلاو ةالاصلا هيلع هحتم' قارات

 دعا -اضالا موحل راخّدا نع مالسلاو ةالصلا هيلع هيهن كلذكو « ضرم هب
 ى

 ع ا () : هلوق وهوا. احس نكي م كالذ دع هنذإ نأ ىلع اتم تالت

 ا دفا“لا ل

 سو هيلع للا لس ندلا هنف كفل مل 5 « اهنمو »

 ىنلا هع 0 . هريغالو ىباحصلا كاذ هاققب 3 تلاد لعل 7 6 هب هماع عم

 0 0 ركل بحجب الف ؛ د ادرك 50 الو ا الماو هللغ

 لمعف رمأ ىف مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا هثعب ىذلا 7 لجرلا ةصق ىف اك« هريغلو

 ناك الذ . ثالث دعب ىحاضالا موجل راخدا نع ملسو هيلع هللا ىلص ىبن )١(
 انم نوودحت و كذولا امهمنولمح و مهاياحضب نوعفتني سانلان 5 دقل : اولاق كلذ دعب

 هيلع لاقف . ثالث دعب اياحضلا موخل نع تمم اولاق؟ كاذامو : لاش ةيعساإلا

 أوقدصلو | ولكف . يلع تفد نأ ةفادلا لجال متيم اما ) مالسلاو ةالصلا

 أر كدا قع انو دصت ةجدلا ١ خأت ملسم هاورودوادوبأ هاور ( اورخداو

 هيفا عيار سا 6 )3 (

 ىلع اولزني ناو انا اكل ةظيرق نب ةضفرف ئراه لا كالنار 0

 . حيذلا ىنعي . هقلح ىلإ هدب راشأو « م 7 مهل لاقف ٠ ملسو هيلع هللا ىلص هنكح

 كلام نع تهوتتنأو ٠ ماشهنأو 0 نءا نع مهاوملاف املوطب ةصقلا ةبقب رظنا

 ول هنا امأ )ةلمجو . هسفن طبر هنأ ىلع اوقفتا مبكلو : مدنع فلتخت تاياورلاو
 قاحسا نا ام درفنا ( هل ترفغتسال 2



 ( ةرشع ةيناثلا ةلأسملا ) ةماع ةلدألا ماكحأ ىف لوألا رظنلا 5

 هي كدر رجا قانا اة كراش لصق نا علطتي ناكملا اذه نمو

 د 11 لا كلا ركل ةانارلا نك يفرد اع ناك د1: تيداظلألا فارع

 2 مهللاعأ تفل !تاعباملا كا ردا نع نتلا ياخ اةيف ال ناو" كرا

 ًارمتسم نكي ملو « ةباحصلا ىف رمت لمعلا نع ًاذوخأم مب دطملا لدا ناكر

 كفل ةرقاف لا سو هيلع هللا## دانا لوطا 111 ىلا را

 00001 ضرف دوشتلا افا كرز ةلااموق نا تناك ةاقنقو
 هيلعام فالخم ءاج ىذلا عدتبملك مهبهذم لآ 1 كلا ىلا اخاف ؟ كسلا

 ؟ كلذ ىلا كتجاح امو : كلام لاقق . ناذألا نع فسوي وبأ هلأسو . مدقت نم

 رك ذف ؟ مدنع ناذألا فيكو : كلام هل لاق مث . ناذألا نع لأسي هيقق نم ابجمف

 هولأسماشلا مدق امل الالب نأ هل رك ذف ؟ اذه ل نيأ نم : لاقف . هيف مهبهذم

 امو ؟ مويناذأ ام قوما امل - كلام هل كاف ل نذأف مهل نْذْؤِي 0

 نوندولا ةدعب نم ل سو هب لع 70 ىلص هلا نذؤم 1 ! موب. ةاللص

 0 1 كا نيدشارلا ءافلخلا ةرضحم و « هربق دنعو هتايح ىف

 هيلا عجرب نأ ىلوأو عابتالا ىف تبثأ ًارعتسم سر لا هل

 هازغم ىلا رظن نم دنع هعقوم لحي امظع ىنعملا اذه الصأ ةيبتعلا ىف نيب دقو

 ا 010 1010 هع دع مذا نان اس 5 2

 هور كرا كل

 هنأ اا تل تل ل ني ع مس 0 ةمامملا مود دحس

 ءىنث اذه لوقيف ءىثلا ءرملا عمس نايل داصلا نيس ىأ ل

 ىلعو سو هيلع هلا لص هللا 00 ىلع حتف دق » : لاق 5 1 انداح هل عمسل 2

 حالا معلاف . لمعلا درجم ال ء ىعرشلا ليلدلا ىلا 0 0

 كب مهنيا نأ ني !دكمه «رمتسلا لمعلا. .اهيجاص لاىلا ةلدالا رئاشن لعل ملدلا
 لملعب سلا راك" لد سرا ص نول وصلا 5

 هيلع سانلا عمتجا ام لإ ثيداح الا 0 5 لاق أ كلام نع تول



 8 لوألا: نيشللاو “ب امودعطموأ لا ءلقردأ ارتثك اهسيفلبتلا اح نوكأ نإ 1

 هل حسفيل وأ « هل موقملل صاقلا هدحب قول ءاقللا ىلا ةردابملا نم رخبارهخو لعزأا

 كاذزيغل وأ © اغلا نفى لع ةناعاللر وأ كدوبعل اهنوم دع 2 007

 نأ ناكمإل  رمتسملا لمعلا عم فوقولاب ائبلط" عضوملا لمتحا اذاو . لمتح امج

 لح رمتيسملا لمعلا عااد نكرم 1 0 ريغ ليلقلا لمعلا الح نك

 ضراعملا عم هيف ف ' 0 اذه لااانعحر ناو .. قاما هةمد نا

 0 ل كالذو ؛ رمال درخع تلشعلا تمي نم الا اا ما

 ةضراعت لذ

 تللجناك هل لاق اكلام ناش © .ةقئاغملا ىف نايفس عم منج للام ضف د 1

 1 نيحلاص يك ااذإ انمعي همعب امو انص# 0 ف 0 . رفعج 25

 ىننلا ةقئاعم لمجخل . .لصألا اذه ىلع ءانب ةقئاعملا ف ل راسل نأ نكميف

 اع هفقو ىغبلب ئدلاف"“ لمعلا هيلع ن ع ىأ 4 اما مآ مالسلاو ةااصلا ةيلع
 اى

 هدف ىرح أم

 00 6 ل هناه . هيف ىور ام ةحص انماس وأ انمرف ناديلا ريس

 كرتلا الا ليغ هك ف رمدسلا , أ َ 5 1 ردات الار 2 هيلع هنأ 1 اض لا كو سرك

 هتيحوحرم ىلع لدف « نيعباتلاو ةباحصلا

 هناف « لسو هيلع هللا لص ىلا نع هموت انتضر نا كشلا مو 07

 فال ا ع معنلاو « هيلع تلاوت ىتلا رئاشبلا ةرثك عم هيلع موادي. مل

 ةرددلا ف ال ىش هنم ةياحصلا ةماع نع ءاح 6 لاذ ىلع 8 وم 4ع 0 ف
3-4 
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 ىلع لمعلل 5 هعفو ىلع لمعلا ناكف . هدد هل تل دا كل 85 كذ 0

 ميا قو

 لاّحال رخال يلد ام اا هجدح درعا ف : عال اضف تل 03

 خلا ةفلاخم وكت الأ

 ريثكلا ةلباقم ىف“ هيلع لدتسملا ىنعملا ريغل لمتحم اليلق هنوك عم هنآل ىأ (؟)
 هيف لاهتحاال ىذلا



 ( ةرشع ةيناثلا ةلأسملا ) ةماع ةلدألا ماكحأ ىف لوألا رظنلا ع

 ىنتيلاب : فعض ام دعب لاق مايصلا 00 0 نأ عم 6 اديتنفو

 لانعألا لع ةموادملا بلط ناف ًاضيأو . سو هيلع هلل نخدخإ ليعر ضحكت

 ىعملا اذط رم دقو - عاطقالا فوخ « دصقلاو قفرلاب فلكملا بلطي ةحلاصلا

 سيلو ؟ طسوتلا ىلع لجخلا ىرحألا ناكف - ماكحألا ؟' باتتك يف ريرقت
 ترغلا 5 رئاظن لمحاف انه ىعو : هيلع اويظاو امو ةماعلا هيلع كك امالإ

 - ا نا هيكل تلة ايدل 16 ناك ا « قاتلا ضيرعلاو د

 08 داع ىوقب م بس هف اوفاتخف ل ىف دامت نرك نأ اهنم

 لاك د طاحالا ى مابأو ليغ ره ىللاو ١ ة دايما يييفلتم اقف

 اوناك دقف « هكرت لصقملا لمعلا ناف « ايظعتو هل ًامارك ١ لجرال لجرلا مايقك

 ىهتني ثيحس لجين اكو . مهيلغ لبقأ اذا سو هيلع هللا ىلص هللا وسر ومر

 نع ىؤر ىح 0 1 ناكولو ©« رمتسم ل 00 مك نع لتي و سلحملا هب

 4 مق اوموقت نإ > سلحملا ف هل أوماق هاا 1 زب زعلا دنع نك 0

 ا هيلع ا 7 همايقق . نيملا اعلا تير سانل | موه اع اعاو 7 أودعش ناو

 امل هفالخ لوألا هرهاظ لع هانلمح نأ 0 دولا 0 » : هلوقو همع نبا

 5, ”ييافعتلاو مارتحالا هحو ا مايقلا َن 3 المت هان دحو 4.ف انرظن أَو 4 مدقت

 يوم اس 8 م0

 ورم نإ هللا دبع وه (؟)
 فلكملاب قفرلا امم عراشلا دصقم نأو ةصخرلا باب ف ()

 هلع كدا ىلا رايح نورك هكلاو : هلع غيم غفر نارك ىأ 00

 مداقال مايقلا قا هريغلو

 ركشلا دوجسو ء ديلا ليصقت ىف ك« فالخ لحم هتويث نوكي ىأ (0)
 ةظيرق ىنبب ةصق ىف هيلع قفتم ثيدحلاو ذاعم نب دعس (1)

 هيلإ راشأ م. هتيهاركل ابجوم هنوريو هنوشاحتي اوناكىذلا وه اذهو 060

 (نيملاعلا برل سانلا موقي امإو) هلوقب



 7 الا لاوأ امودعبأاوأ تاكو ارك اال ل

 ىلع كلذاف ٠ اهيف ىلصي ىلا عاقبلا لضفأ وه :ىذلا هدحسم ىف !متالص نم

 سابع نباب ىلصو « 2'”ةعامح ىف نيتعكر ةكيلم تيب ىف مالسلاو ةالصلا هيلع

 مثرمأ الو « سانلا ىف اذ رهظي لو «'

 إعالفاوتلا ى.هلمع ناك لبا كادأ نم زتاكلا الوااع رفا را

 ا نأ نيالا كفاح ال عم -اهلكن ئارقلا هذه تلدف « دارفنالا لاح

 .هنأ  ًاريثك الو امماد هب لمعلا ىلع اوبظاو الو ملاصلا فاسلا ىف "”رهتشي م

 ) ةءاج لمللاب ةنوميم هتلاخ تدب ىف

 ًارس ادآاو رجالا للا كا رعألا ىف هيلع اوناك ام نأو ؛ حوجرم

 هيلع مواد ام ىلع لمعلا ناكف ءاياضقلا هذه ىف رمألا دتشا ةعيرذلا لصأ ىلإ

 ىف ةلفانلا ىف ةعاملا زيي هنأ هنع ىور امف كلام هب ذخأ ىذلا وهو « ىلوأ نواوألا

 تانغ ير ا داس ةناظم نوكي ال ثيحو '« كلاذ_وكو دال 110

5 
 لصاوي. ملو « مهتماع هيلع ناك ام ىلوالاو قحالا ناف «”)لاصولا ةلأسم امأو

 ءةودلا لف هل مهقزر امل « هل مه "0 ةفاعلاك مهمايص ىف ا واكل مهتصاخ

 ىنمعطلا ير د ا كاش مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نم جذود | نى

 يواملاولاق ..نارطلإ انا نع (ةيوكملا نإ رملاةالص ةالصلا لضفأ )

 ناخيشلا ضرعتي مل ام ذه نأ كفل هللا عيذص ةمضق : ريغصلا عماجلل هحرش ف

 وهوىعانصلا نوناقلا ىلع هريغل هنع لودعلا هل غاس امل الإو . هجيرختل امهدحأ الو
 ما نوك ملا ظفللاب اعم ةاجرزخ دقق ضد

 ىراخبلا هاور )١(

 تردد احح هلع اذه ىف ملسم قاس (؟)

 ثيحن . امامب هلعفل ةقفاوملا هيف تلصح امم ةعامج ةلفانلا ةالصبقلعتيامز وكف (9

 0 هلوق ةلثمأ نم اذهنوكي الو .الثمضعبلاةفلاخم ةصخر ىضتقيامدجوب ل

 أو ليللا ىف رطفب امهنيب لصف نود رثك أ وأ نيمويلا موص لاصولا (4)
 5 عم هلوق نأ مهفي هنمو ليللاب رطفلا عم مايآلا موُص عباتي نأ
 عراشلا-رظن قولا وهام ريغ لك نأ ةبج نم لاصولا ةيشي امف مالك خلا درسي



 ( وشم ةلئاثلا ةلأج 1 ل كيلا اى لذا ةاطنلا 1

 اذه اهف ةثبا المتحد ةيصام مملسو 5 5 دا ناضمر مايق ىف 5 ةباحصل

 الا هيلع ةموادملاو هلامعإ ىلع اوعمتك ب ل مهنأ عم ؛ بوجولا نظ وه ىذلا ر 0

 مهلمعو مطوق ىلع ناكفاةءاضيأب هنوؤهتيز ٠ لضقأ تويبلا ىف مايقلا دك مثو

 نمل ىلوأ دحاسملا ىف مايقلا ءاهقنلا ضعب لعج كلذلو . *'7 ىلوأ تويبلا ىف مايقلا

 «ةصخراكر ذعل هتيولوأ تناكسف « ىمأتلاب الا ىوقيال نمل وأ « نآرقلا رهظتسي مل

 ىلص ىنلا هيلع موادام ريدقت لك ىلعف . ىلوأ تويبلا نأب لوقلا قلطي نم مهنمو

 : مهضعب لوقيكلذلو . ًاضيأ ةنسف حاصلا فاسلا لدار امو « مدقلا وه سو هيلع هللا

 1 ان تاع تعا 1 فاح اذ ؛ لع ا عاملا نيل يضلل

 سو هيلع هّنلاىبص هللا ل ماهنأب د[ ىلا دام 7 امأو

 امناو « اهب لمعلا مومع مهمعلقني ل ةباحصلا م ءاعب « اهم هلمع َةلق ىلع ليلد طق اهيلصيي

 ماودلا ةدعاقب ''”المع . توسسلاك هيف مب ىس 2 ناكع مهنم اهم لع مواد نم مواد

 َّك اذح هو َه اهيلع موادل باجيالا فوخ الو هنأ تميش لا ك 3 كاع لإ ع

 ءادتمالاع ٠ نع دصج م ءافخإ ها ا مم ىدتمملا لمع ىف دوجوم اضيإ

 : 0 ه ضعب ىف لب « قالطإب لفاونلا ىف ةعاملا عرشت مل انه نمو

 مالسلاو ةداقلا هيلع نسب لقف تاك (ىوس 20 اهرب 4 0 6ع نيديعلاك

 ا تا ظل رهاط ىاللجا ىلا نا كل كانا كفرا نأ

 .هدبع ىف ناك ام فالخ ىلع دحاو ماماب دجسملا قف اه هاف ناو ف يأ 0

 ١ 011١ نضا رتفالا فروخ وه يذلا عناملا عافبرالو رذعلا اذهل ل

 هدبعو بلاغلا لمعلا ةقفاوملا لضفالا نأ ىلع راج مطوقو مهلمع

 هلوقل ناب لاصولا لاثم اذكر نانو ) ناضمر مايّقف ( هلوقل لباقم )0

 هحرش قبسام ىلع (اضيأكلذكف هريغ امأو)

لص هيشخام ابضراعي ال ةيعرش ةدعاقب اولمع لب أوعدتبي مل مهف ىأ 6
 هللا 

 فلؤملالاقاماهنوفذ اون اك مهنآل مهلعفب بوجولا نظالو . باج الا نم م ,هيلع

 ) 25 اممافخا ةميممض 0 ا (

ف) سو هيلع هللا لص هاوق ديف" د اليوط اًندح سم قاس )1(
 ةالصلاب ميلع

 ريغصلاعماجلافىورو ) ةيوتكملا ةالطلا الاب هتب ف ملا ةالضريخاناف .كتوبي ىف

 ند



 « 8 لو الارتمملاو اودع وأةايلق أ اىيتك ايباد نوكس نإ

 لو « اواصاوف « قفرلل ىهنلا نأ - اهريغو ةمناع - كلذ نم ةباحصلا مهفو

 افوختي العز «لاضإلا لع ةوق مه ناك ةعاج مهي لسا واق ا
 . تابجا ولاب , مايقلا نع فعضلا نم هتبقاع

 ةقيلاعلافب لاكويلا ةقفاولاب نك يلق ئدلاو كس" رنا 27

 دحي افي رعت ”'7 ناك امف امأ . هولعف امسح هليلقت وأ لبلفلا كرف“ ناك تايتنك

 ةيسنلا نوكك كراك. قواالا وهام نع 4 لواالا ليسا سيال سا

 كا رهظيو . اضيأ كلذكتف هريغ امأو . كلذ ىلع مل هتفاخل يل

 ةروك لا ةلشم الا ىف زلنا
 قالطإب هكر هكر م كحسملا نق لاطمز ,ق و هيلع هللا ىلص هلل لو مايف

 ءالضفلاو. ءامعلاو ةك عال لإ ذه بلاي 0 « هثوم دعب هلّْثم دحوب ” عرش ميا

 باب ىفو - نولعفي امف مم ىدتقي 53 نوبصتنم ءالؤه ناف ؛ مم ىدتقلا

 ارز اذإ لغفلاتا اماما تدشن أ كمون تاك الاكسل ل

 نم ل ع وهو 6 ير يولطم عئاردل || لدلسو 5 1 ا 0 ماعلا

 2 نأ الا لا ر كل 5 5505 قاةيعطفلا ] د

 افنآ همالكىف روك ذملا برضلا اذه نم لوآلا عونلا وسما

 نوكيىأ ( حلا نوكي كلذكف ) هلوقو : ٍلسو ةيلع هللا لص هدهع ىف نا |

 محلا ىأ مسو هيلع هللا ىل اص هل هف مهتقفاوم فلسلاو ةباحصلا نم ءاج امف نآنشلا

 لعاف ( ا 0 2و نودي اهطق لاخلا ل

 ردع :تسئالا وه جل ضاره ل يسضارتة طا

 .هكولس حصي اقيرط ناكن إو هنأ أسف هاضتقا ببسب مهنم صيخرتل دعب فالتخا
 هيلع اوقفاوام ريغف ىأ (لاهريغ امأو) هلوق ىنعم اذهو.ىلوألا وه لصألا نأ الإ

 « ملسو هيلع هللا ىلص هدبع ىف ناك ىذلا بلاغلا لمعلل سيل كحلا نأ هيف مهفي امر
 ةلثمألا عاجرإ نم كلذ نيس ؟ ء هيلع اوقفاو أم لشرف مالا عقاولا نكلو

 دبع لعاشم ايراج المعلا ناو اماسي ايفو ل رن نأ نا 0
 هاضتقا ببسل هتاذ ىف حص هنوك عم : احوجرم ربتعي هريغو . سو هيلع هللا ىلص



 ( ةرشع ةيناثلا ةلأسملا ) ةماع ةلدألا ماكحأ ىف دو اهلا لمتنا ل 4

 كرت مث دجسللا ىف ناضمر ىف سو ةيلع هللا ىلص هللا لور مايق ىف ءاج اكو
 « ركب وأ الو وه كلذ ىلا دعي ملو « مهللع ضرفيف سانلا هب لمعي نأ ةفاخم كلذ

 ىلع هنن مث « باجيالا ةلع لاوزل كلذب لمعف باطخلا نب رمع ةفالخ تءاج ىتح

 تلا راك نك كد لح ذاق: كرد زد نشا ليلا 27 اقل

 .ةمادالا 0 0 هللا ور تا ا لصالا اذه ىلإو ُ س 0 5 602 5 :

 ا تداولا كلاش 8 عرقا نازل ل قلقا« ققكملا هواقآ لع

 .ىلإو : ةياور ىفو . اهبحتسأال ىلإ و طق ىحضلا ىلصي ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا
 ِِء 2 _ّ ع ١ طا : ض ع

 لآل 22 هو“ ليكلا عديل رم هيك لا رطل لون نك نإ اكمال

 نك ل تاكو 7000 بلع ضوفمف نادلا انج ”لمكإا نأ هبطت لق

 00 ل 1 اولا ل ردا لوف 2 كاكر قاع
 همز لحال افلا ع 5 د 0

 اهلعف نم ىلعجرح الف ىحضلا ىلعةموادهل 0 هيلعةللا ىلص هللا وسر كلر نم

 « لاصولا نع ىهن مث مايصلا لصاوي ناك م السلاو ةالصلا هيلعهنأ كلذ ريظنو

 هش ىلا لصألا هل ضيقت نأ ةيشح لمعلا كلرت كا صاخلا لصألا ( ١)

 هب لمعلا ةيرثكأ وأ ةمادتساب ليلدلا حبجرت وهو : مالكلا

 ابيلصي ناك ملسو هيلع هللا ىلص هنأ ىرخأ ثيداحأ ىف ابنع ءاج ام ىفاني ال 099

 هان نين - ةداع ايف نوك ىلا تاقوالا نم سبل ىحتضأا ةدلض كفو. نال « اغبارأ

 ولو.اهيلصت تناك كلذلف هرث مل نإو ىحضلل ملسو هيلع هللا ىلص هلعف اهل تبث دقو
 اهيلع موادب ناك ام هنأب تمكح كلذلف « اهيلصي هتيؤر امل قفتال اهيلع مواد ناك

 ثيدحلا ردصو ٠ فالتخا ضعب عم ىراخبلا اضيأ هأورو  ملسم هأور 00

 ىدم ثلا الإ كسلا! نع يجيك, ف 5

 ..ىحضلا ةالص نع اهلل هلمب ربقلا نم امبجورخ دنع امهم اه>رفناكامىأ (:4)
 اهمأر ىف اهدك أت لع ليلد كلذو

 ةموادملا ىأ (0)



 6.8. لوألا ربتعملاو . امودمموأ اليلتوأ امسك بقطاع كنا

 كارذأ نق 0ك ملطت نأ لبق حبصلا نم 58-5 كرد ةمز هرقل

 ى هيلع لمعلا مقي مل كاذلف « ًاقاطمال راذعألا .تاق وال نايب "'" خلا « حبصلا

 اورفسأ » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نأ مهفي كلذ لجأ نمو . رايتخالا لاح

 . حضوأ رمألاف حصيمل نإو . هققو ىلع "7 لمعلا ىلإ ةبسنلاب حوجرم *'70 رحفلاب

 ريخأج ةيعش نب ةزتملا] لع ىواصت الاردومنم ىأ ركن[ هو 7

 « كاذك زيرعلا دبع نب رمع لع ري زلا نب ةورع راكنإ وم اهقورخل كإ

 رصعلا ىلإ ناك لسو هيلع هلا ىلص ىنلا نأ » ةشئاع ثيدحب ةورع جاجتحاو

 0 00 ناك هر ظفلو يي« 7 رهظ نأ لبق ارك نا

 ٍِلَسو هيلع هللا ىلص ىبننلا هيلع موادام ةفلاخ ىف هيلع جتتحا هن اكف « فرعلا بسحب
 اذه: لاقنأ ل لضف,علزن ليج نأب ةريثملا لح دوعم وأ اسا ا

 لع وهو: ةمحلا ورع دش نلغلدلا كاطللا يريح رق كلابكد
 الز 5 0

 ١ 1 هده ةعاس هيا 7 رينملا

 سمشلا علطل نأ اف همك هلا نع كرد را ريستتلا فما ط

 كرد دقق نخل | كلو دان "زق دخلا 0 0 دقف

 طقللا داما هيل
 (ريست رونسلا ع باحصأ هجرخأ ( رجالل م ظعأ هناف ء رجفلاب اورفسأ ) (0)

 حصيناو)هلوقو.كلام اهب ذخأ ا .ناقسالا لع لمعلا ةلقل ا 0

 حوضوملا نع جور ويفالإ و« .طقف كلام ةدعانمل ةيسنلاب  ةيحضوالا ( حضو ا
 ا أ هب لمعلا نأ امهدحأ حجر نيحص نيليلد ف مالكلا ند

 اذه ) هلوق رك ذ لب . هجاجتحا تميل ملا 4
 . نجا ( فه

 ًاطوملا طفل ادق ريسيفالتخا عم ىذمرتلا الإ 3 2 اود (ه)

 لبقوعملاو ( امترجح نم جرخ مل سمشلاو ) ىراخبلا ظفلو . دواد ا م
 رادلا طسو نع كمفلا 000000

 لئايفلا لايف ريصو ناكل كيوتو نيه لا را 3(

 كلذ افرع ديفت ( لعفي ناك ) ظفل نا لوصآألا لهأ لاقو.

 هلا ركب أوناك دف « اذه ريغ لع لمعلا 9 ىأ (07/)

0 
 . ههاسشاو )ن)



 ( ةرشع ةيناثلا ةلأسملا ) ةفاع ةلدالا ماكحأ ىف لوالا رظنلا :٠ ه8

 لب 4 كلذ ند ل ةقيقملا ف 0-0 6 أمهمف 0 فلكملا را :أصق ( 9 زا

 لا ار راب تركو نال ىف حالا كش نأ لوا ثودنلا

 اهدضعي ملام « ةجح اهدرحمب نوكتال نايعالا ايانق نأ لوصالا لهأ رك ذ دقق

 نادل لل هيلا ,نيروكمالا نإ "ناك 9 رشا قالت كد 51 زد

 حجر اا دك ناك اذ < ةدامو ماكح الا الا

 :نييارع لق ا 1 نرش ا اذه ليلقلا كلذ فؤاَح لع لخعلا

 « ةلقال ايبس كا حلصلا هحيورب ليلقلالمغل] هبفبانيستي نأ « اهدحأ »

 1 1 دود انا أب ةعوذ 11 عضاوم هلو : هنا م تيذلا مد ادإ 00

 كالد 0 1 6: تليع تارا

 نايب و ؛ نيموي لسو هيلع هللا ىلص ىنلاب ليربج ةمامإ "  ثيدح ىف ءاج اك : ل | . 1 :

 ل 0 هدرا و نر نا لاب هللا ىلص هللا لوسر ا ا دال 4 كلان نأ فايا هلع هللا كام هنا لود

١ 
 (  3ناسلا و ف 2 تاو

. 510 00 
 مم وبلا ق هنالصف ) نيمويلا نيه

 الا كاكا لك اوأ ىلع ع امم لزب 1مم : ىذه ئدلا ىرايتحتا تقوأر ل

 : كادلاسخاو هر كل 0 نيتالصلا نيب عمجاو 4 7 ة دار الك ضراع ل2

 نوكي ,ءزجلاب بودنملا نأ قبس اك 5 ” نك برذلا كرت : 0 3 ) 0

 لكلاب ابجاو
 أ ىف لمعلا 'هيلغ اهنغجلا)ةلدأ ! نميهان ارك ذ اطر ىلإ فاضي ىتي (0)

 ااضق نم دع اليلق ناك اذا لمعلا نأ ىن الو .خلا نايعالا اياضق نأ رثكالا
 اليلق هيلع لمعلا ناك امب ذخالا نهوي اذهو . اهم تحال ىتلا نايعالا

 ( ابسفنأ ىف اهل احا ) هلوقل ريسفت فطع (+) .

 ناك ىح  قاحابملا |لضع ضعبأ مهدعب نمو ةباحصلا ضعب كرت ىف مدقت اي (4)

 حاسب لريال نأ عب نطي
 ) ريسب ) رياج نع ىئاسنلاو سابع نءا نع ىذمرتلاو دوادوبأ هجرخأ 6 (

 ىئاسنلاو ىذمرتلاو لسم هجرخأ (1)

 ةاللصلا تيقاوم باب ىقشيدحل ا هيلع لدي اك (ىأنلا ( ديك طل هبق لعل 068



 8197 لوألا رنشتملاو .امودعم وأ اليلق وأ أًاريثكا ا( ثلدلا لعوب نأ امإ ةلدألا

 ة:لاوه ريغلاكالذف . ايرثك أوأ *'”اعادهب لمعلاو.هريغراثيإ عقوو « لاوح الام

 هيف تبثتلا بجيف اليلق الإ هيلع لمعلا عمي ملام ('”امأو . ةلباسلا قيرطلاو ةعبتملا

 .نيلوالا ةمادإ ناف ؛ رثك لاو معالا وهام ىلع ةرباثملاو « هقفو ىلع لمعلا ىفو

 عرمان رق وأ نقف فل وك نا'انإ لكلا "اع هلا

 لمعلا اور ئعرس ىنعل 8 دب الف : 1ع ىعم ريغل نوكي نأ” لظابَو

 قالا قحفال هاو |لقلا قفو ىلع لمعلا راص دقق كلذك ناك اذإو . هب

 1 نعم 5 غل : ا ف اك راعف نكي | نإو 3 هقفو ىلع لمعلا 0

 لقفلا لقئذلا لوقتلا اذه نأ ضرف نأ اشي . ةيلخاوموادام ةقئاومو اور

 هيف رظنلا قمح اذإ - مهلمعف « رييختلا 7 نايضتقي هب لمعلا رثك ام عم هب

 ناو 4 ذاخا فق لَو الإ وه هيلع اوموادام نا ىضتقا لب 4 رييختلا قلطم ىضفتقيال

 ىلع بوذنملا ك[رب ف جرحال د : هرف ريخملا هسا قئلكلا لعف بسح أمهعضو 3

 كئلذلا لقفلا فوك نإ ةيارأت ,قفتف ل ايم 7 ضرفلا )١(

 ؟ امتاد هل لباقملا

 رم الاب حييجرتلا ثحابمىف نويلوصالا هركذ ام ريغ حيجرتلا نم عون اذه (؟)
 حيجرتانهاف . فلسلا رثك أ لمعب وأ . ةعبرالاءافلخلاوأ ةنيدملا لهأ لمعك جراخلا

 نو هباحصأو سو 2 هللا ىلص هلمع نوكي هنأ الإ اضيأ جراخب ناك نإو
 نم هنأ ىفانيالو . اهرد ذ ىتأي ةفلاخلا تضتقا بابس ال الإ هوفلاخ ملو هيلع ناك

 ءاوقااذه لآ كشر... اةعبات لمعلا ةضاراعم وبر تخل نيب ىه اعل ادطراشلا د١

 كلذ ىضتقا ىتح نيريخلا سفن نيب ةضراعملا دمع دقف ( لا اذه نأ ضرف ناف )

 امهمأب لمعلا ىف رييختلا
 هقفوىلع لمعلا رثك ام /[ناب ةفعضل ىأإ 6

 ريختلاامإو فقولا ا مكحلاف ع الو ناضراختف كالا 0



 ( ةرشع ةيناثلا ةلأسملا ) ةماع ةلدألا ماكحأ فلو الا رظنلا

 36 ةرشع ةيناثلا ةلأسملا ©

 011012 نيففتملا ىلنملا فارس الون نوكيي نأ وان ال يعش ]هاد ولك

 : اذكر كرش ناش, ق قط ىوأ اليلقالا ام. الوضح قوكيالرأ ؛ [ قنك أ

 ظ ماسقأ ةثالث هذهف

 لالدتسالا قلاكتشإ الف ءايرثك أوأ اماذ هب ًالوضمنؤكي نأ ( اهذحأ )

 امم ليلدلا ناك مقتسملا قيرطلاو ةعبتملا ةنسلا ىهو « هقفو ىلع لمعلا ىفالو هب

 سو هيلع هللا ىلص ىنلا لعفك ؛ ماكحالا نم كلذ ريغوأ ابدن وأ اباجإ ىضتقي

 «اهطورشب ةاكرلاو « لفنوأ ضرف نم اهعونت ىلع تاولصلاو تاراهظلا ىف هلوق عم

 0 ماكحألا نم اهاوسو عويبلاو « قالطلاو حاكنلاو « ةقيقعلاو اياحضلاو

 لعفوأ هلءف عقوو « هرارقا وأ هلعف وأ هلوقب مالسلاو ةالصلا هيلع اهنبب و ةعيرشلا ىف

 لعفلال وةلاىواس ةلاب و روكا وأ اعاد كلذ قفو ىلع هدعب 50 هتباحص

 هيلا اق نم للا ةحوت ل كمن هتان الذ هجري هفلا و

 هلا هل لع اه اسح لعدي لمح لف كلذ فلاخ نف ٠ قالطالا ىلع كلذب

 ىنعم الف ةيئزحلاو ةيلكلا 2" رابتعا نم ماكحأالا باثك ىف مدقت ام هيف ىرج

 .ةداع الل

 1 ا تانواالا ف[ 1 ققنقو ققاوأ دلالق الاضت لاعلا مقيال نأ( ىو

 ماسقأ ىلإ همسق ثيح . ليلدلا نع جورخلا عوضوم ىف وهو وفعلا تحت لخدي ام
 عجاريلف . ةثالث

 ىأي اك ىأ (تقوىف) هلوقف (الياق) هلوقل ليصفتو نابب هدعب امو وه (؟)
 هلوقو ٠ تاقوالا ةفرغم هنم بلط نمل راتخلا تقولا رخ أ مالسلا هيلع هتالص ىف

 رفسلا ىف نيتالصلا نيب عمجاو داربالل رهظلا مالسلا هيلع هريخأتك ىأ ( لاح وأ)

 هل أيس اك



 00 ادلب .اكتيرعال دست 1 ىلا 5 داخل قاتلا عسل

 (””مضتلا اهب دارملا ةيانجلا نأو « هقفلا بلص ىف زاوجلا نم بارشلا ركس ''”عنم

 برعلان ال رقع نيغريسفتلا اذه ناكل ةب وتلا ره لاتعالاو عن 00

 ةيانملا نم 27 مهفتال اهنأل« هب اهل دهع الو مضوملا اذه لثم ىف هلثم لمعتست ل
 ادا : )| : [لاشسلوت ىلا ذأ معز نم لوق هلثمو . ةقئقحلا الا لاستغالاو

 اهقئاقح ىف ال برعلا هفرعتال هرهاظىلع اذهف . نينوكسلا 3 ىلإ ةراقإلا تس
 نإذ ايوان » : سو هيلع هلا ىلص هلوق ىف لقن اب رو . امازا# :ىالو ةلمعتسملا

 نم ةنريوتلا ا ئىداشتلا كلم | ةواح ادق نأ 2 ديول ذأ هال لزنأ ىذلا

 هلثم ق وه ةيعاوجلا ةلداللا لاكنا حصل اف ( ربتعم ريغ ريم 1 2 قا

 تاجرا وإ ةنشلا تاك و < برعلا ناسل وراس رخل هيف مل اماق كرات
 هعضوم قرب رش : ىنعملا اذطو 62 جراخ لايتم 3 3 : دورعم وه ا ىلع 4

 لهأىف هب دتعي لجر نع هوح ريسفتلا ىف لق . : هلدخلاو .”ناكشلا 014
 : هةر 6 ّح

 هل 0 6 دعب طوسم هيف لوقلاف « معلا

 طرشلا ٌققحت نوودب امييض لمحتسا اب نوكف 0 ١
 نورصقبال ةيفوصلانم ةراشالا باب رأنأال , ةقيقحلا عم ادارم ازاجم ىأ (0)
 اذم"لثم“ىواجنلا لع دارا 20

 ةقرقحالو !زاعاال ةزيتلاورةلقنلا ركساركشلا سيره 0١
 ثيدحلا زومار ىف هأآورو. عم نبا نع ىوانملل قئاقحلا زونك ىف هاور )0
 نايح نبأ نع ) مرهلاو ماسلا الإ ا كو كل اك كرد نبا مل هللا ناكل راد (

 ْ ىملابطلا دواد ىنأو دواد ىنأو
 , روك. ذملا ىنعملا ىف ظفللا لاعتسا هنم داري امم مبمالكىف ةراشالا تسيل (0)

 هج( د لا راع اهم لي احل ل نأ ل لب : كلذ اولومي نأ ماغاخو
 دير راك ناو را الا هدد نيفراعلا بولق ىلع ىراشالا ىن عملا رطخب امتاو

 ناملا فئاطل هباتك ىف هللا ءاطع نا هدافأ 57 حبحصلا ىبرعلا قيبرطلا ىلع همهف

 ةلانلا فلاحا 000 دصافملا نف ىاثلا عونلا نم ةعبأرلا ةلأسملا ىف قس .( ا

 نيوعلا تاتكلايهحام يلا

 ّشادبعنب ليسا عئؤرامف « ةروك دملارةعيباتلا ةلأسملانم ىناثلا لكلا ىف ك0
 وحنلا اذه ىلع تانآ ربسفت نم



 ( ةَرْشَع ةيداملا ةلأنملا) ةماع ةلدأألا ءاكحأ ا لو للا 6غ
 تشتت

 اليس رايح ىعملا كلذ نان ا ا اييمعتب لوقلا

 الفالاو « ظفللا كلذ لثم ىف برعلا

 جرح وتيم ( 0 0 1 ىلاعت هلوق طرشلا دو>و عم كلذ ل

 ع قيقح وهام توللاو ةا 0-0 نأ ىلإ ةلعا كفا 0 كي

 ىلإ مجري امأك الذ ءابشأو « سكعلاب و « ةتبملا ةفظنلا نم ىلا نالنألا جارك

 لثم ىف نيلمعتسملا نيي.زاحملا ةايكلاو توملاب ةي الا ريسفت ىلا موق بهذو « هانعم

 ")ميجا نأ 06 داع ةيآلا ) احا ا 2 ر كف كرد

 ٠ هزاحو هتقيقح ىف ظفللا لاعتساو « كرمكملا ظفالا م أوقلا ىل كان ( د1

 ا 6 0

 اوُب رقت ال اونمآ نيذلا يأ اي ) : ىلاعت هلوق طرشلا هيف فلخت ام لاثمو

 ا لبس ئرباغألإ [يحالاز 0 انا ير 2 :أو ةالصلا

 ركل هرنلا ركللاوأ ةقيقليا وهب امهوكسلابذارملا نأ علع انه نو 6 (ارايتعت

 "6 راج ةعفمس لما جلا ل طل هءانللا قزوإ 6 ليدتمف ات نع

 نا لل راحل ل تتايغلا كونت نم مناملا ايندلا بحو ةوهشلاو ةلمدلا كش رد
 و

 ةقيقحلا ىف ظفللا لمعتسيال : ةلزتعملا ضعبو ةيعفاشلا ضعبو ةيفنحلا لاق )١(

 افلم ةاراعملا شفير يضاقلازيةضفانلا ةواجأاو 4 محلا اعم نىدوصقم زاجماو

 دار تيا هلام كدي دمر اما عملا نكمي مل اذإ الإ

 0 ارحب اعل او لالا لانو العا ا حصي الف . كرتلا ىضتقي

 لك ذئايح نوكف .اضيأ ةغل زوجيف عومجمنلاو ىنثملا نم درفملا ريغ ىف الإ ؛ةغل ال

 ىنعم ىف المعتسم ظفل

 ةيردلا دنع ظفللا اذه لثم ةيفب لمس نب اع علا اذه نوكت نأ طرشب ىأ٠ (9)

 ىف الو .زاوجلا اذه هب ديقي . نزبجما مالك ىلع همالك ىف ةدايزلا لحن وه اذهو

 ديقلا اذه ىلإ اضيأ جاتحم طقف زاجا ىق باتكلا ظافلأ لاعتسا نأ

 نمنوكي نأ حصيف ىأ ( حلا مونلا ركس وأ ) هلوقو . ليثملا لح وه اذه (+)

 طرشلا هيف ققحت امب ةلأسملا عوضوم



 ها"  برعال دهعت ل ىتلا ةيزاجلا ىلاغلا زيشتأل ( ةرثع ةيقاطا ةلأدللا)

 ضرألاو تاومسلا َقاَحَدْلا سسيلَوَأ ) : ةلؤقؤ( 'هئايآ تصف الول الاقل عك

 نم سمشلاب أَي هللا ”ناف ميه ربإ لاق ) : هل و[ ل ىلع ردا

 ىلا ( مكقزر مث ْمُكَقلَح ىنلا هللا ): هلوقو ( برغملا نم اع تأف قرشما هاهو سس و 1 ٍِ 0

 ربملا اذعو [ ءىت نمر كلذ نو لش با لم

 4 رصصتش ”للؤ لفع هل ند ك2 مولعم 0 5 فلاخلاو فلاوملا ىلع هب ا

 ةلحنلا ىف قفاوملا ىلع

 ماكحالا ىلع ةلادلا ةلدآلا تالذو ٠ ةلحنلا ىف ةقفاوملا ىلع ىببم «ىانان

 06 ةلالدو 6 هفاكشلا نم باطلا ىلع ىهاونلاو رم اوألا ةلالدك ؛ ةيفيلكتلا

 5 2 |( مايشلا ةكيلغ تك )( ىلعتلا ف نطايعقلا كلت تيك

 0 ا عضو مضوت ل اهاثمأو نصوصنلا هذه ناف ( ثقرلا مايصلا ةليل

 اقاوكل | ومعلاب ه اعاعف هلت اهاضتقع لمعي اب 2 2-1 لب الالوعما ١ لح ىفام

 ةزحعما ناهرب تبب اذاف . ام ىلالا] وسرلاقدص ا ةزد-عملا ةقيقألا ىفاماهرب

 فاكتملا لع كياككتلا تلت قولا تشاذال“ قلشلا تلا

 اذان هعذاو وه 3 "2 5 ا ليلدلا 2 لوألا د رصلاب : لا ادإ ملاعلاف

 قلطأ اذافعي :امارتلاو اهفاؤلإ "ةايمعتم ودل انتم يفند ا ىلشا فر

 كلاب ازوذلا نآلاع طق :كلازقتأ نق عونب قالطإ وهف نيب رمغلا ىلع ليلدلا ظفا

 دنع روهشما حالطصالا ىلع راج 0 اج وج ا 3 هفالخ لوألا

 اك ال وقم الوق تراص 2 هز ردسعملا اههحتنا هحيتت اعل ىنءاابو : ءاكعلا

 6# ةرشع ةيقاكخ ةلآسملا 1

 ىلعالا ىزاحملا يبعملا ىلع هب لدتس, مل ظنللا ىف هتقيقح ىلع ليلدلا ناك اذا

 باطلا , ني ل ل 2



 قيلكتو ىباهرب : نامسق ليلدلا ( ةرشاعلا ةلأبسملا ) 03

 03 لد يعل قب : 5 30
 : هيفتلزن ىذلا ةيضق ىف 480 < ةماع سانال لب » : + ؟ ةماعسانلل ما ةصاخ

 مالسلاو ةالصلا هيلع هسفن لعح دقو . اههايشاو ( راهنلا يفرط ةالصلا 7 0

 ليسغلاو « موصي نأ ديري وهو ابنجحابص,الا !'7ُثيدح ىف رهظ ك6 ساخلا ةودق
 2ك 0 ا .

 اولص» : هلوقو 9 ا م اوا عل ا 0 2 هلوقو نيناتحلا ءاقحلا نم

 ترو ا مككسرنم عع اودخو » لي ىصا قرصا 7

 *6 ةرشاعلا ةلاسملا 96

 ا و

 كالا 1217 ف للا ناهرتلا ةقارط لع نوكي نا « اهدحأ»

 اد 3 ن كالا 1 نواب كد قه لم ةكاكو : ةللع ةاغلذ لدم قنا

 اهارجن ىرج امو ةيلقعلا نيهاربلا عيمجانه لخديو . كلذل عوضوم رمألا لوأ
 ع م١ ملا مح 3

 لإ تار كيتو( 0ع هلا نإ هلل "ايف نك وز : لاط هوك
 7ع هاو 0 ل دواس قلل 7 هل 2

 أ رق ةانلع> ولو ) : هلوقو ( نيبم ىل رع ناسل اذهو ا هيلا 00

 ةالصلا رضحو جرفلا نودامةأر هانم باصأ الجرنأ دوعسم نناشيدح ( ١(

 مسمل ةياود فو ( ىنمأ عيمج ) طفل طراجلا فا ةداملا ]فق هرظنا .ل
 ا را نشا دمرتلا جةةراولا هم باكل ازور ور( نا سانا ل
 قاتلا وأ ةجام

 ا .!| ىف ةيلس مأو ةشئاع 0 0

 مس ودلع هلا لص هما كاونتر :عئور ثيدحلا اذه ملعأ ال نبلا دع نال لاق 6

 اطوملا ف ةعيبرأ الا ت كيذا را دعا دعيو . هجولا انه ا طل كل

 نا عجار . لوضلالا ىف حيحص هانعمو . همر هارغ قا دجوتال علا

 ريسيتلا ححصم لاق. حيد ثييدح هنإ ءافشلاو لاقو ٠ أطوملا لع اقرزلا حرش تش

 ةليوح وم دجاوت دل با ل : متتفلا ىف ظفاحلا لاق
 ديدشلا ث ثحبلا دعب

 هيلع قفتم (4)

 رس ور(



 65١ صوصملاا ةغيضب تناكن او مومعلا ةلد الا ىف لصألا

 اقوا( نيني زال ا درد قل ةلخ ) : ىلاق هلوقك* ليلدلا همخ امالإ
 اناكك ناكل اف كايتو طولا 1 امإ دنتسملا نأ كالذ نعل يلذلاو : كلذ

 :ةلدأب؛ لصألا فعيرشتلا تسال « ةلزاتلا« تسحق ايرحنناك نإ و «تواطلا 5

 0 نا كح هلوقك ؛ لالا ىيرتتتلا تام

 او ركل ًاريشب سانال ةفاك ا كلر رم مكيبا هللا

 0 مر ال « هب عوطقم ىنعم ناو (مءإ 30 نيت مك
 و

 تشعل ( تا َق ءاح لقو .٠ 0  ىأ قانعو 46 : زح ةداهش ن . , 2 8 هب

 « دوس 0 - هلل

 ةغيصلا ماغةغيصلا صاخلا لعج الإ هل ىعمال ذإ ؛ سايقلا ةيعرم ارضا اس

 كلذ غاس الق الطاب ايلك ليلدلا ذخأ نكي ملولو . هيلعقفتم ىنعم وهو . ىعملا ىف

 4 ةيآلا اب و ا أهتم 00 اماف ) : لاقال لا 3 أهممو

 هنأ نب لاح هل نككلو  هريغ 7 امومع ئغتقت هل ةغيص ال جي وزتلا سفن نإف

 ىف مكل ناك دقل ) : لاق كلذلو ( ال ىكل ) : لاقف . ىسنأتلا لجأ هيبن هب رمأ

 هنا! هلم 5 إو هيلع هللا لص هللا لْوّسِرَو .'اذه“ ('ةنسحل ةوش 1 0

 عب راىلع ةدايزلاو « هدعب نم هحاوزأ حاكن ميرو هل أهسفن ةارملا ةمهن ؛ ءايشأب

 نأ قع كريعفا ىدتسملا كلذ ىرد امف هل ةلدلا لومس نع 22 2 نع كلزلإف

 اذككو : ماو عب صا 0 نكي نإ و و موعل | ةدوصقم هيلا ةيسنلاب ةلدألا نركك

 ةماعلا ىرجم مكحلا ىف ىرجب ةقلطملا غيصلا

 كحال : هلوتك لوقلاف ٠ هلعفو هلودب كلذ نا سس وهيلع هلا 0 ناس

 انل نهأ : ايف تس ةطاتيرااباضقر نإ كل وقو ..« هاا لع 17 ىلع

 تنا6 ةذرب ىأ قاتعو : .دخاو دهاشب لاتملا لع ةدابتقلا ىف ءازتجالا ىف 01(

 كل ريغ دحأ نع ءىزجال هل لاف لو شل متفرج



 ( ةعساتلا ةلأسملا ) ةماع ةلد الا ماكحأ ىفلوالا رظنلا 10

 دنا ماعلا ءاكحلا عيدك ..هعزاتم لادن مهدرو ٠ ا

 مدق نيح اضإا هموصلا 5 هيلع هللا ىلص ىنلا ناكو ءاروشاع ع موصل ةيلهاملا

 .مايصىفةشناع 6 ثيدحف رظن أو 1 ناضمر هجسل ىح همايصب رماو ها ةنيدملا

 مالا نم ىلاعت هللا رقأ ام ىلع اههرقأو « ىناملا عيرشتلا امهلكحأف . ءاروشاع موي

 : 0 1 1 مويلا ) : ىلاعت لاق نيح همايأمظعأ وه ىذلا ويلا ىف هنبب ىذلا
 0 عرش ىذلا داهحلاو *"" ةلجلا ىلع ىكملا ىف لصأ امهلف ! ةيءالا ( مكشد ير : 1 5 -

 5 ةلرقنإو“ كك <« ررقم وهو « ركتملا نع : ىصهنلاو فورعءءملاب الا عورت ذ نم عرف

 معده 2-5 301 نإ 9

 كلل ا امو( ر ا نع 0 فور عملا ارا ةالصلا م سار

 د 5 2

 د ا ل اس ناك“ انيك ءازتقو هيك هذلحأ "نكح سؤلمي ليل هلك“

 2 تاو نو عاعا ماونتن )4 تلاق' ابنع "هنأ .ىضر ةشتاغ نع هظفل" (1)
 .ةندملا مدق املف . هموصي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس ناكوب «ةلهاطلا' ف ؟ركيارق

 ( ةكرت اش نمو ( ةطاض ا نملاقناضمر ضرف املف . همايصب قتال ا ا

 -قامدلااللإ ةتسلا نعب | صتخم ريسوتلا ىف. هجوخأو هلع قفتم تيدحلا:قاكوشلا لاق
 همايص اذه تابثإ ىف .قكيو . ةكم تناك مايصلا ةيعورشم لصأ نأ ديرب فلؤملاو

 ع رشلاب دبعتي ناك امنا ةلاسرلا دعب هن ال ؛ اهيف ,اروشاع مويل ممَسو هيلع هللا ىلص
 دكم ناك مايصلل ةبعورشملالصأ نأ عنمبال هب اصاخ ناك هنوكو « اعطق

 )٠( هعورف ىلعأوه لب (©) جلا ىف ديفيال هنكل موصلاىفدافأ ناو هنأ تلع «

 .دصاقملا نم عبارلا عوونلا ىفاهتريظن هل تمدقتةعساتلا ةلًأسملا هذه ( ؛ ) هنايب انل قبس اك

 ,نيفلكملا بسح ةعب رشلانأ فكلتنأ ةهج نم الإامهنيب قرف الو .اضيأ ةعساتلاةلأسملا
 .هذه نأ رهاظو.ةعيرشلا ماكحأ ىعاماع ذخؤي ىعرشلا ل يلدلانإ لوقت هذهو « ةماع
 ..فلكم نودافلكم صخن ال ةماع ةعيرشلا تناك ىتم هن ال ؛ اهل ةمزالو كلت ىلع ةبترم

 اماع ربتعي هنأف زج ىلع درو ن اك ماع ريغ هظفل ناكولو ليلد لكف ٠ دجب اذلو

 ةلآكلا لع عرف 5 « ةيلقع ةلدأب كانه 0 نفر كاش لذ ته اضعبأت م ةأدءالل

 ىف ليحنو . كلت ىلع ةعرفم انعم هاش 5 أ اع 1 1 ةليلج دئاوفذ

 اذهف ( لا هلعفو هلوقب كلذ َنيِب دقو ) هلوق انه داز هنكل . ابيلع لالدتسالا
 تلاع كززك و٠ هاتفا فيس ذى ) 0 ةديدجلا ل



 15 ةلقكمو دين تايلور ين هكر ير

 بناج نم اهظفحو الإ ؟') مدعلا بناج نم ظفحلا ىف روم الا هذه درت ملو

 قيدصتلا ىلإ عجارف نيدلا امأو ءرهاظ رخاوالا ةمب رالا ىنف , لصاح دوجولا

 هلوضرو هللا ناعذلا قى ةزطقابعلا ترم اا حراوجلاب دايقتالاو باقلإب

 ذراو لصألاف. ىندملا ىف الصفم '”7 ءاجام لكك لذ نع عرفيل ء رخآلا مويلاو
 كلذ ىلع دازام نوكيو *” ”دحاو هحوب لصاح حراوملاب دايقتالاو . ىكملا ىف

 35 لاف« ةالصلاو ؛ نيدايسلاب قطنلا كللد نم يلا ىف ءاج وا

 03 نإ لوكا ” ليكتلا باب ندوات دف تملاو ىضلا امأو . دايقألا ممدب نس ك1

 حلصاف مالسالا ءاخل ؛ مهاربا مهب نع ةنارو الوا برعلا لعف نم ناك جحلا

 :ابعمامو ليكلا صقنو مظلا نم : اهداسفإو ابمدهم ىضَعِي أم ةبج نم أ هل

 لك لاك اهدوجوقبتسلو ابظفع ىلا تايسآلا ىأ ) دوجولا بناج نم ( هلوثو

 الم نيصلا ظفح 0 2

 (لصاالاف) هلوقو ٠ كلذىلإامو : هلوسرو هللا ةبحونامبالا بعش ل 60

 فاعلا يل

 حج راوجلاب دايقن الا ىلك ىنعم هب قفحتي هنافىبدب دحاو فيلكت دج و ىّتم ىأ 2

 نيدلا كر نجل وكاعتلا

 د ح راوجلاب دايقنالا ىلك ىف نالخاد اممنإ لقن و (:)

 ئعدتسي اذهنل 'ء رزلا ةلأسموف آلاخإ لوخدلا ةف قوتك | تبح ةلاسلا دق 3
 الامجإ هلوخد دنعلقعلا ظفح جاتح امرثل أ انه ةيلكلاو لامجأالا ىنعم ىف عسوتلا

 "2 ناتعالا روم الا هنشأ كلذ ذعر ةدعاتلا نيصن ايلا
 مهفل أنو ا ههجو داحتا هيف رهظي عامجا جحلان ال ظ قيد ل اناكاعاو

 سفنلا بيذبتل ليمكتموصلا ىفو هنأشل رب زعت هيفام لك نم اذكهو ؛ مالسالا ةببأو

 نيدلا ىرورض 5 نم أمهف . ىهاوتلا بانتجاو ماو لا لامر اهدايشنأو

 ايلك هيف دجتال دم لك نأ ىهو : ىوعدلا لصأ ىف ائيش ديفيال قرتلا اذه 669
 الإ ءىجب ١ ودق ام حالصإ نادل كيرف 2 0 ليمكت وأ ارح وهو الإ

 ةنيدملا ىف
 ؛ من» جا تاقفاؤملا



 ( ةنماثلا ةلاسملا ) ةماعةلدآل اماكحأ ىف لوألا رظنلا 1/0

 ري ا الا ل تلون لع ظن نإف اعياد هن تاتك

 مكنبي مقروي نأ نال 5 نار 1 لا تف اال

 ناودعلاو 2 ىلع وعلا نم | 2 00 .٠ هب الإ ا ىلإ 0 ةوادعلا+

 جورفلا طظفحع هالو 4 نتا 0 نارقلا نم 5 درو لق لكشلا 8

 نيعلا كالم وأ جاوز الا ىلع الإ

 لاو ءةفارسالاو 6 ريل لاف لك رلفلا مرح هيف دروف للملا امأو

 ىعلا' اذهب راكاعو ءا( ضرب الا ىف دايلاو ناوملا وا كاككملا صقور

 سوفنلا تاياذا نع يهنلا تحب لخادف اهب قحلملا ضرعلا امأو

 03000 2 قاض لخادلا» لقعلا ظفح ىرورج وم ام اقوةتععمل وأ اسار

 نيدلاك ىرخ "الا تايرورضلا ظفحل لمكم اضيأ وهو « اهعفانمو .اضعالاو سفنلا
 نع ىبنلاعجريفهيلعو ٠ تالمكملا نمهجولا اذه ىلع هظفح نإ لاقكلذلف اهريغو

 ةرابعلانم طقاسلاانردق اذإ اذه . ةلأسملاردص ىفىناثلا مسقلاىلا هجولا اذه ىلع رخلا

 ليزي ام نأ ىنعلا نوكف مبضعب لوقي (ال) ظفل هانردق اذإ اماو (وأ) ظل

 هل لع طير اعأ ويالاجإ :نئيقنلا لتحت ف ل خادلا |ىروورصلا نم اسأر لقعلا

 قبس هناف الوأ امأ مصي ال اذهو . تالمكملا نم نوكيف دوعي مث ةعاس لوز هنأ

 يذلا ليلفلا كررشا وه اه تاللثتكمملا نم دكيعدلا نأ: دصاقملا تاتك قتال

 راع ردلا ناك ولف اياث اهأ ود. اتوزلا] ةهرخل الكم ةيجالل نظنلا معاك داع ركساال

 كيل هللا كا د ناكل لكي ها دعاهتو روورضلا نمر ظفر دعب لطذلا وه انآ ر هلي ري اهفأ

 ىطغي ثيحن لقعلا عفانم باهذإ نأ ىضتقي هنال ءادسفم اوشح ءاضعالا عفانم:

 هناف اثلاث م سفتلا ظفح ى.الابخا: لخئادلا ىرورضلا7]نافن نم دودعم فشكتو

 فاؤملا لوقينأ ( خلا ةظفحنأف ًاضيأو ) هلوق لدب ريبعتلا ىف اذإ بسانملا ناك

 ( اضيأو ) هلوق نأال ( لقعلا ظفحل لمكملا نم هناف هجولا اذه ىلع هظفح اما )

 مالكلا انلطأ اماو . مدقتملا مالكنلا ل يمكت هنأ ال «قياسلا نيغ رخآ هجو نأ ديفي



 11/ ةادكمو ةديتم تايبدملاو تك لوص كسلا لح( لا

 تلسنلاو ؛ لقتلاو ع يسفلار ء سلا صر سل نسل ل را اا

 + كالاو

 لوا وهو. عاامهبعو اتنياسو ةنسلاو نارقلاو هيلا اعداط لسا ف ا 7

 ظ 52 0
 ا ص ا 2 5 9 7 06

 ىلا سفنلا او ا ا 8 هلوق 6 دك اهظفح لازبإ رهاظف س ذل امأو

 دقو ) ) د 0 2 0 ةددوراا 0 ( 00 حا هل 3 2

 م

0 

 كلذ هابشأو (ة'7هيلإ مز رطضا ام لإ مكيلع مرح ام ركل ا

 1 دوو 00 لا رقعا وهو ا 0 لقعلا م

 9 اهعضانلط وه ءاضخألا رانك ةارسفتلا طلحة ير ىف ساورط دا تالا

 لوط الا ف 2 : طرد ملاك ”اهتنام كلذكو هر عمسلا نم

 ىطغ هن اك دوعي مث *' ةلفحل وأ ةعاس ا راك اسم 3 1
١ 

 ظفحلا لكالا تامرحم نم ىأ ( هنلا 00 ءالإ ( هلوق لالا 1 4

 هلوانت بجاوف « سفنلا

 هيد ايكاراةرهلاو ءانلا ىف ليف |تايااو هذال ىحابلامرحتلا ة ةب اف 6ك

 .٠ ( اهعفانم كلاذكو ) هلوقب هنع ىتفتسي دئاز هلعل (©)

 رهاظلاو . قايسلاهيلعل دي ا ( ةظحلوأ ةعاسال) لص الا لءل مهضعب لاق (4)

 صن ىكملا ىف دري مل نإو هنأ همالك لصاح نؤكيو ( ةظحل وأ ةعاسوأ )لصالانأ

 ةيعفتم و فعلا طفح نذل د درو هلأ الإ التصفت لا وهز: ةحلا 2 تلاد

 اليزم دعي اسأرلقعلا ليز, اف . اهعفانمو ءاضعالارئاسك سفنلا ظفح ىف انمضلخاد

 ةمرك .ةتعفنمل الزم دعب ام اكماز واعلم رادع ليز امو« ناسنالا 70

 ليزي اف هتعفنم ظفح اذكو . هسفن لّقعلا ظفح الاجإ هيفجردنب ىلك سفنلا ظفح

 .ةةجو+ | ده ةلكي را اعاد وضع ىأ ةعفنم ليزمك ءهنع ىهنم ةظحلا ولو هتعفنم

 ( هجولا اذه للع هظفح ناف اضيأو ) لاق مث ةلأسملا ردص ىف لوالا ىلإ عجربو

 :لاملاو لسنلاو نيدلاو سفنلا ظفحل ىأ ) المكم دعي ةظحل' ولو لوزيال ثيح ىأ

 لقعلل بهذملار خلا نع ىبنلاف لقعلا ظفح ىرورض نم هتاذ ىف ناك نإو ؛ ضرعلاو
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 د6 ةعباسلا ةلآسملا

 1 11 رع كح افلم ١" يادكلا ىف :تنث ىعرتش ليلد قلك

 اذهو . فلكلا رظن ىلإ لكو لوقعم ىعم ىلإ عجار وهف « صوصخم طباض الو

 نادمالا و: لتلك اقم ةلوقعم نه اولا ةيداعلا روم ألا مدحه رتك-أ مسقلا

 5 «ىغبلاو نكتلاو ( ءاشحفلاو « مظلاو 1 تاروفأللا 0 كلا . رنصلاو « وفعلاو

 هل .لعجنو. قلطم ريغ ًاديقم ")افا تلي يلدا لكو . تايبنللا ف ..:ذهعلا ضقتو
 ل لكم لا ككل نظن دبل يقع قلصت عتللا عجار وهف « طباضو نوناق

 د تل دكان ناجافك رع الخف ماهل قا لوعفلا لاخر الا ةتاداسلا اذإ مديون

 ها الا ف دعو انيك او د مااا ةنا تانج نراطعلا جافا

 ل تاديبقت ب : : ' نمل تا لاقل اناا قفا لوم الا مف نك قاتل ياما

 اتيت

 هك ةنماثلا ةلأسملا

 هلآ لل ”ارب هع داق فراك داع رباع دلل قره ر اذ كرف

 ةيلكلا لوصاالا نأ كلذ نابب و . ىلك لصال “* ”اليكتوأ « هنم معأ وه ام

 *هجو ىلع ةلدالا قلعت ثحانملا هذه ىف ملا لا ةنيقلا هلثمتو» أ 0

 ةدئعق د راولا ةلذالا ليو ةمومعلا
 .اناك ةيبلا ف 1 ف ١

 اكادلا ا ريثا 6 ةساو

 هرزقيس 15 ركنملا نع ىبهنلاو فورعملاب رم الا نم زج وهف , داهجلاك 9

 ( خلا نولتاقي نيذلل نذأ ) ةيا اب الوأ هب نذالا دعب ةنيدملا ىف الإ ضرفي مل ابيرق
 ضرف هنا لاق نمل افالخ . ةفاك نيكرشملا لاتق مث « مهلتاقي ل نم نود مبلتاق نمل مث

 ' داعملا داز ىف مقلانب | اهرك ذ ةتس هوجو . طلغ هناذ ةكمب

 . لوةيساناودعلاو مثالا بانتجال الكت رخلا برش نع ىبنلاك 2(



 56ه هسفن مكجلاو « ركملا طانم قيقحت : نيتمدقم نم ىلبلدلا ني

 ةيرظنلا ةمدقملا ىغتقم وهو . دييقتلا ىلع وأ قالطالا ىلع مكحلا كلذ طانم

 تافعرشلا ف ةرهاظ لالش

 فرعن نأ اندرأو ارمع دي زبرض انلق اذا ان اف ؛ تايلقعلاو تاي وغالا فو « معن

 : لوعفملا نم لعافلا ةفرعم نم 5 الاف ب٠صنمبإ ىدلا امو ةيجالا ف 2 ىدلا'

 لعاف لك نأ ىهو « ةياقثلا ةمدقملا ىضتقم هيلع انكح هانزيمو لعافلا انةقح اذاف

 وغض, قارانقر [ءاذا و تنوعت لؤاتتم لك ننال كردتكا ا نويت عوفرم

 يكول كلنا 4 لعبعف ةينب ريغصتلا ةينبأ م قحتسف قع هنأ ان اي رقع

 امأو . ةغالا مولع رئاس ىف اذكهو . ةينبلا هذه ىلع -هريغصت  ةلك اشلا هذه ىلع

 )ل |طانمق يع نمدب الف ءالمأ ثداح وه لها اعلا ىفانرظن اذإ كف تايلقعلا

 8 انلوق وهو ةئاكتم همدقع لاذ د . لولا ةمدقملا ىدو 3 اريغتم هدحنف ماعلا وهو

 ظ شك ريعتم 0

 ل نوكتن ا ذب المنإ تايلقلا اشو تابعنا 2
3 

 ىلا دس ا تايلقعلا ف 56 لل
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 طانملاّى .قحتل ةديفملاىهو « ةيرظن

 : 1 ص "| اذه ؟ تايلقتلا ىرحم تايلقعلا ىف ىرحجب ىذلا ه٠ ةيلقت

 ةيله“انأ ىقااذإ هلم نكت نأ ةيلعتلا“ ةكطفلا ةنيماخل نآ هلق نإ 0

 تامدقلاتايلقعلا قاده ريظنو.:القاهحبصت ةن>/نمالا لم اتو ناس

 ةيصاخ هذهف . مصخلا اف عقب امم املزتم لزنت امو تاي روررصلا ىهو « ةماسلا

 قت نوكت نأ ىرحاالا ةنضصاخو هلم وكت نأ تف( نإ 0 ا

 وم الا ةقيفح نوم لماتلا ناف انح طض لالة ا 2 1

 ةقوتلا تابوا نايل كارقتاو كاؤسلا ته
0 

 ريغتلا انهوهوىدّتكلاعوضوم ىف جردني هب ىذلا فصولا وه محلا طاع



 ( ةسداسلا ةلأسملا ) ةماع ةلدألا ماكحأ ىفلوألا رظنلا 1

 كلل ا ايفد هتلاوكلو؛ مكملاىلإ هيج ريقي ايللو - طانلا رع لآ هيحاز

 00 نيك 017 هلع ءامقا مني الف مارح كبس لك نإ 'تلقناذرات: د ةيعلمشلا

 ىلع مكحتتل تءاجاعإ مئارشلا نال ؟ لمعتسيال وأ لمعتسيل هنم دوصقملا ىلإ راش

 'اذهأ هل ليق الثم رمح لوانتىف فاكملا عرش اذاف « نولعاف مهام ةيج نم نيلعافلا

 اذاف .طانملا قيقحت ىنءم وهو « رمح ريغ وأ ًارمخ هنوكى رظنلا نم دب الف ؟ المأرخ

 را كرر اسلام

 :هيلا رظنلا نمدب الف ءاع 0 نأ دارأ اذإ تكنكرأ هبنتحبق . لاهعتسالا مارح

 نيبت اذاف . ةحئارلا 2 ممطلاقوذب و «نوالا ةيؤرب تللذو ؟ ال مأق لطم م

 . ةيرظنلا ةمدقملا ىهو « قلطم هنأو هدنع هطانم ققحن دقف هتقلخ لصأ ىلع هنأ

 .زئاجدب ءوضولاف قلطم ءام لك نأ ىهو « ةيلقن ةيناث ةمدقملا هذه ىلإ فيضي مث

 ١ 1 2 وه له 9 رظنيف 1 اي ل ءوضولاب بطاخ وه له 5 رظن اذإ كلذكو

 .نإو . ءوضولاب بولطم هنأ هيلع دريف « مكحلا طانم ققح دقف ثدحلا ققحت ناف

 ملا ف تا وا وصولا نوي او فعن ا هيلع درع كادكم هده نع

 كاذو . *" ةديقمو "7 ةقلطم نيذاكملالاعفأ ىلع مكح عراشلانأ لصاحلاف

 هنأ قةحنام ىلءالا اهب مكسحلا لزني الو « ةيلقتلا ىهو نيتمدقملا ىدحإ ىضتقم

 ىربكلا عوضوم ىف جردني ملو طانملا هيف ققحتي مل اذإ هيلا راشملا بورشملا اذه

 ةمدقم ىف رغصاالا نإ نولوقي كلذ هيف ققحتي م اذإ لمعتس الو بتتحي وأ
 قيقحت . هيلا هكح لقتني ىت- طسوأ الا ىف اجردتم نوكي نأ بحب قطنملا ليلدلا

 لسو الا ىفرغصالاج اردنا قيقحت ىلإ عحري طانلا

 ( لتقي دترملا ) :ةلئاقلا ةدعاقلاك ء ضعبلا ف (؟)
 ل اذإ وأ ابأ نكي ملاذإ ىأ ( لتقي لتاقلا ) ةدعاق ىف اك .رثك الا وهو («)

 ةلأسملا ىفإ اههرريغ دييقتلاو قالطالا ىعم نو اذهلعيو : الثم مدلا ,إل وأ فني

 ةررك دل ةلايملا فل ذا ملا ايل عنامال هنأ رهظيو .ةعباسلا



 1 ا ةلأسلا 0 ةلدألا _- فل 11 رظنلا

4 

 كلذ هكا ام ىلا ( علا لأ ا 0 وأ ليج 0 ثا

 كاندي نال ران باتكلا 1 .ةنيبه ترا عا اةنسلا نأيك الاه رلال

 لاقو ( مهلا 10 الا 0 كيلا يلوا 2 لاق

 8 نيه>و نم خيلبتلا كلذدو ) 0 3 5 "كيلا لون امهم علب ور 1

 : 0 هيلع لف زهق الدلو 0 ةياعم ناسا 7-5 وهو ةلاسرلا غيلبت

 اهيف ماعلا رم هلام هاذه لناكلتا: ناب ادعو ةهنملا طرا تل

 لصأ وه ىلاعت هللا باتكف . هللا ءاش نإ "2١ دعب روك ذم هجولا اذه نايب ماهو

 نسبلو 4 داهحالا لها كراَذمو )م 00 الظنا اهبلا قوس ىلا ةياغلاو 6 لوص اللا .

 : ىلاعت لاق 10 اال نآود)+أ يدقلا هلل مالك هنأل ؛ ىمرم 0 ١

 يي ىدهو ه1 6 ةناتكما :كتلعاام هواار
 ال

 رو 2 6 نامبو ) م ند بنا انيك ف ا 0 8 ( : لاقو ) نالسللا

 ثنا ا

 د« ةسداسلا ةلآسملا 9

 لي 00 1| ةعحار ؟١ 6 امحادحإ 01 نيتمدقم ىلع يب 00 56 0

 ىنعأو « ةيرظن ىلو الاف . ىعرشلا ركتحلا سفن ىلإ مجرت « ىرخ الاود ٠ تلا
 ع 707 م

 الو : ربدتلاو 3 0 ةرورضلاب تتسنا انملع ءاوس 6 ةيلقنلا ئاوخام 66 هب راغتلاب

 تباطق لك ىف رهاط كلذ ناو .ةيلك هضاثلاو . ةيرورسصلا لانس

 قود ارق نأ حصيف ٠ ىلإ وأ لع تلطم كمفراخ ما 7

 ةكنلا شنو ىاثا]ل ظلم ةمانلا 116

 ةنسلا امن مضت باتنكلاّنأ نك اهنف حر شيسف ةئسلا نم ةعبارلا ةلأسملا ف (97)
 ملا طانملا قيقحت ىلإ امهادحإ عجرت ثيحن نيتمدقم ىلإ ليلدلا ةجاح ىأ (0)

 دارطا همجوت هل 0 نيتلقع ناتمدقملا 0 دق ذإ ةياقن ةيناثلا اوك نآديفل

 ىرجب ةيراج نيتيلقعلا نيتمدقملا ىدحإ نوكت نأ بحي هنأباضيأ تايلقعلا ىف كلذ.
 ةلقفم نركك«رأ ضو (ميضاخف تالا
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 لف
 منال ا ل نا كاك ةروصخ اهلص ا قى ةيعر قل ةلد الا نإ لوقت مث

 دامعالا ةحص لذ ا هئم دإ 8 نو لا ءاتحا اا و «لقعلاب قالا برضلات بدن

 ا كر ل كلذ دار اك دقوا «.ةددعملا ةوماوو الاف كالاذك ناك اذار !!نيلع

 ماكحألا ىلع هتلالد ةهح )» اهادحإ 001 : نيثهح نم ةيفيلكتلا ماكحألا 0

 ماكحألا 0 ىلا كيد يلا دعاوقلا ىف 85 ةحااكلد ةيد ) قلو م( 5 ةئزحلا

 ع ةاكلاو « ةالصلاو ؛ ةراهطلا ماكحأ ىلع اهلك الر الاد كول هيك[ دلكمإلا

 ةيناملاو ٍ فدانا 6 دورللاو 3 عويبلاو )م مدابدلاو 6 ديصلاو 2 داهملاو 0 جحلاو

 ىناحصلا لوق نو 4 هحح سايقلا نإ لعو ) ةحح عاجالا 5 ىلع هتلالدك

 كلد 1 نكد ةحح انلبق نم عرسو 3 ةحح

 لصف

 و نم كلذو باتكلا للا ىنملا ىف فاجر لو الا برضلا نإ لوق 71

 00 11 هلع لل اعإ ايبلع ا عدلاو ةكلا ادعت نايا

 ةداسلا هيلع رصح دقو 2 ةزحعملا م 4 6 1 ىلص لودرلا قدص لع ليادل

 اك را ََ 8-5 هتيتوأ يذلا نك اعاو 20 هلوقب نام هلأ َْق هنزحعم مالسلاو
1 

 رلا دام ىلع نمو كصعل 5 0 ازحعملا نم هل 05 1و نع ) 1 4ك "لا

 "0ك ف كاف دفا نان ايار 7 25 00 مد 0

 ل 5 رمألا ىلوأو لوس | ارعيطاو نا 00 ودم 0 امنا

 هج ةعاطلا ومع ىلع لدي هراركتو « ةريثك مضاوم ىف ا( هلو رو ل مطار )

 ا ا لاقو « هتلس نمو هه امم هيق سس ملل اعف ةناتكملا نقراعلللا نأ

 را

 0 ا نيدلا رديف ) 1 د 0 0

 كار ناخ هاما ور اسر دل ول ( ١)



 5:١ ( ةسماخلا ةلأسملا ) ةماع ةلدالا ماكحأ ىف لوألا رظنلا

 قلعت ةلأسملا هذطو 5 رعأ 1 : مدقت كو قو هبق رظنيف 6 فوصوم كحعأو

 ىهاونلاو نهار بايب

  ةسماخلا ةلآسملا

 «ىناثلاو» . ضحم ا لقنلا ىلا عجريام « اههدحأ » : نابرض ةيعرشلا ةلدألا

 لكتفالاو ءتلؤ الا لوس ىلإ ةيسفلاب رعت مس اناس - نمط كارا عجري ام

 نم هيف دبال تالوقنملاب لالدتسالا نال ؛ رخ الا ىلا رقتفم نيب رضلا نم دحاو

 لوألا لئايفلا:امأفن ملقنلا قادتنا اذاةالإ اع ام ريس ال كارا نا

 ايزي دحاو كللكبا ىحئاجو «لالدقتسالاو ب عسانقلاف قلتلاءامأو م هيل

 1”هجوىأ ىلع عاجلا لوألا برضلاب وحيل . فالتخاب امإ و قافتاب امإإ « هوجو
 هانم فاو هلكا كالذ نال د ادلع عرشو ؛ ىناحصلا "نسلم

 ىناثلا برمضلاب قحليرو . دح ال هيف رظن ال فرص لوقنم رماب دبعتلا ىلإ عجار

 ىلا مجرت دقو ٠ ىرظن رما ىلا ةعجار اهمإ انلق نإ ةلسرملا حلاصملاو ناسحتسالا

 ىف .نيبثي اهسح "ع ةيوتعملا تامومعلا ىلا ةعحاز ايعناادبس نإ لو ا فا

 هللا لوح تاتكْلا اذه نع 0

 رتاوتلا هددعطرتشيانلقءاوسو .ال وأ « كلام لوقي ا ةجح ةنيدملا لهأ عامجإ انلق

 ؛قحلا وهام اسايقعامجالا دنتسم نوكي نأحصي انلق ءاوسو ؛ الوأ عاجالا ةيجح ىف
 ىضتقملا فالخلا نم عامجالا لوح رودي ام اذكهو . ةيرهاظلا لوقي ال وأ

 ًاقحلمنوكي ال ًاسابق هدنتسم ناك اذإ لاقي هنأ الإ هقيمضت وأ عامجالا لاجم عيسوتل

 ىناثلاب لب لو الا برضلاب
 نيناوصلا ن5 هسان ال عجر الاو.هنم ادابتجا نك ملاذإ رهاظ (0

 ةريتعم لاغفالا تال اق نأ ةابتجالا تاتك نم ةارماعلا هلال ن0



 ( ةعبارلا ةلأسملا ) ةماع ةلدألا ماكحأ ىف لوألا رظنلا 1

 00000 ٠ كا اهدجأ ريشي نأ امإ ةمزالتلا لايفألا نإ كلذ ناو

 ,نيكرتلادحأن اف«ةقرسلا وأ ىتزلا كرت عم ةالصلا ك 1 مزالث الف ىناثلا ناك ناف

 كرتلا فلكملا نكي ناك ذِإ ؛ لمعلا ىف محازتلا مدعل 6 1 لا

 لع نيحارتم اينل امل الإ كاذ امو « عورشم ريغوأ عورشم لعت لكل

 .ةيقيقحال تاي رابتعا تايبلسلاو « ىبلس رمأ ىلإ ناعجارامهنأ كلذ ببسو .فلكما

 ا 0( نك ناف . [(دوحو وأ اييلساصو نوكي نأ امات لولا نك "نإ و

 ا لإ راق لو لإ نك ناك: الوأ ل نضويمحلا لماع تاليع هرايتعا :تيك نأ

 ل اا ودا ارا طلال رك 6 939 ياكل ةروصلا راجعا قف

 ةالصلا لعف عم نيدلا ءاضق كرتك ؛ ىبلسلا فصولاب دادتعا الف ىناثلا ناك نإ و

 بحاو نم رارف اهاب تفصو نإو ةالصلا ناف « ةالصلا ىلا هئاضق نم رف نميف

 ناكناو . جراخلا ىف هل ةقيقح ال « ًايريدقت ًايرابتعا الا ال فصوب كلذ سيلف

 نيكسلاب حبذلاو « ةب وصفملا رادلا ف ةالصلاك« رظنلا لحن وه اذهف ارد يفمرا

 اكل اك ءارفئاتح نع ةراخل اهنف فاضوأال ةدسافلا عويبلاو « ةب وصغلا

 كللذكو .٠ جراخلا ىف مزالتتال كورت ىه ثيح نم كورتلا نأ لصاحلاف

 01 لإ ةتملا ىف كلذ مجريو ٠ اع ( دا تل نإألا كورلا : لاعفألا

 ةالصال ةرابطلاك ؛ ىدوحولا لعفلل ىدوحو فصو دقف ةه> نم ربتعا امنإ كرتلا

 لعف اهنم ثدحيف جراخلا ىف تنرق اذإ مزالتت ىتلا ىهف لاعفألا عم لاعفألا امأو

 قدص درجب هدنع طباضلا نال ؛ هليصفتو طباضلا اذهب هل ةجاح الف جراخلا ىفهب
 ايل 2 6 كاتس هلع ةهذلا ةقفحلا

 لودملا دستت ظتنوا م اضيأ ىهذلا لوقعملا راتعا ىف لاكشإ الو لوقت, )١(

 ل اذإ هناف . هلوأ نم مالكلا ريرقت ىف هانقس ام ىلعءناكرالا عم طورشلاب روكذملا

 ت0 راسا رمال رع ناتعا لإ رطضا و: رع الا هيلع لكشا طاو رشلا كيتعت

 قالطاب الوبقم لوقعملا رمآالا درج هرابتعا نوكي الف ء ضعب



 6 0 ىجراخلا لوقعملا ىلا مآ .: ىلا لوقعملا ىلا ةلدألا تح

 داعب لضخ! م بطوخ ىبلاو ير > ىلع لب 1 0

 انام هي راس ءاذإ ةنكلا ىنفم لكشف لك

 « كلذ عم حصتو ناصقت وأ ةدالزب: لصح دق ةالّصلا نرف اضياو[ ا 000

 ىهذلارابتعألا وهو ةلخلا ىف ةالتص هيلع قدصي ام ريتعملا نإ لك

 قاطوطمل «ةيرداتع تسل ماكح الا ةضراعتملالامعألا ناف ب الااعإ ل

 كصولك اهدحاراص ىج تسمزالت اذإ و. ةي الاتيلزن هلم ىو نس ا
 ىلسلا فصولا 0 مزالتلا مدع ىف لاكشإ الف ىبلسلا فصولاك ناك نإف ا

 ةيملك دا تيد وحو ةفصتناك نأ 8 و . ةيدوحو ةفص سيل هب فوصوملل ىرابتعا

 تحن هلثم لخدي الو « جراخلا ىف لصاحلا ىلإ كلذ عجرب ذئنيل *'" ةيدوجولا

 جراخلا ىف لصح اهب هيف رابتعالاف ناصقنلاوأ ةلطبملا ريغ ةدايزلا امأو "7 ةياالا

 ةلماكلا ةالصلا ججراخلا ىف تهبشأ ةصقانلا ةالصلاف « هب بطاقلا رع 7

 هذه ق.ثحيلاو .ةلثلا ىف ىهذلا رابتعالا اف تعادل ال 00

 ةيهتف لئايم هيلع ىتنيو بع

 لصف

 ىرج 0 هيحاصلافصو ةفلتلالاعف الا نمربصي مذ مع كل راظنلا ىدصتد و

 هبف نايرجم الف كالذك رصصي الامو « نارظنلا هك

 تن 6 تك نإو امهناف ةالصلل ةاتاخرا 2 مك

 ةءيدوجو امن :أد تناك اعرف اهراتعا

 « ةورغلا هذه ىف داهجلا مهكرتو هلا لانعأ نيب مهعمج ىف ةيآلا نال 00

 فتمالتصلا ةرايظلال "سبل فوض ىلا نطو 0007

 امل افصو ربتعت ىتلا لاعفالا ةفرعمو عضوملا اذه طبض ىلإ جاتح امنإ ()

 ىهذذلا رم الا ىلإ ”رظن"اذإ امأ * قاتلا 'نتلا لع ءانا# كا ذك تم ال ىلإ 0



 ( ةعبارلا ةلأسملا ) ةماع ةلدألا ماكحأ ىف لو الا رظنلا 2034

 اهأو د حتتاوفهب تفلكيسال لعفي الام نأ امأ هدب اسضاكي ال: لعقيالا فو“ 07 ليقع ال

 نانمالاكف كاناوبا عقب اك« اًظبأ رهاظ وهف ةدرع لعفشال ا 0 نأ

 0 اهم ل جراخلاىف هع ا ةيفطن لاو ةيناويملا» يللا ةلوقعملا هتيهام ناف 3 ها

 نع زاتع م ىح نضطحسس ال و ضصضحست ئع نضصختت ال و ضصصخحتت 00 ةمأك

 «فاضؤوأدل ىمةيلك ص اوخ همزلي ناسن الا عونف» + ايراوطاو تاصخشتملا نم اهاوس
 ع

 0 ظل ةهارخ وك اهيرك وعل رات ارم ود هماعلا تافساو أ تطل

 رهظي مل كلذ الواو « رخآلا نع نان الا صاخشأ نم دحاو لكاهب زاتما ىتلا
3 
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 اهتقيقح ناف-« الثم ةالصلاعف تايعرشلا ىف امأاو . جر ءاذخأ "ف باع )الا ةقيقح

 ىلعالإ جراخلا ىف تبثتال كلذ ريغو ةءارقلاو دوج 0 عوكرلاو مايقل ا 7 ةيكرملا

 مح ىح ةيهاملا ةقيقح ف 2-5 تائسطا كالثو 5 ,ىس س تاهو كد وح و هلأ 5-58

 حص ملالإو « تاصخشتم ىهو « نالطيلاو ةحصلاو ؛ ناصقنلا و - اب اهيلع

 كاد ؟ناكتاذإ وأ مودعماك نهذلا ىف ىف ذإ ؛ ثالذنم ءىثب اهبحاص كك 1!

 (ةمزالةصاخرومآب ةفوصوم الاعفأ الإ س يلو « ؟"” جراخلاىف قو ايف ايفر اعلا

 اا ا 00

 ف ءةيحراخ ١ مزاوالابالا كلذ نكمي الف « جراخلا ىف هلع نأ هل حصب ام

 اف ها وأ فصو ةدا 0 ا ناف 3 يولطملا وهو : اهريغبال | 6 ا

 دق نأ نم<ىوعانلا رهاظذخأ هل“ "ل + ةطلاخل ناوكك نأ ةقف ادهيوبب(5)

 هلوميسوهلأق ىذلاهضرغ ىلإر ظن ول هنكلولاقامب درعا ا( افلكملاب م ةفهذلا

 دعب كلذ حضتيسو . اذه هجوتي مل

 جراخلا ىف عقو امب لوقن نحن نكلو . اذه.ىف نوقفتم اننإ:هل لوقي 0 0

 ةيجراخلات اداب زلاامأ . كفيلكاتلا قةيعورملا يال“ طقفةيلكلا ةقيقحلا هيلع اقطنم

 ةخص ىف كحتتو ٠ نآشاحل + لقت تاوإا عراشلا دصق ىفأ 0

 اهقدع و ةياروكأللا



 الا ؟ ىنج راح لولقتملا ىلا أ. رعايا الوعل هللا ةلطالا ف

 دع دا شم لا عولط دنع ةالصلا ن :.,عالو .٠ ديلا مير مايصت نع ىلا جحا

 ادجأ او انني ادعت اكورع

 فاكسهلحصي مل طقف ةيجراخ ىه ُثيحنم لامفألا انربتعا ول انأ (ثلثلاو)

 دقو: نييسامع ١ اظيمرم كورعلاو ناش تناك زج ا ا

 نالطبب واو نإ نيفلاخلا اومزلاو «دتقوا/ناج نيك هيلعو لس ا

 "قيد ا واع طاب م لك اذكهو ٠ احاول كلر بالة

 فالخ ىلع وهو جراملا ىف” امزالت اذإ ملاصلا لمعلا هيلع لطبي نأ مزلي هنراف

 جراخلا ىف امزالت اذإ امهنأل ( ايس رخآو ًاحاص المت اوطلخ ) : ىلاعت هللا لوق
 طاخ مث نكي ملف * ” احلاص اصلا لمعلا نكي مل”  ىتاثلا فصولل امهدحأ ناكف 5 64 4571 5 5 00 :

 رك
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 اذه لظيياةب الإ نظن وراتب اماوءافاضاامإ , ةادجئاو الابغ راي ليا

 دضي موه دوصتلا نأ لع كلذ دف «نيفلكملا ف <70 كاملا كب اا

 حراخلا ىف وال نهذلا فقل مع هيلع

 را - كاوا مالا 7 و رم ةيفهدلا زم لاننا: لوقي نأ ىلاثلا تبحاصلو

 8 00 . عراشلادصاقم نمثلاثلا عونلا ىلا ةلأملا ىف مدقت اك 6

 و تقو ىف الثم داهجلاو جحلاك ءاضعب داضي اهضعب نأو ةحازتم قوقحلا نإ
 0 رك ذ ام حلا هريغ ىف صقن ىلإ ىدؤي اهضعبو

 .1٠ نوكيف «ءىسلا لمعلا همرلي ام ىجراتلا هدو و نوك تيا

 نا اصلا لمعلل ًافصو .ىسلا لمعلا ربتعا اذاف ىأ ؛ هيف ملكتملا عوضوملا
 « نيامعامهبمست ةء. الاو ؛ دحاو لمع لب ؛ نالمع كانه نوكي الف ىجراخلا هذوجوب

 : «.اقمو حالصلاب امهنم لك فصو قبتو
 ديؤيو . ىناثلالوقلا ىذتقم وه 5 ىنعي ( ىناثلل فصولاك ) لصأ الا لعل 0

 ( رخ الل فصولاك ) ةياالا نع لاكشالا باوج ىف ىن الا هلوق حيحصتلا اذه
 ممل احلاص ام )دعب يزن كان اجب :ىسلا و أ ) ةلمج انه داز ول (:4)

 ىف دعب لوقيس ا( تايداعلا ىف ىرج ةيدابعلا روم ال أ )0(

 ةدسافلا عويبلاو نيكسلاب مبذلا



 ( ةعبارلا ةلأسملا ) ةماع ةلد الا ماكحأ ىف لواالا رظنلا . نبأ

 كلذ دنعو . ةيداقتعا مأ ةيلمت تناك أ انيلع ءاوس « ةيجراحلا لاعفألا كلذو

 1ع وك ازيبلع كحلا نوكنفا# ةفوصوم مقت نأ دب الق

 كف دع ده ةعامش("”كلمزل لاغفألا ف ىنهذلالوقعلا بتمعن مو ذل( قاتلا )

 نيك نأ جراخلا ىف همزاول نم للؤق وأ لق لك 31 ماكح الاب راع فورا

 هنالطب رم دقو . . مدقت ام 20 رياك

 30 ال12 ةرع يدا فاعلا البطل اولاد ل ردن قاف حباشلو

 نإاف ؛ قافتاب لطاب كلذو « قالطإب ةيحراخلا فاصوألا 0 ةككراخلا

 ىف غئاس لعف ا "1 اذ ول وعاو ب ةفنارشل ىف مولعم عئارذلا كارم

 ” كركم كلا« ناوايعلاو مثالا ىلع وأ ىوقتلاو 0 نواعت هنفو هسفن

 ى ام ئاطن# قذلارزادعملا درا .جراخلا ابعت واع, طحالب اجا ملاد)

 نم هيف دب الف جراخلا ىف عوقولا رابتعاب نوكي امنإ اهيلع محلا ناك اذإو .نهذلا

 نرتقا ناف . جراخلاىفاهيلع نوكتىّبلا لاوح الاو تايفيكلا نم فاصوأالا ةاعارم

 مالك :ىوعددرجب اكاش 1 ا ا .افيييفأ ايفل أمم

 مالك ةلباقم ىف

 مارح كرت هيفن وكي نأ همزلي هنأ مولعم و ؛ حابملا 2 جراخلا انريتعاول ىأ 2

 دوج و ىلع انعم نوقفتم متن أو ىنعي ٠ ىعكلا لوقي ام ابجاو حابم لك نوكي نأ مزل
 ةيعرشلا ماكحالا نمض نيفرطلا ىوتسملا حاملا

 هعنم حض امل الإو . اعطق ةيجراخلا فاصوالا هيف تظحول ىأ (0)

 . حابم لصالاف مثالا ىلع ىوقتلا وأ ةعاطلا ىلع ىوقتلا هب دصقي لك الط (4)

 ىلا عئارذلا دس ريغ رخآ عون اذهو . ةيصعملا نااككاطلا "511 ملال

 تارا امو قر ساو ناكل 81512 1 الا ال نأ
 ةمحو . ناعونلا ناذه : اهيلع هنكح ىنبو ةيجراخلا فاصوالا هيف عراشلا ريتعا ام

 عا او امورغ دنعو سمشلا حولط دنع ةالصلأو ديعلا موي موص نع ىبنلا

 (ىبنلا حصي مو)هلوقف.ادرجب ىهذلا لوقعملا رابتعا نالطب ىلع ام لدتسي ةثالثلا

 وهامبإو ءهل الباقمسيلو ( فاصوالا ريتعت الأ مزل ) هلوق 00 لخارد

 ةجراخلاف اضوالاهيف ربتعا ا امهيف ريتعا ىذلا نواعتلاو عئارذلا دسأ رب هما عارم



 «هف  ؟ ىجنراجلا لوذتملا نيل متل قيعدلا:لوقتملا لا ةلذالا فرحت لك

 رادلا ىف ةالصلاىلا رظن اذا:امف نب رابتعالا نيب قرفلا رهظي.و .:اهريغو تاراخالاو

 نصقتت ىلاهفاضو الاو تاهوركلملا قم ى- اول ىلا للملا وا 00

 لا الا راه تكلادكم 00

 ةيلوقعملا ةهملأ ؟ وهنيتهجلاىأ ىلا ةلد الاف رصنف القع نارابتعالا حص اذإف

 ىفتقم وه لب .« فالخا لمتحم رظن لاحم اذه ؟ جراخلا ىف لوصحلا ةهجل مأ

 ضوِضَتْم .بعاذملا ةلذآو اةي وصخلارادلا قيتذاصلا هلاك ىف ص

 لستم هاما ىزتماف لات الدلا سارلا نير ككل كل لع ىف ةنيبم اهيلعا

 : نب رانتعالا ل َْى عراشلا

 8 50 الا ىلع لدي يف

 قلاع الا قئاقجلا وه اعإ هيض ريحا ةأة دنع ربألا وأ هيروسألا نال

 لكفلا انسّقوأ اذان اناا «كايتعالا ف نيهدومأ اذه و ةامسالا كرت ل اا

 الف الإ و حص هيلع قدص ناف ىنهذلا لوقعملا كللذ ىلع هانضرع

 نأوه اعإ ريجتلاو ىولاو رود نم دوصقملا نإ : لوفي نأ ىاثلا بحاصلو

 روماالا [لب : ةينهذر ازومأ الديحبراخي الا هل ناوكم ىجء اهات 0 موق

 4 دايشالا لب لقعتلا سفن سيل ناطخلا دوصقمو 6 باطما تاموهفم ىف ةينهذلا

 جراخلا ف هب نرتقأ 4ب و لك انكفو . ةلكاق نوكف 6 كك د ميك ارد

 ىف مالكشلا نم ىلاتلا لصفلا. ف فلؤملا هلصفيس ام لع « اذساف:نوكب ةدسنم هف اك

 ماجسنا رهظيو « ةلأسملا حضتت نايبلا اذمو . ةيدوجولاو ةيبلسلا فاصوأالا ىف

 اذه ىف هتك واعو « فل ٌوملا ةدام-ةرازغ رهظتو « نيرظنلا ناذه نم لك ال

 كبدعاس: اه ىهاونلاو.رماو الا ىف ةثلاثلا ةلأسملابو كفلوللل أسر ا

 رماو'الا ىف ةلأسملا هده ى.ىدم الا كد دقو "انه ةمالك هب انررت ا

 تُئش نإ هعجارف ديقملاب رمأ قلطملاب رم الا نأ محصو

 .لك لباقم ىف رك ذو كلاثلاو ىناثلاو لوأالاب اهنع ربع « ةلدأ ةثالث هل ركذ ١(

 ) ىناثلا بحاصلو ( هلوش هكدا بهذملا فرط نم هتضراعم اخ



 ( ةعبارلا ةلأسملا ( ةماعةلدألا ماكحأ فر لالا ا

 دك 0 ادا كلا را دج وأ ةميلكلا لعلا نأ كلذ ناعف -

 َنح ادرج هتيهأم كلا 210017225 1 ةيحللاو اهيلع ةدئازلا فاضو ال

 ا سل دس ل ل

 الا دو . ةمرال ريخوا ةمرذل « جراما ىف ةةحاللا ةدئازلا فاص رسال فاسأل

 0000115 0 2 نع اهف روصتب داقم انين رومألا ةداصلا 21 سراثلا

 عوببلاو لنا نم « تاداعلاو تادابعلا رئاسو ؛ جحلاو « ةاكزلاو « ةراهطلا

 00 مدا انتم ىه اذه"ن] ل |اق نيرابتعالا نابع ديمعلا 0 (ةلجتا ف

 رص هالثم نم لا عراشلا لصق نإ. لاق نم ىنعي ةبوصغملا رادلا ىف ةالصلا 2

 ا هاكلرأو ةطتارقل [فروتننم هبا رومأملا لعق اذإ هنأ هلع ىدب ىهدلا لوقعملا لإ
 .ءاوسو:ةيجراخلا تافصلانم هسباليامع رظنلا عطقب احمحناك نهذلا ىف هل تربتعا

 مكلنقم نق 3 ةيعرشلا ةقيقحلا نم لوقعملا ََص ةدئارلا ةجراخلا تافصلا تناو أ

 ءرادقملا اذه لصحدق عراشلادصقنأ ال ؛ هب رومأملا مص « اهيف سيل مأ«ىهنلا ىضتقت
 الا دما راع راصلا ردلا دصق” ىدلا ئهذلا نادقملا وها” نال كلذإو ف نكو
 تاع كلا راعا نمنع امنإ ددعتلا] ال . ابفددعت ال ةدحاو ةهج وذو .هفف ددعتال

 ٠ ةيعرشلا. ةيلقعلا هتقيقح ةهج نم هيلا رظني اممإ عراشلاو ١ ةيجراخلا لاوحأالاو

 اراد نأ كك ةلوص اللا ةدعاقلا' لع ءان.خ لحتس دئحو, «٠ دحاو :نث هو

 تاك ١ د رن ] دج توضخملاناكملا ىةدلصلا اتم اس هما تاو وا

 م جراخلا ىف ام قلعت ام ىلإ رظن الو ٠ طورشو ناكرأ نم اهتقيق> ىف عراشلا

 42 انا نازح لاو تاما نس ماج ع د0 6 1 ا تفحو
 نك لمعلا نورك حان وقم نيا دك نيكو داق ةيعاانلا هةيمظا ب ةاقاؤلا
 .فرصنم نأ انلق اذإ امأو . اذه . عوجملا داسف ىضتقيف دساف ءزجو حيح ءزج نم

 ل1 وسال انعأأ: كقورعتتو اا نمادلا/ لاول |ذنلات يوان زيازدتجلا :لزيةلدكلا

 2 تاج وجار“ ةفوالل وأ دار فآالا1 كلاتأ ةقيفح فا ةاخاذ ناؤكت ةتانفكو يضاتتم

 ةيعونلاهتقيقخ نع ةدئارلا هتاصخشم لك الثم. ديز ىف ه . عون ىأىزجىف نولوقي

 هف هب رومأملا هب نزرتقا ام لك نأ مزل ._ كلذ انلق اذإ - رك وأ هنم اءزج ةريتعم

 ناكمف ةالصلا لثم ف ؛ ءزكك وأ هل اءزج هيف ةربتعم ؛ لاوحأو تايفيك نم جزاخلا

 نم تنوكتدق نوكف ؛ ةالصلا نم ,زك بوصخم اب عافتتالا.عرشلا ربتعي«بوصخم



 اول (ةعبارلا ةلأسملا ) ةماع ةلدألا ماكحأ ىف لوألا رظنلا

 تقال « نيموي ىف - امهنبي امو ماك لاو لابلا قلخو ىعرملاو ءاملا جَرَخَأ ى)

 هللا كاك - ناكر تاومسلا تقلخخو « مايأ ةعبرأ ىف ٠ ع * نم اهيف اموضرالا

 يقدر م هللانإف 0 م كلذك لزأ/ىأ * هلوق كلذو ؛ كلذ هسقن ىبعس اهحرأ 0

 هللا دنع نم 6-9 نآرقلا كيلع فلتحت الف .دارأ ىلا 4 020

 تاو ف لاقام ماع ء اذه

 راس دكه . هبا نم تاو « هتلر لرد اخ لدعم لح عيمج 9 نيبي وهو

 ناكر لو) : نوخسارلا هيففقو امو « نيبلاطلا ىلع لكشأ امو «نونعاطلا رك ذام

 ناِبتللَد نم دابتحالا بيك قو ( اريك انالتخا هفاودحوإ د >0

 ةنسلاونارتلانع فالتخالاو ضقانتلا مفر ىف سائلا لا دقو هني دش 0
 هناظم ىف هباط ليلغلا ءافشو عابلا دمو الظبلا ىلإ فوت ل

 ٠ يلد ةعئارلا هانا اب

 عازب ال اذهو ٠ اهبسحأ ىلع نيفلكسملا لاعفأ ليزت ةلدألا مضو نم دوصقلا

 نم رابتعاو « اهتيلوقعم ةهج نم رابتعا: نارابتعا اهل نيفلكسملا لاعفأ نأ الإ ؛ هيف

 جراخلا ىف اهعوقو ةهج

 نم امأرحاجاو دحاولا ثلا نورك لحتسي,ز ةلأسم طير شلال
 لوصالاىفنيتروك ذملا( ملا بولطملاف قلطم لعفب سمأ اذإ) ةلأسمم و ( ةدحاو ةهج
 مهفالتخا ببسنيميو ماقملا طسبينأ فلؤملادي رب .هيلع بتكامو بجاحلا نبا عجار

 ؛ىجراخلا و ىلقعلا :”نيرابتعالانايبب الوأدبف « ةبوصغملارادلا ىف ةالصلا ةعص لثم ىف

 «كولطلا نأ عيالو- ةيجراخلا وأ ةيلقعلا ةهجلا فيلكتلاقلعتمنأ ىف مالكلا ددر مث

 ِء هنمرداشإام ريغ رخآ ىعم هلق 3 ليقنإو أنه 2 04 ىقعلا #72 سفن وههليصحت

 جراخلا ف لعفلاانعقوأ اذإ )هلوقب دعبدب 0 هةضوغ داع لاح ارامل ناكل

 ( الف الإو . حصهيلع قدص ناف . ىنهذلا لوقعملا ىلع هاتضرع

 ةالض هلع قدي .امأ ٌريتفملا' نأ: لع 1 ) قه: ةلدأالا ءاقأ ى اضيأ ةلؤؤقو

 م م م ج  تاقفاوملا



 ( ةثلاثلا ةلأسلا ) ةماع ةلدالا ماكحأ ىف لوالا رظنلا ا

 ( اثيدحسانومتكي الو) . ( نولءاستي ضع ىلع مهضعب لبقأو ) ( نزل اهيا

 اكسس مق راهانب ) : لاقو . ةي"آلاهذه ىف اومتك د قف ( نيكرشم انك اماني )

 ليف اننلا قلق ةركك ذأ :("اهاح د كلذ دبا ضراالاوأ) :هلؤهن ولا دعنا( [ناوللف

 نأ ىلإ - نيمو ىف ضرأالا ”قلخ ىذلاب ”نورفكتل كشنرأ ): لاق مث ءضرألا

 0 ل نار هكا وقل تيوس قنا ا

 ' (ًاريصب اعيمس ) ( امكحاري زع ) ( احر ًاروفغ ا كو ) ةلافب ناكل نكات

 ىفم مث ناك هن اكف

 روعللا لإ ني لوألا ةحبتلا ىلإ ينم تان هلا )+ قلب نب الاف

 كلذدنع باسنأ الف « هللا ءاش نم الإ ضرأالا ىف نّمو تاومسلا ىف نم قصف )
 . ( نولءاسي _ضعب ىلع نم 1 هر يالا يااا
 1 نانا يلح هللا نومتكي الو( نبك شُم انك امز ؟هلوقاكأو

 لف مخل « نيكرشم انك ام» لوق اولاعت : نوكرشملا لاقف « مهب ونذ صالخالا

 0 مكبال هللاَنأف رع كلذ دنعف « مهيديأ قطنتف « مههاوفأ

 01 ا د كاد( نضرألا ع يوت ف لولا 0 اورفك نيذلا
 ضراالا احدا © ني رخآ نيمو ىف نها ةوسف ءامسلا لإ! ىوقتا مل «ءامسلا قلخ مث

 لخديف ٠ 1000007 تلطر مأ ا قدنعاطلا
 هركذام رئاس اذكهو ) : هلوق رهاظو ؟ نيبلاطلا لع لكشأ ام مسق.قأ ةلاَوَس

 نيلو ؟ جراوخلا نم عفان ناك له رظنيلف . لوالا مسقلا نم هنأ ( خلا نونعاطلا

 ثكالاثلا رجلا ق فلما تنأر مث كلذ ند عقاولا ىلع لدي ال هعم سابع نا

 ديريلاتقلا نم طرقنب ةدابععجر م : لاق نأ ىلإ جراوخلا نع كح ماضتعالا نم
 لئاسلا نع ىراخبلا ريع دقو اذه جراوخلا نم فنص مثو ةقرازالاب وه اذاف ةالصلا

 ةروسثيداحال ىنالطسقلا ح رش ىفو قرزالا نب عفان هنأ ىلع حارشلا قفتاف لجرب

 عمتجاف . جراوخلا نم ةقرازالاةفئاط سيئر سابعنبال هتلئسأ دعب راص هنأ ةدجسلا

 هرخآو هلوأ مالكلا



 ا لوفعلا اءاطم فانت رت عر كلا ةلدألل

 اك « هاوه عابتا ىلع ءانبف كلذ اهيف مون نم نال « كلذ اهيف سانلا ضعب موت
 5-2 07-2 1 لا

 ةباشت ام نوعبتيف تر ل اق : ىلاعت هرقةيولاةيل

 ناك نإ هناف « حيحص ري ىلع ءانب 94 ال ( هليوأت ءانجباو رقنتفلا انج“ هدب

 اهنأ نضرف نإو ٠ فلاخم ىلإ ال قفاوم لوقعم لإ عجار هيف ليوأتلاف كلذك

 اددهو + ايله هتفلاخلال + نيئراخ ومال ةدودصمااننع لوقعلاف هلا الإ دح ك1

 . ةريثك لم ىلع ىوتحلا مالكلا ىف قا كالدكت' ةركاؤلا لفك ا

 ىءحعالا كلذكو . فالتخالا اهيف رظنلا رصاقلا مموتي امر ؛ ةريثك ناعم رابخأو

 جاحتحا ناك انه نمو .هب لهاج وهو هيف رظني امب ملا هسفنب نظيىذلا "'”عبطلا

 ”ةفلاخلاو ىضقابتلا ةنسلاو نارقلا لع نيدحلملا ىوعدو ا كلثتلا ن0

 ىف مهل نذؤي, ل نيح اوضاخ « عيرشتلا مجم مهلهج كلذ ىلا اومضو « لوقعلل

 نييبرع ناكل ةنسلاو نآرقلا نإف ؛ اوهاتف « هيف ضوحلا مهل زجن مل امفو «ضوحلا

 ماكتب نأ هل لحب ا مههدصاقم فرعي. مل نم نأ اك ىنرعالا | موق رظنيل نكي م

 فلتخي مل كلذك ناك اذإ هنإف ءامه اع نوكي ىتح رظن هل حصي ال ذإ « امهيف

 ةعيرشلا نم *"” ءىبث هيلع
 قاب هربا للاكل قوز الا نونا نارهف دوصتلا لب تيت ل

 : هل لاقف

 ذئمون مهنيي باسنأ الف ) : لاق .”ىلع "'”فلتخم ءايشأ نآرقلا ىف دجأ ىنإ

 ريباعت مهيلع تبلغ نكلو احح رع ءان اهنا اسس 01(

 دحاوال ن وكي ةعامجلل نوكي ام ( ان ) ظفا نأ اومبفي مل ىتح محل نيرواجلا ماجعأالا

 هسفن مظعملا

 . امتالاهتساو ةيرعلا ةغللا ف فعض 56 د هوشنم فالتخإلاف ىأ 0

 ًاعمد امض وأ ::ةعيويفلا دصاعتم ل را

 مدع وهو « ىنأثلا ببسلا نم ءاج فالتخالا نأ يف رهاظ لاثلا انه 2

 نم ناك لهاعفان 5 ىمالكلا قبيو . تابالا هيلع تفلتخاف « نآرقلا دصاقم ةفرعم



 ( ةثلاثلا ةلأسملا ) ةماع ةلدالا ماكحأ ىف لوألا رظنلا م

 ىلع ةيراجةلد الات ناكولف . عقاولاوه اكل قعلا )هب لزب باطخنع ءىثان كلذ

 هلام ةهج نم هنأ مهف عقو اماف « فالتخالا اذه دايتعالا ىف عقو امل لوقعلا تالقعت

 ام هحوب ولو لوقعملا نع جورخ
 ال10 لا اها نانا زل حماوف نأ ل والا رد تارك

 5 د لل اع يلف ةئيلا, اقل هيكون الا اهم انلق نإ ايل ون ا

 « لادمعألا نم ءىس ىلع اليلد هنو نع جرح كلذ نع جرخ اذاف 6 نكاح ىلع

 كا ةمل تلا في ككاست هنا ذل هاما معنا مسقلاف لس نإو ؛ هيف نكح امم سيلف

 ل كاع ال ء[حإ اهل لدعلا ةيكلإ ه مرخنت الو هل كحال أل ةاذلاو

 ىلع نكل ًاموهفم ىدؤي ام ىلع مالكلا اإ « هيف انمالكس يلو « همهف ىلإ لقعلا

 اا تي ول اع مطق ان نقلل ع ةظرايرؤللا حماوفو « لوقعملا فالخ

 ةرطلا كو 2 فيتم لع الإ نكت

 تال ا ردعلا تامتم ضوافت اع تفل تارتاشلا ناد تالا نكي

 همبف نع فعضي ىأ (1)
 ىأ ( لاح ىلع فيلكت هب قلعتي امم سيل ) هلوقو . هانعم لقعي امم ىبف أ (؟)

 يدل رأ ةيلقلا أ ملاغالا قف يماولع ) *ءلاعأو داع نحو الوم ره

0 

 (خلام رخنت الو) هلوقف هاياضق فالخ ىلع هنأ لقعلا مبفب : ىعمل ةيدؤم تشل امال

 ا باوجلا حور وه
 نك .. تراقتم نما علا ين ل 2 كات باوجلا هيف جج 2 5ك

 لك يفانت نم اج اهتز ازنا ل وقنلا دورا فرك | وال د
 وهو ( حلا ةدحاولا ةلمجا ىف ىنأي ماذهو ) لاق كلذلف « اهيف تقرفت ىّتح لوقعلا
 نوكيىذلا هابتشالا نأ الإ صاخ ناونعب هل نونعي ملنإو كيرف 6 بالا
 سعفان" اقلا كك رفلا هلاواش ل! قعيأا ا ككنتت هل ناعما راخالا نب

 ىف هب دارملا سيل ( خلا ىتأي اك اذهو ) هلوقف هللا الإ هملعي ال اميف لخدي الف

 لوقعم ىلا اب عجري ابيف ليوأتلا نأ صوصخ وهو ؛ كلذ حلصي ام ل٠ مدقت ام

 ( خلا امنأ ضرف نأو ) هلوق فالخن قفاوم



 58 لوتتلا قت قاع لمنع فلا كحال

 لوعتلا ااا« لولا يدل 22 با رك لاا ماعتم لهاجم ىف الو

 قاعك ىارؤكنلب هولا دلك طيس والا ةقيطتلو لسة هر ا

 ماهفبالل ةعب رشلا عضو ىف عراشلا دصق نايب ىف « دصاقللا

 : ه>وام ريغ اه لوقلا نع دصي « ةضي رع ىوعد هذه : ليق نإف

 اولاق سانلا ناف « روسلا حماوفك ؛ الصأ هانعملقعي الام نآرقلا ىف نأ اهدحأ

 ءاملقلا الا هفرعي الام هبقو © برعلا الا:ةفرعت الام ةيفو ع روما ةفرعي ام نارقلا ف نإ

 ؟ لوقعلا ىغتقم ىلع مسقلا اذه ناي رج نمو 10: اللا هقرتس لاما هيدو كنك ١

 ا الا رق لا ل تاما ل

 اك ا محلا 0 ( ةيعورفلاتأحاستملاك 41لاع هلا |

 مظعملاو « ليلقلا الا اهمهفي الوأ « الصأ اهمهفت الف « لوقعلا ىلع هباشنت اهنأالا

 ؟ لوقعلا مهف ىلع امنايرحي لوقلا قلطي فيكف . اهمهف نع نودودصم

 اوي دعو (باقرف انا شانلا قرش ىحجلودعلا |عاسفلتسلا ءايشأ 5 نا

 هلع رادقم ىلع "لك الاوقأ اهبف اولاقف « نوحرف مهيدل ام بزح لك راصو ؛ ًابازحأ

 نار ىراصنك ٍء ةكلهلا ىلا كلذ هادأ ىتح هاوه هيلع بلغ نم مهنف « هنيدو

 . « انقاخهو « انيضق » و « انلعف » : ىلاعتهّنلالوق ثيلثتلاب لوقلا ىف اوعبتا نيح

 ضقانتلاب ةعيرشلا ىلع نيئعاطلا « مالسإلا ىلا ءامنالا لهأ نم مهدعب نّم مث

 0 سو هيلع هللا لوسر مهب ريخأ نيذلا.قرفلا رئاع ميلي مث « فالتخالاو

 انفال كا صاخلا مكحلا ىف ةحلصملا نقم طخلا 3 او هلو

 كلذ ةلزتعملل فالخ ىلع ىأ ( خلا نأ ال ) هلوقو . اهدايقنأ ىنعم

 تايمايقملا نال كال .اشتملا مسق ريغ مسقلا اذهورلا هرقل عاف هنمو 6

 ىناثلا نوي ل 54 كود الف اذه" امأ بسس لما هالة د17

 اهمهفتالف ر هلوقو. فللا بيتارت ىلع ( ات ابماشتملاك) هلوقو «لوالل ًارياغم اه>و

 ىلع ةعورفلل عجاأر( ا ابمهفيال وأ ) هلوقو ٠ ىأر ىلع ةيلوصالل عجار ) الصأ

 رخ الا ىأرلا ىلع اقلطم تابءاشتملل وا مدقتملا ىأرلا



 ( ةثلاثلا ةلأسلا ) ةماع ةلدالا ماكحأ لف را اارطنلا "1

 ؛ ملانلاو ىبصلاو هوتعملا ىلع هموزل نم "١ دشأ لقاعلا ىلع فيلكتلا موزا ناكسل

 01 الام هناي ئذلا لقاعلاا تذل 1 ن ذقت الوأ قدك يتلون لنفمال ذإ

 ءالقعلا نع اطقاس نوكي نأ مزل ءالؤهنع اطقام فياكتتلا ناك 1 هقيدصت

 دباب دلا( عد وام ناكل فازنشلا( ضر لفات كر ذو" لاتحب

 اوناكم مالا ير رقاد 3 لت ار افكتلا نكن فانك نك را

 نور ونكت سو هيلع هللا ىلص هنا هب ءاح ام در ىلع صرحلا ةياغ ىف

 ا و نكو ةراتوا نوقع ةزانو م رحال 2" نورك ةراقفا ا اكو هيلع

 ل كبار ل ا اع اا رك ا تقلا

 ا ا ا نسخ انهن قروش لوأ ناكر
 ىذتقم ىلع هناي رح اوفرعو « هيفام م اولع مهما 02 كد ىش كلذ نع نكي مل اماف

 مو ؛ ناك ام مهرمأ ا رو 0 م ل ا

 هّيع ةيفن قاعطات لاكتف ؛"قكدلا "ابن لمكة كرتع

 كح © لوقعلا ىمتتم ل يعاب رجل لع لكم ءاردتسالا نا( سنن

 ( دناعم دانع ق مالك الو 98 ةقراكالا هال اتا ةححارلا لوقعلا اهقدصت

 لقعيو همداصي هن"ال  هعنمو فيلكتلا داضي لقعلا سفن هدنع لقاعلا نال ٠ )١(

 هنالمذع ىدلاف“ هلل ال "انف هدنع سيلف « الثم نونجلا فالخم . هفالخ

 2داوقلا ل11 لقف قمنا قفار ةنال 1 كس لقافلا اما كاكا دعم رع

 ئوقأرو دك 1 هنعا/ىاثلاب نكشف 1 هدتضإمقلا اب حلست نمو

 ريح كلا هقبس عم وأ * ذاع قش لطب ( كاذ و هازل ىأ و (5)

 ىرهاظ ( ابقدصت ) هلوقو . ىلقعلا دايقنالاو قيدصتلا هعم ىنأتي ال ىذلا هارك الا
 امأ « ةنسلا لهأ ىأر ىلع تايلمعلا ىف رهاظ ( اهل داقنتو ) هلوقو تايداقتعالا

 ىضتقم نسحلةقدصم لوقعلا نوكتو ؛ حوضوب آعم اهيف نايرجيف ةلزتعملا بهذم ىلع
 ىأر لبعو ) نسحلا قم لقعلا كردي امل ةمدلم لكلا ناوك كرك : ةاذكذلا هذه

 املا ئساإف اقرأ ظايلععلا#لدأ' ى واج لاوغللا ادايقنا نارك نأ: نكع اهلا نأ

 وأ ةيويندلا دابعلا ةحلصمل الإ ءىجت مل درطم هجو ىلع هعيرشلا نأ ماع هجوب كردت



 ف ( ةثلاثلا ةلأسملا ) ةماع ةلدالا ماكحأ ىف لوالا رظنلا
 ا اسس ساسي” سس سس مي ببث

 د ةثلاثلا ةلأسلا

 : هوجو نم تادرلد/ليلدلاوند لولا ايانق اتا ةيع لة

 اهنكل « هريغ الو ىعرش مح ىلع دابعلا ةلدأ نكت مل اهنفانول اهنأ ( امهدحأ )

 ةلد الاثنا كلذ ناك 5 علا اياضق ىلع ةيراح اهنأ لدف « ءالقعلا قافتاب ةلدأ

 لوخدلا نم اهاضتقع اوامعي ىح « نيفاكملا لوقع اهاقلتتل ةعب رشلا ىف تبصن اعإ

 ىدماع ب اما لم نا دان ل اهفان ولو « فياكتلا ءاكحأ تى

 ماكح الاىلع ةبوصنملا ةلدألا اذهىف ىوتسيو . ةلدألا 3 نع” ةطراخلا 0

 ةيفيلكتلا ماكحأالا ىلعو « ةيبللالا

 «قاطيال ا افيلكت اهاضتقم فيلكتلا ناكل اهنفان ول اهنأ "7 ( ىتاثلاو ]

 روصتي. لب 6 هروصتي, الو لفعلا هقدصب الام قيدصتب فيلكتلا ةهح نم كالدو

 انضرف دقو « ةرورضقيدصتلا لقعلا ىلع عنتما كلذك ناك اذاف . هتدصيو هفالخ

 لطاب وهو 6« قاطي ألام ف كش ىقم وهو © قيدصتلا ىناثملا ببكللا

 لوط لاك أمسح

 « ماتلا ءارقتسالاب اعطق تباث كلذو « لقعلا وه فيلكتلا دروم نأ ثلاثلاو

 ىف حضاو اذهو ٠ ةلمهملا ةميهبلكهدقاف دعو « ًاسأر فيلكتلا ّ راسا ف

 هيضتقي امفالخ ىلع تءاج ولف « فيلكتلا موزلىف : ةلدآلاب لقعلا ود

 ( ةلدأ نكت مل ) هلوق وهو ةبط قا ى كانا رق ل ىلا
 ةيلدعلا ماكحأ الا امأ تاداقتعالاو ةيهلالا ماكحأ الا ةلدأ ىف رهاظ اذه 69

 لوالاك نوكت نأ نكي هوجولا ةيقبو . لمعلادرجم لب قيدصتلا اهب بولطملا سيلف
 تايلمعلاز تاداقتغالا ةلدأ اهف ىر

 الإ كلذ نوك .الوجىأ ةلدثالا, قيدصتلا نم لقعلا نكم راتعاركأ 0

 ِ 1 . هاباضقعم ىفانتت 0 ابم لقعلا قدصي نال ةحلاص اهتاذ ىف ةلد"الا تناك

 ربتعيال هنأ رهاظف لعفلا, قيدصتلا امأ



 ( ةيناثلا ةلأملا ) ةماع ةلدالا ماكحأ ىف لوالا رظنلا 1

 « دوحوم ربع هنا ىلع كك ءارقتسالاو 0 ف ديعام ريغ لع عرش تابنإ 0

 كالذ عم ىسي الف 3 ةمد رلا لح ىف 0 ع قالطإلا ىلع هب كاذعلا نانهوي ناذهو

 ؛عرشلا وصال ضراعم -- ىعطق لصأدل دهشي مل ثيح نم سهنأالو ؟ هتويث نظ

 5 دوؤدره اذهف « دودرم ايعطق اح فلاخ ام لكو « ةفلاخ ةقفاوملا مدع نك ذإ

 هدي لا فانت تباع هكا لك وقنا ومس نأ نال الاون لئاغلو

 نإف ءاضيأ هيف ةفلاخ الف لصال اققاوم نكي ل نإ و وهو « هدارفأ نم درف اذهو

 9 ءلا لصأ ! سيو ناذراءتيف « ةفلاخلا مدع 1 دضع ةقفاوملا مدع درلا دضع

 1 تريالزت اهلا 2 مالسااو ا هلوق 000 3 هنم دحو دقو 0 نالاب

 تالف هبي قالب اةناك نإو 0 سايقأأ ب هع ًَق تت رغلا بس اعلا املعلا لمعأ دقو

 هتحح ىلع ليلدلا لداذإ رئاض ريغ

 لصف

 ىلعىعطقلا ليلدلا ةماقإاب سيل ىعطقلا لص الا ىلا عوجرلاب دوصقملا نأ ٍلعاو

 لب. «,الثم بجاو سايقلاب»وأ دحاولا ريك لمعلا نأ ىلع ليلدللاك « هب لمعلا ةح

 9 0 ذ الو ا كد 2 مدقت 5 كلذ رك ضع دارملا

 رع هللاو نزعل واخ اللا ةدضقب عذلا»/ لعل اقلاع يفض ندور هل كل رككدملا لكاتب

 ريتعا دقو « لك ,ةلدأو,لامهالاولامعالا :ئيهجوف هبا ابييش انه ام: ناك ثيحو عي

 ةلد“الا ىف ًاريتعم انه هببش نكيلف سايقلا باب ىف.هب هسثملا ءاملعلا

 : ا م يا رلالل
 هانع ام صخأ اذهو ء هب عوطقم عم هانعم ىف قفتي نأ انهضرغلا نآل (؟)

 هنكلو ٠ هانعم صوصخ عوام عم قفتم ريغربخلا ىنعمن وكي دق هن ال , نويلوصأ الا
 ربخ لمعلاى هو اهب عوطقم ةدعاق تحن هلوخدل هب اعوطقم دعي هب لمعلا ثيح نم

 نويلوص“الا هانع ىذلا ىنعملاب ىعطق ىلإ عجار هنالاقي ثري ال لتاقلا ربخف دحاولا

 سصحا اماه لاكن ذل ع وطقم عم هانعمف قفتي مل هن"ال ؛ انهدارملا ىنعملابال

 0 ثول كرار ا



 "8 ددرتف فلاح و نفاذ ناف . هدر بجو ايعطق فلاخ اذإ ىلا

 0 0 ل 1 ل 0
 ّ 1 3 لاق لوقو 8 "لأ ضورعلا دا ماعطلا ند رخا نسح مو اماو « هتميق وا

 الصا هل ناب ةداهش « رخ الا لوقلا ىف هب لاقو « تباثلا الو أطوملاب سيل هنإ

 اذه تبث اذاو . رخآلا لوصالا هذه داضيال ثيحب « هيلا هدر حصي هيلع اقفتم

 ١ نإةلأسملا هحو رهظ هاك

 ؛:نيقنال « لاك ذقفار بمرزغلا ننيناثكأ إير "يابو زظم ع نر

 كله كله ول ديعلا ن الا عروس ةةاعل اون بيع هب ربظي مث هلغتسي

 ىرتشملل نيالا نأ ىضتقي وهو ىنعي ها نامضلاب جارخلا هيف نوكي اذه وحن وءهنامض ىف

 ىوقأ ةارصملا ثيدحنأب (الوأ) هنع بيجا دقو كرا نم عاصلا هنع دري فيكف

 ىف .ارمثلا لبق الصاح ناك ىترصملا نبللا نأب (ايناثو) نامضلاب جارخلا ثيدح نم
 نايضلابىرتشملاه محي آلف ,"ىرسشملا دنع ثدحت امنإ ىلإ ةلغلا نم سلف 6 2

 لين ح رش هعجأ رم نم ىملعي امل رب نمو أددحم 60062 تناك امتاو هتمبق نم دبالف

 نال كلذإف 0 اطويضم م نيعقوملا مالعأ نمو ؛ مكر قف كولا ناطر

 هنأ ةيكلاتملا دنع هلع لودملاو .رخ الاءلؤص الآ هذه داَضِن ال هلع اقم

 توق "َكلاَع نك كايا و ةةلاينأ ا ولاقوا لال كوت كلاغ وم افامادال

 . ةنيدملا

 كفرت درجك كل نيع َّق هنيع زاتعغا تدين ض وهو هب هيدش 0 ىأ / ١)

 وأ مكحلا سنج ىف هنيع رابتعا عامجا وأ صنب تبي مل نكل ؛ هقفو ىلع مكحلا

 تبث امناو . امتالم ناكل الاو مكحلا سنج ىف هسنج وأ مكحلا نيعاق هج

 ضراعي : هتجوز ثرت الل توملا ضر ىف تابلا ىف لاقي نأ هلاثمو ٠ سابيقلاب

 امنوك عماجلاو . هثرإ مدعب مكخل « ثريل لتاقلا ىلع ًاسايق ءثرتف ٠ هدصق ضيق:

 وهو ةحكاضصت همأع مكسحلابيترت ف « بس رغكساتم وهف 5 كاسر نرخ امرحم العف

 لب . مدقتملا هجولا ىلع رابتعالاب لصأ هل دبشي مل نكل  ءارحلا لعفلا نع امهرجز

 ف هنم لوو دقو ( هلوق ىعم نأ مهفت نايل اذمو .٠ هيلا راشملا سايقلاب تبث اعإ

 دهشي مل ىظ هناف « ثريال لتاقلا ثيدح عبارلا مسقلا نم دجو ىأ ( خلا ثيدحلا

 « بيرغلا بسانملا باب نم ثيدحلا نأ ضرغلا سيلو « ىعطق لصأ هدري ملو هل



 ( ةيناثلا ةلأسملا ) ةماع ةلدالا ماكحأ ىف لوالا رظنلا 1

 ىلع دقعنم عاجإلاو « ديبعلا ءالؤه ىف لَح قتعلاو « ىلظ دحاولا ربخو ةيعطق

 01 زر رات ير كلذلف هدر نكم ال لكلا البام دعب تملا نأ

 ؟هب لمعلا زوج له عرشلا دعاوق نمةدعاقل اضراعم دحاولا ربخ ءاج اذإ : ىبرعلا

 ىف كلام ددرتو « زوجم ىعفاشلا لاقو « هب لمعلا زوجمال : ةفينح ا لاقف ؟ ال مأ

 00 دلع نإ تدلا نإ لوملل هيلع يتلا تل وق رويتمو 010 - ةلاثلا

 « بلكلا غولو ىف كلام ةاسورد كدي نإ

 0015 ا |رو4 ادخلو : نيييظعي ناصأ صراع تيدا اذه. ن أل ١7 لاق

 ةمئاق ىهو « ةايحلا ىه ةراهطلا ةاعنأ : ىناثلا » ( ركّيلع نكَسمأ امب اوكف )
 . فورعملا ةدعاق هتدضع ابرلا ةدعاق هتمدص نأ ايو كلا

 لاق ٠ اًكاركلعلا كال م رملي بطلا عيب عنم ثيدحم ةفينح وبأ ذخأي ل كلذكو

 لا لع لمطلا اوزاحتسا تب دحلا' لطأ نم ريثك" :ربلا دبع نيا

 عمتجا ام ىلع 0 ىلإ كلذ ىف سهذي ناك هناك اقع لوذعلا ةاقمالار الأ 7

 2 د10 او كلذ نع سافل نارعلا نانو ناحل

 0 ا 2 ار 6 كلان لزق رهو ةارصلا يد سمت فاعلا له

 هلثم مرغي امنإ ءىشلا فلتم ناالو « *””نامغلاب جارحلا » "47 لصأ فلاخ دق هنإف

 ( ؟ هتقيقحام ىردأ الو ثيدحلا ,اج ) : قباسلا كلا» لوقل ”ليخت ىلا 00

 ( هب لمع ىرخأ ةدعاق هتدضع نإ ) هلوق ىلع قيبطت (؟)
 . متغلاو لبالا اورصتال ) : سو هيلع هللا لوسر لاق لاق ةريره ىنأ نع (0)

 اعاصو اهدر ءاش نإو كسمأ ءاش نإ اهبلحب نأ دعب نيرظنلا ريخ وهف اهعاتبا نمو
 :ط (مريدش )هنا هج عل ( نك نم

 .نامضلاب ةلغلاو «نماض هن الام ايش عفدي الا لصأالا اذه ىضتقم ناكف (:4)

 اعاصرثكوأ لق نبللا ىف عفدي الأ ىضتقي وهو حلا ءىثلا فلتم نأرخآلا لصأالاو

 , عاصلاب ديقتي الو « تغلب ام ةغلاب ةميقلا عفدي وأ ءهرادقمب انبل اما عفدي لب

 ع ع ع 5 الو

 دبعلا لج ر لأ ىرتشي نابىذمرتلا هرسفو ء نئسلا باوجأ هج رخأ ثيدح لفل )هز



 9 ا واربف علا + 1و قفاوي مل ناف . هدر بجو ايعطق فلاخ اذإ ى طا

 د كسم توه عم لاوُش نم تس مايص نع 0 ىبرعلا نبا هلاق . هيلا

 ءارشعالو اسمح عاضرلا ىف ربتعي لو . ") عئارذلا دس "7 لصأ ىلع الي وعت « هيف

 (ةعاضكلانم «تاوخأو ؟نعضرأىناللا ؟تاهتأ 20 را

 يك اذه نم هيهذم ىفو

 « سايقلا ىلع ةالصلا ىف ةهقوقلا ؟*” ربخ مدق هناف ةفينح ىبأ ىأر اضيأ وهو

 نوط الا ”نأل ( لوصالا ملاك لنأول ةعرتلا 0 دوا ل عاجل ال ذإ

 مو سو هيلع هللا لص . يحيا مسار ريح رع قايلشلا 00

 كدا

 سم هجرخأ (رهدلا مايصك ناكل اوش نمتسب هعبتأو ناضمرماصنم) (1)
 ناشلاو دواد 0 ىذمرتلاو

 عاونأ ةثالث هنأ مدقتو هعاونأ ضعب ىف هب عوطقم لصأ عئارذلا دسو ىأ (؟)

 ىف ىنادوشلا عنش دقو . اهبوجو نظ انه وهو « هنع ىبنملا ىلإ لئاسولا ىأ ()

 هأ . 0 املوق نإ : لاق ىتح ةفينحىأو كلام ىلع اعينش ًاعينشت اذه

 «أطوملا لع قاقررلا ةتحا ع نو كاذ ملعي ك٠ لوَملا اذه هل لاش نأ 00

 كلام هقف ىف ريمالا مو تاك

 اهجو هل لعلف . قلطملل دييقت وأ « لمجملل نابي وه امنإ . اضراعم اذه سيل (
 . اذه ريغ

 مهضعب كحضف ؛ هبامصأب ىلصي مالسلا هيلع ىنلاو رثب ىف ىدرت ىبعأ نأ 6 (ِ

 ةهقهتلا س ايقءسايقلا لع ربخلا أذه ةفين> وبأ مدق ٠ ةالصلاو ءوضولا كبعل ذأ دوره

 ءاثدح تالا اكو“ اهجراخ 00 ىهو . ةالصلا ج راخ اهيلع ةالصلاف

 ليلدلا عم هيلإ راصيال سايقلا نال فانحالا لاق « نيلييسلا دحأ نم ج رخب ام هنال
 لب ؛ ىعطقلا هتفلاخل ىنظلا در وهو « ةلأسملا ع وضوم نم سيل اذهف دعبو . ىربخلا
 يا ل ل ال ربا وه ىنظب لمعلا نم

0 

 5 تجرفت ؛مهاوس هل لامالو هتوم دنع



 ( ةيناثلا ةلأسملا ) ةماع ماكحالا ةلدأ ىف لوالا رظنلا 0

 يطلا 33ر1 اع ا ل تي

 5 كايلعاا ف نل رايخ كلام عيبا دقف : ليق نإف

 01 0 انا داو 0 لويحلا فتي زول لع نكي قالطلا» لبق )ع

 هذ

 ماع 6 ل هيلعو تامر نم » : "* ”تيردحت رابتعالمعأ اكتلام نأ ثاذنمو

 ماك ها ولان اا ثيردحلا « نيد ركلبا ضنا ار ل

 ا دزو ةرزاو 4 الار سارتاو كو 7 كتم ناارقلا

0001 

 عفر لصأ ىلع اليوعت:« مسسقلا لبق من كلام الابن تحيط لا قىدفلا نانككإ

 جاقحانمل مسفلا لبق ("” ماعطلا 0 لولا هنعربعي ىذلا جرحلا

 وألاق اممبرو ءرتخا رخآلل امهدحأ لوقةيوأ اقرفتي ملام رايخلابناعيابتملا) )١(
 ماقملا اذه ىفوتسم مالكلاو . ربسيتلاف مهنع هاور . ةتسلاهج رخأ (رايخ عيب نوكي

 ًأطوملا ىلع ىناقرزلا حرشب

 ساجنا ىف مادام ع وجرلا هلف . اهتمصع هتجوزل ج وزلا كيلمت (؟)
 لهجلافعيبلا فالخم . لوهجم وهو اهدي ةضبق ىفام ىلع اهقلطي نأ حصي هناف ()

 راض هيف

 ( 73008 صا ؟ج )مدمت (4)

 ( 000 صك ار مدع
 ىف ثوثبم اضيأ ىعطق وهو .تادابعلا عاونأ نم هريغو مايصلل لماشلا (1)

 لا

 هلم ,اييشتاوزق ةمينغلا نم تحيذ منغو أ تحذ ليإ : ناعون ماعطلا (0)
 محللا جد هلع طعلاو هيلع هللا لص هنأو رودقلا . انكي مالا ابنا درو لاه

 ا كاك ا راغاف ك1 ريغإر كلاع سس فاالخلا لحم وه اذهو . بارتلا ىف

 رخ الاماعطلا امأ . لوصالا كلت هتفلاخم ربخلا اذه ىلعلوعي ملو ؛ةيعرملا لودالا

 نب هللا دبع دجو دقف ؛دعاوقلاب ديؤملا صنلاب حابم هناف لسعلاو تيزلاو محشلاك



 "5 ددرنف فلاخ لو قفاوي. ل ناف 0 6 بحو ايعطق فلاخ اذإ ىطلا

 وبأ لاتق « هعوجر ىلع اوقفتا مهناف . حتفلا ةرجاهم الإ هيلع اوفلتخاف « راصنالاو

 .ىطقل أ ىذاجتحائأرو ادانتسا اذبن 410 هنا زالت مارا 07

 اذهف 310 اردت لإ هلل ارق« « معن ! ةديبع ابأ اي اهاق كريغ ول » : رمع لاق

 ىعرب كلذ لم م « هلل ردق.نم بابسألا نأ وهو انآ يطق 2

 اولا 0 زرمعلا 2 ار عيبا نأو ؛ ةنمخلا ةونملاو ةيدخللا 1

 نيل الا رايتعال ىواحلا

 رشك” لع هل فلطبلا ةراععا(ىفو" ء ادي رثك< اذه وم ةشيا ا

 وحلا ااسألا نطل زقكا عضاوم ىف خشن نب “كلام هد كن

 ىردأالو ثيدحلا ءاج » : ًاعبس باكتلا غولو نم ءانإلا لسغ ثيدح ىف هلوق ىلإ

 انكي راع ”؟ءاعإو 1 كف؛هديصلكْؤب ٠» : لوديو هوم ناكر هتقيقحام

 نسيلو» : هارد ردع ناك تح ياا رايخ ثيدح ىف هلوق عجرب اضيأ نمل

 ظ ةدلا ع را ل ىلإ ةراشإ « هيف هب لومعم 1 الو فورعم دح اندنع اذه

 زوجنال 2 عرشلابت بث, ف يكف « اعامجإ لطبل ةلوهجم ةدم رايجلا ”دحأ طرش ولو

 ةلاهحلاوررغلا ةدعاق ناف ًاضيأو . ىعامجإ لصأ ىلإ عجر دقف 7 ؟ عرشلاب ع

 نم كرارفموذجن) نم رف . راع الو: ةهاه ال و, ةريطالو ء ىوذع ا ا

 . ريثأتلاب بابس"الا لالقتسا نم « ةيلهاجلا دقتعم در ىلإ ةراشإ هيفن ىنف ( دسأالا
 ىلإ امتاضفاب ةداعلا هللا ىرجأ ىبلا بابسالا نم ماذجلا نأ ىلإ ةراشإ هتابثإ ىفو

 تايسملا

 اف كلذ عمو . همم ةراهط وهو ؛ ىعطقلا هتضراعمل ثيدحلا فعضي ناكف (؟)

 ري د اذه , سجنلا لسغ ىف نايعاربال امهنأ عم ؟ بارتلا لاب امو ؟ ددعلا لاب

 ًاريثكهناسلب هريدلهقعل ببسي بلكلا باعل ىف ةيمسلا ةداملا فاشتكا وهو  هجولا

 كك ناويح نم لقتنا ىتم ىذلا ( بوركملا ) ةيضرملا ةموثرجلا هزارب ىفو

 يا

 هللا باتل ىف سيل طرش لك. هطرش ًازئاج ناكل هلصأ ًازئاج ناكولو (©)

 .در وهف



 ( ةيناثلا ةلأملا ) ةماع ماكحالا ةلدأ ىف لوالا رظنلا «0 ١

 انجل ا ل لا تاتسألاا ةودزم ريغ اهريغ دنع ناك نإ و ( المخلل

 الو « عطقلا غلبت و هاا رق ةلدأن ةزخ هلا هلاك تالا ةو و تيران عند نفل

 ةريره ىلأ ربخ سابع نباو ىه تدرو . ةرخاالاو ايندلا نيب ةيؤرلا ةح ىف قرف

 عفر وهو « هب عوطقم لصأ ىلإ ادانتسا « ءانإلا ىف اهلاخدإ لبق نيديلا لسغ ىف

 تّدرو ؟ سارهملاب عنصيفيكف : الاقكلذإف . نيبدلا نع 01 قال طلو جرحلا

 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك ام : تلاقو « مْوْسلا ىف رمع نبا "7 ربخ ًاضيأ

 نأ ٠ 1 هك رمالا نأ. نظفت الطاإلا/ هتضرامل « ةنلهاملا ملاوقأ نع تح
 نبرمع ىلع اوفلتخا دقلو . ىودح الو ةريط الو « اًئيش لعفي ال ءايشألا نم ائيش

 نيرجاهملا راشتساف « اهب عقو دق ءابولا نأ ربخ اف « مأشلا ىلا جرخ نيح باطحلا

 هيف نحن امم نوكي الف (راصبالا هكردتال) ةبآ ىف ةلالدلا ةيعطق ىف عزاني دق

 ) )9١ضورفملال معلا لثم ىف ةداتعم ريغ نوكت نأب اهدييقت تاقشملا ىف مدقت .

 را نال نع فتحيلا نما زق نيوكت دق :انافرو كالذ ايف يظن ال ءانالا:ةلامإ لكنو 2

 ا 1 لاوونش عيتاتم لاا داو امعلا تلا كن اهب نسب وقل
 اعطق جرحلا نم اذه نوكب تبشي امنإ كلذ نال ء ايعطق هنوك ققحتي مل ىذلا ىناثلا «

 ًاريثك .امعسي ام وه ناك اذإ ؟ ساربملاب عنصي فيكف : املوقو . هيف ام تبلع دقو
 داتعملا .انالا ىف ثيدحلا نال . جرحلل هئاضتقا ةبش ربظت الف , ءوضو ءانإ سيلف

 هنف لح ام ليلق نم ريغتلا هل لصح نأ نكمم اليلق ءام عسي ىذلا وهو « ءوضولل .

 ا لا اع لو فيلا بشك نم نتا هلع [هد أ د ركفو ل ةلفادعا لاق دقو

 سايقلا ةضراعم ) ةلأسم ىف ريرحتلا حرش عجار . ىعجشالا نيق هللاقي لجر هل
 دحاولا ربخل (

 دواد وبأ هاور ( رادلاو٠ ةأرملاو ٠ سرفلا ىف : ةثالث ىنمؤشلاام1) (0)

 سرفلاو .دلتالنأ ةأرملاءؤشف : ةكربلا ةلق هنأ ىلع هومهف دقو , ىراخبلاوهجام ناو

 . تاءامجا نع لطعتو ناذ'الا اهيف عمسي الأ رادلاو ؛ هللا ليس ىف اهيلع ىزغي الأ

 ةيعطقال ةينظ ةضراعملا نوكتق هيلعو . ايقيقح رصحلا سيلو



 ؤ4. ددرتف فلاح و قفا ل ناف . هدر بجو ايعطق فلاخ اذإ ىنلفلا

 وهو الإ هطورش لماكتتت ال هنأل ؛ بجي ال : ىمفاشلا لاقف ؟ال مأ ؟ باتكللا

 ( ىعلا اذه كيدض مع قف نإبأ نب تع دفعوا "تاكا 00

 قفاو نإف غ هللا نا هوض رعاف ثيددح مل ىوُر اذإ » : يو

 "7 قافولا ىلإ عجار - ىرت اك الحلا اذهف "17 « هوُدْرف الإو « 2

 ىلاعت هللا ءاش َنِإ ةنسلا لبلد ىف كلذ ريررقت 0

 اقل 5 ار شاع كف ا 3 كانا لصأ ' يا

 هلوقل « هسفن لصأالا اذهب « هيلع هلهأ ءاكبب البل تقلا نارا د

 تل 3 قع نأوىَرخ ا رذو دن د الا لاك 1

 0 ردنال) :ىلاعت هلو ملا ءار داو هبرأ [ مسو هيلعهللا لص نلا ة هب و نا

 اذا) : تاعوضوملا ةلاسر ىف ىناغاصلا هركذام هذه كاخنلا ازد كر 63

 قفاوناذ ىلاعت هللا باتك ىلع هوضرعاف ائيدح ىنع  متثدح اذا ىوريو - متيور

 فلاخت ىرخأ تاياور كانهو . عضولاب هيلع مكحو ( ( هودرف فلاخ نإو هولبقاف

 اقم: ابعشجا قال" ظافلالا

 فالخلاو . افلاخم ناك ام دريو « اقفاومناك ام الإ لبقي ال هنإ ثيح نم (؟)

 كلذ ةفرعمل قيرطلا ىف امهنيي
 ىنظلا رابتعا طقسن ىعطق لصال ىنظلا ةفلاخم نأ ىهو ()

 نع ( ىلا .اكيب بذعي تيملا نأ ) ثيدح ( مسإ ص ؟ ج ) مدقت (4)
 اذه : لاقو  ريبلا صيخلتلا ف رجح نبا اهجرخأ انه ىلا ةءاورلاو ل ةتسلا

 .اكبببذعي تيملا نأ ) رمع نع املو . اذهب رمع نبأ ثيدح نم هيلع قفتم ثيدحلا
 ًاضيأ دمحأ نع قئاقحلا زونكىف اهاور ةيناثلا ةباورلا هذهو : لوقأ . ( ىلا

 ليش ار : نع نأ لا لا 2 قعسا نا ك5 )0(

 قوز "ةضيرفلا ىأر هنأ سا نار تأ 2 هلع 00 ) : لاقف ؟ هير

 مك احلا هاور ام كلذ نمو . ةرهشلا تضتقا « ةددعتم ديناسأب قرط نم كلذ هنع

 مهارباو « مالكلاب ىموم صتخا هللا نإ : لاق سابع نبا نأ ىنارتطلاب نا

 ىلع الممل هحرش عم ءافشلا نم ها ةيؤرلاب ادمحو « ةلخلاب



 ( ةيناثلا ةلأبملا )ةماع ةلدأالا ماكتنأ ىف لوالا رظنلا + .. 8

 اذهو . ةبقر دحي مل نملالا راهظلا ىف مايصلا تأي ملو « هنأرما نم رهاظ نم ىلع

 اا اف ءةيفطت لص الل, هتنلاخ نوكك فأر( انغدعأ.) : ترض لغ مسقلا

 "كلا لددلا رة عطا ىوطلاو قولطتا نآطامإ : يظل نورك نأ: يرش ودنا

 ؛نيدهتحمل!لاجم مضوملا اذهىفو « ايعطق هنوك ققحتتي مل لصألا نوك ةهج نم امإو

 قالط الا ىلع ىنلفلا رابتعا طق ىنعطق لصأل ىظلا ةفلاخ نأ ةلجلا ىف تباثلا نكسلو

 ههذم -_ هبف ةدعاسملا مدعىأرلا ءىدابب 0 رهظ نإو -ح ىرهاظلاو

 ةعب رشلا نأ ىلع عيملا قافتال ؛ لصألا اذه ىلع ةدعاسملا ىلإ ةقيقملا ىف مجار

 انالتخا هيفراوُدَجَو للا ريغ دنع نم ناك ْوَلَو ) ضقاننالو اهيف فالتخا ال

 0 ا ل دع 7 صفات ال ىرها طلاق اذه تبث اذإ و .( انك

 ل كانا معزي هناف لاصملا رابتعا ىلع امانا اما اولا

 عراشللناف « حضوأفاهرابتعا مدعىلع امأو ؛ اهانلهجوأ اهانماع « ا

 ا لك لع نيمر املا نيب صفات دان فات كفك سيح ف رم نأ

 قافولا ىلإ عججرت « اهي ًاقلتخم ةلأسمرابخألا باتك ىف اوضرف دقف اذه ررقت اذاف

 00010201 كك نزعل هنضا طورت تلك اذإ كارلا ريح : اراتف يرعلا اذه ف

 نع مايصلار خأت ىف ىعرشلا ليلدلا دض هنكل ؛ عراشلا اهدصقي ىلا رجزلا ةحلصم

 اذه هلاثك ىأ ( هدر نم دب الف ) هلوقو . رخآ لصأ هل دبسشي ملو قتعلا

 مدع ضرفلا نأ نم حضاو مسقتلا اذهو . ىعطقلا ًافلاخغ سيل هنأب ىأ (1)

 ىأيسو . ًاعيمج ديقملاو هيلع وأ « ديقلا لع بصنمنلاف . ةيعطق ةفلاخم ىعطقل هتفلاخم
 ىنعم لع ىنظلا لمحت نوكي ىنظلا ىلا نظلا قرطتو . هل ةلثمأ نوكي نأ حمصي ام هل
 ىعطقلا فلاخن ال

 ضراعت الو حي امهنم لكف ىأ 0



 /١ ددرتف فلا و قفاوي ل نإف 5 - فلاخ اذإ ىلا

 ىلع ىدعتلا نع ىهنلا هنمو !ةي.آلا ( اًهِدلَوب ةَدلاو ٌراَّضت ال) ( َنْيَلَع اوقدضتل
 اًرضو ازا رخإ عملا فاوش اك كاكاو: مظلاو بضغلانعو « ض و «ضازعالاوكاومالاو عم ونلا

 ةياغء ىف :ىعما وهف. املا وأ لشتلا وأ لقملا وأ ريفتلا اح ةيانللا 0

 ©97كلذك ابن دجوداحآلا رابخأ تربتعا اذاو . كش الوديف ءارمالةعيرشلا ىف مومعلا
 050 لم هل دش الوسط لصأل ضواعملا الا وهو( تلال

 ةعيرشلا لرما تاع هلأ «اهدحأ» :نارمأ كلذ ىلع ليلدلا نمو.لاكشإتان هود

 ؟اهنم دعي فيك ةعيرشلا نمسيل امو « اهنم سيل هن ال ؛ حصي ال اطوصأ فلاختو
 اولثم دقو « رابتعالا طقاش كاذكو ه امو « هتحصب 0 ام هل نسلابأ «ىاسنار

 « ءادتبا نيمياتتم لد ريش باحات 7 ىفأ نه“ ب رتل لق بسانملا ىف سقلا اذه

 رار الو رارش ال كيدح و . تابعا تاو يل رد |

 ىعطق ىلا عجارلا ىلظلا نم وهف « هل عجار
 لمار سأ:ىبب نع: صصقلا اك ؟ رابخالا الاخ نوك-ىدلا داتا الا را

 موقت ال ) ثيداح اك. اهوحنو ةعاسلا طارشأو ؛ نتفلاو محالملا ثيداحأو ء الثم
 نم نامركو ازوخ اولتاقت ىتح ةعاسلا موقت ال ) ( دوهلا اولتاقت ىتح ةعاسلا
 ىعطق لصأال عجري ال هنأو ( ثريال لتاقلا ) ثيدح هل قأيسو . ( مجاعالا

 هل دهشي ام هل سيل ) هلوق نوكي هيلعو . ىنظ لصأ هل دهش ولو هرهاظ (؟)
 هناف ىعطقل ضراعم هنأ ضرف عم هضرف فات قدلا دل ىعطق ىأ ( هتحصب

 ىرابلا ةؤرقلأسم ىف هلق أيس لوأك لذ هرهاظام دج و ناف.نييعطق ضراعُت لقعيال

 ةعبرأعباروبف ؛ لسرملاومثالملاو رثؤملل لباقم مف وه عون: : ناعون بيرغلا ()

 مولعمو « بيرغلا ؛ لسرملل ةثالث ماقالو عونو . بسانملا ماسقأ

 نادودرم لسرملا ماسقأ نم امه ناذللا اعلا مولعمو بيرغلاف . مثالملاو ءاعلاللا

 لاقيالف بسانملل عبار مسق وه ىذلا بيرغلا امأ . فالخ هنم مثالملا ىفو . قافتاب

 فلؤملا ناتي ,ر لسا ءاساركأل رمااكا كلذ ناف « هئاغلا ىلع ليلدلا لد هيف
 انه بيرغلاب دارملاف . سايقلا باب ىف .اسلغلا هلمعأ هنأ عبارلا مسقلا نع مالكلا ىف
 . اقافتانادودرم امهنإ ءاغلالا مواعمىفو هيف اولاق ىذلا ؛ ةثالثلا لسرملا ماسقأ دحأ .
 ءاغلالا مولعمل الاثم  نيربشلا باحيإ وهو  روكذملا هلاثم اولعج مهنأ الإ
 لوصالا بتكىف ماقملا عجاريلف . بيرغلل ال

 هيلع كنا ناررش ماك ناشمر ىف عماج اكلم ءاملعلا ضعب ىتفأ (4)
 م م م جا تاقفاوملا



 ( ةيناثلا ةلأسملا ) ةماع ةلدالا ماكح ل ا

 0 8221 فداقلاو.« تدحلا نو ةراهظلا بوحو.ةلف 5 © نانتعا ىف

 0106 ل دلاو ء ةملكلا عامجاو 0 نءىهنلاو « فورعلاب رمألاو « جملاو

 ىمطق ىلإ عجر نإف . الوأ ىمطق لصأ ىلإ عجري نأ امإف اينظ ناك نإو . كلذ

 « هلوبقي لوقلا قالطإ حصي ملو « هيف تبثتلا بجو مجري ل نإو . ا

 ماسقأ ةعبرأ عييجلاف ؛ هتفاوي الو هداضي ال مسقو ؛ 0 3 نكن هنككلو-

 ناب ىلإ رقتفي الف ( لوألا امأف )

 هيلعو « رهاظ ًاضيأ هلامعإف ىعطق ل صأ ىلإ مجارلا ىظلا وهو ( ىناثلا امأو )

 00000 تلال اور كاف كرا 20 ا د ال
 ةراهطلا ةفص نم ثيداحألا ىف ءاجام كلذ لثمو ( مهيَلإ ل دْئاَم سانلل َنّيبتل

 يضل سو 0 كلذ ريغو .جحلاو « ةالصلاو « ىربكلاو ىرغصلا:

 « هريغو ابرلاو عويبلا نم '” ةلج نع ى -منلا ىف ثيداح لا ير

 :ىلاعت هلوقو ( ابر لا مارَحَو | حل هللا لأ نامت هلوقلإ ةعجارىه ثيحنم

 ةلوقتملا تانايبلا عا امال طا كلاب كامن مكلاون ا ارك ال

 : مالسلاو ةالصلا هيلع يمول 76 7-5 اهتلالد نأ نإ زتاوتلا وأ داك الاب

 ناف ؟ ىنعملا اذه ىف ىعطق لصا تحن 1 ع « رارض الو 00

 دعاوقف. 0 رح عئاقو ىف اه ةف فلا نستمع ورمل رفلاوورا علا

 فرش 0 ارا 2 رك ور ل ند

 كا ل هم امبأ عاجلا و رفاطتسلاو باتكلا د اذكر كا لامن ىظلاو
 نيرشعلاو ةسخلا تاضارتعالالاهتحا عم عطقلا هيف ىنأتي الو , ىلظ هلكفسايقلا امأ
 تفرع اي سايقلا ىف مسقتلا اذه ءىجيال هن الهمومع ىلع سيل ( ليلدلك ) . هلوقف

 اهريغو ةنبازملاو ةذيانلاو ةسمالملاو ةرضاخلاو ةلقاحماك ةريثك ىهو )١(

 ( را ا
 ثاللثلا تاب الا ىف اك 69

 اق 1 د م ل لاق ةناف ءهدعب امو سوفا لع ىدعتلا فاك (4)



 ١ ( ةيناثلا ةلأسملا ) ةماع ةلدالا ماكحأ ىف لوألا رظنلا
5 

 55 ماعلا هصصخمل ف ىكلا راشنو . تكاهسلا راضون 5 ىلكلاب

 . قالط 0 نا 0 اي تا ا هك 3

 دف لال اس 0 ل ا الا عم اهدحأ راضغا يما

 اهيلإ تافتلالا مدع نمو « هقفلا ةامح هيف نإف ؛ فارطألا هذهىف رظنلا لاهإحصي

 هصوصت ”مسنت نأو « عراشلا دصاقم ىف قلطم رظن 0 ل

 «ةعب رشلا دعاوق ىغتقم ىلع لئاسملا لييزعت حصي كالذبف « بجاوصأ ةديقمو ةقلطم

 نيفوتلا كنابو.. رابتغالا ةحبسص رو(. 00

 د ةيناثلا ةلأملا رك

 لاكش تاع فطق ناك ل اف :اننطوأ يطق نا جا

 1 ل نيس
 اوديش .:هريخ قالخي ريخ ةعيرشلا ف ىنأ نأ عاما صو ةلكلا ه0 2

 قلطملا ليلدلابالالخا نوكي ال ثيحن لاهسالا ضرم نم لسعلا عفن ىف دراولا قلطملا اب
 كيلع هبتشي الو . لابسالا ىف لسعلا عفن ىثزج وهو «ىتزجلا اذه ىف درا ولاماعلاوأ
 نمهل ءاج همومع نال . هل ةفص لوعجملا ىثرجلا ةيط ىفانت ماعلا ةلك نأ مهفتف رمأالا

 هتيئرجو  ماعظفلب درو ثيدح وأ ةيآ نم هيف دراولا ىليصفتلاىتردثلا ليلدلا نوك
 ءاود وأ  حاكنوأ  عبب وأ «ةاكز وأ «ةالصك٠ قازحب افلعتمهرك ل ل ك7

 . باب نود اباب صخت ال اهناف ةيلوصالا ةدعاقلا لصأ فالخب . هلاثك  ضرم
 ةرابعلا نأ نيبتيهبو . الثم ( عباوتلاب ًاردأ نيل: ةئنلاب قمدلا#ر طا
 ور اهلك

 نم ديالو . تايلكلا ةطساوب عرشلا دصاقمى قلطملا رظنلا نم دب الف ىأ (1)

 رظانلا نم ردصت اعم نيرهالابو . تايئزجلا ىهو كلذ عم اضيأ صوصنلا عبتت
 نوعدملا فرعي هنو! لمعلا اذه بعضأ امو . عراشلا دنع رادتعالا ةحيحص روض

 مثاوعد ة ةميق ماوعلا هأشأ الل وه قم دا دل

 ارتاوتم هظفل ناك نأب دنسلا ىعطق ناكأ ءاوس « ةلالدلا 2 6
 م هيلع تدضاعت ثيحب ًايونعم ًاازتاوت ارت

 . ةلالذلا ىظ ناك ١ذإ ظفللا رتاوت درجت كلذ ف ىنكب الو . فكن 05



  1١ىلو الاةلآسملا ) ةماع ةلدالا ماكحأ ىف لوألا رظنلا (

 00 اا ىف احلا نود كلا ىف راقنلا بيبطلا لست 5

 هكا ا دقو“ ملظعألا بيبطلا وه عراشلاف « سكملاب كلذكو « بيبط

 00 نال ني ءانع هن ءاط دال ناويو 6 نمانلل ءاقش ىف نإ سلاف

 1 ال ل اح طرا نس 0

 001 رو رقيلك ةدعاق لع ءانب نةبارجتلا هعمتقا 5 كلاذ ءانلعلا كيقفأ« رادلا

 ,صنلا نأ عم « هرب فالحب ربخ ةعبرشلا ىف ىنأي نأ عانتما صو « نيدلادعاوق

 0 كوكس ةيلكلا ةيعرشلا ةدعاقلا 1 و 0 0 ا .

 0 1 ءامادل رن 00 ظ ءاوفصلا هيلع 0 7

 انهو راعا مدعو نا  واتعا لل دو ار فا ده نإ: لاقألو

 0 5 ردشعلا 5 مزلي ا ا / ا نم كالذ نإ : لوقت ان ال

 جملا ةماقتسا ققحتت مل اذإ يبزحلا ؟*” ربتعي هنأ كلذب دارملا لب « لاح لكى و

 ةيردحلاا نك نسدتناك ام ىلإ .صاخلا رجلا اذه.دري.امف رظني اذكهو . هريغل

 ناله رم نلكل ناد هنأ. رجع نضرملا ىلكل تفوزدملا ءاودلا نلعب ئرجي الق

 اا فان الا اك نيج دقو .انه رم الا اذكف ٠ الرأ_صخشلاةلاح ى رظللا ف

 اعطق ءافش هنإ اولاقف )١(

 نإ اولاق ررضلا هثادحإو صاخشالا ضعب ىف ةبرجلا نم ىنزجلا اذهبف (؟)
 ارفصلا باحصأ وهو ةضراعملا عضوم ىثتسيف « ةماقتسا ىلع هذارطا ىرحبال ىلكلا

 اح راك ا راعأ دقن. الكم
 ىزج وهو ىنأتي ال هن"ال ؛ ىلكلا تاذ عم هتاذ ثيح نم هرابتعا مدعف ()
 م . هنكح فلاخت دق هنع جراخ رمأ ثيح نم نكلو . ىلكلا مح فلاخي نأ

 لاثملا ىف ءارفصلاك رخآ رظنبهيف رظني هلعحت اهناف ءىرخأ ةلعهب نرتقملا ضرملا ىفليق

 ىلكلا مكح ريغ اكح ذخأي دق لاوح الا ضعب ىف تايئزجلا ضعب لب ىأ (4)

 ىلكلا مكح نع جرخ نو صاخلا ليلدلاب ذخأالا ىنزجلا رابتعا ىنعم (5)
 لكلا راتغأ ىعمو ٠ ةلدادلل ءارقتساللا نم 'تدخأ ىلا ةلاوداالا ةذعاقلا ره ئذل)



 3 يبكسلاوا سايس د ايم

 نم رخآ هجو ةضراعي امو درطي ام ملاصلا نم نيبو . نيح لك ىةتطاإل

 تلخدل قالطإب تايئرحلا نع ضرغا ولف . ةوجنو اناردلا ءاسستسا ى اك 0

 ةلعفلحلا ةنخ نمد عراشلا دوصقل ضقانم وهو « ص تتافلو « دسافم

 دعاوتلا ناسا 2 اهضعب مد مال! تايكلا ١

 نيم وه امسح معلا مدقيف 0 ضراعي دق اهضعب كا 1 دقو . اهيف تالثلا

 لاكلا لعاده ” يد هركا ضل حيجرتلا تانك" ف
 شكلا: وا د هدر ل لاخلا

 ةابتحالا ضارث ىق رملط ىهتني هنلاو ؟ نقاط أب نيتك رطن "7

 2 مرخني ال ىلكلا ذإ ؛ حيحص اجلا ىلع لاؤسلا ىف ررق امو

 ةنسلا ال ئىدرلاو كك فاذا ١! ةمسنلاب نخل كو كالت

 ءاردتلا قوت تاذلاب هازل" رع نفت داك 5 ناف ؛ ةجراخلا روم آلا ىلإ

 حيحص ىلكلاف « هريغ مئام وأ اف او جراخ رم ال كلذ دقفي دقو « ةدارالاب

 0000 5 | ةقيقح ناي رح نم علام هعنم هناينزح نم 27 ن وى افهم

 مدع وأ 1 و ل ىكلا ١ ىف رظني اعإ 00 دقوا جراخ

 كتل دولا ىرطلاب ىحلا لا ةذر كح نك ىزجلا ىف لي

 :ةسيك الإ 0 هو « ةلحاالا تاثر عوجرلا نم ديال 5 ١

 ةياور ىف ءاج امع عوف رم لعاف لكب ىنغتسي ا" تايلكلاب اهنع .انغتسالا هنكمي الو

 الثم برعلا مظ

 ؛ ةثالثلابتارملا تحت جردنملا هيلك نيبو صاخلا ليلدللرظنلانيب نوعمجب ذإ (؟)
 اذهب هدصق هب طبضنيف « مومعلا ىلع هلثم ىف عراشلا دصقم ةفرعمل كلذب نولصيف

 صوصخلا هجو ىلع صاخلا ليلدلا

 صخشلالهنكلو .اذك هواودواذكهتاصضخشماذكض رهنأآ ف ردياسطلا 0

 اهدجنو اذاف. لو الا هرظن ادفح؟ ىضررلا اذحلةمزاللا نما وصايض دس 0
 :: ةيناث ةرظن؛ اضيأ,.قرجلل نظنلا نم هل دأل هيف قمجتم ىلكلا نأ فرعو كلاذك
 جزمي وأ « ففخيف ؛ .اودلا اذه نم عنمب ام ضرملا اذهل تانراقملا نم هذنع سيلأ



 ١ ىلوالا ةلأسملا ) ةماع ةلدالا ماكحأ ف لوس طا (

 الاعإ « ىهاونلاو رماوألا متازعل ةمدالا صخرلا رئاسو « ضرما عم الثم ةالصلا ىف
 00 ل 1 ارا نم" ”تاينتتملا تالذ لثمو - تاير ورضلا ىف تارعاخلا :يعاعل

 مل ا ةواك كلذ هايشأو 5 7 1 1 ا ؛ ضار 0

 0 ل 2 لوا تا اا كح لحال ن5 ثأر لا

 10 اهريغ ىلعو ةيتر |"كات ىلع ةلظفا كلذ ناك <" 0 5 : نك انريتعا

 ا ا دل و ءامعإ انحطب مدخم ثالثلا بتارملا كلت نإف ؛ تايلكلا

 اوجه و هدوازم فا زكتلا راسعا نم نبداق كللذك نك اذان

 « هيلع صنلاب الإ لوقعلا هكردت الام **” كلذ نم عراشلا ربتعي دقف ًاضيأو

 |  تاراملا ىةحاشملا نذل ؟ تاروت اذ ها رخاا هلغ تالدامارك اوفو
 هب اودتمم هحو ىلع نك 5 موقع راظنأ ىفتقع © اشنالا كاتب لع نوط

 كالو اقاو جترطا كلذ عم ناكل ب « مهنيي ةفصانملاو قاما ىف لدعلا ىلا

 ةحلصما رايتعاب عراشلا ءاخل . دعاوق وأ ىرخأ ةدعاقمدهنو « ىرخأ ةحاصم تاوفت

 عوضوم ىف اهنأ عم لئاسملا هذه ىف تايجاحلا ةدعاق ىلا رظن دقف . اعطق عوفرملا
 تاير
 ىرورضل ا ىلع ةظفاحملا رجب لو ىرورمض !!نم ةراجالاو عيب !انأىل عار ا اذذه 0

 نم تينثكساف « تاججاحلل را 7 | جرحلا عفر ةدعاقت ا , ةياهنلل ء امهف

 اذنكم ماناشااو نك هان ايس رتل لا دعا
 ريثك ىف تايجاحلاب كلذ لجأال اهتايئزج لكىف اهم ءافولا مزبلن ثيحن ىأ (؟)

 هسفن ىرورضلاب كلذ لخي دقو ؛ةعيرشلا ىف ذوبنملا جرحلا عقيف « اهتايئزج نم
 ىرورضب وأ هسفن هبل الخالاىلاىرو رض ىلع ةظفاخملاب د اللا ىذه دقىأ 0

 ذو دهم ةدابز وأ ضراا ةمد ضيربلل م متل حين ل اذإ لو الا لاثم

 ناد ان هل رأ "عار ةالعلا 1 ا 0 2 ضلا هدشأ ىلا 9

 رهط ىاثلا لاثم 17 ممن ول هعطتسا ىذلا
 1 د هش( اكد راودو امانا انامل 10 فاما نع ىأ 0

 ضللا للا ةفالسسل دي فد

 امتالمكمو تايرورضلا (ه)



 353 : ىلا 0 أمم 0 [> ةعبارم 1 رابعا نا نم

 ِ؟ نسا علا لوصح دعل ىزجلا

 هن اف م 6- ريغف ل امصفتلا 2 مك اها اع ه1 0 0 او ا

 ف« 4 رعملا اقرذفا| هيج معلا 8-1 اف ) رليعم تايرورضل || ىلع ا نأ لع نإ

 6 5 ردبب نقف ا اذا 1و 6| 1 رذبإ ا دقو ل امعلا 8 رذدبإ لق مر طظفعلا]

 أهراشعا نوكف , 2516 لود داع 5 < نامز :نوذ نامز واع لاح نس ىلإ

 هبف نكي ' ول هنإ لدا لتقلا ىف اولاق 0 اهسفن ةدعاقلل 8 رخ قالطالا ىلع

 لثتفلا وهو ل أو هلا ىلع هب رصتقا اذإ 4 0 اتعلا باب للا م صاصق:

 افلا 6 كلم : دحاولا ل 3 0 ا كا 3 كلا تللذكو دنا

 هنلا حار هناا : 0 وسر مي داق دقق 00(

 باب دسني مل دحاولاب ةعاملا لتقب ملول هنأ و نصاصقلان|سفنلا ظمحب ةه 5

 دحاو صخشب ةعبسلتقنأ مهفيف اهنود لقعلا في دق هذهو ء صاصقلا كح لتقلا

 مهتلتقلءاعنصلهأ هيلع ”الامت ول ) : لاق ثيح رمع داهتجا اذهف . سفنلل اظفح سيل
 ناك هنع هللا ىضر هنأ ىلع . هريغ امبف فقب دق ىَبلا ظفحلا ةهج مهف هن ال ( اعيمج : رم ل 5 5 . 5 و ه1

 مأي

 ؟ مهعطقت تنك | ١ ةقريم: ف ةعامج كرتشاووا تسارأ : لع ه1 لا 0

 ةط هقول ضر هملايا لا امل دلل دا ا 1 ذ : لاق ٠ معن . لاق

 نيرجحن هسأر هللا لوسر خضرف . رجح احل حاضوأ ىلع ةيراجلا ّ 3 قد

 عنال صاصقلا مدع هيف مثوتيال 3 2 صوصتنه هر ص 0 هجحو رظلاف : أمهم لتق

 هن "اكو : ددحلا لع سايقلاب تنل هنإ بجاحلا نا لاق كلا وو علا 00 عر

 نم هنأب ضرتعي الو . ثيدحلا ىف عنامل ثيدحلا ىف هيلا انريثأ يذلا صلال

 , ناودعلا دمعلا لتقلاوهو ء دحاوببسلا نال . عونم وهوبابس الا فس ايقلا باب

 0 ىرج اذإ الثم ةالصلا ىف انه ندلا وهو ىرورضلا ىلع ةطفاحماو و

 صخر لاك ام ىرورضلا اذه ىلع ةظفاحم ةحدافلا ةقشملا ىلآ ى دأ اولو اه ١اهنل ابق

 35 ةفشع رداقلا ضرر ناصف رطف ف لاقي هلثمو . نب ردا دا دوءقلا ُّى

 لصأب ىنك ١و طابنتسالا ىف اهلا تفتليو تايئرجلا هذه لع عراشلا ضني لوقا

 جرخاو قفل كلا فحل نك ل ولو . صخرتلا اذه ناك امل ىرورضلا ظفحلا
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 8 ةلاسملا) ةمآ 5 ةأدألا 0 كلود نطلب 1 5

 0 الا دعب ةرورض ةمولعم اذه هي د « دعاوقلا تلت ل اع لطتملا ا

 10 ءراشلاهربتعاام ءاغلإ اعلا ل 0 0 هدهدلا 1 الف . ةعب رشلا دصاقع

 ل ىلكلا ريتعي 5 نك م ار اذإو

 ه1 5146 تان لا ءارتشأا م 1 هك فلا 0

 ل1 د كلا يع شاذ ردوا فز 0 نأ ن 0 مل كلذك ناك اذإَو

 ريع هولا نضرفو 02 َكاَلَد 55 85 ىلا ىل !| رظنلاف 00 دأ | ىعطق ءا ِ ةقتسألا

 0 ' «ةناوا ىعم ءااردعس الان دا ا ال4 هقمقح ن ند 3 اذإ (نأ م6 5-7

 دجو «فاختبال ىعطق ك2 ىلا كلاب هيلع 2 ناو ودل ناكإ دو

 فك لإ دحوي.ال هات نم «ىلكلا اذ محلا دب رام ذاق خش وأ

 0 ا يا سيف تاي علا ضءب ىف ةفلاللا تضرف اذاف

 ْ تايرور رسل 3 لقعلاو ا لاملا وأ 0 أفلا ان ندلا مرا 1 !نأ اندحو اذ >إ انه

 ظفح عطقلا كل لصح 4 0 0 ءارقتسا نع الذل ان لد فو( ع ومس ”ةريتعُم

 6 هيلع عالطالا مدع صرف 7-5 0 هب مكحنف 0 ان دحو 2 رتعملا هنأ ا

 معو امفالح كدلح وال دإ 5 لاح 0 هنااال 4 نازولا كاد ىلع الا نيكل 4 ف

 ا تالتخا هيف اودَجَو | لا 7” رك

 اذه ق صضلا اذه اهءدم ىل ةريتعم دعأ 0 ا ع 0001 0 55

 رابتعا نمد الف : اع و حا كرر عا ىضذشإال | 0 نا

 000000 530 عضوم ريغ ىفىلكلا
 ا نادل كامو ىلا

 هر كل نم هلع ت وطنا امو هي رعاةلذ الا قف رظلاب ةفاعر مهضعب لاق (؟)

 اهضعب فاضني ةلداب لب ؛« صاخ ليلدب تشاال ىذلا ىونع.أ رتاوتلا دح ىلع ةماعلا

 نأ مدقتو هاد الا كلت هيلع 0 دحأو ع اهعومج نم مظتني ثيح ٠ ضعب .ىلإ

 نع تايئزجلا ضعب فلخت نأو « ماعلا ىعطقلا رابتعا ةعيرشلا ىف ربتعم ىرثك الا

 اماف الثم ىرورض نع ج رخ اذإ هن ال ؛ ايلك هنوك نع هجرخال ىلكلا ىضتقم
 مآ ةئالثلا لوصالا زواجتي الو. هتاذل ال ضتراعل لاو وأ ىجاجل جرخ

 2 دحاو دأو نم نوكتو . دحاو اهعمجب ءايش"الا نوكت ثيحن (9)

 اعطق ةءيرشلا ىف عقاو ريغ كلذو . ىنانتتو اهماكحأ ضراعتت كلذ



 24 7 كلارا اهسابلك نود ةهب ملا تاسرد راخعأ الحلا 0

 قولا نان امو ٠ هب ع ود 0 0 نود معلا

 نع ضارع رحال« 5 '”نوكلالإ اير

 ١ نيك ةأنر : تللذو ةقيقحلاىف ةسفقن ىكلا: نع نصار ءا قرع ره ىزحلا

 ةضارع ءالانأ ة ةهحنم « ىكلا ىف كشلاىلإ ىدؤي ةلجو رجلان ءضارعالان 5

 يع فلاخ اذإو ءهل ةفلاخلا موت وأ مآ تاررس فلا 1 اعإ هنع

 ققحتي 1 ىلكس |١ كلذ نأ ىلع لد - ىنزجلا ن نهد مع 2

 رتل هاي 06 كر ىنزحلا كلذ نْمِحَس نأ ناك را

 «ىلكلا ةفرعم قىزحلا 0 نم 5 نكي اذه 9 اذا

 3ك هاك اذهو . ىلا نود هقالطاب ريتعي ال ىلكلا نك لع كلذ لدو

 ىلإ هتقيقح عجرت اعإ ىلكسلا نال ؛ عراشلا دصق ىلع ةظفاحلا بولطملا نأ كل

 . ةلأسم لكى ًامءام :رايتعا قمادن الق اضبأ تردك يدا 7 2علذ

 هحوب ةدعاقلا فلا 5 لع يفلان 7  ةيلك ةدغاق ءارفتسالاب بس اذاق

 كاذىلعصني مل عراشلانأل ؛ امهنيب رظنلا ىف عملا نم دب الف «ةفلاخلا هوجو نم

 رظن نم ولخ ال امهالكو . هنم ىباثلا هجولا ىلا عجار 01(

 ىقاض“الا ىثرجلل ةبسنلاب رهاظ (؟0)
 نع ضارعأالا نأال ؛ ضتانت ىلكلا رابتعا عم ثزجلا نع ضارعالا ىأ (0)

 هنع اضارعإ و :ىلكلل ,ًارايتعا نوكف © هاري رعت ىطتقم ناكلا نع ضن 0
 ضقانت وهو ءاعم

 هيف عراد هيث زج هنأ فرعل ىلا ىدؤملا قيرطلاب هيلإ كا ثيحن 0

 0 تيح . ضقانتلا اهنم ردابتملا هتارابع ةمص كيلع بهذبال هانمدق امب )هز

 الا ) لوقي ةراتو ( اهعاونأ عم تا 0 ) ةرات

 امهنم لك ىف 6-2 عملا حيحص لكو ) ىرخآ : ا

 ىعدا ام ىأ 0 أءرج ربتعملا هذخأي ل ) هلوقو ٠ , قيقحلا هيلك نم ىأ 5

 هلكره نركش
 هنم دصقب امإ تا.شزجلا ىف رظنلا دنع هتظحالمو ىلكلا 5اس 0 07

 ايا 0 رظنلا نود كلذ نوكي الو . عراشلا دصاقم ىلع ةظفاحلا



 ( يلوالا ةلأسملا ) ةماع ةلدألا ماكحأ ىف لوألا رظنلا /

 2 4 500 0 000 8 ار م

 عاونأ نمعون لكى ف اهتايلك ع م تايئزجلا ناش -- ةيلكلا لوصألا كلت نم
 000015120 كلا دنع تانرحلا كلت" رابتعا بحاولا نش, - تاد ولا

 ادا نكت نأ لاح وإ ءسايقلاو عاجرالاو ةنسلاو باتكلانم ةصاخلاةلذألا
 40/11 2 : 0 وك 000 9 1

 ا دقفهياكن ع 2 ىزحق الثمصنب دخان : اما 2 ةينغتسم

 ال ل ا طخ يندبلك نع اضروم كرما حا كفنأ كو

 .٠ هيدزح ع 6 رعم ىلكلاب

 00 راما بايرجلا نط رع نم وهدا لك ىن لاب مل ىتلت ن كلد لايبو دا 1 الا نط رسوم يي اكل كلاب علا ل نأ تلف أ

 ايلا دلو «تاسئرالاب ملعلا لبق انل مولعمريغ - ىلك وه :نلح نم < لكلا

 0 تالوقعملا 2 ررشت امسح )2 تانثودلا ى نمضم وه اعإ ه « جراخلا ىف دوجوع

 ةاعللا و تاع مَ مظتني اهظفح ىّتلا « بتارملا هذه ىلع ةظفاحلا

 عاون الا هذهل اموقم ربتعا ام اهماوق ىف الخاد ءاهنع ةعرفتمزوكتنأىأ )١(

 تحت لخدي ام هابتشا لصح ال ثيحب « اهتحت اهجاردنا نم ققحتلاب ىأ (؟)

 ىزجلا ىلع مكحلا حصص املالإو . نييرخ الا نيتبترملا تحن. لخدي ام ىرورضلا
 أ دعما امو: باتكلا نم اضاخاليلد ناك ًاراوبس ىأ ٠ قاضإ وأ قيقح (م)

 هنم رعأ ىلك تحن ج ردني امم ةدعاق ناك

 صخشلال دتسيام اريثكف , باوثلاف داضي .دقفالإو . أطخلا هكردن دق ىأ (4)

 قيرطف أطخأ : لاقيوأ . باوصلا فداصيو هيلكل تفتلي الو زج ىلع ثيدحن
 ةجيتنلا ءىطخم مل ناو « دابتجالا

 دعا ىدلا هيغل ةسدلاامألكفللا كيما ىلا رتل سلا اذه+ (6)

 ذخأ نم ةطساوب الإ . كلذ هيف لاقي الف هريغ نم هؤارقتسا متام دعب ىلكلاب ملعلا

 عازب الق وفه هللإ ةشلابااعأ لكلا ةنغ

 نايبلا نم لو الا هجولا ىلإ عجارلا 6



 م
8 

 أ/.........نكلاوأ مايكن را ا ا

 نود ةدعاقب الو 4 ل نود بايب الو 4 1 نو هد لح ةصد:خ رنغ ءاهتدأَو

 اي ا ا نود ةينزج ضتخالا ١ ع 6 م ل ا رظنلا نك 4 ا

 :ايقيقحمأ مك ايفاضإ [ اًييلَع ءاوسو : ا 1 لك ع ىصقت تاملكم

 قو كلم نحلا لزصأ نه لب :هنلإ حس وع تالا د 0 0

 ىهف ؛ ةزيغاوأ سايق اهنالإ ىلإ رفتفي ىح ايضني دقني لأ تش ا
 0 هه 0 5 3 ل 1 7 4 ع ب . 0

 86-922 ميلا ) لاق ىلاغت هللا نال ؛ ًاصوصخو ًامومع قالا لاصم ىف ةيفكلا

 : ثيدلحلا .ىفو ( ءىش نم باتكلا ىنانطرف ام ]) : لاقو ( مك مك 000 2 0 : ١
 ل 01 را - ٍِ ١

 (206 كلا لإ سلا. لع كلئيال»:هلوقو ! © ”ثيردحلا « ةّداحلا لع م<تكرت )

 . ليبسلا حاضيإو رمألا مام ىلع ةلادلا ةلدالا:نماكلا د

 2 م وصأ ىو“. ”تايئزلا تناكو ثاذك' ناكا اذإو

 يعربشلا للدلاَ ىلقتلا نع تالكلاف رطلاب ىتتيف ,اذكهو

 ةفاضالا تائرجلا قيوطنلا, نع ىعتس ا .الثم وحنلا دعاوق قبط ىلع ضصاخلا

 ؟ تايلكلاب 8 ا

 يام امينم ديال لي نظيأم لع نسل رماالا نأ لاوسلا نع ساروا 0 2
 اذه لئابم ةحناف اهاعج ةلد هل 0 ماع لص 6 م الو : هطش

 فارط“الا هذهفرظتلانإ )دعب لوقيامف قدص دقلو !هرظن دسأ ام هرد هللف . بابلا

 ةريغةثلاثلا ةلاسملاو ةاهتجالا! تانك اةقب“فحتملا اذهل أسر ل
 ( ةدعاق نود ةدعاقب الو ) : لاق 3

 فو ٠ ( باتكلا م أ ١ هيلع جيبنم ) : همام و نيزر نع ريسبتتلا ىف هجرخأ 6

 3 نابت 0 نيدىلع اونوك . اهرابنك اهليل ةضاولا ىلع كتكرت )ةياوو
 ( باتكلا

 ريغصلا عماجلا ىف مناخيشلا هاور ثيدح نم .زج (*)»

 ةيلكلا دعاوةلاك؛ ةيفاضالاوأ . ةيليصفتلا ةلد الا صوصنك ؛ةيقيقخلاىأ (4) ٠

 ةعيرشلال وصأ صوتو لاقادلف . اهنم معاالاثالثلا بتارملا تايلك تحن جردنت ىلا
 م

 اليصفتو اريرقت .اج اع] دعاوقلانم اهنع ذخأ امو ةيعرشلا ةلد الا 3 3 5



 ٠ ( كوالا ةلأسملا ) ةماع ةلدالا ماكحأ وتلا كا كف 1

 كا 00 هل كيلا ماي هيت كو «تانيدحعلاو تاجالاو

 سفنلادمو ( خلا نأ مو )هلوقب تايئزجلا نع تايلكلا .انغتسا مدع نيب مث ( لا

 هلم ىف فولأملا هتفلاخم , مهوتلا عضوم هن"ال بناجلا اذه ىف

 . ابعورفو ةعيررشلالئاسم نم  ةيئوجب اهنموولختالب ةثالثلا ثتاوملا نإ ىأ (9)
 تايرورضنيب قرفال : تايئزجلاو عورفلا هذهل ةقرغتنسم ةليصفتلا ةيعرشلا اهتلدأو

 00007 تاق رت لذ ةيداعلاو ةيداعلار ومالا ني الو ايس ءاةناخ اخو ىذا

 ضرغلاو ..الثم انرلا ةدعاقو ررغلا ةدعاق سالو ء اهريغو ءاضقلاو عيبلاو ةالصلا

 "وأ ةنسلا نف باتكلا نم نكت مل نإ ؛ةلماش ةماع ةيليصفتلا ةلد"الا نأو ٠ ممعتلا

 .ةلد "الا كلتىف تايئزجلارابتعاب ةلسرملا ملاصملاو ناسحتسالانم امهريغ وأ عامجالا

 الا ناكر هونك نما تاللثلا» ةتارملا كاز اذ ةيليصنت ةلدأ اهلك هذه

 00 اا د1 ٠ تدحأ ىلا اتاك ىاضرأ كلذك وهف ةلضفتلا ةلدااللا ىاذدكم
 صعب قاعتن ةيلصفت ةلذأ ض خل "ثاللثلا تتانرملا ةذهت قلغتي ان. لكل ةماع اضن

 ه6 كاكا ا: ليد ةزضعتان وو ةيعرشلاةدعاءوفلا :نضعي الو. ضعت نود نارا

 طبضتف . ايفاضإ ايئزج ةامسملا ةيعرشلا دعاوقلاو ةيليصفتلا ةلد"الا عيمج ىلع عقت

 دلل لإ 2 ىلا تايرطا نأ كف راج ليعلاو اهارجإ ىف طرا ن يراه دا

 كلذك ثالثلابتارملا عورف عيمج ىف ةثوثبم ةروك ذملا ةيعرشلا دعاوقلاو ةيليصفتلا

 الا انآ لغو فاينل لك لع ةيضاق انتا رفتسا نم هد رح الا تاكا ب5
 ىلإ رقتفي ىتح تايلكلا كلت ضعب دقفي نأ ىتأتي الف.. اهتحت ج ردنت ىتلا ةيايصفتلا

 الإو . الوصأىفال ماكحأالا عورف ىفلقعي امبإ كلذ نال ؛ هريغ وأ سايقب اهتاشإ

 هما ةعيرشلا تناك 1

 دا هر( ةعيفحتل ةلاسملا هذه لد نأ فل ملا ل ىذا لاوسلا طخ اهز
 ماكح الا طابنتسا دنع ةيليصفتلا ةلد الاو تايئزجلا فرظني الأ دهتجملل ًاذإ حصيله

 لعا#) ل ى قيطتلا ىرحب « الثم ةغللا دعاوق' ى نأشلا وه اج ؟ تالكلاب ىتكياو
 هصوصخم لعافلا اذه نأ ىلإ رظن نودب « برعلا مالك ةءارق دنع عوفرم هنأ ىلع

 اع نإ رمال اف كاع نافلا نورك افكه و . اع رفارع 4 ملكملا ىنرعلا نع درو

 مدع ام ىلع مدق اجاح ناك نإو « ىجاحلا ىلع مدق او نك نإ ىنزجلا



 6,٠ تنارظن اهيفو الاجإ ةلد الا ف لو الا فرطلا - ةعرشلا يا

 مانيدسابب 7
 لو هحصو هلا لغودمت انديس ىلع هللا ىلدو

 . ليصفتلا ىلع اهم دحاو لكب قلعتي اهفو « ةلما ىلع اهب قلعتي امف هيفرظنلاو

 . نيفرطب قاعتي ًاذإ رظنلاف . سايقلاو « عاجإلاو « ةنسلاو « باتكسلا ىهو

 2 ِِ ٠

 جل 0 5 الأ فرطلا

 ال ةقحهالا يضر اوتلا ف( و نا راي تانك ف مالكسلاو

 : لئاسم ىلع ىوتح لوألاو
 (”1يجب ىلوأالا ةلآسملا ع

 تايرورضلا نم ثالثلا بتارملا ىلع ةظفاحلا دصق ىلع ةعيرشلا تنال

 اهركذيسو ( ضراوعلا ىفو ) هلوقو . ةلأسم ةريشع عبرأ ىف اهركذيسو (1)

 مومعلا ؛ ىهنلاو رمأالا ءخسنلاو ماكحالا , هباشتلاو ماكحالا : لوصف ةس# ىف

 3 لامجالاو نايبلا .صوصخلاو
 ةيعرشلا ةلد“الاب ةقلعتملا ةيلوص'الا لئاسملا عجل امأ ربتعت ةلأسملا هذه ()

 دعاوقلاو ةيليصفتلا ةيعرشلا ةلد "الاب ةلوص الا لئاسملا هذه طابترا ةدش اه نيب

 ىغتسي الف : اعمن.ره:اللر ظنلا نعماكح الل طدتسملا .انغتسا نكف الكشك

 ةيلوص الا ةدعاقلل_هسةن تقولاف -رظنلانع ةلصاتلاةلد الاى تار اى لا

 عراشلا دصقم امو .. وه ةترم ىأ نم قرا |ذ* اع فرعل الوط 0007

 ليلدلا ىف رظني نأ نود تاينزجلا ىف 'يرجيف ةيلكلاب ىنغتسيال هنأ اي ؛ هلثم ىف

 أديم فنصملاقاسدقو ١ امبعم اموةنسلا و باتكلا نم دراولا ةيرطا 0

 كلذ 57 نكاد! )هلوقب تاياك كال تاير اك نيب 8 لا نر كلذإ
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 ”هشرف ول قالوا زاجل كود نهار وهو
 ( ليلج حرش هيلعو )

 اسلع ادقن هئارأ دقنو « هثيداحأ جب رختو ؛هيمارم فشك و هيواعد ريرحتل
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 د
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 همجارت عضوو هميقرتو هطبضل ىنع دقو
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