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1 1 0 
 ان اعلا | 0 00



 ةعاجلا م6

 ريثدش , 4١

 10 زا مما ليفي و « وصلا [نضارغلا كس هل دبل اوح 1
 نم رك لع لهس مذ 4 اهدار عسسل م تسيشب دق هنأ ىلع 0

 0 مي 2 اهملإ شعطعتلا ة هر 5ك 0 لقو . اهدارُم نيكلاسل

 356 2 0 5 اخد راوش قيقحتتلا كاس 0 ا 5 ال نأ 6 اهدراوم

 4 مارا باع انكلا 00 نأ 0 : نانلاو 0 30 ند ا ارغابطلا

 : قيقا عم كا داش نايف ردا لق 00 ا 1 هيلع الق
3 5 3 1 

 راحلا برطضا,اذإ,ةحضاولا لع فقر و 4 لنساا/بهاذم هلوةرشنا لع لزضرالا
 قفلتخلاو

 نأو . هقح مايقلا ىلع اننيعي نأ ءىث لك توكلم هديب ىذلا هللا لأسنف

 4 ىنكو هلل دملاو .ربدح هب احالابو 4 ريردق ءىش 0 0 هنإ 6 هقفرو هاضفب انلماعي

 5 ىطصا نييذلا هدايع ىلع ”مالسو

 كل دل لارطأا ةطاخ ىو الضلا ذيل ئشوتلاب ملأ ىذلا هلل دملاو

 هجوتلاو .نيعباتلا رئاسو ةباحصلاو ل الا ةفاكو مرك "الا لوسرلا ىلع مالسلاو

 ©, لوئسملا ةءاهنو « لومأملا ةباغ هناف . لوبقلا ىف هللا ىلا

 تاقفاوملا باتك نم ريخ“الاو عبارلا ءزجلا ىلاعت هقيفوتب م

 هعباطو , هحراشوهفل وم باث أو «نيملسملا هب هللا عفت

 معلا ةمدخ هيف ىدأ نم لكو « هرشانو

 هريمست ىلع 0 ندلاو

 هلل دمحاو نيما . نيءلاطلل

 نيملاعلا بر



 آملا فب الوبقم الهس نوكي دقو ىقطنملا عضولا ىلع تامدقملا ن وكت نأ مزاي الو

 دنع ةماسم اهيلع اقفتم نكت مل نإ طانملا ىلع ةك احلا ةمدقلا نأ نم مدقت ام ىلا

 رمح لكو » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ناك الو . اليلد اهعضو ديفي الف معمل

 5 لب « فلاخلا هيف ضرتمي مل « لسو هيلع هللا ىلص ىنلا صن هنأال املسم « مارح

 رع هنأ لع لذي امم :كالذو:. كلنا 9 هل يلدتلاب هلباق

 لاخ اذكهو قيبفطتملا دصق دف ايت تان مالسلاو ةالصلا هيلع همالك
 م 1 مل مس :

 نآل ( اتكفل هللا الإ ةطا امهبف_ ناك ول ) : لا ةلوق وح ىف ءىطرشلا سايفلا ©

 وهو . ادصق برعلا مالكى ف )1 ءانثتسا الف « هريغ عوقول اك انا

 نوالابا قاثلا طايترا:ديفت ابن الا« نإ انشا نو را

 ىلا جايتحا الف . برعلا مالك حب رص ىف اهم هل قلعت ال هانثتسالاو « ببستلا ىف

 ةيعرتتلا :بلاطملا ىف دارملا ليصحم قف قنلشلا 07

 در نيج ءالوضفلا اكسل د سار نا 00100

 ةدهلاولا ةمدقملا نأ ارو « قدم دقم نم الإ ةحيتت ال نأ مهمعز ىف ةفسالفلا ىلع

 ماقتسا امب رف عضوملا اذه هب علوط اذإ الإ « رداظلا لكشم مالك و هو . جتنت دق

 . رظنلا ىف

 ا ةجيتنلا حصن ال : ةلئاقلا ىأ 92

 ( هريغعوقول عقيس ناك ا1) هيوبيس ةرابع (؟)

 الو . مدقملا عفري ىتح ىلاتلا ضيقنل ةيئانثتسا ةيضقب اهدعب ىنؤي الف ىأ (+)
 ىلاتلا تيكيل مدقملا نيعل

 ىلاتلا ضيقن هيف ىثتسي ال ءاول ١ لاعتسا نأب امبنيب اوقرفف ةقطاشلا امأ (:)

 ابن ”المدقملا نيع هيف ىنثتسي امل « نإ » لاعتساو . مدعلاب مدعلاقيلعتل تعضو اهمال

 لعأ هللاو دوجولاب دوجولا قيلعتل تعضو



 (ةضانلا هياكل النو ناونلا ءاكحلا في قاتلا ناشنلات ا

 نم فرعي الو « كلسملا اذه اهف كلب ال ةيبتفلا ةسيقألا قرط مظعمو . اهتسيقأ

 هنأب تريلا ىف ”لضافتلا مالسلاو ةالصلا هيلع همب رحم انللع ول انا كلذو . ةهحلا هذه

 يسقتو (1”ثحبي الا ةاعلا هذه فرعن نأ ردقت مل ىفاشلا لاق اك موعطم

 . ىوب ر موعطم لكو موعطم لجرفس لك : ذئنيح لوقي نأ ىففاشاف اهانفر

 ناكل اهل كاقلا د0 أل اذه نكلو لاق ىوبر لح رتسلا ةحيتنلا نوكتف

 دا ! ةقيرطلا كلت نم اهفرع املف « ى أ ةقي رطب ةحيتنلا هله ةحصو اذه فرع

 اهب ءاج ولو لاق . ةغيصلا هذه ىلع اهم ءاخل ؛ هبهذم نع اهب ربعي ةرابع عضي نأ

 اماولاق . اهيلع ةيزم ةغيصلا هذه نكي مل هدارم هنم ىدؤي ام دارأ ةغيص ىأ ىلع

 هقفلالوصأ اهيف دري نأ دارأ ًاباتك فنص ىرخأتملا ضعب انيفلا ال كلذ ىلع انمن

 قطنملا لع ل ا

 هانرك ذام هيبنتلا ©" "نم هيفو . هللا ىف حيحص وهو . ىرراما هلاق ام اذه

 ةراشإ قالك ”هيفو . ةمع رشلا اياضقلا رب رق ف قلنملا 1 ةقب رَط ما لا مدع نم

 هكا د اهاو ةلع حلصب ام نيب اهل ميسقلو ٠ . ريلل ةقحاللا تافصلا ا )1(

 دعبو مهدنع مسقتلاو اريسلات هنع ربغملا وهراذهو! حلصي ال امو لضاف لا ةمرح ىلع

 ةقيرط ىلع ليلدلا عوصلو ل را ىوتسي قيرطلا اذه اهتقرعم

 ىوبر لجرفسلا : الثم لوقنف ؛ ةرابع ىأب ريعتف كلذك العجن الأو . قطنملا لهأ

 نيلوص الا نملك دنعليلدلا فيرعت نم دمتسي عضوملاو . تاموعطملا نم هنأال

 نكمب ككل ةانللا دلل و . دوج ولاو قفا راتعاب اميشن ةسنلا ةقرعمو نإفطتملاو

 لصاح بولطملل مزاتسم نم دبالو ) بجاحلا نبا لوق حرش ىف هوطسب اك

 حالطصالا ىلع ره هاظ اذه نإ اولاقف ( ناتمدقملا تبجو م“ نق هيلع موكحملا

 نابجت اماف الثم ماعلا درفملا وه ليلدلا نإ لوَقي ىذلا ىلوص "هلا ىلع امأ , قطنملا

 هحاملا هذئلح مازلكا لإ دم ناوكسور + لعفلاب اييضنلا هن ل! قلعتن . ةعبصع نمشنف

 لانكا هةطفمقلاا

 ( اأو ءفاشلاف ) لاق 7 0

 ( اًئيش ىفاشلا ديفي ال اذه نك 00 ثيح ىأ مي



 1"111/الوبقمالهسنوكيدقو « . دفع تابدقلا و ا اللا اا

 ىلع ليلدلاب ىتؤي نأ ىنبنيال انه نف . طفلا اذه ىلا 1 اذكهو

 ىرخأىاةلأسم نم لاقتنالا هيف مزايذإ . هيف عازنلل ةنظم الو * هيف اعزائم طانلا كح

 ةرظانملا ةدْئاف تلطب و « ةلأسم انل صاختت ل كلذ انلعف نإ ان ال

 لص

 لاكشالا قفو لع ئطنملا لهأ هضراا# 21 2 2 كذب دارلا نأ لعاو

 اهققو ىلع رمالا ىرج نإو كلذ ريغو نسكعلاو ضقانتلا رابتعا ىلع الو « ةفورعملا

 قيرطلا بيرقت دارملا نال . حالطصالا كلذ ىلع هنايرج بتتسي الف ةقيقحلا ىف

 كرقأو ءةسيرشلا ىفءاج ام وفو لغو نر 2 ل ا

 00 افا هةيسسا عر جاتنالا ىف ايهيدب ناك ام ريرقتلا اذه ىلإ ناكخإلا

 5 ا ةداع لع هؤارخا هيف ىرختلل نامألا 00123

 تاحالطصالا ما رلانالو نوكي اه سرت ل2 تواطا|لوصح كا ديه 5

 نال عرسك هلا اللا لا ٍلوسوا نع دعبم اهيف ةلمعتسملا ىنارالاب

 ةيعرشلا اياضقلا ىف قطنملا ب 0 رمو :ةيمالا طر كلا عضو" م ةعيرشلا

 حالطصالا كلذ مزأتسإ ال نيتمدقملا ظفل قالطاف . كللذل فانم

 1 : مالسلاو ةالصلا هيلعهلوق ىف ىرزاملا هلاق ام ىنعم إي انه نمو

 . مارح ركسم لك نأ نيتمدقملا نيتاه ةجيتنف لاق « "7م رح رمح لكو «رخ

 نطل لا ع نم ءىث اذه جزع نأ لوص ا أ نهب دازأ

 ء نيتمدقع الا ةحيتنلا حصن الو نتانعلا ن 8 ال نولوقي قطنملا لهأ نا لوقف

 اذهل قفتا ناو اذهو . ايش اهدارفناب جتنت ال ةمدقم « رح ركسم لك » هلوقف

 راش فا رس هل ف « ةعب رشلا ىف نيعضوم وا ع قو :

 ىطقرادل ملم 0 لق

 ةفداصم قطنملا مسر ىلع ,اج ىذلا ثيدحلا اذه مخل 0 )0

 مر مد: عاظ كاكازلا



 (كنطدا !لئاندلا كلر تاركا وبلا أ 3 ىلاث اعلا رظنلا لالش

 نما: غ ذولا ام اذه ىلعو . ىأ انااا ممخاو هب ليلدب الإ هيف

 للا تاكا ىلا ىو رد ركام كاخ نت نمار 12 هللا نع ام : لاق

 ةيديدحلاحلص 0 : ماع هب وه اعهماخلإ لص ةيالا ىسوم هب ءاج

 « ميحرلا نحرلا هللا مس 7 بتكي نأ ًاملع ومأ.ال هللا ١ ىلا اذه املا ةراشإل هيقت

 كساب «: فرعن ام بتك ١ نكسلو « حرا نّحرلا هل مسسب » فرعن ام اولاق

 اتراك رار كلنأ اهتاعوا اولاق هانثلا ننس دع عمد تك الاه عايقللا

 نإ و« لسو هلع نا ]حتا مرذعف « كيبأ ساو كسا سك | ىككلو

 اذ 1 ني كلذ نم - ةتحم لو« اولاق ام لع تيكاو ا ةلاخاكلا نع قاع اذم ناك

 ادك" نؤقرعي اها يأو علا مدع اة دصنلا

 ىوعدلا ةحص ىلع لادلا ليلدلا وه هيلا عوجرملا لصالاف اذه تبن اذإو

 2 ثيح نم مصخلا دنع ةملسم نوكت نأ مزلف « ةكاملا ةمدقلا ىف ررقت ام وهو“

 اف سيلو ءاهب نايتالأ دفي ل ةماسم نكت ل نا اهنأال « ةلأسملا ىف ةكاح تلعج

 لئاقلا لوقف كلذك ناك اذاو . بغشلا مفرو عازنلا مطقالإ ليلدلا ىل ك احتل

 حص ةيناثلا ةمدقملل ردا 6 نفرق نإ رس لم لكم كك اعلن

 حصير اهيف مصخلا عازن ضرف نإو « لسم ليلدب و ل ا

 قتلا ىهو « 7 ضايق ىااظانلل ع ةيش نركب لب كتتبلا اي لدنك

 اعف | تمار ءاوقتسا ليلدب رمزي كسا نأ نيد اينقإلا6 لا جبال

 ا محلا دنعاضي السم ناك نإ الثم مارح هنأب هيلع مكح كلذ نيياذاف

 قيقحم ةمدقم تراص مارح رمح لكن أ ىف عزان نإ و « مارح رمح لك نأ » صنلا
 هلك نم ةيتزم لكأ قي لع رح رجا ةمدقم نإ كاد ذإ نإ الو« طانملا

 نإف يعردالا ةيرملا ف ىلا لا رعت ىوعدلا ةفلاخ نم دبال بتارملا

 ؟ رمح ركسم لكل ه: لأس اذا هلاؤسل فلاخم ؟ مارح رمح لك له . لاب لازم

 دواد ىنأو ىراخبلا نع هلوطب ا 430



 "ا 6 همصخ دنع ةماسم هيتمدقم ىدحإ نوكت 5 دبالف ريغلا عانقال رظانملا و

 نيمصخلانأ هنايب و . دراو ريغلاكشالا اذهو « حيحص مدقت ام كا كباوذلو

 امهترظانمب عقي مل ءىش ىلع اقفتي مل ناف . المأ هيلإ ناعجري لصأ ىلع اتفتي نأ امإ

 كيلدلا اكو « يلد نشاغا ديال ىرعدلا تناك اذإ و انهزم 223 0 لاغ هادئا

 ةدئاف طيح إل اعادة .نامالا راطفا ليل هدنع سلف. هيفا مدخلا دنع

 نآل' ةفوع قبب رطب كارلا ل! 2 در ةرظانملا دوصقمو ' . دودقم لصح الو '

 ليلد ىلإ امهعوحر نم دب الف . قاطي, الام فياكت باب نم هفرعي ام ريغب هدر

 نافار . لاق انلا5 15 كرد أ رعو ١ لذتتلا مدخلا ها لول | امسح كَ

 ةراسفكلا نال ةيذلا لوسرلار ! هان ] تا معزا
 لساالاودب لئليلدلا اهرنا داشالا العلا "0 را كار

 هللا نإف « رافكلا ىلع جاحتحالا مقو اذهب و « عزانتلا لئاسم ىف هيلا عوجرلا
 ىف لق : هلوق ىلا - نوت تك نإ اهيف نمو ضرالا نار وك ) + لا للا
 فانز : مطل لبق تح « اوقرع اع جتحاو اورقأ هب اع مررت ) 5

 هلل عم 00 0 00 نطل نوع نيدانالا 6

 الرا دلو 0 ب الام ديت ل تبأأ اي هيبأل لاق ذإ ) : ىلاعت لاقو ؟ هريغ الإ
 مسبب نوتحنب | ( ممدنع فورعملا نم اذهو 0 يع 5

 لاق ) : ىلاعت لاقو ( ؟ نوتيسنت ام نوادبعتأ ) : رخآ عضوم ىفو . نودبعي ام
 كلذ هل لاق ( ب رغملا نم اهب تأف قرتلا نم سمشلاب أي هللا نإف 'رهاربإ
 لقتناف « اعفدم مصخلا دجوف ) تع ىذلا ىلر ) : هلوق هلر 11

 ع 5 ةلدالا حضوأ م ةقيقحلاب الو زاجماب مفدملا هيف هنكعي ال ام ىلإ

 ناهربلا مارأف ! ةيبآلا ( مدآ لّثمك وللا دنع ىسيع لَم نإ ) : ىلاعت لاقو . هيف
 ف نواح هر باتكتلا لدأ اي)“: ىلاعت لاقو . مدآ وهو « هيف اوفلتخم مع
 نأ مهاوعد ىف عطاق اذهو ( ؟ هردعب نم الإ ليعالاو ةارردلا كو امو ميهاربإ

 ىتؤي الف ؛ نآرقلا تاجاجتحا دج وحنلا اذه ىلعو . ىنارصن وأ ىدوجب مهاربإ



 (ةيدانلا ةلاهلا ناو و»«لاؤسلا«ءاكحلا قاتلا رظنلا“ 01 ١"

 .باتك لوأ ىفهيلع هيبنتلا رم دقو « هيلإ مجري الصأ اهيف نأ ريغ 19و

 :. ىعو) هللا لوح هماهت انهو "7 ةلدألا

 د ةسداسلا ةلأسملا

 ىرضالاو لا لل وع اهادحإ :٠ قيتمانعفا لك كيلادلل | هال .ةلؤتتت

 ني رطانتملانيب مالكلاراصحتا رهلظ طانملا ققحتوه رظنلا لحم نأ رمو « هيلع كح

 هل ا رت نمادب داقتةكل نكات اخو رسال ل كارلا كاع

 ةمدقملا ىف عقب لق عازتلا نإ : لاقي دقف « ىوعدلا هذه ىف كلا عقو امبرو

 «مارح ركسم لكو وأ رمخ“ ”لكو « ركسم اذه » : تلق اذإ كنأ كلذو « ةيناثلا

 تاخاش ةنأ اك ءانملاب ويقع ةيدتم مو ك0 انها نأ لع محلا قفاوب دقف

 د دراج لع امال قلما نعت زك دا اهيفا فلاح ايو ضبا ايلف

 « بنعلا ريصع نم ءىبنلا ىلع قلطي امِإ ربا ناف « رمح ركسم لك نأ ىف فلاي

 ككل نك نأ روزؤلا كرد ذاك نوار هت ةيلاراشللا ادق اخلق
 ان اي

 تبثتال ةمدقما هذه ةياكسلا ناف « مارح ركسم لك نأ ىف ًاضيأ فلاختو «رمخ

 اهيف نكي مل اهتيلكح صت ل اذإو . هيلع لد ليلدب ذيبنلا اهنم جيرخأ ةصوصخم اهنأل

 نيتمدقلا ىدحإ ىف عازنلا راصحاب لاقي فيكف . اهبف اعزانم تراص ًاذاف .ليلد

 لصات ام فالخ وهو ٠ عازملل ةلباق امهنم ةدحاو لك لب ؟ ىرخ الا نود

 م« هتاضارتعاو ىلوص"الا سايقلا باب ىف اولاطأو كلذ ىف اوعسوت دقو )١(

 ةسقاالاو دودحلا لع ضارتعالا ىرطرى اضاخااتف قظطنملا لهأ تود

 انه ةسداسلا ةلأسملا ىلع كانه نايبلا ةيقب لاحأ دقو ةسداسلا ةلأسملا ف (؟)

 مالكلا قحال هيلع لدي ا ( ركسم ) ةملك انه طقس هلعل (")

 ةرطاتملا قرط قروض الو كلذ ق.عدي الف ىأ 1!( 9

 بذعلا ريصع نم ,ىت هنأ قةحت دعب الإ مزاي الف ىأ (ه)



 700“ هفلاخإ قم ال لوسالا قدا ويا نم لاكي نأ نتيتئلا طا

 فارع ا نكمي: ال ةيسا.ق ةلأسم لك كل ذكو .. .ةلمخ سايقلا ققن. ىلع . ناب هنأل
- 

 لاس كلدكو 5 هيلإ ناءدرب ىنلا لص اللا ّق فلاغوهد | 4 نيعتسم | ةرظانم

 3 تسلل وا هر ككل 0 هقأ اسلاب ايش ا اذا ىلا ىلإ هك لات امهر مغ ا ةالاو ةيلدلا

 اذهوا قكشألا ةنلغ نينينام 7019 ل ةراقلا عينا سا ا

 ةلأسم ىف هب ةناعتسالا نكمي ال عامج الل ركتملا ناف «باوب الا رئاس ىف عئاش مسقلا

 ىف هب ناعتسي نأ نكمي ال ةنيدملا لهأ عاجل ركتملاو : عامجالا ةحبص ىلع 0

 وأن ةعا فا رونا دار وذألا ةعيطا نأ: نلئاف ازا كسا 1 يق يلع رمم ناك

 ةتبلأ بوجولل اهنأب الئاق ناك نمل مهم ةناعتسالا 00 ال فقولاب

 ةقاهع انعابض_ ناك اذإ ك2 ةناتسالا تيس دكر رانا 2

 قال اذهو

 لعق

 03 اهبلإ 1 0 ةنافعسر ال بلاط ريع هرظنب داعم رظانملا نى صرف اذإو

2 ” 

 اذه لثم ىف ةناعتسالا نكمت اهيلع قافتالا دعف ةلعلا لع فقاوتب سابقلا (19

 ةيكلاملاف .سايقلا ةجيتن ىف قافتالا ىتأتي الف انه امابف فلتخا اذإ امأ : عوضوملا

 رضخل هيف لخدنف ؛ ىوادتلا هجو ىل اع الل مطلا 0 دكقلا اير ةلخلا أ نولوقي

 ٠ ةفاج ولو هيلا كلذ نمو ةيواستم م مف عنمبف ل لوقلاو ةكااوقلاو

 تاتقيامىورلا ماعطلاف . نيممألا عومج 5 راخدالاو تادنقالا هتلع لضفل هز | ابرو

 قرا . اقلطم ةئيسنلاو ٠ دحاولا سنجلا ىف لضفلا هيف عنمب اذهف ٠ رخدبو

 وأ ًارضخ ولو موعطم لكنولوقي ةيعفاشلاو . حلصملا هب قحليو ؛ ةرذلاو نخدلاو

 ق'قاضالا ةلعلا نولوك هةمملاو يتلا ارو لضفللا ابر 120 الصم را
 1 رحبلا ىو ا. نزولاو لكلاب ريدمتلاو نسا



 (ةدماخلا ةلأسملا) ٍباوحلاو لاؤسلا ماكحأ ىف ىناثلا رظنلا انه

 نمأ ؟ 0 ل ىحا مو لإ ىده م هلوقو(؟ 206 م نم كلذ

 3 مط ان نت 0 هلوقو هب لإ ) ىدم نأ الإ 1

 ه2 لرسائل ١ ا اكو ىلإ هديف مالك 0 1 8 ا نودطم

 ذإ « مصملا ك1 ف هيلا ىطقعم ناك نإوا اسلا| ىف ةنادتسالاوزاةداعتسالا

 داصقلا] ىف *'”غلبأ نانا عا ةرايبسالا ندع ى نال هان ناك

 كررقلا ماهذا ةرن 0 ار تاميرتلاب ننام كرا تالا

 .(مككاهرب اوتاه لق ةملآ هللا نودنم اوذخما مأ) : ىلاعت هلوقك ليلدلاب ''” اوبلوط
 مكلنذآ هللا لق ؟ ةلذرافل ل مالا

 .نموهو ! ةيآلا ( هب هل ناهريال رخ ! هللا 2 عد ن 6 0

 يحل كج ىلاب ةلداحملا اح

 ل1 تايكعلا ىاقل انلاخ نطاقللا ناك نإو

00 

 مسسع

 اللف ةلاثلا فق رظنلا م قيل 06

 هتلأسم 0 هحو نم ام ذإ « هترظانم ىف هب عفتني الو « هب ةناعتسالا هل يقتسي

 1 هلع م ىلكلا ىف فلاخ اذا ىلك عمر فولالا

 .ةنثأ 010 00 5 و
 :هيلع ىفةتم عم للا 0 56 الو 6م نلاعهح نم ىثزحلا قى هتفلاع 2-8

 ةدوقفم ةناعتسالاف

 طلاب يدر الك 6 هيلع نم رظتلا ريغ قى .ايززا ةلام 0 قدلاتمو

 نال اننا ”ىرخااغلاب انه ةناعتتساللا# كمت ولقأ ا كزذ ةايشاو ةيلطاو ةردلإو

 هيف ريثتو « ليلدلا رئاس عاتسا نم هرفنت تيكتتلاب مصخلا ةهجاوم نآل )١(
 نيماقم_ ىف نيكي رطلا نأ ركلات لمحتسا, دقو. دانعلا ةنمح

 اف كلت نأ ءاهاس ان مهاربإ ةجاحم ىف هلبق امو عونلا اذه نيب قرفلا (؟)

 مصخلا ىلغ ةجح موقي ىذلا صاخلا ليلدلل تامدقم اهنم ذخؤت ةيليصفت ةلئسألا

 . هنع نوزجاع مهو ىنعي . مهاوعد ىلع الامجإ ناهربلا بلطب اهيف لاؤسلاف هذه امأ

 اهنالطبب مهمياست م ىب ملف

 قحلا ىلإ نيرظانتملا عوجر اهنم دصقي ىلا ةرظانملا ةدئاف عيضتف ىأ ١)



 ا ةنلاغ ني الا لوصالا ا ةعنازي نم لاس نأ نيتي ال أل

 مكيساحب ا هود ا ؟<سقتنأ ىفام اودنت نإو) : هلوق كلوز سعوا ) رظب ماج اوبل

 مم 3 ا ىوتب ل 11 نع موتكم م أ نبا 0 الا (ناد

 ةالصلا هيلع هلوق ل لاّؤسو ) ررصلا 0 ريغ ) ِ كرنب ىد | ةبالا

- )2 2 0 ُ 
 هللأ لوق ا عماط اك شتساو « : بدع تايجلا سقول 5 : مالسلاو

 كلذ هاا ٠٠٠ اا "7 بسام فو 7

 دع نقاد مسسق ىف ل تيسر سرا سووا در ساما سال

 فالحم رمآلا مهيلع نيل و رظن | هو 4 هلدالا ف اورظن ف لعل اولأ اما 3 35

 ريرقت ريغ ىلإ جاتحي الف « نيماعتملا ليبق نم اذهنإف ءادتبا مكحلا نع لئاسلا

 ىنيبنيال حالطصا در هناف * « رظانملا » ظفل "7 قالطا نم كيلع الو . ركملا

 هسفن 3 محلا ا ا لمألا اعااس . هيلع

 هلا لال ا رطلابرقأب مدخلا عطقني ىح « ديفتسملا لئاسلا ىرح

 ممر ضح هسفن ضرف هناف « سمشلاو 0 1 وكلاب هموق مالسلا هيلع ميهاربإ

 ف هلوق كلذ و 0 0 "1 ناهرعلا هسف 0 0: نيس 0 0

 اط لظنف اطال هك 1 0 دا رح الا يالا

 لَه )'ةلود ءدويعلاب نماخللا اعلا نعااسا دوتشملاا نذل نا لل

 رارقألا لإ ا ا 0 اوداحخل ( نورصي ا مكتوعفني و 1 نوعدت دا مكتوعمسإ

 : ىلاعت هلوقو ! ةيالا ( مرييك و رولا لا هلل ءابنالا درحع

 (7 صا جرم
 ى» ضارالا كلذ » : اهل لاق ىتح (؟)

 000 1 0 ا اذه لاخدال هتافانم ررظن دق امال 1

 0 دل أذه نال ىعل ٠ هي

 قب الؤوح ؟ الو أف الوأ 0 لأ ةرظاتم نع هنا 04(

 ةجيتنلاب فارتعالا الإ.



 ( ةسماخلا ةلأسملا) باوجلاولا ولا ماكحأ ىف ىاثلارظنلا 02377

 هيله ري يالا هوانا عدل ل قلا ا وشلا قبلا حلو دإ ها لاعتلا كلر

 هذقتأامدر عنع هدنعليلدلا ةحصل « ىنأف ةدرلا لهأ لاتقىلع هعم 0 ١

 سو هيلع هللا ىلبص هّللا لوسر

 الو ةرظانمىلا كلذ دعب جتحم 1 و ةعب رشلا ىف اذه دوحو رر## اذإو

 هيلعىب اذإ عقي اهو ام! كلذف اطاتحم ضرف اذاو . طامتحالا 1 نال ةةيحا ل

 « توكسلا امإ » : نيرمأ دحأ همزلي كلذ دنعو . هيف رظان وه امف ددرتلا ضعب

 امإ و » . قيرطلا نايب لبق هيلع فياكت ال ذإ ؛ نيبتلاىلا هسفن ثحن ىلع اراصتقا

 ى هل اقفاوم نك نأ ولع داق نيعتسملا/ر 5 اقبح نك ةئاكعشالا

 اللوأ « هيف ارظانت ام اهملا عجر» ىلا قاياكللا

 5 9 هل تسي اعإ هنال هب هتناعتساو هيلا هداتسإ حص هل اقفاوم ناك ناف

 نال « جرحالفالإو « نسحل اقفتا ناف . أهيفلهس 0 اهف رظانملا ةلأسملا طانم

 امسح انه فدانا عوقو ىف هدم لاوأ هيفا د ىلا عجار كلذ فارع ل

 هعضوم ف نيت

 تا در ماسلا سا 0 16 0 ل | انه هاما

 مو اونمآ نيذلا ) : هلوق لوزن دنع مهلاؤس ىف اك« مهيلع ةلكشملا لث اسملا ىف لس

 ةقحخ و ىذلا دسمان نالا اهلك اا نيعتسملا ةرظانم :ىف لخاد

 هريغ جاتحا فإو ليقلا اذه نم ركب وبأو ةرظانملا ىلإ جاتحي الف ةيضقلا هل

 هت رظانمىلو

 ةقلتلا ةريسلا اأو يللا اذكى: مكن يلع ركل يات 2 نال

 عوضوملا ىف طسلو عسوت
 كلذ دعب جتحي مل) هلوقو . امماكحأ ىف نيدهتجماو اهم نيفراعلا ةباحصلا ىأ (؟)

 ىلإ ظكارتشل“ نأ خ3 تحي مل هانعم هياكل ل

 باب نم الإ ةعجارم ىلإ الو ) هلوق مبفلا اذه دعاس امبرو ةرظانم ىلإ هليبق نم

 ) طاشالا

 خلاسايق وأ ةنسو باتك نم . ةيئرجلا ةلدالا قيقحتو لب ()



لرا ى هقفاوي .ن ا ا نيعتسملا رظانال 3
 ااا ويلا ا

 ا نذل لع 0 دهحماف ال 010 دارو كلذ هيلع ةرظانملاف « هسفنىف

 الؤبفم ده هدئعاود دإ:؛ ةتئامأ كلا الا ديعتلا دلك ولون 1 نزلا 0 كون كم

 ةرظانم ىلا ةلأسملا كللسم هل حضتا اذإ رقتفي الف « لوقلا

 9 للا: لبنو هيلع هللا ىلضلانل كلو لل رواق ةريثك

 دب ايما قرع اكرمأ قمرملا نيت اانلف 111 وع قمنا لعب ارح الا هكا 1

 نا مالا هصرعو 0 اذكم : اهريغ رشتسولو الدب هد غسول لاتقلاو

 59 تت

 كقرعلا تيماللو ةديفنلا غ د دعب دحأ ىلع قايل مكحلا يااارب ارت نال

 .ةحاصملاد>و كاتقتلي ل 35 كلف ف رمك ا مهاتق ىلع ا 3 ةاكزلا

 -ةصاخ تسلو مل ةحلصم ف تالا ادع اه ةلتم لإ تاكا 5

 .ناالإ؟ هبل اثم ُق ركب ىنأب الو ارح كا "لا ىف ملسو هيلع هللأ للص دبتجملاب

 .”هسفنل دهتحي هنأ مدع هادم ملل 1 لا كا ا نيغوشوْللا ىفاددعا

 هضرف لصأ نع ةجراخ ةلغماللا 0 الف هيلعو

 .ةنيدملار م مهفصانينأ هولأس امل ةياور ىفو ةدابع نب دعسو . ذاعم نيدعس م

 دعسو « ةمثيخ نب دعسو « عيبرلا ليي عسرو بني ذه :موقيلا ماجاك لات

 راج قو تكف ةلهاللاق ةندلا اسفنأ ف ايطعأ ام هللأر ال )وااقف « دمتم نأ

 ١ ج) مدقت دقو ٠ ففيسلا الإ اندنع ملام كب انزعأو مالسالاب هللا

 2( نَ

 لإ ملعن الو كلمأ . لاقف ةماسأ امأف « ديز نب ةماسأو ايلع اعد دقف (©)

 .ةيراجلا لسو ءريثك اهاوس ءاسنلاو « كيلع هللا قيضي مل لاقف ىلع امأو . اريخ

 ء دعي مالثماللا ةأبخع .تناكف لعات ديس تادلك ام ”اضيأ ةريرب .لأسو .. كتدح
 ةسخلا نع هلوطب كنفالا ثيدح ريسيتلا ف جرخأ دقو . ناك ام اهيسب ناكف

 دوأد نأ الإ

 ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق دقو سانلا ل |ةاقت فيك« لاق ثيح )0

 ناتاق"ال هللاو لاقف ثيدحلا ( هللا الإ هلإ ال اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ 7

 .نم عقو ام دعي الفأ تلق ناف ٠ لاملا قح ةاكرلا ناف « ةاكرلاو ةالصلا نيب قرف نم

 اذه نأ باوجلاف . ركب ىنأ ىلع ةرظانم ثيدحلاب مهجاجتحا ىف ةباحصلاو ربع



 (ةدماخظ كلا بللز ا وطاو اا وذللا ءاكجأا ىف ىاثلا وظنلا 8 .١

 راع 0 انيمنآ لال كور تحمالا هومر ١ للك قاارتعألا رهاوللا ىف

 ىف وأ « حيجر لاو ضراعتلا باب ىف دا كلك كركسش 2 كلا جور

 نا اها ُ 1

 هي ةسماخلا ةلآسملا :

 أ

 دش 10 فارأ ديلطألا اهيعاولا د رطا نإ ةيعرشلا نال ىاراخالا

 000 00 ل طال دبحلا امك ١ طام واج امإ ىف نيرا كك ل

 ل 00000 لاو تيس اعإ دعانا [لورع لانا لإ هل د ا ا

 نطل

 الو « نبأ هاف مكحلا وهف ليلدلا هيلإ هلصوأ اش : هعضوم ىف مولعملا هطرش ىلع

 1 ُظ 031

 هلا درحسم اهق ىفكيق عورفلا امأو . ةيعمس وأ ةيلقع « ةيرظن وأ تناك ةيرورض

 ااا ل ناب ضر كن اف رظسابإ ةيلط ا: راس نال ل لا

 2 نان تانك لاف رظنلاو © ءاذتب !نك وطن امإ و © هيلع ىنني ىدلا ىكلا

 ناك نإ اذكهو. كلذ عسي نامزةحسفو راصبتساو ل |مأت ىلا جاتحم لا

 .ةلدألا نم بللطتم لوظولا لبق دهمحملا ل دع لانه ةر رطانلا ى رفق « ايلقع

 هيلطم نم:ةنيب ىلع وه لوصولا دعب و ؛ اههف هريغ يلا جاتحم الف « هدنع ل

 الور كالالدتسا اكلا ادهاه عاج هذيفكا ذك نوكي نأ مزاير عر لا كلو

 .هللا همحر.. ردانلا ىف الإ مهللا . دوصقملا ىلإ هلوصو ىلإ تدأ ةحجان ةقيرط
 ا

 هنيعب لوؤملا ىه ذئتيح نوكف )١(
 ا "00 ابنع عرفت ىلا ةيلوصآلا دعاوقلا تناك اذإ لاقيالو (؟)

 اهنأ دارملا نال دعاوقلا كلت ىف نيلوصألا نيب فالخلا ىتأت, فيكف ةيعطق نوكت

 عطقي هريغ نأ ىفاني الدهور ابي عطقي ىتح ا رولا دبتجملا اذه ةمعطق

 .لوص ل « اهاضتراى جا ةلد ل هملإ تدأ اي اهفلاخ مب مزلو

 ,عورفلا فالخ اهب مزج اذا الإ اهيلع عرفي الو لمعي ل عورفلاو
 ايف هللا مح وه اذه نأب ىوقلا نظلا اهيف ىكي اهناف



 ضخ عومسم ريغ صوصنلا ر هو َظ ىلع ضارتعالا

 مير هل هللا مكلذ : هلوق ىلا -- راهنلا ىلع ايللا روكي قحلاب ضراالاو تا 5

 ا ميسي أومزلا أ امم كلذ ءافخال ا ه2 كن وهلا هلإ ال ”كللمملا 72

 رهاظلا برعلا دنع نكي ولو ٠ لوقعملا فالخيىل اع هرهاظ كفو لعحو ) 0

 نكل 6 مهيلع هحح مومعلا ىصتقمع 5 ارق ق نكي ل أهم اع نك ا ريغ ' ةحح

 هيلع 2 0 هنأ 1 لدفت كالذ تف لع رمألا

 تعش نم بهادملا باب ا ْط سب ا اس 0 6 إف

 مدنعدجنال ىح , تالامحالا قيرطتب اهيلع تالاكشإلاداريإ و « تالالدتسالا

 لئلا لآ الا اده راك ل سي نر ل قا ا ا

 0 ىلع !منمريثك ءانبل « ةينسلاو ةينآرقلا هد 1 ةيداقتعالا
 (ءاك ب 6 أ تكلس ا ا مكلبر ا ةلرتك

 تاماناتم لع اودمتعاو 4 كلذ هاما( 1 0 0 لكلا ىلا 1 1 هي لإ

 روم ال لقعلا ّط قرطتي لاخلا نم أبره 4 ةهمديلا نم ةسارق الو ة ةهمادب ربع ةيلقع

 مهو أ برعلل دهع الا ثحلابم تاو ءااورة هم اخ نحأ 5 افكت لا

 ىتلا مهبلاطم ىف مهوئحاب و « مراظنأ ىف ةفسالفلا اوطلاخخ « ةعب رشلاب الوأ نوبطاخلا

 كالذىل م الامخ الإ أهيف ثحنلا كيرز , الو 6 داسفب نيدلا ل . لهجلا دوعب ا

 دقو 58 دوحولاف ةيرراحلا | مم اعمو تاراسعلا ف اكان 06 راع نع ضارعالا 2ك

 تادكم التان لا رقلا قرط نإ ر 218 كف تكن راع نأ مدقت اهف رم

 صانتقا ةيفيك نايب اضيأ رمو . اهي راقت وأ اهلئام ىاطحلا عضولا ىف | نذل تالا

 حصبال اذإف . هللدجلاو هلمأت نمل باتكلا اذه ""”ةصاخ ىهو . تاينظلا نم عطقلا

 رهاظلا لع ضارتعالا عامس ىلع بترتي هنأ ةسنلاهوجولا هذه ىلإ مضيو ىلا
 كسافلل كلت

 ,كلذك ةيلقعلا هوجولاو« امهيف وأ نآملا ىف وأ ةلالدلا ىف تاينظلا عبتت (؟)

 عوضوللا ىف اعطاق دعي ام ىلإ لصي ىتح ىرقتسي لازيالو : ةوق ىلإ اهنم ةوف مهو

 نيبال 0 افيفض ةلد'ألا نكن نوكأ نأ لا لاو. يعل 315 كو

 ةقثلا لح اونوكي نأ مرعي ىف مز, ال ىونعملا رتاوتلا ةاور نأ ا« صاخ ليلد ىلإ.



 ( بازل ار ا ا رولا علا يات رظنلا هه

 رد كر ناو 0 الا هما اه ا و م يا

 تاكللا نم ةياشن اكن ل رت هلأ ييقتسملا طارصلا نع ليما ىف 0

 « ليلدريغب بيغلا ىلع هيف اوعطقو هيف اولاقو هوريتعاف «لاهحالا درجت اهيف اوعبتا اب

 مهنم رذحلاب مالسلاو ةالصلا هيلع *"”ىننلا رمأو كلذب اوف

 ةيلقعلا تامومعلاب رافكلا ىلع جتتحا دق نآرقلا نأ نعت ىلا عبو

 م اا الار لف ل ا ل

 كلذ نأب مهرارقإب مهيلع جتحاف ( ؟ نورّتست أف لق هلل نول ريتا نرد

 نيد رف ضوصخلا اسم 0 مهلعجو « مومعلا ىلع

 0و ندررالاو تاومسلا 56 نم مهملاس تاوزل# ىلاعت هلوقو « ءالقع ال

 نأب رارقالا نع نوفرصُي فيك ىمم ( ؟ نوكفوي ىنأف هللاٌناوقيَل رمقلاو سمشلا
 لحل : لاعت لاقو 6 هل تود 4 0 كعب 5 وه كر

 ةجح ةفص ىف ٍلسم هاور ليوط ثيدح نم .زج ( ؛ دبالل ءأ اذه انماعلأ) )١١(
 رعلعملا سلا
 ( مثورذحاف هللا ىعس نيذلا كلو اف ) روهشملا ثيدحلا ىف هلوقب 3 09

 فالخ لعجو ) لوقيس اي لقعلاب عقاولا ىف ةتباثو ةيلقع اهن وكف ىأ (8)

 لحب وه ىاثلا أذهو نيرظانتملا نب املع قفتم ىه ( لوقعملا فالخ ىلع هرهاظ

 رهاظلا باب نم وه نيفرطلانيب لا مومعلا نال نما رطلا "ل انعارب اها ل١ تيدا

 بيكن 1 رلا هذه

 لكل قلاخلا برلا وه هللا نأب نوفرتعي اوناك مهنأ كنم رك ذ ىلع نكيل (:؛)

 اًئيش هعم نوح و, اذه عم مهتكلو:. ضزالاو تازؤمشلا ق'نفرضتملا كلاطا «.يئث

 قحتسمنأ ىلإ اهجوم مييلع درلاناكفاهنودبعياهريغوأ ةراجحوأ اموحن هتاقولخم نم

 نآلا اىطمجا اذا ١ نينا" ناوتاركك «ىبعأرو) كدر ؟نارككلا- اف“ تفاريصتلا' اوه هذاا

 ءانخ اذلو داع ديما هام ورا كمر كنتم" عرج "فارغا

 طحمو رصحلاب ىنعملا لعجج ( وه الإ هلإال ) هلوق ةجتنل» وه ىذلا تانالا

 ( اكيرش هلل نوعديف ) هلوّمق ةدابعلاو ةيهولألا ىف كيرشلا قن وه ميهيلع درلا

 ةدايكلا قايحعتلا فا أ



 - 19-7 قف

 حالطصا ىلع ا نوكي ال قال كلا 0 مو ب ةرئاد كاتس 1١ 5 ذا

 فقوتلا وأ اننردملا ىللطديف ناكلا) ليال ( ةريحلاو رهاظلا هلا قم لف «نيرخألا

 فاكتلاو قمعتلا نم هنأل « هيلع ضارتعالا حصي الف . أذا دمتعلا وه رهاظلاف

 دورول « دمتتعي ليلد ةمي رشلل .قبي ل تالمتحلا ىلع ضارتعالا زاج واف كن

 للا ىدؤيف 6 كيلا ضيا هام عومسملا ضارععالاو 6 هك ناو تالاف

 تاع كلل دك ؟ياولو اه راكد وأ عرشلا ةلدأ ميج هيمي لوتلا
 الو فتكتلا ناو الو مل لوقلا ىف لام>الا درجت ربتعا نا هلو

 ىلع ةحملا موقتال نأ مزاي ذإ « ةدئاف كلذب مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا هداف

 قمتم اهؤتشن داك "الأ عقال ذإ «تازابحالاو" فاو ناز ءاراذلاب ناكل

 كاذك هنع مزاي اف « لوقعملاو عاجالاب لطاب كلذ نكل « اهب دصق ام ريغ
 تاداعلا مارح ىلا ىدا ربتعا اذإ لامخالا درج نا وهو. عبار هحوو 1 ب 3 5 0 5 قير و

 ةادجلا ىف ىعلا اذها نيس. مولعلا دحجحو .ةطافنلا ناب حتتفو « اهم ةقثلاو

 ةقاط م وسلا) هك 516 ١ لبفع لواصلا رن كتل د هياعتك ا كارما اال

 وأ ةيداعلا قئاقحلا ىف لاّمحالا ”قيرطت اهأشنم نأ كل نيبتي هنم مولعلا ٍدعج ىف

 ناحأ ىلع دتدش درا لاتحالا رابتعا لجألو ؟ ةيغضولا روم الاب كلابااش « ةيلقعلا

 ل عم ةجاح هيلا مط نكي. مل اعلاؤسلا ىف اوقمعت ذإ ةرقبلا

 ةلدأ ىلع ناينبم سايقلاو عامجالا نأ مولعمو . صنلا مدعب انلق ثيح ىأ )١(

 هلوقو هل قبس 6 ماسقالا نم قب ىذلا رهاظلا مسق نم ىه ىتلا ةنسلاو تاكلا

 قطيوطتلا نما ليلق روحا )الق كبح ىار/ ا ل

 تاللامحالاب ةيلوقلا ةلدألا لاطبإ مدع ىلإ عجرت ةقباسلا ةثالنلا هجوالا (؟)

 ةلداآلا نع ةدرجلاتالاّجالا تزريتعا اذا لب لوق هناك و ...ابيلع قرتلاك هخولا اذهإو

 ةئوثملاةيداعلا تاببسملاو.باش.الا ىأ. تاداعلا ىلع ةبترملا ىرخالا مولعلا تلطب

 مولعلا تعاض تربتعا اذاف . تالاهحالا اهقحلت تادهاشملاو تايبرجتلاف نوكلاىف

 لطاب وبف ؛ ةيلقنو ةيلقع مولعلا رئاس دسفي اقلطم تالامحالا لوبقف ىأ « ةنيقيلا



 ( ةيبارلاتقلا كل 1 كار ناو دل كج ف 'ىناتلا لطدلا 0# ١)

 ىشخنلا بارت وبأ هل لاقق « اهاص ناكذإ ىماطسبلا ديزي ىلال مدخلا باثلا

 رجا كلو لُك بارت وبأ لاقق مناص انأ لاقف . ىتق ايانعم لك ىخلبلا قيقشو
 نم اوعد ناي لاقف يبأف ( ةفس موضرجأ كلم لك: قيقت كاقق « ىلأف و

 نإ كلام لاق فق 07 كة قمل ىريياشلا كل د5 نيف نب طل
 . كيلعف اذه تدرأ نا «ةلسيلس تنبةلسيلس هذه هلاؤس عبات نيح دسال سنأ
 ريكا 0 |2400 7 ةمارتعا كيش هلم ةدئانلا نا 2 دف 1 فاعلا

 هنع تحن نل

 ناس ىلع ىرجلاو ىاسصلاو هلال ا 0 ا ا
 ل ا املاح اف ةلرا ع لكس ا عرولاو نيدلاو ل اذا لذا

 « دقنلاو ضارتعالاب هَجاوُي ال نأ اهعقوم عماسلا مهف نم ”مقتال وأ « اهلثمب دهعلا

 ءاضق نأ لبعتلا كدا رح او حاحنلاب ىلوأ فقوتلاف 0 | رع

0 9 
 د« ةعبارلا ةلأسملا ع

 عومسم ريغ رهاوظلا ىلع ضارتعالا

 0 ناسلو « عراشلادصاقم نع مجرتلا اح كارلا نافل 0 ع ليلدلاو

 نع مس اذإ 0 نوكي امنإ صنلا نأ مدقت دق ذإ «ردنيوأ " ا

 ناسلب وهو و ليلد درو اذاف . مودعم و 0 26 دال

 ند ا ؛ ضعي ناك هنأ.ةيناثلا هل أنما 1و ' ةقياصلا ةياؤرلا نمودج ال ارب
 كلام باحصأ زاعياب (. . اذك ناك ناف ) لوقيف طق هنم :رثكيو لاؤسلا عباتي

 م,سفنأب هلاؤس مهبيبتل
 ( صوصنم ليلد) انه هلوق هنمو اقلطم ىمشلا ؛ليلدلا ىلع صلنلا ىلطيب (0)

 وهو « هانعم ىلع هتلالد ىف ابعطق نوكف هب دصق ام ريغ لمتح الام ىلع قلطيو

 ءاضتقم لع باتكتلا قتلوا فلولا ى 17111 اقنوأ ةرقعلا تالاتجالا ب نغ لس ام

 نصنلا لاقي اذه لع و: ىتقملا لع اضيأ هق  رايتعازو هعضوو رايتعاب لدام لع قلظي و

 صيصختلاو ليواتلا
 1011 2ك نم ةيساقلا ةلاسما ىف سدت كاع



 1 مومذم علا لهأ ىلع ضارثعالا

 لاقف« اعارذ هتلوانف اعارذ ىنلوان اقف ه اعارذ هتلوانف ئوارلا لاق ! اتارذ ىنلواتلاقف

 ول هدبب ىسفت ىذلاو : لاقف ؟ عارذ نم ةاثلل 5 هللا وشوارع ك1 را

 لظالالوسر ل2 خذ لاف رح تلا ©" وعفا اعارداتلا 0

 ىنيع كرعأ انأو تسلح لاق « ةالصال اًنظقيأف ليللا نم ةمطاف ىلعو سو هيلع هللا .

 انهي ناءاش اذاك لادم اسس عا 2 00 5 لإ لص امهياو 2

 ءىل ربك ناضل ةناكو )لوغو ميسو هيلع هللا ىلع نار لوسر لوقا

 ناو لدن مون ةئارلا# ”اويكلا نيالا 00 ثتيدحو 7 ل 1" ني طا ع انك كنافه عادلا ناسا 5 ْ

 ىلع دفو الو « "””هانددر سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأ درن نأ ؟؟”عيطتسن

 : لاق#؟ كمساا ام هل. لاقف ”تيسملا قب ديعس حا نرخ مسو هيلعهللا ىلص هّللا لوسر

 ةنوزملا تلازاف تنم لاقى اهب نفاس ايما مسا اللات ل نا 00

 ةريثك ىبلا نه ف تيداخللاو "* 07

 عانتماب ضاق ءا ربكلا ىلع ضارتعالا نأ نم ةبرحتلاب دهع ام ( ثلاثلاو )

 ربك ًالاءادلا مدنع هناف 6 ةيفوصلا دنع امس الو « ذيماتلاو خيشلا نيب دعبم ةدؤافلا

 ةراكل كلذ نمو . لاقت ال ةلزلاو ليقت ال هنم ةبوتلا نا مهتع ىريشقلا معز قى

 ىذمرتلاو ىرادلا اهاور (ةيناثلاو) عفار ىأ نع دمحأ اهاور (نراللا) نيتياورب

 لع هجززف ىف .ىاقرراا نات دقو ب افلم اد كك كفار هن 5 ةديع ىأ نع

 ! ناتسااععإا علل

 انأو تسلل ) ةملك درت ملو ارصتخم ىراخبلا هاورو ٍلسمو ىتاسنلا هاور (7)
 نذخفلا تارضا ةياور' لع ]و مفتازو' قاشتلا | ةلاوزا قالا, ع كا

 هب اهوضرتعتف ةعيرشلا ةلباقم ىف هولعجت الف ىأ (*)

 لس وهيلع هللا لص هللا لوسر هذفنأ امف ةحلصملا نيعتوأ ان ؤطخ ربظ دقو ىأ (4)

 طرشلا اذيفنت رافكلا خلل ا

 ظافلالا' نضعب قفاللتخاب ىراخلا ةاوز )0(

 دواد وبأو ىراخبلا هجرخأ (1)



 باولو لاوسلا م ر ةئلالا هلل 11: اياراقاو ناش ك2 فا قاقاازطفا | "1

 5 هت آذآ

 ملكت اعإ ناك نإ )» اا ا اقع 8 ىح ر اصول ىسوم كا مَحَر 5 0(

 قى ىورو .٠ طورشملا نع جورخللا ": بح ولا ط رشا نع جورخلا ناف « 0 اكان

 (8 ءايدلا تفتر د را اي صال: وت رك ننا نأ اعلا

 مهتقرح اف أران مهيلع هللا لسرا مودم الام او (: :هلوقب مهيلع 1 در هب لإ

 ران نم ىنةفاح هنم ريخاتا 0 "هلاك ع ضارتعا انه نم 1 ف ءادح >و

 ىلع ةضارعأل ع نيدلا م هل هب هل كلذ قل وهف ) نيط نم 00

 ليبعلا اذه نم ةرقبلا م 2 انتلآسم ق ليلد رهو ريبجلا يكحلا

 كلغ هللاو فن 1 ير اردتم نا

 اواضتنل اباتك ركل بتك ًالولاعت » م ءاسام (ك 0 او

 مالسلاو ة د هيلع مه انآ حس ةاحسلا 2 رم 0

 200 ا 5
 ”هتضوخ مزمز ءا 70 ل نسح ل امعاعم ا ! ما هصقو ايس رمل 0 مى جورخلاب

 مرد 0 7 ول 701+ 6 م )او ةداحلا هيلع لاق 2ث 50 ١) نم ءاملا تحعئنمو

 03 مورد | و هيلع ا ىلص هَل نس ا ري قو « لو انيع

 تددول ىسوم هللا محر) ظفلب ىذمرتلاو نيخبشلا نع ريسيتلا ىف هجرخأ 00

 ( امهرابخا نم انيلع صقي ىح ربص ناك هنأ
 رصأ كيسي الإ طرشلا نع: جورتللا ببسب كلذ نإ ذشيح لاقيإ دقوأ) (0)

 صضارتعالا

 "الأس ا أ راكنإو هلاق امل ذاعبتسا هناف ( ؟ اورهانذختنا ) : طوق أ 9

 ءاريكلا للع ضارتعا وهف « ةرقبلا حب ذب دلال نقلا لئاقلا نام راماةنع

 ل يمك أ اوله ) ظفلتا نيحقلا نعا قرادتلا قاقااوز 14

 مدنعو عجولا هبلغ دق هللا لوسر نأ لاق ثيح « هنع هللا ١ ىحرا ربع وه 6 (

 فيدال كاس ةتارتلا
 هيلو ىلع امس ال ؛ مهديفي ناك ىذلا نايبلا نم كلذ بسب اومرخ (1)
 ةفالخلا نأش ىف ناك

 | ىراخبلا نع اطوطب ةصقلا عض سلا فدع رخأ 0070

 هع اق نيرا هْوُش قح لوا اا رتعا دال نط ١م نأ نبظب, (4) :

 ةرخالا رومأ



 مب#ب ١ (ةثلاثلا ةلأملا ) باوجلاو لاؤدلا ماكحأ ىف ىناثلا رظنلا

 نارتلا ىو .ياصلتا بى ةبلغلا بلل قالو "!7تشستلا نانا
 ىنام ىلع هلا دهشيو ايندلا ةايحلا ىف هلوق كبحعي نم سانلا نمو ) اذه وحن مذ ىف

 ا » ثيدحلا ىفو ( نومصخ موق مم لب ):: لاقز ( ماصخلا دلأ ىهو هبلق

 « 99 مصحلا دلالا هللا ىلإ لاحرلا

 . اهاوس ام اهيلع ساقي ءاهف لاؤسلا هركي ىلا عضاولا نم ةلجج هذه

 مرح اماهنمو , فخ ام ع هتيهار 4 دنس اما | لاح اوااببق رتل

 ندا نادل نع ىبنلا عقي اهنم ا 1 5 0 2 ٍِ

 نو لا تءاراتإو) لاك لانو ن6 رك تالا ا كنا حو

 لاٌولاف ٠ ثيداح ال ا نم تالخ ايفا !15 ا ) مهنع ل انتايا ىف

 هبسحب باوحلاو « هنع ىهنم كلذ لثم ىف

 د ةثلاثلا ةلأسملا

 ا الوأ مهفي امت هيف ض رتعملا ناك دوم ءاربكلا ىل اء ضارتعال

 5 ا كلذ ىلع ليلدلاو

 هطارتشاو «رسضحلا عم ىسوم ةصقك « م داركشلا نارقلا'ىاءاجام (اهدحأ

 لات لل هت م نكت « اذ نم ل ثدي ىح ءىس ن ةعر هلادبذل نإ هلع

 مكر

 مالسلاو ةالصلا هيلع ع 0 (كنييو 1 أ 0 انك هلوق نم

 ناكل أسملا نكت ل نإو ىعب لعيل اال :هريكرو كولا تسل لاتنا يان نر
 عبارلا ر ءاخبب كلالي و . تا راع ال

 ا نع دمحأو ىئاسنلاو قادم دل را ةأوز 1

 ( 4١" صا + ج ) مدقت 4
 صاخلا ملعلا ىف عسوتلا نم نامرحلل اببس ناك ضارتعالاف ىأ (ه)

 4 م ؛ ج  تاققفاوملا



 ( لصف  ةيناثلا ةلأسملا ) باوحلاو لاؤلا ماكحأ ىف ىناثلا رظنلا "3+

 نود موصلا ءاضق ثيدح ىف ا لاؤسلا كلذ هب قيلي ال نم لاابلا ل

 ةالصلا

 فلاذلا لغو 40 يرو يتلا دلل ىلإ لاؤدلاب غلبي نأ ( سداسلاو )

 لاسالو ( نيكل 81 انو رار نم هيلع مركلأسأ ام لق) ) : ىلاعت هلوق لدي

 بحاصاي باطحلاا نب رمع لاق ؟ عابسلاكضوح درت له ضوملا بحاصاي“' رجا
 قيد + انيلعو درتم عابسلا ىلع درن اناف انربخمال ضومح لا

 لاك كال ناب ةسلاو تاتكللا ةضراعم لاؤسلا/ نم رين( جابملاو )

 "اي داب ةنشلاب ملاعب وكي لجرلا ؛:نسنأ نبا .كلال لدقرا ١ كن: قارعأ ديم

 ككلالاو زهق تلق نان هر 2 لب 010

 نيدلا امان )لاق هلوقجالا كلذ لغو تاهناقتلا نع لاول( لماقا1)

 لعج نم .زيزعلا دبع نب رمع نعوا ةي الا (هباشتام نوعبتيف غيز مم واق ىف

 نع اكلام لأس نم لاؤس كلذ نمو. لقنتلا عرسأ تاموصخال "؟” اضرع هنيد

 ةعدب هنع لاؤسلاو « ةلوهجم ةيفيكلاو ٠ : مولعم ءاوتسالا لاقف « ءاوتسالا

 ا 0 ل دا فلسلا نيب رحش امع لاّؤسلا ( عساتلاو)

 خطلي نأ بحأ الف . ىدي اهنع هللا ةفك ههامد كالت لاقف نيفص لهأ لاتق نع

 . ىناسل اه

 را ل ايما ةرزر نقدر افرك حتر ا سطس اة
 انعدام ءالرشلا ٠ اييسسلا ى

 . كلام هجرخأ :تيدحلاو: . رمع هيف بكر ىف ناك ضصاعلا نب ورمع وه (؟)

 : ةراهطلا باتك ىف ريسيتلا عجار
 ةلداجنا نم هيف دبال ىذلا اننامزل مسا ؛ ال اذه نأ وهو , قباسلا رظنلا هف (+)

 ضعب باع . نيعقوملا مالعأ ىفو سانلا نم ريثك نم عمس ملالإو . قحلا دييأتل
 ناكر اشر ئوملا كار 0 1 نات ىوتقلا ل ايلذلاا رك 5 نانا

 1 اها نا ىوافدهر ىأ | |ةنعاسملا كاملا نم (تانجرع لطالا لغلا (1)

 نيعلا مضو ءاتلاب ( ةضرع ) ىنعملا قفاوي ىذلاف



 نسي بي يبي يسب

 376 لاؤسلا اهيف هركي ىتلا عضاوملا ضعب نايب ىف ( لصف )

 لصف

 مما ةرسع انباكد : عضاوم لاؤسلا ةي ةيهار كك د اذه نم نيبتيرو

 ىأ نمت فال نإ هللا دنع 10 نييدلا ىف عفني ال امعلاؤسلا ( اهدحأ)

 «اط اك اهقرو كسر الخلا لايام ل مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ :رسلعتلا ف كد

 5 هللا ' لزنأف ؟ ناك 5 نأ لا 3 ا اردب 2 4 > ومش ان الع

 * نيدلا عفانم م نمر كيل نانا "الا ( ةاهاالا ع نغ كنولأس)

 ده لحرلا لاس ملحلأ نم غلبام دعب لايت ( ظاقلاوأ)

 5 هره هاظر ضاق ( تيبلا يح س دا ع هلوق نأ عم ؟ ماع لكأ

 اوحبذت نأ كرمأب هللا نإ ) : هلوق دعب ليئارسا ىنب لاؤس هلثمو .هقالطال « دب الل

0 
 هللاو تءاذه نأكو .ءتقولا ىف. هيلإ جاينحا رح نم . لاودلا ( تلاتناوا)

 0 مكتكرت ام ىنورذ » : هلوق لدي هيلعو ٠ مك> هيف 107 ل مر 1 رعأ

و مع اوثحبت الف نايسل ن ٠«عال ملا رمل
 

 ىحفلا قيما كل اقرار كفانا تاع عا نأ *”( عيارلاو )

 تاطواغالا

 امل لقعي ال ىلا تادبعتلا لق نم وهو محلا ةاع نع لأسي نأ ( سماحلاو )

 ماقملا حضتي ةب الا ريسفت ىف ىناعملا حور عجار )١(

 تقولاف صخشلا هيلإجاتحم امع دئازلا ملعلا لعت نم عنملالإو . نيعتم اذه (؟)
 دخلا اذم لوقي الو

 (11 قنص تكا را مدس
 ( رو نضال لا دمت
 ًاضيأو «نيدلا ىف عفنتال تاطولغالاف ؛ ثلاثلاو لوئالا اهم ري 60

 ملعلا ىف اهل ةجاحال



 (ةفانلا ةلاملار قارطا نازل ماكحأ ىف قاتلا رطنلا"

 ل نع ملسو هيلع ثلا لك لوس لاش

 "1 21 ىدلازشلا شارك عمسل نحو هلأسيف لقاعلا ةيدابلا لهأ

 ناسحإلاو ناميالاو مالسإلا نع هلأسف . سو هيلع هن 1 ادا لاشك

 نأ دارأ » لاقو ليريج هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع مهربخأ 2 ارانآو ةعاشلاو

 اريثك لاؤلاىف هيلع مدقي ال سنآ نب كالامزاك_ اذكهو'” « اولأسن كارا | وماعت

 ناكو - كالامىلع مدق دقو - تارفلا نب نسا لاق كلذ نبا هب احتسأ ناك

 لق نولوقي 3 اذاف «ةلأسملا ' 5 هاش ىتولعجب ا نم هريغو دال نبا

 داك ل نال هد : ىل لاقف اموب, ىلع ىلع قاضف كل لن اذك ناك ناف هل

 مهلاوحأو نييقارعلا هّقف هركب كلام ناك اعإو « قارعلاب كيلعف اذسه تدرأ نإ

 كلهآ نا قنا لي دقو تالاف مهعيرفت ةرثكو لئاسملا ىف مهاغبال

 اهيلع ًاراكنا ؟ تنأةيرورحأ : اهل تلاقق « ةالصلا نود موصلا ضئاحلا ءاضق نع

 ىذلا لاقق ةرخب نينجلا ىف سو هيلع هللا لك ىلا يف. اذه نقف نع لارا

 0 لامس ذو را لك الو فر ا مخ فت“ هيلع ىضق

 را لناس نع .ارهاعإاو :مدلكلاو 8 هيلع لاقف ؟لطب كلذ

 اهتبيصمتدتشاو اهحرج مظع نيح عباص الا لقع ةلأسم ىف ديعسل ةعبب ر 27 لاقو
 لمتم لهاج وأ « تبثتم ملاع لب تاقف ؟ تنأ قارعأ : ديعس لاقف ؟اهلقع صقن

 هاك 1 1 اك ل فاك انهو. ىحإ نبا هسلا 0 ١ لاق

 كلان ىذلا ليوطلا تيدا ماتخ وهو ( اودلعت نأ دارأ ليربج اذه ل

 ملسم هاور ناميالاو مالسالا نع مشو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ليربج هيف

 سم هآور (؟)

 .لقعلا ناصقنو ةبيصملا ةدش ىف تيكتنلا عم « ضارتءالا ةلئسأ عون نم (0)

 لعل هبلإ ريشيسو . ةيروتلا



 010 ااا يلوم قمرا
 نسا دارأ اذا ىعازوالا لاقو ءوس ةدالق سانال داقتت نأ كاياو هنع تكساف| لمت

 5 أ

 كلاداع ارارم نإ لاق 6 نعو طيلاغالا هناسل نع لرعلا معلا ةكرب هدمع مرح

 الوفي نضح  انقاشاو ىبعشلا لاقو قل ادابعا اين !نوتنما الئاطملا راق قررنا

 لاقا؟ مغ ايأ اي مْنم تلق راد ةساكك نم لإ: وقع اول اا دل ا

 نان كارا ١ تنل ا ةظياشام 0 تلئبس اذ

 اذا ةيناملاو 55 ل نك غرف قي بح ( هاوه ةهلاذخما 0 اذا هاك نال 5 هنن

 نا را دل اع نفذ ا 000-0 تاكل

 0 ىحب لاقو تلكي رش نا معأ ال ل لقف عت ال امع تلك ا ةملاثلاو

 ارامل يدع د هانا 0 دارااذا تولوقي 'اوناك لكلا
2 | | 

 2210 الاو

 تذل نجحل او هيلا تاع الا اهل و نا ولا ا

 ف اوظعو 56 رو هيلع ا ىلص 0 تاكا نك دقو : مومذم ةيرظنلا

 2 كارد يا نو اوناكو . هنم اوعنتما ىح 3 لاول

 نام لاق 2 حيحصلا قاع الأ . اعلا هنم اولظفحم و همالك أوعمسإ

 نكد 0 كل ِء 7

 ةعلاتمو ( دل هلوق هيلا ربشيو 35 لا ل د لا هدام" كهل ئوبللا احم

 ميقتسي اذه له 5 .بجاو لئاسلا قاما ذا ةملك ناك نإ ) 2 0

 هدييقت مزأب لاح لك لبعو ؟ تايلقعلاب ديبأتلا ىضتم» ةحلصملا 3 مأ ؟ هذه انمانأ 0

 اهوقي ناك لسو هيلعهتلا ىلص هنأ ىرت الأ ؛ مكحلا ىف عرشلا رظن ةهجو ديفيام ريغب

 ةدعر زصقلا فى اشو 4 © ىد كنأ لغ:ناك وأ تيار كرت ل لا

 ةلع نع لاّؤسلا ةهارك ةمومذملا ةلئسالا ُْق نفاس عونلا ّق دش ثيح « هدب ونام

 كلاتل"لهأب ريغ لئاسلا نوكي وأ ىدعل 00 154 نأ محلا

 . هقالطإ ريغ ىلع همالك لمح مزلي سايقلا نوعنمم نم ىععشلا نكي ١ اذإ فكر



 هياكل ةلاسل باوحلاو لاؤسلا م 51 تلا درا 701

 آد ل راد سابع ل نبا ركل ور ادمسل« ةرعبلا_تاطسذا ةنففا تللذ لتلأو

 ! داك انو اهوحد ضلال 0 وددت نكلو ؛ نوعا 2

 د نسال ها كنلعام“ هللا دبغ اب : ميخ نب عيبرلا لاقو نولعفي

 1 لازم اهمال نا ١ تكهالرلو ا ءللطا ىلا: هلكف رع نا 3ك راو أتما اكوزكتا

 خلا ( نيفلكتملا نم انأ امو رجأ نم هيلع ركل أسأ ام لق ) : مالسلاو ةالصلا هيلع

 ماع لآن 1 1 عم ىناف « نكير ل انك اولاببقا ال. 21 0/اقأ ولع نبا نطو

 هرسف « ”٠ تاطولغألا نع ىهن » مالسلاوةالصلا هيلع ا يدلل ل نك

 نإ لكنا لاه 2. ءاعم ننح لئانبملا تركذو :] لئاملا كاكط ىح لاقف قعاوألا

 111 ىأ نب دنع نعو لئاسملا لضغا نقل 2 لمو هيلع هلل لح نإ لرعر نأ

 ىولأس الو ءىثنع مطأسأ ال نأ نامزلا اذه ا ا

 8 ابا » ثيدحلا ىف دروو . مهاردلاب مهاردلا لهأ نورئاكشي اكل ئاسملاب نورثاكتي

 ةرثكو« لاقو ليقنع 5 ا » ثيدح نع كلام لئسو « ايدك

 1238 منام ردنا فردا دان لاق ل ارك نإ لاك 1 كت

 ك1 لاقو + اهاعو لئانبملا سو هيلع هللا ىلص هّللالوسر 0 د1 الا

 ق.لاؤتلا 0 ا ا ل انف نعول الور لا

 را لك لع هاب جرحأ . مناور ما دفا رمع نعو ؟ ءاطعتسالا

 كلام ىل لاق بهو نبا لاقو نئاكو ه ام نب هللا 'ناف س0

 ملامو هيلع لدو هب لقق هتماع ام هللا دبعاي لئاسملل باوحلا ةرثك ركتي وهو

 م اوي هيا د درو طئااو دخل هاير 15

 ,عنمو ٠ نتاتلا حأ ولا تابمألا ا ) ىراخبلا ىور 6

 ) لاملا ةعاضإو 5 ا ولاقو لبق كلو 00 تاهو

 ناخسلا هأور 0

 هب تلفكت ةعيرشلا ناف ةداعلا ىف عقيام امأ ةفرصلا تاضارتفالا ديري (4)

 « نئاك وهام نيب دق هللا ناف » هلوق ىنعم اذهو . ءىث هنم اهصقنيال



 ش

 م1 قمم ةلكبالا لم ناتك آلا

 نولك ٠ سو هيلع هللا ىلص ضيق ىح ةايم نمكعا تدلل نكاالا هولا

 كرات ١ ابل 5 ا نارقلا 1

 297 تلاقل ناك اذه نأ, مني امعالا نولأس اوكا احلا رمال

 اش َنع لام 5 00 َْف يذلا ظعأ 5 م«: كمل ميلع

 4 5 7-20 9 22 ع م 0 2-6

 ِ مكتك رئام فورد“: لل هتلاَسَم لْخا نم مهيلع م رحف هيلع مرحب

 0 ماقو « 5 0 ةرثكب لبق نَم كِلَه امن اف

 : 0 ا لبق رك ذو ةعاجلا رزودف طفلا ههحو قف فاك

 لإ ا راش كان ِ هنَغ لأقيلف يح 1 نأ "سلا 0

 ارش نيك ءاكيلا قا كماتلا راك راك نا ىاقَم ىف تمذام هب ؟تربخأ

 كاسل 01 فراس نا لالخ نأ لسوديلعُلا لص هللا لوسر و ١ 0 كلذ

 لزقزمأ كك ركن اننا كفا كوبأ » : لاقف ؟ ىأ نم : لاققىمهسلا ةفاذح 23

 0 هلي انيضر هللا لوسرأاب“ لاقف ةيتيكر لع الملا نا رع 3

 نيح ملسو هياع لنا لم نا لوس تكف 6 ا كي مالسإلابو

 انت ؟"رانلاو ةنملا لغ تصررع دعل هدب ىلعت" ئذلاو هاالوأ لاقو كلذ 0

 قاسملا اذهرهاظو « رذثلاو ردنا ف مويلاك رأ أ لذ الصأ انأو طئاخلا اذه ضرع

 ايش لو تا لاق اعإ نأ" د

 ( كوت كل دبت نا ) هلوق ةيآلا ىف ا 0 كلذ ةبقاع

 هببجوتو . تائملاقوفام دحب مهتلئسأال عنتملا نأ عم ددعلا هيجوت ىف رظني )١(
 هضرعا تفل ملا نهال ظن ددعلا || ذه نآوقلا ف داماك

 (؟ىأنم) ةفاذحلاؤسو ( ؟ لا لالحلا لابام ) مبضعب لاؤس فاني الف )١(
 تفولجا» نضع عم( 10ص رص ا ا
 ( دا و مده (©)

 ناخيشلا هاور )ه١

 ةصقلا كلت ىف تلزن هلا الا نأ ىلع ءانيا ىأ 00



 ( ةياثنا هلال ر تيار او لاودلا هاج ى ىاثلاىظنلا ااا

 جح سانلا ىلع هلو ) : أرق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ثيدحلا ىفو! ةيآلا ( كوست

 لوسراي : لاق مث « ضرعأف ؟ ماع لك أ هللا لوسراي : لجر لاقف ! ةي.آلا ( تيبلا
 ىسفن ىذلاو » : ةعبارلا ىف لاقو . ضرعي كلذ لكى و «ائالث ؟ ماع لكي ايفا

 ىلورذف . 3 رمل ام اوموقت وأو ءاع مقام تيجو ولو « تبجوأ اهتلق ول هديب

 هكدا طي هل الا كيب هلال ا تلو لل كتكرت ام.

 ءلصلا ملاعق لاول ءارتك !١ نعي يمر ايباد لئلا مالسلاو ةالصلا هيلع

 يمان نكرتا هللا نإ د: لاقوت“ ركح هيف 01 0711 يب لاودلا رك مالا

 ا لا وردا النا دودج اذحو:ةااهوكيتنت داق ء انا نع ىهنوز# اهوحشت داق

 0 ا مكب ةمحر ءايشأ نع

 « لسو هيلع هلا لع نع نلت ل ار ا ل ا ل

 ؛ بدأالا نع مبجورخل « ةبوقع فيلكتلا ىف ابيس ناك امبر هب اوفلكي مل امع لاؤسلا
 ريشي 5٠ تايفيكلاو تايمكلل ضرعت ريغ نم هلل ميلستلا نم مهم قيليام مهكرتو
 . ةحمسلا ةعيرشلا هذه ىف ةبوقعلا نم عونلا اذه عمي ملنإو 5 حلا ثيدح هنلإ

 را _

 اذه نم عسوأ ىعدملاو ؛ ىحولا ةدم ىف كلذ

 ىنطقرادلاو دمحأ هب حرصا سباح نبعرق الا وهلجرلاو . سم هجرخأ )١(

 حص ثيدح ىف
 . ماع لك ىف جحلا ةيضرف نع لاؤسلا وهو « هسفن بيسلا اذهل تلزن لبق (؟)

 مالسلا هيلع بطخت وهو لاؤسلا ىف اوفخلأ ا'يحب تلزن ليقو ..برق“الا هنإ اولاقو

 كتيدحلارخآ ىلإ ب لاسيلف ىث نع.لأسي نأ, بحأ نم .,لاقو بضخ يارا لع
 ىف ناك أ ءاوس لاؤسلا ىف فاحلالا وهو ىأ ( هلثم فو ) لاق كلذلو . تالا
 اهريغ ىف مأ قباسلا ثيدحلا ةدام صوصخ

 يلا نع ىنايام هلم. كاوا 1 22 ع اعاضيأ اهيا (2)

 ىتلا دويقلا نيبنت هبو ء دعب لصفلا دقع كلذلو . رمع نبا مالك ىف رخآ دبق ىتأيسو
 ةلاسملا لص ىف عارتإانأ مزاد |

 فاللتخا ضعبب ىنطق رادلا نع نيعبر الا ىف ىوونلا هركذ (4)



 لل وقدم ةكسلالا ىف رتك ا ميتال

 <50 للف رأى وأ 290 ةقفار اا اوبل 0 ايل هيك لا

 <« تاوخلا كانغ "زين نع لكاشا نوكي و « اقلطم ال « لعتلا ىلإ ةيشلا عر

 ا 2ى عرش لم هب هيلع ىندب مم وهو « 1 الو قمعت لإ ولا ىدؤيب الو

 ا ةلاتملازا هيلع ماذإ كك عض اراك تارا 3 ال دقو ٠ كلذ

 1 . باوحلا هلقع 2” لمتح مل اذإ اك «زوحم ال دقو . عراشلل اههف صن ال

 ضارتعاع ون هيفو طيلاغ الا سنج نم ىه ىتلا تالاؤلانمرُك أ وأ « قمعت هيف

 ةنآلا لئاسملا ءانثأ خف دما نرخ ناطقا ني نع

 د« ةيناثلا ةلآسملا

 مومدلم هلم الا نال وردا

 8 حاصلا فاسلا مالكو همس لاو باتكلا : نم. صضيفتسملا لقنلا هم هيلع ليلدلاو

 ل ,دبتانإ .(”.ءايشأ ,قعااولاست ال اونما نيدلا أءاي ) : لا فلوق كلذ

 ىيلحلا افالخ ءاعرش اهلالهأهريغدإلاىفناك اذإىوتفلا در ىتفملانإاولاق )١(
 نع يدور من1 ىرسلا لاق ادكا عرار كلا د2 تاي اان تالا نا

 ( هعوقو لبق ءالبلاب اولجعتال سانلا اهمأ ) : ذاعم

 لعفلاب عمي غنإو ىأ (0)
 نإ و روك نللا كلما كلا ءافسلا دنع عسولا لذي هيلع بحجب له : رظنب (:4)

 .امهريغو ليقع نباو باطخلا ىنأ نع لو ارم ل ا

 هداهتجا هللإ لصيالدق هزل كلاما باوجوه ام ]همزلب اللا نأ همالك هيلع لمحبف

 : ىزوجلا نبا لوقب دارملا هلعلو « ةباجالا مرحت اذه ىف : ليقع نبا لاق (ه)

 « فخ ابضعبو . ىهنلا هيف دتشيةلئساأأْلا ضعب نأ ىنأيسو . ريرحتلا رش ها ىغبنيال
 كاكا ةضراشنرو ضاعت 'ىمضتملا لا رملا ها اها ب لا

 هل وقفهلعاو ١ طلاغالا ما هن وك نع" الغنا مطقب يلا ةييس كل تكلا

 هلق :نينشلاك أ ) هقخ هلبق امل ًاديق سيل ( ضارتعا عون هيفو )

 رارسآلاو « مهيلع ةقاشلا فيلاكتلا نم هيف مهل ريخ الام ءاسشاألاب ءاوملاو. .(5)

 ..نأالفأ لوألا امأو ةرمئاظم ىلاازاأ .يداوسو لكو كاع نت دم لا همملا



 (”ةلوألا ةلاشلاا) فار او لاؤسلا ءاكحأ ىف ىاثلا رظنلا .. 9

 لوثسملا هيبنت وأ « نايسنلا هيلع ىثخام رك ذتو «هل ”نعلاكشا عفر وأ « لصحام

 1 8 نيماعتملا نم نب مالا 1 * ع ةنئم ةيامن 0 ةدافتسالا دروم ءهدروب, أطخ ىلع

 1 ملا نم هتاف 01 نأ سعب لع

 هلل ةعرت انك 0 0 نورك اهي كللذو هلك لشال 1 1( ىاتلاو)

 ءاعل لمق لئاسملا ىف هعم هنرع 0 ملا هل م لا

 ماعلا الأ م مهف ىإ هلقعب ىدبتلا 1 4 ماعلا

 عضوم ىلعهبيبنتك «كاذك هوجو ىلع وهو . معتملل ملاعلا لاؤس ( ثلاثلاو )

 همهفل ناك نإ همهغب ةناعتسالاو «؟ غلب عرفا هلتع رايتس وأ عنو بلظ لاكش |

 7 ع ملام لع هيلدا معام 06 ا وأ « لضف

 َّئ بلطيإ عج ا وهو . ملاعلل ا لاؤس «لو الا لص هيلا وهو (مبارلاو)

 : 0 ملام

 نم منع ملام « لع نإ 0 ل ل لاو اقل لو الا امان

 روما تاتا الو كاع م ريت 7 رع ف

 ناوحلا مزليف . ليصفت هيف لب ؛ قالطاب قحتسع با وحلا سيلف عبارلا اما

 كلذهشأامو ةياورف ثحنوأ ثيدح قلتك لب ؛ داهتجانع نكي ملام ىأ )١(
 ىمسملا ةيلمعلا ةيبرتلا نف ناكرأ مثأ تنمضت ةريصقلا ةملكلا هذهو (؟)

 ناك دقف . لق هيلعلام ىلع اديدج اكيشا هدمت ميلعل ملعملا ء ءانب وهو . ايجوجادسلاب

 انكر .ةنيدج ةلامل يدم هيلع دعب ريصي م“ . تامدقمل ةجيتن

 ىالاو كولا مسقلا هوجو ضعب هيف هعم كرتشيو (*)

 ةعجأ رم نم معي كلذك نوكي ال دق هنآل ءاعرش بولطمنودكلذب ربع (4)
 ( قحتسم سيلف ) عبارلا ىف هلوق امأ . ةثالثلا ماسقألا هذهل اهرك ذ ىتلا ليصافتلا

 ( لا باوجلا مزايف) هلوق هيضتقي مك« اعرش امزال هب دارأ هناف

 قى الا لصفلاىف هليصفتىفأي كو ( زوحبالدقو ) هلوقبدعب هيلإراشأ5 ىأ ()



 م” لوألا 1 باوحلاو لاؤسلا ماكح ىف ىلاثلارظنلا
 مدس إبل

 لف

 كلزاف ؛ كاتكلا. © ءاكلا ىإ 118 اها اذه ماكحأ رثك أ نأ ٍلعاو
 نول رك كياملق د 0 ذاضنأو . ميفلودلا رمتخا

 علطضللانأل ؛ اهضرعتن ملف « عورف ]5 الا ازه لوصأ للا م 17

 طباضلاك وهام انه رك ذ اماو . ناعتسملا هّللاو رظنلا رسب اهيف حلا كردي |

 . حيجرتلاو ضراعتلا طباوص لإ فو نا ءدسلا لص الاو

 املا ا
 لدجلا ٍلع وهو باوجلاولا وسلا ماكحأ ىف

 رخاتمو مدعتم نم هيف سانلا فئنص دقو :

 : نام نم رد تاكا اذه صرح هنم قلب ىذلاو

 هي ىلو الا هلأسملا

 ملاعلاريغو ؟ كوتمللا ملاعلاب ىنع أو . ملاع ربع ا 00 0 ا ان !!لاؤنلا نإ

 هذهف : ماع ربع أ 1 ناوذيكلا نوكي نا | 1 ردعلا داك لعو : لاقملا

 ماسقأ ةعبرأ

 را هوحو ىف 5 مقي 7 2 لا قى كالذو ملاعلا لاؤس ) لوألا (

 لكى نيعي . تارم سمخ قبس ام ىلع ةلاحالا ةقيرط هيف عبتا هارت اذلو ار
 اناث هد ره ىلا ةلأسملا مح هنم ذخؤي امم هيلع لاحا عوضوملا اهنم

 بحجيامم الثم هب تلزن ةثداح مح نع هلأسي نأ وهف عورشملا ريغ امأو ىأ (؟)
 هوجولاو رخآ ادبتجم دلقي نأ هل زوجبال ثيحن . هسفن داهتجا ىلا هيف عجري نأ هيلع

 عونمملا ديلقتلا عوضوم نع ةجراخ اهرك ذ ىتلا ةتسلا



 ٠” ةثلاثلا ةلأسملا ) حيجرتلاو ضراعتلا ىف لوألا رظنلا (

 هدضو ؟ ةلجاعلا ىف ابحو ايندلا ىف ةبغر هذخأ ىمسي « مومذم نو ال ةيلعا |:

 هيلا, كاة نم ال نا كل ةالؤر ؛ ةملا كات 517 رهو ل تاع زا ره

 ع اهيف ةيغر 5 يش مومذم ريغ ةيناملا ةهجلا نم اط ( 7 بواطم

 انه, نمو اردو السكو اهفس ىعسي لب « دوم ةهملا هذه نم ابيف دهزلا الو

 «املنيبلاط ةباحصلا ناك ل ع 6 اعرت ل بحاص ىلع رحم لا احو

 لير ا ل 2 لع نوع ةيحلا هده نيس ا ل كا نيستا

 لا اولا عروأو : ايف عسانلا ل2 زاك هو « ةرد نال اك رع اهداخا

 هلهجل « ىلوألا ةهحلا نم امل نوبلاط مهنأ هوتي نَم اهللط ىف مترابخأ مس امبرف

 ال مهنلط راصف ةيناثلا ةهملا نم اهوبلط اع « كلذ نم هلل شاحو « رابتعالا اذهب

 نمءاضنأ كلذ ناكف لوألا ةيلبإ نم اهدللم اوكا س17 0 «مادابع هاج نم

 هل مهقفوامل انقفوو « مهعم انرشحو « مهب انقحلأو « مهنع هللا ىضر مهادابع ةلمج

 0 2 هنع

 اكو ك4 كلا طال لع درت ةريثكا ةيحا مدر هيف نا ديلا اذه لماتق

 دهزلانومهفيف « ةرخآلاقيرطل نيكلاسال ضرتعت طلاغم عفر هيفو ' ايلهأ لاوحأ

 جدعالامزوحدميف « ههحوريغ ىلع اهبلط نومهفي اك « هبجوريغ ىلع ايندلا كرتو

 ا ةقملا ]ف لكارملا ف اك هيفو اع 7 0 الم نرد 6

 لضفأ ىنفلا الو « قالطإب ىنغلا نم لضفأ رقفلا سيل نأو « ىنغلاو رقفلا ةلأسم ىف

 ةلس الا رانا لإ لاما اذإ' نقلا نادك لفشل ١ كلذ ١ ىف ل قالطي

 را لإ لا نإ هدم لضفأ دنلا ناكر « ايو ةيحام لا ةشنلا ناك

 ن0 لسفلا  لا دودسلا لع 4 الا ا 7 هقاقاف جالا

 ا را اواو ديلا

 اهعضوم ريغ ىف اهعضوب ريذبتلا ةلاح ىأ 01(

 (هقافناب) هلعل (؟)



 ا سببببلابببباب7ببببب

 ا 1 ا راسم

 م لاثملا كلذ ىف مجلا هجو ناب

 ايهأ رهاظف كاين دلال تعضو ىلا ةكفلاب نم .دزج !ريغ راط ( 07

 ىلع ردقيال امم ريطخ ءىش لكن م اهبف ثوثبم « ؟لاو فراعملا نم ىالم

 ل وحان لاك را اس ١ ةيلذل لك لو لفاعلا اهنلا رظن-اذاف :هسنر رشا دات
 فعلا زاب لبر عطل ومشت ركل كدا را هير هود سس ل

 ل اهب هلل ركّسيف اهلاني نأ كيش هيلا معن عيمجلا نأل ؟؛ ابل هسفن

 ”لقعلاو الا هوجولا هذهىفل جالو د كا 10 ولا ةسقنلا لعل

 0 ددلا نع لاك 0 ايه نمو" معنلاو محلا نم هيفام ذأ عل نع

 امو ) : هلوقو « ( ؟ اببع مانقلخ امنأ متبسخأ ) : ىلاعت هلوقك؛' يم
 تارا ل ا 1 امسهنيب امو ضرألاو تاومسلا انقلخ

 5 موأ ) ( قملاب الإ اهانقلخ ام « نيبعال امهنيب امو ضرألاو

 كم 0 ا يا 06 ف ل لا نك

 ريغ رجأ مهلف ) : ليق ىتح « ةتبثم' ةربتعم "'' رظنلا لهأ لامعأ تراص اذه
 44”( ةبيطةايح ةنييحتنلف ”نمؤم وهو ىثأوأرك ذ نم املاص لمع نم ) 7( نونم

 «ىناثلارظنلا ةيجنم ةمومذع تسيلو ؛ ةمومذم لوألا رظنلا ةهح نم ايندلاف

 كل يقتسيال قالطإإب ايا قت اناللاب اهمدق . ةدومم هالي

 بيرقتلل هيشل )١(
 ( رظنلا اذه لهأ ) لصآلا لعل (؟)

 هضرغ نأ ربظيو . ةيناف الو ةعوطقم ريغ مهلامعأ نأ م عوطقم ريغ ىأ (©)

 رهظي ىتح هب لصتم لب ايندلا ىف مهلمع نع عوطقم ريغ ةرخاالا ىف مهرجأ نأ
 لالدتسالا قايس ىف مالكلا طابترا

 قاهلا قس مكافادلا"ق'ةايخلا دازملا ناكواةبالا قيد" دام لع _ كفااذا

 اهلاصتاوةحلاصلا لامع الار ار قتسا نم هيلع لدتسي امب هطابترا هجو ربظي الف اهانعم

 ىلعو حص نيرسفملا ضعب ىأر وه اي ةرخالا ىف ةايملا دارملا ناكنإو ةرخالاب

 ( خلامهنيزجنلو ) ةيالا ةيقب تايثا بسانملا ناك لوثالا



 ( ةئلثلا ةلأسملا ) حيجرتلاو ضراعتلا ىف لوألا رظنلا 3” 1

 رمال هطول وم تناك( اذان اذلاع يح ال انندلا قازكللا راع رج الا ةماقف ايانلا

 ىفءانإاو ىف ال وهوا كف ديغ ار ذا اوم ,رمأللا (كلذلف « هلكت ىذا ملا وهو

 . اهعن كلانه نوكتف ةرخآلا ١7 ىلإ لقتني ىنعملا تالذو « سحلل رهظي ام اهم

 ظفللا لعجك هيلع ًاناونع *"”تعضو ىتلا معنلا نم اهيف ثب' ام نأ لصاحلاف

 .. قالطاب ةيضقنم اهنوك دض كالذو . ناونعلا ىف ناو قاب  ىنمملا ىلع اليلد

 > نذلتخالا ؟ نع ام 4 تناقلا نع هوم ةعل را ناداضتم ادا نافصولاف

 6 نيتيفانتم ن للاطا ا نناتع نييح ىلع نيفصولا دراوت ل تكاد نم م مزاف

 : نيرظن اه نأ هاي
 ا اف هن هاني دل فال كفو ثلا ةكذللا 01 ثان (امهدحأ)

 اصنتقمو اًشيع اهنوك اهيف ريتعي اإ لب « اهل عضاولا ركشل اًقحتسمو « قحلل افرعتم

 ةهملا هذه نم اهنأ رهاظف « متاهبلا ثالس ىف اماظتنا « تاوهشلل ال امو « تاذال
 ٍِض 5 1 ع و

 لسبب ل رظنلا اذه تبحاص نو 4 ىح الب لطابو ع« لح الأب سعلو «بل الأب ل

 لوزيمث « دئاز ريغنم ؛ اب وكرمو احوكنمو اسوبلمو ءاب ورشمو الوك امالإ اهنم

 هتفصو ام 'لكسف . مالخالا تاقض اك كلذف . ءىث هنم قب الف « بيرق نع

 لاقام الإ امماورصبي مل نيذلا رافكسلا رظن وهو « ىح هجولا اذه ىلع 00 ا

 مهلامعأ تراص كلذلو 6 هب اهفصو 00 ءالذ 6 ةنيزو وهو علا 93 نه ىلاعت

 35 0 قو ) ع 26 هءاح ادإ ىح هام 0 ١ املغلا 0 ةعيفب م

 ناررش ءام هال 1 اا 0 ا

 لوألا مسقلا ىف ىلازغلا مدلك افتآ 0
 ةقاعتملا دئاةعلا وهو . هدطعت ىذلا معلا ىلع اناونع تعضو معنلا هذه ىأ 07

 ارادعا ردا لع نيابلدلا ىو زك لمحل نأ نط رابتلا:|انه بس. بجيت ىلا 62)

 رخال هيلع لمح امريغ



 ا عملا هيف نكعي ىذلا ضراعتلا ىف

 ناو ) : 4 هر ودم لظو « دوضنم ر حلطو هر راس ق ):هكوتك

 ”نلاو) : اقفل سلي ”جاوزأ 0 را 00 0 0

 هيف ) .ةقحلا ى لاق هنإ ب حت كراك 7 نا اوزأ يله نم ملل

 نءلزنأ هللو ) : لافو تسر الار الا عاونأ رخآ ىلا ( نس سآ ريغ ءام نم ارانب

 لجلال كبر يع وأو: لاف نأ نات 0 د رجلا باسات لا

 ..اضرأ ريتك وهو (؟سانلل ءانش هيف تالا ا منجتا نإ

 انل اهقلخ ىلا معنلا هذملل امرع 7 ارحلاو لالحلا ا كلا 0

 ا نمر لاك ل 5200 تاناوندلا كار 5 كاد

 مهن را اننذلا فيرك ( ع م نطو رخو ا دأب 0

 51 اذإ هرك نم اراك ١) معنلاب نما نيح لاو 00

 0 8 وف بوو هيت اةدزج لاو كار كيو قرر نس

 يالا يحل رعراك« رب ا لل راش مررت لو )ذا

 داضم دكشلا نست
 ءايفتيسالا ريك ا لالدلاو

 داس كو الا كطولا نم لوألا سرت : نامل دال لولا ف لا

 درجم اهنأو اهرابتعا مدع نال رك وهز. نانا يسرا ند هلا ال

 لواإلا فصولا_ نم قاتلا حولا اسر 0 د

 اضمك رقامع صلقت الظو ةلئاز اوك ىلإ ا ع ل دل

 نأ ىلعو « لاكلا تافصب هفاصتاو هتينادحوو ئرابلا دوجو ىلع نيهارب انوكل

 لصفنت ال: ادنهو قد وهام لك ىف قطا اس رد نة

 احلا أ ريسفتلا اذه لعمان: لبق ام لاوأ و نيرطلا سك
 دهاشم كلذو « عناقلا ريغل ايندلا ىف شيع بيطي ال هنءاف ةعانقلا اهبحصت ىلا

 ةمصوءرقف البىنغو ؛توم الب ةارح اهمال . ةنجلاف ىنعي ةبيط ةابح ليقو ء فورعم
 ةواقش الب ةداعسو . كله الب كلمو مقس الب



 ( ةثلاثلا ةلأملا ) حيجرتلاو ضراعتلا فلوألارظنلا 0

 : اكيأ نآهجو هلف نيفصولا نما 6# ىاثلا امأو ع
 « ىلعلا هتافصو هتينادحوو عناصلا دوجو ىلع ةلالدلا نم اهيفام « اهدحأ »

 اهانينب فيك مهقوف ءامسلا ىلا را مافأ ) : ىلاعت هلوقك ؛ ةرخآلا رادلا ىلعو

 لقرألا لجأ كم0 ناش

 نم بير ىف ”متك نإ 'سانلا | فر ا م اهالخ ”لعجو ًارارق

 ل نالق): 0 ! ةيآآلا ( ةفّطت نم 1 ل نم م انقلخ لري

 ,ىم ىتلا تاي 3 نم كلذ ريغ ىلا ( ٍِش ا ١ نوءعت مثك نإ اهيف نمو

 نيج رقلا لك نك رسال ا

 ءانثأىف اهب مهيلا فرعتو « هدابع ىلع اهم هّللا "نما ”معنو نئم اهنأ « ىناثلاو »

 ىدلااا) : ناك هلكت مييف اهني "0 كل ا نانانو اهلعكاز د
 ًاقزر تارغلا نم هب جرخأف كام ءامسلا نم لزنأو ضراالاو تاومّتسلا َقلَخ

 ل هر ال هللا مشل او دعت نإ و 2”ةلودالا ا

 ىنلاوه' ) هلوقو ! ةيآلا ( ءام ءامسلا نم لزنأو ءانب ءامسلاو ًاشارف ضرألا م

 كرا ل ل تر ل ل

 راك ب ل لولا واع ام كل لمج هلا ) : اهيفو ( اهوصختت ال هلا

 8 ةافد اهيف مكل الخ مامن الاون » ةروشلا وأ ا ا

 كلر نيحو نوح رث 2 0 ل مكلو) ) :لاق م نولكأآت اهنمو

 معنب فرعو انهه ىلاعت نئماف ( ةنيزو اهوبك رتل ريخكاو لاغبلاو ليملاو : لاق مث

 "بعل ايندلا ةايحلا امنِإ ) : هلوقىف ايندلا هب مذ ىذلا وهو « ةنيزلاو لاجلا اهلج نم
 < لملف دلاقمأب نما ةردالا يعني فارع نيح لب « كلذ ريغ 0

 اا ا[ اه كامدلاو نه | لاف ٠ اك 2 رسما نيكل لص ءاطو
 هححصو ىذمرتلا هجرخأ ( اهكرتو حار مث ةرجش تحت لظتسا عد

 ( مكبر قزر نم اولك ) ىللاعت هلوق لثممو ىأ )١(

 ميهأربا ةروس ىف (؟)



 ه6 نيثلك نا ا نامه

 مذ نم *”مهنع لقن ام داهزلا جسن لاونلا اذه ىلعو . ًادج ةراثك 00

 الا اننا اندلا'

 امنإ ) : ىلاعت هلوق كلذ نمو ٠ عسسل لال لئازلا 1 « ىتاثلاو »

 : هلوقىلا - ضر هلا تنابن هيب كاسل ل ىف هانز ع املا 00 اع

 :..هلوقو 30 عاتم اينادلا .ةايلل مده عإ ) : هلوقوا ( سس الاب نم ل ناك

 امنِإ ) : هلوقو ! ةيالا ( ليلق "اتم .داابلا ىف اورتك يذلا ب لق 5200

 امشه حبصأف ٍضرألا "تابن.هي طاقجافءاهدلا نم هانلرتأرءاكا اين لا: :ةايحلا لتي

 كلذب و « لاوزلاو عاطقنالا ىنعم مهفمل تايآلا نم كلذ ريغو ( حايل دورا

 : مالسلاو ةالصلا هيلعهلوقك « ةريثك اضيأ اذهىفثيداحألاو . نكت ل ناكر يصت

 ”ءابكرتو محار مث ةرحش تحن بك ارك الإ اينأدلا ىف انأ ام !؟ اينّدللو ىلام »

 ةيقايلا رادلا ىلا داهُزلا ىداح وهو

 مال و نقتل كرعا ل
 ابنم.كبحصي ام (لوأآلا ) : ماسقأ ةثالث ايندلا ةايحلانوؤشملازغلا لعج ١+(

 ةداعلا ىأ لمعلا هللا معلا وهو . توملا دعب هترم كعم قبتو ةرخ الا ىلإ

 وهو ىصقالا فرطلا ىلع هل لباقملا (ىناثلاو) ةحودمملا ايندلا ىه هذبف . ةصلاخلا
 تاحابملاب معنتلاو ىصاعملاب ذذلتلاك« ةرخ الا ىف هل ةرمث الو لجاع ظح هيفام لك
 ريطانقلاب معنتلاك؛ تانوعرلاو ةيهافرلا ةلمج ىف الخاد دعي ىتح « ةجاحلا نع ةدئازلا

 نايلغلا نم. مدخلا و كثرحلاو ماعتالاو ةمواملا لكلا ر ةسقلاوهدلا مة

 هلك اذه نم دبعلا ظل ؛ كلذ ىلإ امو بايثلا عيفرو روصقلاو ىثاوملاو ىراوجلاو
 نيعملالجاعلا ظحلا وهو نيفرطلا نيب طسوتم (ثلاثلا مسقلاو) ةمومذملا ايندلا نم
 لكو سابللا نم هيلإ جاتحي امو ماعطلا نم توقلا ردقك . ةرخ الا لامعأ ىلع

 ءلاو ملعلا ىلإ اهب لصوتي ىتلا هتحو هئاقب ىف ناسن الل هنم دب ال ام

 رفاغ ةروس ىف (*9)

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع تلخد : لاق هنع هللا ىضر دوعسم نبا نع 0:0

 كلانذختا ول هللا لوسراي تلقف « هبنج ىف رثأ دقو ريصح لامر ىلع مان دقو ٍلسو
 06 ما ج  تاقفاوملا



 (.ةثلاثلا ةلأ ملا ) حيجرتلاو ضراغتلا ىف لوأالا رظنلا ”*5

 قالا اهاعالا يأ هلاك تال عاز كيال فالذن لع نراك ىف ضواعتلا اأو

 «انلا ءاضنإ ءاريثانتةيرع

 تق 4 فصال 923 دالك قيفاموب اندلا فظنإلا لاحت هللا "نأ | كلاذو

 تافتلالاو اهحدم ىضتقي « فصوو » . اهرابتعا كرثو اهيلا تافتلالا مدعو اهمد

 ميظع كلم نم ىدهم ملظع ءىث هنأل ىلع , لوبقلا ديب اهيفام ذخأو اهيلا“

 : نابع هل ( لو لاق

 اعإ ) :ىلاعت هلوق كلذ نمو اهدنع لوصح الو اطىودحال ع « مدح

 بعالا لثم اهنأ ربخأف 0 يالا . ( مكتبي رخافتو ةنيزو وطو بعل ايندلا ةايحلا

 لئاطال ىتلاتانكسلاو تاكرحلا درحي الإ هيف الو ءىث ىف دجويال ىذلا وهللاو

 رص (رورغلا عاتم الإ ايندلا ةايحلا امو ) :ىلاعت هلوقو . اهءارو ةدئاف الو اهنح

 نإو بعلو وم الإ ايندلا ةايحلا امو ) :ىلاعت هلوقو . ةبقاعلاءومذملا رورغلا ىف هندْئاف

 اكل نم تاوهسلا/»ىح ساثللا نير ٠ :لاست لوقو.( ,ناويملا ني ةرخآلا رادلا

 ةنيز نونبلاو لاملا ) : لاقو . ( ايندلا ةايحلا عاتم كلذ : هلوق ىلا - نينبلاو

 ء تلا اذه ىف :تيداحتالا عر وكو أ 'فايرالا انتل هكللذ ريغ ىلا( انكذلا -ةايحغا

 ةب رش اهنم رفاكسلا ىقس ام ةضوعب حانج هللا دنع نزت ايندلا تناكول :٠ هلوقك

 هيلع تلمتشا ام لك» : ىنعم ىف اهناال نييلك نافصولا اذه ناك امإو )١(
 ل امنإو « عفانو ودم اب ايندلا ةايحلا هيلع تلمتشا ام لكو ١ « مومذم ايندلا ةايحلا

 نشرت د اما ناَف اًضلا اعبلإ راسملا قيراتعالا» دوج ولا ةعيمج نيداصتم اهيل

 كلذهنم مهفي هنكلو , نيروك ذملا نيفصولاىف احرص سيل ثيداح“الاو تايالا

 نهذلا لقتني ةمدقك امهنم لك ىف نيروك ذملا نيبجولا طسوو ( ىضتقي ) لاق اذلو

 دعب هل ىنأيسو . نيفصولل ةيضتقملا هوجولا نيب داضتلان يب مث « مذلا فصو ىلإ اهنم
 ( ناداضتم اذإ نافصولاف ) لوقي نأ نايبلا مامت

 ىف هلوخد رهاظف ( خلا ثيغ لثك ) هلوق امأو . دالوأالاو هلوق ىلإ ىأ (؟)

 ىناثلا هجولا



 لي ىبزدلو ىلك وأ نييلك وا نيئرح ني نإ ارك

 8 حيحصص ليصحتلا يك 2 عينس هرهاظ

 <. نال اهيف,لخ ده. ال ةيملطق هنأ كادت -- كلا تايلكلا نأ هتعانس 0

 لاك تاسطتلا انو

 هل عوضوملا ناك اذا هيف امهنيب عجلا نكي تييزرت/ لفن ةحصلا هج الاف
 .ىلك تحن الخد اذا *') نايئزملا كلذكو . ةقيقحلا ىف اضراعت نوكي الف نارابتعا

 ني.رابتعا انآ الارككلو امهعوضوم ناكو دحاو

 . ىف هوو ليملا قلم الار ىو !ليطس ا ل ا نارا

 «مميتلا هلحابيف صخش ىلا ةبسنلاب ةقشم هيف ِن ركب بلا اراك ا يلام ديد

 .نكل ناليلد ليملا ىلع ضراعت دقف « مميتلا نم نبتت يقلب ةشزلالو

 نامزلاو ؛ ضعبل حابيو ضعب هنم عنمي ر بلا فركر | نكس يسم لا يا

 . كلو اعاده قرغلاو ةفالتلا قط للا ةيقدلل نك ا

 نأ ىضتقي ىناثلاو  مومأملا ىلع ةبجاو ةحتافلا نأ ىضتقي لو“الاف . ( مومأملا ةءارق

 هضراعيو رخ الا صوصخ هلباقيامهنم لك مومعف . ال همامإ ةءارقاهنع هيفكيمومأملا

 ثيدحو ( اهركذ اذإ اهلصيلف اهسن وأ ةالص نع مان نم ) ثيدح نيب ام اذك و

 ةلخاد امهاتلك ناتثيزج امهمأ قخ الو  امورغوسمشلا عولطدنع ةالصلانع ىبنلا
 نكميو . لامعالا قيرط ىف فالخىلع نيليلدلانم الك اولمعأ دقو « ةالصلا ةيلك تحت
 ةضراعملا ةلازإسسعلا دقق كلام .اهذ ٠ ىالا ع ىلإ ف تاثلاا" ىخلا ى كلذ لالا

 .نم) : ملسو هيلع هللا ٍلص لاق رباج ثيدح وهو « امهنع جراخنم ةحافلا لاك
 لك ىلعو ( مامالا او اا لصي ملف نارقلا مأب ايف أرقي مل ةعكر لص

 انماعباعأ ل

 هيلع بتريل ةيناثلا ةررضلا م ناكا ملا ىف هلوخد عم هل لثمو هداعأ 6

 امأو ) لاق » « كلذ ىف اهبلثم اههنال , نارابتعا امل ناكو اضراعت اذإ نييلكلا نايب

 ١ ( خلا رابتعالا كلذىلع نييلكلا ىف ضراعتلا

 صاخلا طانملا قمح ىف ديتجملا هينتسد ايف الإ راشأ يلا نتا دا ا

 هعم ركذ م



 ( ةثلاثلا ةلأسملا ) حيجرتلاو ضراعتلا ىف لوألا رظنلا 0 ”*

 ادق هنلراغلي نال كي انف وما وفا لع تالي الا حو ةيلكر للا ةطيكاز

 '.تسبتلا نم ىلا ةبسنلاب ( هرطش مكهوجو اولوف منك ام ثرخو:) هللا( ةولعلا

 حجر ناف « ىلكلا هلصأ ىلا حيجرتلا ىف عجار ىنزحلا نأ لصالاف . ةلبقلا هيلع
 هلك شفم انو نول هيا هبئزك حجر م وأ ع هيلزح (57 كلذكف كلا

 مداخ ىيوزملا أ مدقت دتف اضيأو . ةيرع حجرمي كلذكف « هحبجرت تسب دقو

 هز 210 مالي يغأ قرا: ىرالا حررالا ىفادوظنوع لكلا :ناقتوو هيلكس
 تايئزحلانم هريغحجر ولف : هلنمضتم اذا اذهف «ىلكلا مرخني دقف مرخا اذا ىتح

 نأ انضرف دقو « ىلكلا ىلع ريغلا كلذ حبجرت مزال هيلك ىف هعم ةلخادلا ريغ

 دقو . كالذك هيئزج ميدقت نم دب الف « رخالا ىلع مدقملا وه ضورفملا ىلكلا
 ىلا ةحاطن داق ع تايقر ءانيل ةلماللا يكرر هرم قزق نارا

 باتكلا اذه نم دصاقملا باتك نم ةسبتقم اهماكحأ نأ عم اهيف مالكلا

 هلل دجلاو

 ىف اذهو . دحاو عون نم نييلكى ضراعتلا عقي نإ 77 تسال فرو كلاورل

 "1 ل افيساع ايف الام هذاكلا اقبل ظحاكللا ىساعإ اذه اذإ اطآ 4
 ةالصلاف لوخدلا لع قياس طرش قكف « ةراهطلاو ةلبقلا نيب قرف ال هنأ رهاظلاو

 اهف بحصتسمو

 . كلام بهذم ىف لاوق الا ضعب وه ك٠ مميت الو ءوضو الب لصيف ىأ (؟)

 لاقي نأالإ ؟ طرش هنأ عم ةالصلا ةيلك نم سيل ةلبقلالابقتسان وكي فيك لاقي دقو
 ىغلأ لمكملا لامهإهببسب داع اذإ لّكملاو , لمكم وبف ء اهنع جراخ طرش هنإ

 ضورعملا عم ضرعلاك هيف ققحتي ىذلا ىأ (9)
 هعم رجنا هنأ الإ , نيتئيزج نيب ضورفملا ضراعتلا نك فب إو هنأ ىأ (4)

 مكح نايب نم ملع دق هبكحو . دحاو عوننم اسيل نيذللا نييلكلا ضراعت ىف مالكلا
 تابجاحلا لك ىلع تاءرورضلا ىلك حجريف ”نييطلا نيذه ىف نيلخادلا نيئيزجلا

 اذكهاو : الثم

 سوصخو مومع نيليلدلا نيب ناكام ضراعتلا روص نم اوركذ مهنأ قب (0)

 مامالا ةءارق ) ثيدح عم ( باتكلا ةحتافب الإ ةالصال ) ثيدح ىف ا« ىهجو



 م. عملا هيف نكعي ىذلا ضراعتلا ىف

 دراوتي ال نأ اذه نممزليو 0 مع مكحلا فاتر لاو

 ٠ هبف اهلامعا ضرف عم لاحم هن ال « دحاو هو نم ضراعتلا لحم ىلع ناليلدلا

 «ةرات»لامعالا اذهنأ الإ ةتبلأ ضراعتلا عفتري كاذ ذإو « نيهجو نمنادراوتي اماف

 كاملا 3 لمعأ'ةتافيع كلام ىلر ىف ديلا هلامما لف ك6 ئذراغتلا لك 035

 كادراوجالف نيليلدلا لحل 97, نعم هرانن ١ كون واج كلذ نطوط

 . كلذ ىضتقا ىنعمل هيلا ةبسنلاب لمهيو هريغ ىف لمعي لب « اعم ضراعتلا لح ىلع
 طانملا :قيقحم. خف نظنلاللسعلاط نعمل دا نباج كيبل ناعيا للا

 زاوك ةلا-ةياغيكفا,_ شرق نق كار دكو  فاوعيلأللا ئىاتكاكل 5 ووك نللا عضاخلا

 م الا ابكوف

 ايقارولإ 0: كرا نيتيثزح نيتبح ىف ضراعتلا 2 نأ ( ةثلاثلا ةروصلاو )

 . اميتم الو ءام دج ال فاكلاك « ةدحاو ةيلكى لإ ناعجرث الو ىرخأالا تحن

 (اواسغاف ةالصلا ىلإ مق اذإ ١) ىضتعل ( ةذاضلا او دا سس

 ةراهطلاو « تايرورملا نمشي كلا ةيسار تالا ناك © را ه0

 ةلثمآلا نم ريثك عونلا اذه نم اهفف ء لوصآلا بتك عجار )١(

 مضب « تايئرجلا ضعبي امهنم دحاو لك صخب نكل نيليلدلا لمعيف ىأ (؟)
 ريخ) ثيدح ىف انلمدقتاكو « صاخلا طانملاقيقحت ىف مدقت اج . اهضعب عفر هناا

 هل ىنايسو ..ىد الا قحو هللا قح نم هب صاخ لحم ىلع لك لمح ثيح ( دوبشلا

 ميمتلا ىف ليملاب هليثم
 الق ؛ ةدجنو ءانغ هيفنع صخم نأ بحي ةيافك داهجلا ضرف نإ كانه لاق (0)

 .لاقامخلا , ةهاعلا ةيالولالثم اذكو ٠ ةمأالا هب مقت مل اذإ تاكا 0

 داهجلابلطليلد ضراعتيال ىتح ؛ هيف ىعارب ديقب نيليلدلا دح ال صيصخت هيف اذهف
 دحاو لحيىلع ناليلدلا طلست اذإ (اهعسوالإ اسفن هللافلكي ال) ليلدعم ةبافك

 هذه ةفلاخم ديقلا اذبب ققح دقو . ىعونلا ثزجلاب دارملا نأال هل جاتحا (4؛)

 ةيناثلا ةروصلل اهتفااخم ( ناعجرت الو ) هلوقب ققحو ىلو الا ةروصلل ةروصلا



 ٠* 3ةثلاثلا ةلأسملا ) حبجرتلاو ضراعتلا ىف لوألا رظنلا (

 ًاريثكو « ةدحاو ةيئزج ىلع ') نيتمالعوأ نيسايق وأ "') نيئيدح ضراعتك
 نكلو . مجلا هيف 7 نكمي ال ىذلا ل 1 ل

 ىلع مكحلا افالم 0 خي نم دب الف ربظ اذإ ضراعتلا نأ هيفيراقلا هحو

 عم الإ حصير ال كلذو « ريغ ال لمعملا وه رخآلا ققيف (« لامهالاب نيليلدلا نا

 نإ نآلا ىف وأ دنسلا ىف مهووأ طاغ قيرطت وأ , ًاحوسنم هنوكب هلاطبإ تا

 هد رز 1 تا رتجلىلا 7 امب اعوطتملا ضر اهيؤلخوزطم هنوكا وأ «داحا اربخ نك

 عاج ضرف نكم م ءايشالا هدهد نك فرادإ فن لدا كلذ راع ىلا

 هدا تاركفزو انواع بش الا ويه اهسرسا نإ يدي 2 اميرات نلتاد

  لصأ نم ضراعم نع درفناوأ اك دهتحلا دنع تباثلا ليلدلل آذإ مكلف“ '”هانعم

 )١( ناتيعطقامبن ال امبضراعتب لوقيال هلعلو ؟ نيتيأض راعت رك ذيل ؛ رظناو «
 ؛نيتي الا كح نيرتاوتملا نيثيدحلاو ء ةينظلا ةلالدلا رابتعاب عقاو ضراعتلا نكلو

 ضراعتلا فال طقف ةروص ضراعتلايف مالكلانأ تفرعدقو . نيثيدحلا ف قلطأدقو

 هريغو ىعطقلا نيب قرف الف . اقلطم ةعيرشلا ىف عقي ال هنأل « قيقحلا

 ةلماش اهلعج ةمالعلاىف انه عسوت دقو . نيتمالعلا ضراعتفوهعنص اكىأ (؟)
 طانملا قيقحت هيف 505 اع كلذ ريغ لإ ة نيبمشلاو نيسسلا

 .ىناثلا مالا ىف هرك ذي اك كلذ هيف نكمي امم نوكتدق ةروصلا هذهنأ عم ىأ 69

 الو  ليلدلا رابتعا ىف حدقلا هيف ىتأتي ام لع رصاق تفرع اك همالك (:؛)

 .,اقب عم ةروهشملا تاحجرملاب نيضراعتملا نيايلدلا دحأ طقف حجرت اذإ ام لمشي

 لداعتلابا» رظعم هيلع ىذلاوه عونلا اذه نأ عم « لمبملا ليلدلا ةحصب فارتعالا

 مل لا
 مناتكلا كب تاراجلا فاوكمأا ناطر ذاق وما ر1.1 ىارن لك ا دف 3

 تابعرشلا ف ضراعتلا لب « قيقا ضراعتلاو ضقانتلا هن دارملا' سيل هنآل ةنسلاو

 ةنسلا نوك دعي الو ء خلا هتصصخو باتكلا ةنسلا تخسأ كلذبو . طقف ىروص

 .هدارم نوكي نأ الإ . ةلالدلا ىنظلا باتكللا ىعطق ةلب اقم ىف اف احدق نآاملا ةنونظم

 ىنَظ هلباق اذإ هوجولا عيمج نم هب عوطقملا ليلدلا هب

 هيلا راشأ ام . خلا مهولاو طلغلا قيرطت نم ىأ (1)



 *؟هب9© 2 مجلاهيف نكي ىذلا ضراعتلا ىف ( ةثلاثلا ةلأسلا )

 لوح ا 2 ىلع 0 امسح 3 نيضراعتملا انا 38 كاظيلت 0 عما نم

 ظ : نامت هنا

 : ىهو عدلا هيف نكمي ام 5

 د ةثلاثلا ةلأسملا ع

 ءاروتطو ليتل راد انك لكل! [ىضواعتلا نول

 مرحلا بذكلاك ؛ اهتحن ةيئزج ةهج عم ةيلك ةهج ىف نوكي نأ ( اهادحإ )

 ةورلا 0و اوال عاق اءاعقلا عم هر هلا 00000000 اا كلا عم

 زمان دق لك لونا دالاوا دعا كلذ“ ىف ةنمختر وحلا قوكير فازه! كيف“

 اك #0 كد احيحرتو | ضراعت ا لقا 4م قست 7 بأ تك لأ 16 ا

 عفا ىف ةدئاف الف ةلد لإ تن اتكو ماكحألا

 «ةدحاو ةيلك تع 2 دراعات نيتيئزح نيتهح ىف عي نأ ( ةيناثلاو )

 ةثلاثلا ةلأسملا عم قفتيل (وأ) ب باوصلا )١(

 لوئالابرم الاى ةيناثلا ةروصلا ىاةتلاقلل نإ اللوم وك تلال ايسر اه ةادلل ول
 ىلع اليلد هيف 0 اهأ. افق الالعانلتلذلا دعا ل اطبإ ةلف ىذلااوخ ظن افاق

 هنأب مهفا رتعا عم  جراخم وأ ىنعملا وأ دنسلا وأ نآملاب ةقلعتملا تاحجرملاب رخآ

 "0 :ةبام هلب اقملدجو هنأ هتياغاححصنوكي نال الباق ليلدلا لازبال

 اياز اهنحا خسل نم هركذاه ةيمستو . اقيمح "لاك اك دحأ "لاطبإ كفا 1

 نكمل ) لوقي ثيح كلذ, فرتعا دقو . ىنعملا ةهجنم ديعب نيليلدلا نيب اعمج هعم.
 ىوعد مث ضراعتلا ىف عونلا اذه لاخداف هيلعو ( اضراعتبف نيليلد عامتجا ضرف“

 هل. لصحم ال عما هيف نكمأ امم هنأ“

 قءارفصلا بحاصل لسعلا برش ةلأسمىف قبساك. نيليلدلا لامعإ هلصحو ()

 ةلدالا فاتكا



 ( لف 3 ةّياتلا'ةلالا ) خيعرتلاو ضراعتلا ىف لوألا رطْتلا ” 8+

 املا تلت علا ةفيتلاب 20 تاز كلغأو <” علا" نافوطلا نما فرط لك“

 ةلأسم "7 هتاعارم عم وأ رخآآلا فرطال ةاعارم ريغ نم هب اهقاحلإ 2” ىلع ىنييف
 اههانمأو دعا زو ران يل وقرا

 لصف

 اذاو . نييلوصأالا ©*” مالكر هاظ ىلع لوألا برضلا ىف رظنلا هجو اذه

 هجوىلا عجار حبج لنوع ىلا ةيرصلا للا ا ءادس دل كا اا

 بسنأو ىوقأ ىأ )١(
 ةنالثلا نم دحاو لكل عجار وهو اما ال ل 6

 ةعمتج وأ ةدرفنم

 ؟ عمجاهيف نكميال ىذلا لو الابرضلانم نوكي فريك نيفرطلا ةاعارم دنع )١©(

 : امهنم لكىف ايئزج الامعإ نيضراعتملا نيفرطلا لمعأ نوكي ةلاحلا هذه ىف هنأ عم

 ىذلا برضلل ةلأسملا هذه هعضوف ٠ ايلكالامعإ رخ الا لمعي ملو امهدحأ غلي ملف

 ةثلاثلا ةلأسملا ف مالك هل ىتأيسو . بلاغلا رابتعاب وه امنإ عملا هيف نكمي ال

 هم 2 لكلو . اسآر كلك ل ريغ دنعو.,ماب ريغ اكلم كله, نأ هدف. (4)

 دحأ داتتعا ىضتقت ىتا تاحجرملاب نيايلدلا دحأ ميجرتب اولغتشا ثيح ىأ (5)

 نكلو . عما هيف نكمي ال ام ناكاذإ الإ نوكيال اذهو ء رخ الا لامهإو نيليلدلا

 نيليلدلا لامعاب عملا هيف اوربتعا ام ةلثمأ نم ءىث رك ذ انل قبس دق:
 ىلإ عجري هيفعملا ناكمإمدعب نويلودأالا هيلع كح ام لك نأ هرهاظ (1)
 . اقلطم ةضراعم ىقبت الف « امهدح ال لاطبالا وأ عمجاامإ هيف ىذلا ىناثلا برضلا

 لصي ىل هناف حيجرتلاو لداعتلا باب ىلع .اضقلا ه,ديرب ةقيقح هدارم اذه ناك نافذ

 نطل: ةارصان انأل تاو رعي هتل اغلا هل اء ملال ى اعل ككذ كلا :روصلا ننال كالذا تبدل

 نيتئيزجلا نيا , ةيناثلا ةروصلاف فوتست 5 ماكح الا ناف ضراعتلا ىف ةلوقعملا
 ايل اراشأ قلاب قارطلاب كلظتذمالا ىلا هككحل حجل هجروا ةيلكك كيت ةنيتلخ ادا

 لداجتلا يانا[ ارك ذب ارتكاب فييتك ت12 افلاندع لب كانك دل( ىفنلا> لانعاخل ااوأ

 . اعمنيليلدلا لامعإ الو « هعم امو خسنلاب نيليلدلا دحأ لاطبإ هيف سيل حيجرتلاو

 ىناثلا ىلإ لو الا برضلا عجرب لو وه مهولاقام ىقبف



 < هارب رقا امهيأب قحلتف ةطساولا ىلع نيفرطلا ىليلد ضراعت هنمو عملا هيف نكميال يذلا ضراعتلاىف

 ار هنأ لع نيبنلا رثغ قم هلثم الون !لدي وز« لالح هنأ لع كلا ىد حالص

 هناف ء دبعلاك يي هفلتخا ماكحالا لإ للا فايشلا ةضراصا ناضراعتمف

 و لاوم لا رثاس ىرجم يرديف لامو ؛ كلملا ىف رارح لا 2 ىرحيف ىدا

 ةيدنخ الابةجنوزااو « ةيك ذلاب ةتبلا ط5 © ايس الاضراست هنمو 0 7

 ضراعت هنمو . مرحللاو لاحلاببسلا دوجو لاممحا اهيلا قرطت امهنم ةدحاو لك ذإ

 امهادحاف « ركسحلا ذافنإىف طرش ةداهشلا نإ انلق ذإ نيتنيبلا ضراعتك ٍ طورشلا

 لتئافرت ال ير يرعاب تال
 يك

 ْ راذكلا ةيئزجلا عب اقولا ذإ ؛ 0 ا تلا 16 0 حيجرملا هحوو

 ثيحن تايئزملا نب قا اننالا مد ىصشت كتاداقلا ىراحو 4 رصحنت ال  ةيصخشلا

 «نرتفت نئارقو « فتح مئامضنم دب ال لب « دحاو ىنزج كح ىزج لك ىلع رك

 ما ار عيمجفف هؤارجإ منتميف «ررقلا كلا قلبا ثا نكمل

 ةدراولاةلدالا ىرجم ةيراج حيجرتلا "7 هوجوف كالذك ناك اذاو . مولعم دهاشم

 دقو + هيف ديلا رظن لع ةلاح الا لالا هده ىف نكم دلف « ضراعتلا ل2 12

 .ىلا تافتلالا رظنلا ةقيقحو ٠ داهتجالا باتك "7 لوأ ىف ريررقت ىنعملا اذهل مدقت

 اهرصحدقف « نيليلدلا سفن نيب عقاولا ضراعتلاف حيجرتلاهوجوفالخم ىأ )١(

 ةسيقأالا حيجرت اهيلإ اوفاضأو ءابيلإ انرشأ ىتلا ةعبر“الا عاونأالا ىف نويلوصأالا
 عاونأ ةتس تراصف . اهعم امو

 تامالعلا نأ مأ ؛ ةروكذملا ةلد“الا ىرجب ةيراجلا ىه حيجرتلا هوجو له (؟)

 نيدبتجلا رظن ىلا جاتحتف « ىرجملا اذه ةيراجلا ىه ةضراعتملا بابس“الاو هاسشأالاو

 حيجرتلا هوجوب ىنعي هنإ لاقينأ الإ ؟ ابنم عونلكىف ةريخلاو ركذلا لهأ نم ايف
 ( خلا بلغأ نأ نا امهأ ) دعب ةلوق هفاثينالر ١ خاا تاماالعلاو باس لا كد

 ل اماثملا ودعا ءانتجالا ّق مالكلا ظش» عسل ةنما لوألا ةلأدملا ف )2

 دعا طانملا قيقحت ىف قوسم هلك مالكلا كأو ماقملا اذه ىف هانررق ام ديوب اذهو

 هب هبيشرخآ عون وه امإ ءهنم عون ىفالو نكاوص الا ءلضف ىذلا :ندراخلا



 ( ةيناثلا ةلأسملا ) حيجرتلاو ضراعتلا ىف لوألا رظنلاا 0 2

 ,عون ببتنا اذا اك« ةفلتخلا ماكح الا ىلع ةلاطلا قل اللا ف راعت هنفو : نيحلا

 .لديف « عرو لحر ديب ى هلُثم ىريف « باهنالا ريغ نم هلم دوحو ردن عاتملا نم

 ء امبسفنأ نيليلدلا نيبعقاون ويلوص الا هيف ملكت ىذلا| عض راعتلاف روج الل 0

 ,عاونأ امأ . جراخ رمأ وأ ىنعملا وأ 0 ىأ نيلاةهج نا حبجرتل
 اان انكشاف, لق[ !ةلاسملا هده تفل ولآ اك للا 00

 .هيف ضافأ ىنلا نيليلدلا ضراعت نم ,ىث ىف تسيل اهناف  داقملا لع نيلوقلا
 « ابسفنأ ىف اهرائتعات اف ضراعت ال عاون الا هذه ىف ةلد"الا ذإ ء نويلوصآلا
 .فاؤملا لاق دقو , مكحلا ل< ىف طانملا قيقحتو قيبطتلا رابتعاب اهبف ضراعتلا امنإو

 .سيل طانملا ىلا عجارلا هباشتلا نأ هلصاح ام ةلدآلا ىف هباشتلا نم ةثلاثلا ةلأسملا ىف
 «حضاو ةكذملا لكأ ىف نذأالاو حضاو ةتيملا لكأ نغ ىبنلاف  ةلد"الا ىلا اعجار

 2111 ةلاسملا ىف هأ ىسو:ها للدلا ىف لا ل رك املا ىف ال لدحا ننع ءانش كار
 ردصوف اهلأ راشأىتلا ةدعاقلا عوضومل ةلثمأ عاون الاهذه رثكأ رك ذ دابتجالا نم

 امهنم لك نم هبش اهفو كلا ىلتخم نيفرط نيب عقت ةطساولا وهو ةلأسملا هذه
 فالتخاناكوةطساولا ىف طانملا فالتخاىلا ةعجار عاون“الا هذه لك تناك ثيحو

 .قيقحلا ضراعتلا نم ابضعب لعج حصي لق لد لا ف لص راعتلا نم سلا طاملا

 ه0 |1 تالا فلولا ناك ناف" "ءاعم“ نول انش انضخلار لذاك

 هب قحلملا نم هدعب امو ةقيقح ةلد"الا ضراعت باب نم ( خلا حصي كلذك )
 رخآ ضراعت ىلع رمألا لوأ نم ملكتي هنأ ىنعي ناك ناو « تفرع ا» حبحص ريغف

 رابتعاب لب اهسفنأ ىف ةلد“الا رابتعاب سيل ضراعت وهو نويلوصأ الا هركذ ام ربغ
 6 ) هلوقو ( ناليلدلا_ اهبلع ضراعت ) هلوق هيلا ريشي ام وهو ٠ طانملا

 ا 0 ا ا ا ل
 : ميا ديكر اكرم انام ولدلا نظرات و هنيعب دوجوم ىنعملا اذبم نيليلدلا ضراعل

 .هعياصو ( خلا نيفرطلا نم فرط لك ىلا تافتلالا رظنلا ةقيقحو ) دعب هلوق هبلإ

 . هلبق ام سنج نم سيل اهعم امو ثامالعلا ضراعت نأو كلذ فالخلا موي انه
 ,عقاولا ضراعتلا باب نم لكلا نأ ىف تكرتشا ناو عاون“الا هذه نأب باحب دقو

 ليلد نسب ضراغشالوطخل الأ عونلا قةنلا ووطنملاو ل نيفرط نيب ةطساو ىلع

 وأ نيفرطلا ىتمالعنيب تاذلا,و الوأ ضراعتلا لصح عاون“الا قاب ىفو . نيفرطلا

 .سيلنكل « ةطساولا كلت ىلع امبليلد ضراعت هنم مزاي ناك نإو وهو خا امهيبيس
 اهلا كلا د خلا الفل كلر ال بلا ع البا كا داب. قلتالا زج زا اق رق



 ؟8.ه ُبرقاامهمأب قحلتف ةطساولا ىلع نيف رطلا ليد ضراعنه نمو. عما هيف نكمبال ىذلا ضراعتلا ىف( يناثلا ةلاسملا ل:

 ©) كلذ هابشأو « ديقملا عم قلطملاو « صاخلا عم ماعلاك
 نككي ال ىذلا برضلا نم هورك ذي مل اهف ىللاعت هللا لوح انه ماكتن انكل

 رظنلا عومحجمب و ٠ ةمهم ًاعاونأ عمجا هيف نكمملا برضلا نم رحتسنو « عما هبف“

 نع نيثك لع زسغام كالا" اذا ىف د مخل" كاوا ةام' نإ ربل تيا

 قيفوتلا ياو ع داي الا لدا

 :ىهو « عجلا هيف نكمي الام امأف

 هي ةيناثلا ةلأسملا 6

 تناناو شن فرط نيب ةرئاذ مدلك نا نانا لا 0 0

 « ببسإ نيفرطلا نم ةذخآ ةطساولا ناف ؛ امهنم دحاو لكى ف عراشلا دصق رهظ»

 عهفنلا ليد : اعم ناليلالا اهيداحتي ةطشاولاو تن اضطف  ىعررتلا ليلا

 فتوتلاف الاو « حيجرتلا ىلا جيتحاف « ناليلدلا اهيلع ضراعتف « تابثالا ليلدو

 مسح مل ىنعملا اذه 0 كلذ ف نيت دق ناك الو ا .اسنملا نم ريصتو'

 ديزم ىلإ

 ضراعت حصي كلذك بيترتلا كلذ ىلع اهضراعت حصي اك ةلدألا نأ الا

 كلانيليلذلاةشْن هيلا "اميعيسن نأال ءوزتنا لس ىرلوتلا ردم يسب ا

 . لوصحلا ىفلاق . هيلإ ريصملانيعتنكمأ ناف , لوبقم هجوب نيليلدلا نيب عما نكي لأ

 قاكوش ها اعيج ءاهقفلا لاق هبو ( امهدحأ لامهإ نم ىلوأ امهنم لكب لمعلا )
 هام الار ى

 . معن : ليقف ؟ دوهشلار يخي مربخأ الأ ) مالسلا هيلع هلوقب اضيأ هل اولثمو )١(

 دبشي ىتح بذكلا وشفي مث ) هلوق عم ( دهشتسينأ لبق لجرلا دهشي نأ : لاقف
 قح هيف ام ىلع ىناثلاو « هلل قح هيف ام ىلع لوأالا اولمخ ( دهشتسي نأ لبق لجرلا'

 هنم ريش هل ىنايسو ٠ حيجرت الو ضراعت الف ء هجو ىف هب لمع لكف ٠ ىمد الا

 ةثلاثلاةل أسما ىف:
 امهدحأ تبثي نأب . ةعناملا ليبس ىلع نيليلدلا لباقت هنأب ضراعتلا اوف عا



 الا - حيجرتلاو ضراعتلا ف لوألا) نارظن فو قايطنالاه بانك“ قحار 1

 م ا ورا
 ع ا هك ىف ةعيبارشلا مف نصراعت دل لو الا) ةلاسملا )

 ول
000 

 ةعب رشلا لوصأب ققحت نملك نأ ىهو . اهرك ذ نم دبال ةمدقم مدقت نأ دعب

 1 لا ا ا

 ل ل يل ا
 نوماسملا عمجأنيليلد ةتبلأ دحم ال كلذلو . ضراعتهدنع نوكي ال نأ مزايف « رمألا
 ريغ نيدهحتملا دارفأ ناك امل نكل فوقولا مهيلع بجو ثيحم امهضراعت ىلع

 : لوقتف اذه تبث اذاف . مدنع ةلدألا نيب ضراعتلا نكمأ أطخلا نم نيموصعم

 دا ا هي لل اما وا ءاريل ألا «لتت ان اهب هيلا قاطو يلع نأ املا كتاراقعلا

 داهتجالا باتك ىف اف نال ك0 ؟قذلطا كف ردا ا نافل قالا

 5 1 ا ل ا ا افا و ا نم

 عضوم لك ىلإ ةبسنلاب هيف اورظن امإ مهنأ الإ . فالخ الب نكمفف دهتجما رظن ةيج
 (") « ضراعت الف عملا نكمأن ا هناف « باوص وهو . نيليلدلا نيب عججا هيف نكمي ال

 ةبانتلا نم #2! ةلاسللل قحأللا لصفلا ىف كلذ حضوأ دقو )١(
 ام راق ناب الا ىلا حجرا للر 2 نم: اولا ” حجاتلا ىلا عاد الو(



 أل ىيتعملل ةييشلاب ا القؤك افر ةنلتاب يت

 اوناك ذإ «ءاوس اهمدعو نيزاتلا لا ةسفلاب ةلداالا دوو نأ لع لكلا

 زوحم الو « مهنأش نم طابنتسالاو ةلدالا ىف رظنلا سيلف « ايش اهتم نوديفتسال

 را منك نإ رك ذلا لهأ اولأساف ) : ىلاعت لاق دقو « ةتبلأ ل كلذ

 ىلع نييدلا ماكحأ ىف هعجرم مهملإو «ركّذلا لهأ لاؤس الإ هل حصي الف « ملاع

 عراشلا ماقم ةمئاق مللاوقأو أ عراشلا ماقم هل نوماقلا ًاذإ مهف . قالطإلا

 « ليلدلا مدعل واسم كلذف « فيلكتلا طق ىفملا دتفناك اذإ هناف اضيأو

 ءهب فيلكتلا طقس لمعلا ىلع ليلد دجوي. مل اذاف « ليلدب الإ فياكت ال ذإ

 ديعملا لوق نأ تثق , هي. فلك 2 تفم دجوي مل اذإ كاذكف

 ا هللاو . ىناعلا ليلد

 يي يل

 : نارظن داهتجالا باتكب قاعتيو
 . ضعب ىلع اهضعب حيجرتو « دهتحملا ىلع هلدالا ضراعت ىف « اهدحأ »
 باوجلاو لاؤدلا ماكحأ ىف «رخ الاو»

 رخآ ثحبو رخآ رمأ اذهف , ةزجعملل وأ اهتاذل ةجحنيدبتجملل ةيعرشلا ةلدآألا نوك
 ةلامسلا 13 هن صخن ال



 ( ةعساتلا ةلأسملا ) ديلقتلاو ءاتفتسالا ىف ثلاثلا فرطلا اهفي

 ةاكزلا وأ ةالصلا وأ ةراهطلاب ملعلاك « هلصأ نودهفصوب معلا دقق « ىناثلاو »

 « اهيف ضراوعلا ماكحأو !منادييقتو اهليصافت نم ل هنكل « ةلجلا ىلع
 قلعتي نيهجولا الكو . هب لمعلا هجوب هل لعالام اهيف هيلع أرطيف « ههبشو وهسلاك

 (3”صخأ عورفلا بتكو . اهيف مالكسلا ءافيتسا نكميال مئاقولا بسحب ماكحأ هب

 عضوم ا اذه نم اه

 6 ةعساتلا ةلاسملا

 نيدهتحلاىلا ةبسنلاب ةيعرشلا 2"2ةلدالاك ماوعلا ىلا ةبسنلاب نيدهنجلا ىواتف

 لوصحدعب . طقسي ال امو هنع طقسي امم ةلأسملا هذه ىلع بتر ام معي اهنف (1) ش

 هن علا

 . باتكلانم ةيعرشلا ةلد“الا عابتابنومزلم نيدهتجملانأ كف . اهماقمةمئاقىأ (+)

 لوق عابتا مهمزاي داهتجالا ةيلهأ مط سيل نيذلا نودلقملا كلذكف « لا ةنسلاو

 صنلاب هيلع لدتساو . ماكح الا ىف ىدم الا لاق اك  مهاوتفب ذخ“الاو نيدهتجما

 ىلع ىنوكسلا عامجالاو . فلؤملا اهم لدتساوتلا ةيا الا صنلاف . لوقعملاو عامجالاو

 ةيعرف ةثداح هب تثدح اذإ داهتجالا ةيلهأ هدنع نكي مل نم نأ وهو لوقعملاو كلذ

 ءىثب ادبعتم ناكنإو « عامجالا فالخ وهو ء الصأ ءىثب ادبعتم نوكي الأ اماف

 ىضفي امم كلذ نأال ؛ عنتمم لوآألاو  ديلقتلاب وأ محلل تبثملا ليلدلا ىف رظنلاب اماف

 « شياعملا نع لاغتشالاو ثداوحلا ةادأ ىف رظنلا ىلإ عمجأ قلذلا قحو هقح ىف
 ديلقتلا عفرو « لسنلاوثرحلا ليطعتب ايندلابارخو . تاءانصلاو فرحلا ليطعتو
 ا دلتا الآ قب ملف . امبعفر بولطملا رارضالاو جرحلا ىبتنم وهو . اسأر

 ىذلا ةتيعب وهو 2٠ هريرقت فلؤملا ديري ام وه اذه .. ضرفلا كلذ دنع ةب دغتملا

 اذبف ٠ ىفملا دحب مل اذإ دلقملاو دفعملا ع يكتلا طره نع هلع ةلاسملا فادي

 اهعابتا بوجو ةهج نم . لسرلا لاوق اك نيدبتجلا لاوقأ تناكاذإ الإ نوكي ال
 ٠ ماوعلل ةشنلاب لسرلا ناشل لع .دراولا هللا باطع اهنأو . اهب لمغلا مائتلاو

 ديلقتلا فيرعت ىف ىدمالل قبسو . كلذ الإ سانلا لع ةجح اهنوكل.ىنعم الو

 عامجالاب ذخأألاك ةمزامةجحهنإ لاقىتح . ىتفملا لوقب ىاعلاذخأ بوجوب هيف حرص ام
 اذكو « هتاذإ سيل وأ هتاذل ةجح كلذ نوك امأو . مالسلا هيلع لوسرلا لوقبو



 ١ ابتفم دجي مل اذإ هلكح سيال اه كفيلكتلا الا وكل تنرلا ةضاقا هلأ ١.59

 د ةنماثلا ةلآسملا

 لع هبهل نكي مل اذإ « ىتفملا دقف دنع لمعلاب فيلتتلا ا

 : روما تالدرلع. الدنا ١ ةللقت ورم الووبكلام تا 20 را

 ةلدالا ضراعت دنع فلكعلا منع طقس دهحملا ناك  اذإ هنآ عاهد

 علا دقف دنع رإةملاف - لوصأالا نم هعضوم ىف نيبت امسح - حيحصلا ىلع هيلع

 ىلواو ّقحا اسار لمعلاب

 ..باطلا قلعت لس ليصلاء لا يس ا ل ا ا

 لبق هيلع محال ذإ « فيلكتلا طوقس عئارشلا دورو لبق لامعأالا ىف لصأالاو

 ماعريغ اذهو « هب فلكلاب ملا نييلوص الا زنع فياكشلا طر 7 كلاب معلا

 لاح ىلع هيبس ضني الف « ضرفلاب
 ذا قاطب الز ةفيككت وم فاك لمعلا يانلكم نك وز من تنشب

 ردشرال اع :كفاكتل هي عقلك واقآءاننلا وصولا ىلا هل نانو عيال اب فاكم وه

 هني ةلالاو عرش امإ وواقع انإ لاخلا نبع رغد ١ نال فشلا 0

 لصف

 نارا, يلا ةذننا نورا

 ةتبلأ فيلكتت هيلع دري ل نك وهف « الصأ هب ملا 00

 0 قه وعلو ات جدصل وه نه )1(

 دابتجالا لهأ

 ةرمعلانأ عمسي وأ ؟ وهام ىردي ال نكلو بولطم دجبتلا نأ عمسي نك (؟) 1

 لمعلا مسا ىتح هيلإ وري مل هنأ ال ؟ تادابعلا نم عون ىأ نم اهفرعي الو ةبولطم
 . ةرهاظ هدعب امل هترباغمو اذه تفتسم هنأ هيف ققحتي ال ذئنيح هن“ال ٠ بولطملا

 امال ديمي نانا نال سابو لمعلا لصأ لورا ةرنع طقس لا

 هتفرعم قيرط هل رسيتي



 ( ةعئاسلا ةلأسملا ) ذيلقتلاو ءاتفتسالا ىف تلاثلا:فرطلا + 99

 0007 الكسور! يالا لوذلا ةكردستم نيدلا ىداع تضر كا كلذيلاق

 | ماكو ,٠ عجرأو ا انأو ؛ ىأ)ا وهامإ !!ىردا الا كف لاق مث اهيف اع

 اتكالا لالا هباوح د : 5 : ةيتكي لوقا

 ل م اهلع تسنأإ قرداال قاف

 ورثت ل لل هلع رك ايدع تقعد ني هلا نيح ملاعلا

 لج هن اك ملكتي : لاقو . كلذ ةرثك بيعي ناكو . أطخأ رثك أ نم ! مكيسح

 لجر نع قارع لجر هلأسو . ءىش لك ىف رده اذك وه اذك وه لوقي ملتغم

 ؟ هلك انا ؛ خرف نع هدنع ةعيبلاكيمفاف ةضربإ اربي قمت فور ةقم ةحاخد ءىطو

 هيجي ف اذهوحم نع رخآ هلأسو . نوكيال ام عدو « نوكي امع لس : كلام لاقف

 قو احا هب مفتنت امع تيلاي و كاف ١ ادع اأ اب ىنبيجم ال مل : هل لاقف

 ماكتن امنا لاقق « اهلئاضفو اهءاب ام اكل فوك نارا كنه هش هاا

 نولاتخ باخ[ ناكو4ع كي ذاكيأل كلام 6 : مس املا نبا لاق :ا بكا وجرن امف

 اذ 11 اح وب هاك يهودا نأ قرض ىلا هاا نجف للزأ
 ا را نأ يقتسيإل ىذلا عاملا اذهو راثكاالا اذه قا : بهو 7

 لعو « هب 5007 ناسنا عمس ام : هلالاتقا اهيتئيدعالال عهفر ءالدمعمأ ا

 مج 2 ا نافكاازل نأ رواندا تقدم انكفاعغأ ةسابش 0

 هلا لاا أ انا نر اكمما تيدللا# م هر نوك نذل نأ قدتخفلل

 اهتعلقل لابحلا ىلع تدروول هاوتف دنع ةلك كلام مزل دقل لوقي الئاق مونلا ىف تير

 « هّللاب الإ ةوقال هللا ءاش ام»: هلوق كلذو

 .نيبتيو « هل ديلقتلاو ايفل لوا ءامنلا م نوك نو 1ك ناطألا لدن اج مذ

 تكا تس نك تالا ولام حارا دامو لاهله توات
 ااهنأف ؛ ءاماعلا رئاس ىف انوناق ذختتل نكلو « اهم هفاصتا ةدش ببسب حجرأ ناكنإو

 ضعب نم أم 0 1 مهصعل نأ 6 مالسالا ا رن ره 0 ةدوحوم



 «/4 مديلقت حصي نيذذلا ءاملعلا اسد لد ا

 اليم باظقلا نب رمع نرتبا القا رح هزك نانو ؟ ننلف نع لككش اذكر

 لثسو *يرقأ األ نمع ةياوأءأىردأ ذل زيقولا "نتا لافو كف بجي ف ءاْسألا

 اهنإ زل 6 ةلتشةعفم اةلابلك اهنإ ١ لئلا لل لاق ىذا الدم ناشف ةلاطل 2

 ةلأس: «<لاقو تالا طضطر لار دفا د ١ لئالقلا اكو لاباةلاناب رعأ نأ اكادزأ

 ققلئس انإ ) : ىلامت هللا لوق تعم امأ . فيفخ ءىبث معلا ىف سيل ٠ ةلهس هفيفخ
 مهضعبلاق . ةمايقلاموي هنع لأسي ام ةصاخش و « ليف هاكلملاف ( اليقث الوق كيلع

 أ. .ءانقن ولوع هلا ذلإ ةرقالو عاوحاذل 31١ كاران نا ظلك اق ل تا

 « نينقيتسع نكح امو انظ الإ نظننإ مداخل » هلوقب ةءولمت احاول كفرشتت

 لاف هان هانت عوييبلاب لعأةنيدلل اه نقب شلل: مساقلا نبا هل لاقو . انلعفل

 اهنوملقي : يكف اهملغأ ام: كلام لاقف كنم: لاق" ؟ اهوملَع نأ نمو : كلام

 502 باهش نبا نم تعمس :.كلام لاق بهو نبا لاقو 8

 لاقو . لمعلا اهيلع سيل : لاق ؟مل : هل تلقق ىورفلا لاق . انس تدوخ »الو كقتال

 انك ىف تدع ا تا يل اننا تا ايد كورولا ا

 كدنع تيل تيداحا هنن نياردتع# هك لقد كح دلا مط اا

 نأ نيرا كا شاور ل 6 اذا دايك تضع عنك افلا تيس ل

 امم ثيدح لكب تبرم نا تودر) تنذاحا نمي ع ةكار ا اذ ذإ مهلضأ

 لف ساحو تاع الكأ ةكطاسلا ب سانلا عزجأ تنك نإو 1 0 0

 سيل » هل ليق اذإ ناكو * هتايح ىف هنم ءىشب ثيدحب ل ًادج ريثك تح قلت

 « عدبلا لهأ هب جتحم ام اذه » : هل ليق نإو . هكرت « كريغ دنع ثيدحلا اذه

 اذإ .ناكو ..نف :كيرلا نيد لاقي كلا تدع ارامل ل

 نيأر .اورطناف ع ييضاو, ءىلقحا رشب انأراعا 7 لاقي سلك 2 2 ا ا

 لاقو . هوكرتاف كلذ قفاوي ملام لكو ء.هب اون ةنسلاو باتكلا قفاو ام لكف
 ادق الا ىلا يهل و لل يكفر عبتي الضاف ناكن إو لجرلا لاق ام لك سيل

 لدار ك3 ج _تاققفاوملا



 (ةمبانلا ةلادلاو اةملتلاو ءاتفتسالا/ى !تلاثلا ترطلا١ 8 ١

 مرادف تسحر نادر 0+ مخ وجم ودع كلام لاقق « كنم لع قتلا 0

 أ دي رت كح و لاقف جا تابعا أ اي هل لاقق « هبحي فر 3 ا ا

 . كصلخأ مث ىصالخ 0 مز 5 الوأ انأ جاتحأف 3 نس او 5 كنبب ة ةحح 00

 نم لئسو فيدال اهنم نيثالكو نيتنا ىف لاقف 100 نان راو ناك 3ع لدِمُف

 ادإ نالحع ا لاق لاقو : 5-5 ُْف 0 مم كراع شف لأ 0 كسل نع قارعلا

 خنسادع نبا نع مالاكلا د ىؤرد.و 1 لنا هاما )» عدل 0( ماعلا الع

 6 ىردأال رز" لوق هءاسلخ ماعلا ثكرو نأ ضنا هلو دي ومره ورا "تعز ناك

 لك لال كر دوو نر راع نات وح ال 1 يطل الار اك راك ا وع ناكر

 رصضم لهأو 6 مقار ع ىلإ قارعلا لهاو 6 مهماش ىلإ ما املا لها 00 لاقف 4 كد

 ىكبف ؛ كالذب ثيللا تربخأف لاق هب م عجرا ام عجرأ ى 7 5 مثرصم ىلإ

 نإ رسعو فدن نع ةرم 0 اذه 0 1 فكل ند 0 0 كل 4

 ىرداال : 5 قالا ف لوقي و ( رشع وا

 نا عا ا 0 ىقب ام لك عمجت اول ا وعلان ةلاق لعق

 هلا ركل كادكلوو لفات فا ءاسسكو كلذ ممجل | (مكىفا ككلام هل نان

 هل ا ار داو هياكل قنكو ةيعشت ىف ةباخ نع تاو دلو

 اذه نع لا مكنم ناك نم 5 ىوقتلاب الإ لحرلا انو هللا ”مفرام هلئاو ا موقأي

 5 يردأال لوشي 5 ىذكرف

 ءاشولا] ليقع" 7 هي ١ 31 © رادأ كلور ىف هع تاباوزلاو

 "1 بيج نأ لبق لعفل« ىردذأ الد كلام لوق نم هتفيحص داع نأ لحر

 ؟ ىتفرعأ ! كح و لاق: ئرديب نف ىردأ ال للادبعأبأ اي تنأ تبق اذإ : هل لبقو

 ل دا 3 3 0 8 0 را 3 و؟ انا 3 نمو



 ؟/خا/ 2 مديل حصي نيذلا ءالعلا فاصوأ ضعب اهيف ركذي

 مدحأ نإو اندلرب هقفلاو معلا لكل د قو عمقا 9 ىف عطقلا وه اذه نأل

 نوي انه انئامز لهاا ا نر دا توما نك 0

 يع نر لاذ نماوا ًادغ هيلإ نوريصي ام ىلع اوفقو ولو ء ايتفلاو هيف مالكلا
 نرقلا ريخ مو لئاسملا مهيلع در ١ تناك حلا راح ةماعو العر ال

 هللا ىلص ىنلا باحصأ نوعمجم اوناكو س 0 هلا ىلص ىنلا مهيف ثعب ىذلا

 ا.تفلامهرك ر اص دق اذه اهاقز نهار أميف نر كدلمح 9 2 ندا ماسو هيلع

 انفلس نم ىغم مالو سانلا رمأ نم كي 1و: لقا ال م رو

 نكلو « مارح اذهو لالح اذه اولوةينأ مهيلع مالسالا لكوعمو مهب 0

 هللا ىلع ءارتفالا اذهف ( مارح ) و ( لالح ) امأو . اذك ىرأو اذك هرك أ انأ لوقي

 نأل ! هيآلا ( قزر نم كسل - مر لق ) : ىلاعت هللا لوق تعم امأ ٍْ

 ارا ) هلوسرو 0 هلاح ا لالحلا

 ندا الا: كوش نأ ركل ام 0 01 ا 2 دواد نب ىسوم لاق

 3 ع 2 .٠

 َ ان راسب ادوه نس 6 ره الا اذه ىلةبذ كر : لوشي هول 6 رو ؛ كلام نم

 هقفلا نإ ا ىوارلا لاق : كرمأ ف رم 3 بهذا ) هلأس ل ||| 0 ناكو

 ىوقتلاب الإ ا هعفر أم كل

6 

 رهشأ همس ةريبش نم ايف لش را1) درا 2 ل 2

 ؟ اهماعي نمو :لاق . اهب ىل لعال هنأ كلسرأ يذلا ربخأ : هل لاقق - برغملا نم

 :لاقفاتزعلا لهأ اهاإ هعدوتلا لاسم نع 0 كاد
 « اهيف ملكت انخايشأ نم ادحأ انعم الو ءان دلبب ةلأسملا هذهم الجاه ىذا

 00 هله لعالش ل دقو ءاج نقلا نو ناك اهلف درا ظل

 لك 1 ل لم ا نادم بأ اب لجرلا لاقق ؟ ىه ام ىردأ ام لاف

 ىوقتلا نم عون اذهو .تسلسلا لإ رب ةعرول هكللو .٠ 212 فورد 6

 هقلخ نيعا ىف هعفرو هدبع نع هللا ىضرل ةيجوملا



 ) ةعاسلا ةلآلا ( يللا اتفثسألا ف كولا املا فراطلا 5

 هل رخام" طل نإ« ناكل 01: نا ملا لصأ نم ملكتي امناكك اذ ذإ هنأل

 د« ةعباسلا ةلأسملا

 امم فصتا نم عابتا ةحصب ”ىباعلل دهشت ىلا فاصوأالا ضءب اهيف رك ذب

 هاوتف ىف

 ا
 « رجح ىف”رقث الإ سانلا دنع كُمالكام هّللو ! هللا دبع ابأ اي : هل ليقق . مونلاو

 اك الآ اذكع نوكيزنا قد نش : لاقط كل ل "لإ 6 رد

 موصعم كلام ؛ لوي الئاق مونلا:ىف 'تيأرف : ىوارلا لاق . اذكه

 ئأرراهيف ىل ققتا.دف.ءةثلم|ةرشع مشب فتم ةلأسم قف كش نيل

 ن الا ىلإ

 ”لابل اهيفركفات هللا + 14 تدرو اكييد لانو

 كلل حلا ف فرس : لئاشللا لاق كلاما نع ليس لن اكو

 00 ل درك نإ تفاجأ ىإ + لاقوز , ىف كلت ىف اقل ليقف: ايست دذاراو

 و . كارا هيتفس ردو هك اح اذإ ناكو . مول ىو موب نئاقلا

 ادا تا ناكر < هيون ريشا هلاك نع لكي ذاق اب اليشالو افا تنل

 ! هّللب الإ ةوق الو لوحال « هللا ءاش ام : لوقي مث« هيتفش كرحبو هسأر سكتيو

 ك1 نس: ار اكو . ةدحاو ىف اينما كبح راق هلام نود نعل ل20 اعرف

 كافل و عرانلاو هللا لع تيب لإ 15 ه3 ضرغيلف,ةلاسم نع بيحب نأ

 بيجي مث « ةرخآلا ىف هصالخ
 نيب فقاو هللاو ةلاسم نع لئس اذإ هللاو كالام ام اكل : موضعب لاقو

 رانلاو ةنحلا

 مارحلاو لالحلا نم ةلأسم نع لأس نا نع ل



 / ؟ مهاوقأو لاوحألا باب رأ لاعفأب ئدتقي له

 « لئاوألاب ضار وأ « ةيلعلا بتارملا كالتل بلطلا دماخ وأ « سفنلا تافاسم مطق

 اوقوطت نإ و كاوح الا ال١ عابتاب مهل ةقاطال ءالؤه نكف !؟ كاياملا 2

 هيلع ىلا لاق كلذأو . ماودلا بولطملاو 6, 27نوئلسقو فيلق ا

 0 لمي نل هلا ناف « نوقيطت ام لمعلا ن 00 مدل ةالصلا

 يلا أو يا و هيحاص هيلع 00 هللا ىلإ لمعلا نعام

 فنملا# 1و6 فلك وماؤلا أ 1 ع هللا نإ > :ناقو“# هلع ناو علا

 ؟يف نأ ايي نا عاطتنالا نم ا علا ىلا

 ناك ىذلا رصالا انع عفرو ( م دل مالا دة ازرتك ؟عيطل 1 0

 قالا ادا اة هل رانا نايك 0 تاب اراب اذيقالا ناك اداف دانت ع يدلل

 هليف هيأ مهريغ مذخقي نأ الو , كلذك معو ءادتقالا بصنم اويصتني نأ قاب.

 غوسي كلذ ذاف . عاطقنالا هيلع فور يغو مهلثم لاح بحاص ن رك الإ ممللا

 مط رهظو « اعلا هفرع دق ماقملا اذكهو 2 لتصفتلا قمار دام م ىلع مه ءادتقالا

 ههوحو من 1 هناهرب

 اضل ة نأ رهو :"ةليتطت ل كطنم لئاكلل < قفعسا !اذإ !كلاومأب لانك ا ا 1

 كح ئرجلو الا نك افا الا وأ لات ت و ف طا

 هنفا تلاغلاو «اكل أ هع نم هلاوحأ ماكح أ قمل نانا ةلافأب ءايتقالا طخ

 كلذ غاس نيالا, تاك نإذور» نئاشلا للاخ هيستع اعل ءءلاي هيض عا

 ( ةرتف ةرش لكلو ةرش ءىث لكل نإ ) حبحصلا ىذمرتلا ثيدح فتك (1)

 ةضرلاو ةطاطسنلا سلا

 (0 ب والا
 ةئسلا نع اريستا يف ةجيرخأ :عئاسلا دكا دينا

 )خل || اوبراقو اوددس ( ىراخبلا ثيدح ىف اك 6

 بدآلا باتك قىراخبلا ةاوز (5)

 (خلا كيلع ددشيف كسفنأ ىلع اوددشت ال ) دواد ىنأ ثيدح ىفاك (+) .



 (ةشدابملا كل ل | ؟ادبااو ءاتنعمالا ىف كلاثلا قرنا لي 5

 نكع الف يح هل هلع 9 قوت ها لا هلم ريصيق ءاه رعبا سات

 هيلع دامعالا

 ( هلاففأت ءادتقالا رو ١ ةاتفتسا ةحص: ىقلاكتشإ الف. كيلاثلا لادا: اّمأو

 اهلبق ةلأسملا ىف مدقت ام ىلع

 ىلإ ةيسنلابو 4 تالا كا ةيسنلاب هلاك ا وهف 4 ةناغلا لاخلا اماو

 هيحجص 0 1 هداهمحا 0 ف مدقتلا رظنلا ىلع راج هواتفتساف : هلاعفأب ءادجقالا

 : 52 ءادتقالا 0 الف هدامحا هوك مدع انلق ناف هلاكنأ ءانتقإلا و

 نم مدقتام ىلع هلاعفأب ءادتقالا ىرج هداهتجا ةحصب انلق نإو . لوألا لالا

 راكلاو لصفلا

 نمموهو لاح ؟'”بحاص ناك ناف ؛ لاح بحاد هلامعأ ىف نكي مل اذإ اذه

 هواتفتساحصي لهو ؟ال مأ رو ل ليصفتلا ىلع ءانب هب ءادتقالا 0 لهف ىفتسإ

 ءادتقالا عصي ثيحهلاعفأب ءادتقالا ا ل مأ 2

 الآ تلق ناين و هلم لاح وداوه نع الإ قيليال هتاف: لاج, بحاسي سيلا نع

 ىف دهملا ةياغ نوغلاب ء ظوظحلا طاقسإ نع مهلاوحأ ىف نواماع لاوحألا بابرأ

 مهظو 0 ةرحلا 1 1 ءءالا 0 0 اور وت اولامإ اه قفط ناد

 ءادتقالا 0 ردقي 306 5 0 00 نم ةحار يلا دح 0 ( ةرتف
31 

 لوسيل 5 ا 5 1 1 ٠ هتاحاسم كالا شى 0 هظو ايدك لل مه ن م هب

 ع 4 هتمدخ مايقلا ن نم ةولح 58 ل م ةوعب مديأو ؛ مريع 7 9 | مهيلع

 فيكف ؛ 0 مريغ ىلع ليقثلاو « مهيلع قاش ريغ سانلا ىلع قاثلا را
 1 ِِء ع 317 1 ١

 قى مزعلا ضير رم وا 4 ءامع الا كلت 0 0 ةمملا فيعص و ءادتمالا ىلع 00

 "يراسل هدايا رع دل كل ملم لير اقياثلا احلا اناعرلا 1



 3/11“ ؟ ملا اوقأو لاوح الا باب رأ لاعفأب ىدتقي له ( ةسداسلا ةلأسملا )

 لمعلا اذه دست اكلام نا انغ حواي,دقف . موصلاب ةعملا ءوي دارفإ نع مالسلاو

 نطلا ىلع بلغو « نيددلاو للا لهأ نم ناك اذإ هيلا دصقلا هبحاص نم مهفي ىذلا

 ىفتقي مهب ىدتقللا لعلا لهأ نم هن رك نإ ةلفغ الو اوبس الو اه اسال هنأ
 دمتعاام ىرج اذه ىلعو . ةلفغلاو وهسلا مدع ىلع ملا هأيإ ةيركو

 دصق تنيع#نئارقلاببلا تعددت مل اننا اذإ . تالا لاق

 ءادتقالا حصف . هلعف ةيجو « هب ىدتقلا

 « ىورخأ الو ويند دضفل هب ىدتتملا لمن نس ن1 4 لانا مسقلاو

 ءادتقالاةحص مدعب ىلاثلا مسقلا ىف انلق نإف . لعفلا كلذ ةهح ىلع ةنيرق تلد الو

 لعفا ىرحتلا نئارق نإف ؛ لاّ>ا هيف حدقني دقق ةحصلاب انلق نإو . ىلوأ انهبف

 لائحا ىوقءتدقش.اكف انيهاامأو .""”ةحسلا نإ كسض لو ا

 0 َِ 1 نيددلا ىلع طايتحالا نارتقا عم اذه « اهريغو ةلفغلاو أطخلا

 هتيو . اهيفدلقاةلزانلا مكح نع لاؤسلاب ءاربتسالا دعب الإءادتقإالا عنم هذه

 ةوحنو 4 كقدْسي 8 نكلو؛ هيقفلا لمع ىلا رظنتال » : لاق نم لوق

 © ةسداسلا ةلأسملا

 : ثالث الاوحأ هبلط ىف علا بلاطل نأ مدقت دق

 ؛ هلاوقأي ىئدتقال 5 هحام لانا .انذلا غو الف والا لالا ا

 كلذك هب ءادتقالاف ربتعم ريغ هداهنجا ناكاذاف . دعب داهتجالا ةجرد غلبي مل هنأل

 0 بحاولاف ديلقتب تناك نإ و « ةطقاس ىهف هنم داهبحاب تناك نإ هلا 2 نأل

 0 را را ةصرع هالو رع 0 ىلإ وأ دليم لإ ءادتقالا ف

 قاثلا 00 ا )0

 يوما ىعوادك كلذو.هل هلامعأ ُّق للخلاو صقنلا لخدت نأ اناخ ىلا ا 6

 كلذ ريغو ليلدلا دصق نع فارحنالاو



 ( ةسماخلا ةلأسملا ) ديلقتلاو ءاتفتسالا ىف ُثلاثلا فرطلا يح

 لوق ن هه ادا قوإ ِ 35 الا ( ةمأ 3 ابا | اندحو 58 1 : 3 اولاق ن يذلا لا

 ضورفملا اذهلتلا ءادتقالاف . )»ع 0 ماس نولزفلا ف انلا 21 001 كك 1

 ه4ذم ةياورق وه ا, 6 سانلا رئ ر د ءادتقالاك"

 نيعت اذإو . ماكح الا ىف اهب لومعم نلفلا ةبلغ نإ : لوقي نأ « زيجالو »
 كاما راك عمو « تادابعلا ىف امسالو - كلا وأ لعفلا ىلا هدصق نئئارقلاب

 ةارقإ ىف كللاف لاف دقو, ..«كلاذك هلسفب ءادتقالاف "2 ةلوجأ ءادتقألا لعأ نماوعو

 6 ةموصإ م أعلا لخأ صعب ىأر 1 كادىلع ندم او ؛ 2 9 زئاحهتا | موصلاب ةعا مون ع

 تاكد 0 نيا ضعل لعف لإ انكسا دققا 32 ردع ناك ءاراو لاق

 نع ىهشر هبى - نمو هيدا أعلا لهالو ل 8ع ل هنأ هي هيلا مصور 4 هأردشب

 ةالصلا هيلع هيهن نم حيحصلا ا َ را اسوا ديما 3 ابو يما

 قلطم ىأ ( سانلا ) ظفل ثيدحلا ىفو . الهأ سيل نم اودلق نيذلا ىأ )١(

 هريشي ثيدحلاو ةبا الاف هلعونملا الهأ سيل نم ديلقتت «نودلقي آل نيذلا سانلا

 كلاي فلع (لرت 5 ا رمزف هفرمعت ديلعتلا سلو كرولا ذملا ضفلا قف ماعلا ديلقت

 ةمل ةيلوصالا ؟ات املا

 ؛هيلإ 2 كلام لوق لعل ٠ اع لاكو هضالك لإ روهمجا بهذو 2

 لوف هنأ لاتحا ىلإ ىجابلا 0 د نيعم مون صيصخت ةهارك ههذم نآل

 لصاحلاف : ىبألا لاق. هفلاخام هغلب ولو « ثيدحلا هغلب مل: ىدوادلا لاقو . هل ا

 هبهذم نم للعام ىلإ هدر ضايعو « زاوجلا طولا ند ف ءادلا و ىرر الل نإ

 رثك أو اذه.ىجابلا هيلإ راشأ ام هدضعو ٠ موصلا» نيعم مون صيصخت ةهارك نم

 ىروراةلاف ا ديع قمل رانا لاق ام لع هتان كلو راو كلان نع ع خويشلا

 مايأ ةثالث رهش لك نم موصي ملسو هيلع هللا لص ناك ) 1

 ( طق ةعما موب ارطفم هتيأر ام ) رمع نبا نعو ( ةعما موب رطفي هتيارالقو

 ضءبتيأردقو ) هلوقو ( هنع ىبني معلا لهأ نم ًادحأ عججأ م ) : هلوق نوكيو
 ثيداحألا هذهلةيوقتلاوحيشرتلا باب نم ( خلا هارحتي ناكافا راو هعوصت ملعلا لهأ

 لوقي أ حيحصلا ثيدحلا كحل طقسملا ليلدلا وه للعلا لهأ ضعب لمع نأ ال
 أطوملا ىلع ىناقرزلا عجارب . فلؤملا



 50١ ا بلطالو ديعتلا دصق عل واو هريغ وأموصعملا لعفب ىدتقي له

 < ءااةيحف عافتنالالوبق نع نام راثيالا نأال ؛ هرك ذ ىذلا راثيإالا ىنعم اهيف

 كذكي ليل انعو

 هي قا كل عقاةةةارعو م احلا باصتنا لثم ناك نإ © ىاثلا ريسقلاو 2*

 هدد هع رتصتو عرباذا]| ناش الار يع با قرا ا رمالا ل الا

 ءاكرتلا وأ نعمل علا لا ملاعلا 0 هيف نيعت امم ناك نإ و . كورتملا وأ لوعفملا

 : لامحا عضوم وهف « كلذ ىلع ةلادلا نئارقلاب

 ناتيشلاواطلعاهلافأ لا قرات 0 نكي مل اذإ هنإ : لوقي نأ « عئايلف »

 ًادصق هيف هب ءادتقالا حصي تكتف را ماذإو ل تيسلاو

 "بفعلا » لاق هنأ تالا نفس عر كلاذاو 9 تاذالا تارا تان 2

 نمانإ ضعوا ان فاما اذا 0 الف تمار لوف نأ سةر علا

 هللا مذ دقو . (« 5 ا كو نيقلا لعملا ااا » : ةيواعم نبا

 ىف اهب وعدي نأ عنام ال هنأ نم اقباس فلؤملا هركذ ىذلا لاتتحالا الول ؛ مبضعب

 نورك كملازاثبالا زغ هب لدتا ايم ة رح هلا رنا فرع ل ا

 ىنعمال ةمدقتملا ةباورلاب هنأ ىأ ( مدقت ) هلوقب فلؤملا راشأ هانلصف ام ىلإو

 هذه نع رظنلا هيف عوطقم الوأ هانررق امو ىنعي . اسأر راثبالا ىلع هب لالدتسالل
 ةوعدلا, نأ ىد هب اع حرمت مل ىتلا ىرخأالا تاباورلا ىلإ فورصمو ؛ةباو رلا

 ودو .روك ذم اباصتنالا ببسب ىلوةلا ميرمدتلاك دعب ام نيب قرف ال ىأ )١(

 ند نم .لعفلا لعفلا محي ى اظفالا هح رص نيبو. خلا درو 1 محلا عل طقم ىف هلعف

 هلعفب ءادتقالاةلأ ىلا عوضوه نأال اذبم ( حيرصتلا ) ةملكانلو أ امنإو . الثم عنمو

 اهسفن لاوق'”الا ىلع لاطبالاب 0 ليلدلا ىف هيلإ ىعاد ال ةقيقحلا ىف اذه 9

 دعب هلوق هاناق ام حشريو ءادتقالا ةحصب امهف انلس نيذللا بصتنملا لاعفأ ىلعو

 ايصاع وأ لقي لو ( ايهاس هلعف هلعلو )

 همالك عوضوم وه !؟ . قدصتال دق نئارقب الإ (©)



 ( ةماعلا كلاانلا ر تيلعلاو:ءاتسمالا ىف تلاثلا يرانا 10 ا“

 كالذ لوشن 35 90 اذه ىلع اكيَنن ول انأ ردو ب )» ا 0 ((

 ةيمدآلا ةابجلا لاعفأ نم ناك« مالسلاو ةالصلا هيلع هلاعفأ نم لعف لكى <لوقلا

 0 0 امر او هروح ارومأ اين مقتل لاقت نكت نإ الأ

 ايندلاب *"“ استخم لاعف الا نم لعف هل نوكيأل نأ هنم مزاي ناك لب ؛ ءاملعلا دنع

 هنف دف الل( ايويند ةييكاتلاذ 5 0 ىلإ عج 0 نيبام ا

 نم لصح الف ؛ ك لمتحم هنأال هتيح نيب مل اذإ 3 2 هب م

 تب اذإف:.-ةعبرشلا مظعم هيلع لديام فالخ كلذو . ليلقلا الإ ايندلا رومأ نايب

 نم هيف ليلدال ثيدحلا نأو « **”تباث ريغ هجولا اذه ىلع ءادتقالا نأ حص اذه

 هحوأا اذه

 هلوقل ؛ ةمالاب ةصوصخم ةوعدلا نأ ىذتفي - مدقت مك ثيدحلا نأ 30

 0 ا د 00 5 0 :
 لصح الف 4ك ةصوصخ تسلف » هواىف هب احدسم هوعد 0 كل 01

 لفتح اب دادتعالا مدع باوصلا نأ وهو عوضوملا لصأل اليلد حلصي اذه 5 0
 ةمدقتملا ةءالثلا ةلدالا عبار نركفيمءادالا ف

 رخ الا ا ىف راثيالا هيلع ىن ىذلا نظلا نيسحن 0 1 ىأ 5

 0 مل ل

 ) اعرش هب دتعم ريغ هنأ باوصلا ) اقباس هلوق قبط (ه)

 د وعد ءىتخأنأ كر ةباجتسم ةوعد ىل 0ك ( ىراخبلا ثبدح ظفأ 03(

 اور ف ةفمادإ ب كبابيس دن( ( ةرخ اتا اع

 فاؤملا مالك ىثمتي ا ا مما نا

 هلاق يذلا راثيالا طابنتسا نكميف لوثألا ملسم تاياورو ىراخبلا هياور ىلع امأ



 رضا َ؟ أعلا م دنعتلا لصق ةنم م مولوهريغ وأ موصعملا لعفب ىدتشي له

 نيم رحيما اه نإ !كوش ا '" مدقتام

 هيلع رححالردب ال ىمايند روس اى ا وعل نا هن

 « ءايشأ ءايندلا نم بحي مالسلاو ةالصلا هيلع ناك دقف « هيلا بسني هيف حدق الو

 اضل نيعتيو « هل حيبأام ايندلا نم هللا هاطعأ امم لانيو .

 ضخرتي ناكو + كلذ هايلشإو بحل < هارت ور ءادلاو لسسلاو ءارسا 7

 ًاريثك لوقنم وهو « هل هللا حابأ امم ءايشالا ضعب ىف

 ةيوتل رك را مالسلاو ةالصلا هيلع اند 1 ودل ناره وف

 لدرا كا د نأذ ”يهلاو ءادع الا ةتاعشو,لاجيرا ةيلخو ب لاو ردنا نم تناك

 هيلع لديو . لمفي فة رخالا رومأ كلذ نم صرب انآ 5052

 ةروك ذملا مهل ةباجالا ةنومضملا ةوعدلا | وع ءاين الا نشدلج نا دانا 2

 ايلا صوت خ وا ع ا د ال ىن لكل » : هلوق ىف

 ضرأالا ىلع ْرَدَتال بر : مون "لاقو ) : هلوقك ؛ مهيلع ءامدلا وهو « مهل زئاج

 كلذريغب وعدي نأ نكمملا نم ناكو « نورسفملا هلقن امسح ( رايد ني رفاكسلا نم

 ”ليلد هقلخ نم هللا ةوفص مهو كلذ اولعف مهنوكف . ةرخآآلا ىف مهل حالص هيف ام

 ةزدكتلا لإ نرد مهل اوقأو مهلامعأ عيج ن رك نأ مهقح ىف نيعتيال هلال

 الف . ةئلا ةرح لإ كاف نا سو هيلع هللا ىلص ىنلا ةوعد كلذكف « طققف

 ماعلا اذه لاقام ىلع ثيدحلا ىف ليلد

 هظحلام درن نأ انلف ةقباسلا ةلد اللاعرمش هب دتعم ريغ هنأ باوصلا نأ وهو )١(
 ٌ : 3 هلاقام نإ : لوقنف ء« ضعبلا اذه

 رومأب العف .اعدلا عقو اذه ىف هنأ ثيح نم هلبق امل هجولا اذه ةرياغم (؟)
 ضعب ىلإ ليمي ناك هنأ تبث امل ءالوبقم ناكل عقو ول ثيحب هنأهلبق امفوةبويند

 اهبلط ىف هيلع رجح الو ةيويندرومأ
 هرج نم '( اهتمأ ) ىف هلوق لع امالككلا قأيشسو ىباشلا تيدا 10

 ىنعملا ةبج نمو ةباورلا



 (ةلمادلا هلاثللا) ديلغتلاو ءاتفتسألا ]ىف ثلاثلا فراطلا

 هدفا نا ركع و ( هنن طخ ثيح نم. هكخاي نأ نكم داك حابملاف : لامحالا

 ءانب هب ىدتقملاف هذخأ“ هحو 3 و هلمع اذاف . هسفن ىف هيلع هبر قح ثيح نم

 دصق ىلع هب لمعيف « هب هل يو هللا ىلإ ابرقتم هلمع اعإ هن ّ هب هنظ ني ىلع

 د[ هيلع يب لببل هل ل نإ ىدتنملاب هيطو نيسحمرتلا ل يما حلا

 فداصي الف « هظح نم هل حيبأام لين هب ىدتقملا دصقي نأ ايوق الاتحا لمتحي

 حابملاو « هب اب رقتم هريص احابم ارما فداص فداص نإ لب « الحم ىدتقملا دصق

 ماكح الا باتك ىف هريرقت مدقت اك" هب برقتلا حصيال
 0 درا دخو ىلع ةبوت كواثت وأ ع ةفقور 4 ىدتقلا اذإ : لوقن لب

 لك اءانب هادف لثم لتي ىرتمملا اذه دخاف «اتللذ ه4 نا ام تقو ف هيل

 رمل انك « تانغ وأ رد اك 1 6 عم ةدابعلاهب دصق هنأ

 ةلأسملاب دارملا وه اذه لثقت . نيلفغملاو قتلا نم ًادودعم
 0ك ناكدتو , تفاعل هلا اك دس عا اتم مهرد هل ناك اذإ كاذكو

 نآظلا نسح : ىدتقملا لوقيف « هب قدصتبي وأ ا هب عنصل و هسفن ىلع هقفشي أ

 2 2 ل ملا اذه ىف هفن ىلع هب 1 0 هب قدصتي ا ىفتقي هب

 هل ل ا

 000 تك ع تاما و » : ثيدح ىف ءاماعلا ضعب ظل ىنعملا اذهو

 40 وعدياعإ ناك ذإ ؛ ةرخآلا رومأ ىف راثيإالا ةحص هنم طبنتساف "6 ةءايقلا موي

 ىلع اك اذإف 5 نالوا قل دخل 5 0 أ ف انزع ىلا هنوعدل

 2 رقفل ال 4 010(

 ا 5 هنظ نسح ص ىف لعجب كَ هل دب الوكلذ زاوج هيلع: عرف 3 6

 طاينتسالا هل م ىتح ؛ هب قدصتيل هقيدصأ هأظعأ

 ةعافش ىتوعد تأبتخاىنإو 0 هتوعد ىن لك لجعتف 3 ةباجتسم ةوعدىن لكل ( 0

 ظ8 ب هللا, كرشيال 2 تام ند ىلاعتهللا ا نإ ةلئان ىبف 0 ةمايقلا 0 ىم 2

 ىذمرتلاو ة 4 : الثلا نع ريستاا َّق ا

 0 عر ف هال اهب وعدب هنأ ملسو هيلع هللا بص هب ن :ظلا 0 0(

 1 1 ضف 42  ةلحأ



 اى ؟ ءأتلا أتلا بلطو دسعتلا دصق 4مم ١ ولو هريغاوا موصعملا لعفب ىدتش له

 ةيفت رركو «اقتو هقعنم رح الا لحال طاح ماي اذاو ( هداشعا ف 0

 ا هع هاحمو « هركف ه ىلع

 2 ليلا ةزرمأ قمأ كملاخلاو ٠ رحال هي( ىقاشتملا قلك اذا كال

 5 هّنلانمب و هنيب ام لارا ةيقارمو © لل كا عاطقنالاو داعم دوزتلاو « ةيورخ هلا

 ماكحأالا نأش « بلغأالا رعأالا كاذب قحلم لمتحلا درفلا اذه نأ هنم رهاظلاف
 نازولا اذه ىلع ةدراولا

 هدصقع نافلائوقيدتف ضرفلا اذه لع اذكه نيعت اذِإ درفلا اذهنأ باوحلاف

 نكلو + نا"لوح رك نيس 6 دابحالا ناخ نرد 22 :١

 ىلإ كنتم ناغلا سه لع ليا نطلا يح د 2

 ماكحاالا ءانبل ًاببس عرشلا ىف ضوتني دق اذكه نوكي ىذلا نظلاو . هريثي ليلد

 نيلاخالا نحال نوكيال نأ ةيح لع ل انكم ىل سنا ا

 00 ل مصرا نال حا دن ىلا حيج ّّ

 اعالإ ليس ايندلا ىف 4 سلي هيهاو باسو هرماو لما 7 2 ٠

 : نالاح رادلا هذه ىف هل اذه 0 *0 0 ندافكا

 6« هسفن ظوظح نم هيلع هب 7 مورا لوا و هنا مقيدب « ىوذد لاح »

 نيعتم وهو «هيف مالك الف ىناثلا اذه امأف . هترخآ 1 مقياب < ىو رخل كاع

 راف وهف لوألا انمار : رداونلاب رايتعا الو 4 ليلقلا ف الإ لمتغ ريعو 6« ةسفن ُْف

 لعليلدلا لد نك هبىدنقملا أ وهو عوضوملا لصأ#ن 5 ذ ىلع كتل 0

 0 مهنمدحأو لعف < عامجالا لهأ لعف 0 ملسو هيلع هللأ ىلبص ىنلاك 2 ٠

 ليلدلا موقي ةعامج نم ردص 0 عشا عملا مهم قةحتي عمج 0 نادِص , لعف

 ادعامف هيف ىدتقملا لحعفلاف ؛ ةنيدملا لهأ 00 المخا ىلع نوم ةطاوت ال مهنأ 1

 رك ذ ام مهف 5 .قفحتي ال ةعامج اليو ءدرفا لع نوكي ال مرا الا لطب

 هقببطت جاتو 2( ضرعلا لضأَن :ع هل ا همهفي |مفوانهالجر هليث

 ةلبجلا الاقفا هال دعب هلىتأيامف اا حضتي امإو . تافلكت لإ عوضوم لا 00

 ةرخ الاىلإ ةفورصم هلاعفأ نأ نطظلانيسحن ثيح نم سو هيلع هللا لص هل ةبسنلاب



 ( ةسماخنا ةلاسلا ) ةنيلقتلاو ءاتفتسالا ف ثلاثلأ فرطلا» ' 5

 كالانل لصح 217 رمل 1-لا ءلغا لانعأ نم لمعت اانا تاكعفلا اذه ىلع ةانب

 دانو ىلا, ىدافت# هيي ىانسعلل كل انا ملعأ .ءانب ءاذتمالا ادمن هدكتشلا هذي ئدتتلا

 « هتامالع روهظ ىلع ءانب ءادتقالا فالحب « لطاب كلذو « ءىُت ريغ ىلع ءادتفالا

 ةلادتفاب ىلتتلا كليف ءايإ وام انلفا وأ الع هن قديما لشقل 11 12 اع هنا

 0 زومألا اكن .ءاذنقالاك زاوغق

 71 هر ئادت اعنا < شقانتلا أ هنم مزلي ءادتقالا اذه نأ. ء(«قلانلاكو

 كا

 هنأ ىلع ءانب هب ءادتقالا نكي مل هضتقي مل اذإ و « انظ الو املع ال رمألا سفن ىف

 نضام فلج انقل تللدك اراد ا د ل ل يك

 قلو . طلاس نطل! نيس طراتحا نحل 1 عضوملا اذه هيتشي اعاو

 20 تام ىدتعلا»» قلعت هسفنا نطلا نا (هدحاا > > نيام الا. رهاط امهعبن

 0 الرضا يللا د را ا كرنك ئالا لع دوا

 نأ « ىباثلاو » الوأ نطلا كاد ك1 لع عر ىف ناك هب قلعتي هناف « نآلا

 ا را هلع ولكم كاكلفلا آل "77 ةرورج هللة حوملا ةلدألا نعاع ثان نطلا

 ضعب ىنن ىلإ م وعد جول ليلد نع ءىثان ريغ فاكملل ىرايتخا رمأ نظاا

 نيقلعتملا نيلامحالا نم دحاو لك ىف تابالاو ىفنلا نيب ةرئادلا ةب رطضملا رطاوحلا

 هركف ىلع هراركتب هتبثو هاَّوق نسحألا لاّحالا رطاخ هءاج اذاف : هب يدتقملاب

 )١( هب ىدتقملا دنع ام ىلع) هلوقو . دبعتلا لعفلا اذه عقاولا ىف هدصق وهو (

 ادتقالا ىنعم هيضتقي امي ىأ

 لأ اذه نم لالزالا تنفلا ى ينل ١)

 ىلع ء !دتقإللا: زان :ب ىلإ ىدأف ) هلوق بقع لاق ولو . هلبق ال مزال هجولا اذه 0(

 لصحن ىه هجولا اذه تاندقم 1 ركل حصل ' ضف اختل اضل همر ( .ىش ريغ

 ىناثلا هجولا تامدقم

 ليلدلل ةجيتنلا مورا ىف هؤلاق اك (5)



 "و ؟ ىسأتلا تلطو دنعتلا لف هئم 0 واو هو وأ موضعملا لعفب ىدتشي لف

 0 هومتعمسسا دا الاوإ )5 هلوقو ( نيبم ”كفإ | اذه اولاقو ) : هلوق ىف ريا

 اذه ىف امم كلذ ريغ ىلا ( ميظع ناك اذه كناحبتم ءاذه ركتننأ انل وكي اك
 ريغ ىف 3 الو دهاش ةلادع ئبربتعا:إلو 0 ئ ءرشكح هيلع سب مم كاذ عمو ٠ ى نوعا

 بلاتلا نططلا أ علل ةلصحملا ةرهاظلاةلد الالزتوح يضلل انك

 الع 5 لكن كي ؛ سم لكب نظلانيسحتب ارومأم فاكملا ناك اذإف

 نافلا نيب درع نأ لع لد ةيكسلا وا را نع سىس
 لاعف الاب نطل نيسحتو كح هيلع نيني لهتبشي ملاذإو« الا كلذ تسال ١

 مكح اهب لع دان كلذ لف

 نأ لمت و« ايديعت ايد نوكي نأ لمت دان هي ئىدفلا 0

 4 نيلات>الا ا نيعت ىلع لن هنيررق الو 6 ايندلا حاصم لإ اعحار ايويند نوكي

 هنيسحمب ىلع ءانب ىيدلا هحولا دصقامنإ هب ىدتقملا نأ ىلع ىدتتملا اذه هلمحيف

 هب نللا

 ىدتتملا ىلا ةيسنلاب فلكملا لامعأ نك ىلع لح نطلا نت خ نات
 مزلتسيناكول ذإ 0 ةلاحوأ ل سفن قام قفاو اقلطم هب 0 وهو 6 دل 4

 اع نطلا لوصتل ةديشملا ةلدالا كلشي لد ٠ اقلط. ما 111 ال كال

 ءادتقالاف اذهتبث اذإ و . ةقباطملا مزاتسالف « قافتاب كلذك سيلو « رمألا سفن

 اويذكي نأ ةيالا فر نييم كفإ اذه ارد نامالا لعاب ريخلا اونظي

 نإ < هنينقياو هن مينأ نع هرتتىأ (هللا ناحبس) اولوقيوهيلعاواوبمو اوعمسام

 هياعو . ( مظع ناتبم اذه ) اولوقي نأو « امجوز نم بولقلا رفني ةجوزلا روج
 ل وال: كفو هومتعمس اذ | نا ولكنا ل ةاكط الا عضوم نأ ) لبق امل هجو ربظي الف

 اذه)و (نيبمكفإ اذه ) ملوق ىف مزجلا بلط نأ ىفمالكلا قبيو . ( هب هقلعتل

 رخفلالوآلاب لاق ؟ ملعيال اد معيامل داقتعالاو لوقلاىلط 0

 .هيلإ ان 0 أذهو « رفنم لك نم نوموصتخ اناا نال ىنثلا ةمالعلاو
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 ١ هعجأرف . ينمو ةويحأ ناعلا نيد درج نم اذه نأ ا كارا



 ( لكلا هلال ةلقلاو ءاننتسالا ثلاثا فرطلا 8 ١)

 ةيسيدحلا ماع ةرمعلا نم لالحالاو رفسلا ف راطفالاو 4 ةالصلا ف نيلعنلا علخو

 ظ كلذ حارانو "هلع اوعجأ ىلا ةباح لا لاعفأ كلذكو

 00 ا طاطنا ١ نكمأ اذإ قداح هفننؤكي نأ زينك نانا !0 نائل اما

 رخل. ءادعنالا | ى اقر دب ةدقعنا زرعاةنا ا تراوقلا ركككللو

 ١" اب نود هنا ىدتفملا نصف © "لحال ءاغلإ نظلا نينجا نأ :( اهدا )
 ! يلد ريغ نم ىدتقملا
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 . محجرع الإ حيجرتال ذإ « ةيعرشلا رومألا ىف لمهم كلذو

 لاب واطم نركب نأ لو أفا مومعلا ىلع بولطعم نظلا نعلن لاسالو

 ه6 تم 0 نم ىلا
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 00 اك ا الا دل اال زر كاس هلرقلا «كلح تاي اواطم هذ

 (اريخ بدنا تانمؤلاونونمؤملا نط هوتعمتس ذإ الذل: هلوقو ! ةينآللا ( نطلا

 ا لعب ال ام لوي نأ ىدلا انها نانا كل

 ةلثم'الاهذهو ىناثلا ىف ( هسفتف هلاّتحا عم ) هلوق نيمسقلا نيب قرفلا لحم
 همالك حضتاف . دبعتلل ةنيعتم اهناال ؛هسفن ىفلمتح امم تسيب

 دجسملا ىف ةعامج حيوارتلا ةالصك )١(

 دبعتلا ةين ةدايز وهو (؟)
 هؤاغلإ نيعتي لب ء هبف فالتخالل هجو الف نكمي ملاذاف (©)

 ىدتقملانأب نظلا ىدتقملانيسحت درجمب هلامهإ مصيال ىوق لاتحا وهوىأ (:4)
 نيلاتحالادح الحبجرتليلد نودب هؤاغلإو . دبعتلا وهو لضفالا هجولا ىلع هلعف هب

 ىهشتلا درجم

 مسقلا اذه ف ضرفلا وه ه ىأ ()
 م « (الول) ىهو « ةدحاو نيت الا ىف لوقلا ىلإ هجوملا بلطلا ةادأ (1)

 نأ ىلو الا ىف بولطملاف ٠ ىلوآلا ىف تانمؤملاو نينمؤملاب ريخلا نظ ىلإ ةبجوم اهنأ



 1/1" نيب رض ىلع مقب ءادتقالا لدأا وع قر دابملا لامغألا ءادتقالا

 كلام ىأر ىلع ةنيدملا لهأ لمعك ؛ أطخلا ىلع نوطاوتن ال مهن أ عرشاب وأ مآ ةداعلاب

 كلذ فالخ ناكام « ىناثلاو »

 ىدتش نأل كلذ هلعفب بصتني نأ « اهدنخأ » : نيب رض ىلعف ىلثلا امأف

 ءاطعإو ل 0 00 : : <4لا عطقم ص مطامعأو 0 ماكحلا رماو ا )0 1 هب

 امامهاو هب 0 هيا هدصق نئارقلاب 0 م م كلذ 1و 6 ءاضمإ ودرو

 كلذ نم ءىش هيف نيعتبإال نأ « - لاو نام ا

 ءادتقالا ىلا ةبسنلاب اهيلع مالكلا نم دبال « ةثالث ماسقأ هذهف

 ىذلا هجولا ىلع لمفلا عاقيإ ىدتقملا دصقي نأ واع ال د6 لوألا مسقلاف +

 نعم 4 ال مأ هآزغم 0 هيل 2 ءاودس « كاذ الإ هب دصقي ال 6 هب ىدتقملا هيلع هعقو

 هلاحا عم لما الا 67 تاحأ لعفلا ىف ىدتنملاةي ونت ةيلع ل اا 0

 ماكحألاه يلع بتري الصأ هلعجي و « نسحألا لمحا ىلع هئادتقا ىف ىنيف.« هسفن ىف

 ماعلا هيلع عرش و

 نويلوطاالا مررت امءكست لع ءادحالا سس ىف لك

 ىبهذلا ماما عزك: ةريثك ءايشأىف لسوديلع هللا, لص ىنلايتبا جملا "2

 ىناثلابرضلا وه ( خلارخ.الاو ) هلوقو « نيبرضلا دحأ نم رخآ فنص )١(

 ىف هنإ لاقي دقو « ايويند نوكي نا هلاتحا ص ؛ ًادبعت هلعف نوكي نأوهو 6
 موصحملا نم ديعتلا هيف امهاف نوكي نأ هيف نيعتي « ىعرشأا هرسو هأزغم مهف ةروص :

 هازغم مهغي مل امف رهظي امنا ةروه ذملا ةيونتلا مدعل
 ملا قف 10 اطذاللا لثم َْق ملسو هي هلع هللأ لص 4 مموادتقا لهو: ليق ناف 2(

 ًادبعت كلذ لمفدن أ مس و هيلع هللأ ىللص هأ مهني ود نه درع ناك ةزمعلا نم لالحالاو

 تأ: أنلق ؟ ؛ لوالا مسقلا نم هدع حصي ىتح ةدايز نيغ نم هلعف هنأ درج هولعف عا

 ١ م - ؛ ج - تاقفاوملا



 ( ةسماخلا ةلأسملا ) ديلقتلاو ءاتفتسالا ىف ثلاثلا - هنن

 كك ملا لع ارملا ب هيكل روما“ 0فلاعألا نا الغ در اتقرخ لاو

 ةلادعلا طورش ادع مف ىهاونلاو رماو الا َن ل 6 ىناثلا نم عابتالا ىف حب أ لوألا

 0 غلبأو ا ىاونلا بانتحاو 0 تاداعلا نساحمو تدلكلا نم اهتقباطم اى

 2 ند ىعرشلا كيخقلا

 +12 رد دم اوهو ..حلاصملا بلح“ نم ىلوأ دسافملا ردا نأ «اهلغأ د

 ةردق نامدالف ١ فكتلا وهو ادحاو لعفب لثتع+ ىهاتملا نأ 6 قاثلاو 3

 اب و « اهعيمج لعف ىلع رشبلل ةردق الف صاواالا امأو . ا ةلجلا ىف ابملع

 ضعب كرتق . حيجرتلا هاضتقاام بسحب لدبلا ىلع فلكملا ىلع دراوتت

 هللا" ةفلاخ هناف ع ققاونلا صعب فالخم .« قالطالا نع ةفلاختم سيل رماوأالا

 ةقفاوملا قيقحت ىف غلبأ ىهاونلا كرتف

 اوهتناف ءىش نع مكستيبن اذاف » » : ثيدحلاف ءاجدنق « لقثلا « ثلاثا
 م 0 دلما روزا و ماع 0 اف رمأب مسترمأ اذإو

 عمالإ رماو الا ىف ثاذ متع مو ةونُمم 0 ىفانملا ىف مح ثيح «رماوألا

 ىلع ىفانملا ةقباطم حيجرت نم ب نع اا رانغإ كدر" ةعالتتمالاب ادع

 اعلا دك

 د ةسماخلا ةلأسملا لع

 : نيهجو ىلع مهي ءادتقالا لعل 5 ل

 قيام ل ندا لد ع لاف الايوفي ىدتتملا نييكك نأن « اهاجانو

 00 وأ 0 00 سو هيلع هللا ىلص ىنلا لعفب ءادتقالاك

 00 ل ل نع ل 2 57

 0ك دع
 (0١١"صاد-١ ج )مدقت (؟١)
 هتمصع ىلع ليلدلا لد نميف لخاد وهف (نم) عقوم ةعقاو 5



 ١ ءلا ها ل هيلع تار ناك لامع الا نم ناثلا لفي لاو | نع كانغأ
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 هرارقإو هلعفو هلوق نم

 كاكا نإ و« ىناثلا ملا وهو » كادت كل خلو وهف دحو ادا 0 اذهف

 : نيو زري هلال

 هلوقو « غلبأ هظعوف هلاح اذه نمت نأ نم هعضوم ىف مدقت ام 6# امهدحأ لع

 4 مافاد ترهظىذلا 2 3 كلدن كي نأ بوأقلا ىف مقوأ هاوتفو 6 عقنأ

 جرخ اذإ مالكلاو ب كالا مدص نم اديراخر همالك ر اضواء هب هتيلك تراشسإ

 ! مهيف هللا لاق نيذلا نم وهف ةفصلا هذه ناك نمو . بلقلا ىف عقو باقلا نم

 الدعناك نإو هناف «كلذك نكي مل نمفالخم ( هاملعلا هدابع نم هللاىشحم اهإ )

 ةيداعلا ب رحتلا هتقوح امسح 8 عغلابمل هع بواقلا ٠ نيا الضافو اقداصو

 مدقت 3 كاد "فيعمل 07 0 ال 0 ياتو

 كوانلا ا اننا نطو لقا اك ماقملا كلذ غلب 1 نم فالح

 .سانلا ل نمت ا 0 5 ةداعلا ةدايز كيفم بتارملا هذه ىف لصاحلا

 نم مفنأ هديهزنفا اهلطل ل كراتو | ملف دهاز وهو ةلادعلا ف حدقتال لولا لوضفلا ف

 قو ا ا نإو ةفلاع كلذ ناف ؛ اه كراتب يلو أهيف دهر نم هزت

 هلعف هلوق قباط ند ةيثرم عولب ندم دع 8 انه لعفلا لوقلا ةفلاع

 تبلغ نم عابتا دلقملل حجارلاف ةقباطملا هذه ىف نيتفملا بتارم فلتخا اذاف

 هلعفب هلوق ةقباطم

 امليفقباط اذاف ء يهاوتلاو ماو الا' ىلإ ةسقلاب | ف راع ايما اال

 دجو اذاف . ىهاونلا ىف ةقياطملا ححر الاف  ةلادعلا طورش ادع امف ىنعأ -

 .كا ذك سسيلرماو الا ف هنكشل هنع ايهنم نكتريال نأ لع مضل

 هقباسو هجولا اذه نيب قرفلا ىلإ جاتحب )١(



 (ةيباولا هلابك ] ديلقلاو ءاتنعسالا ىف .تبلاثلا تفرطلا

 لجو نيدلا رئاعش نم هيلع ىبني اه لج ال ريتك ليضفتلاو خيجرلا ىف ءاجامو

 مزاللا نوناقلا وهف كلذك ناك اذإو « حوجرملا صيقنت ىلإ ةراشإ هيف سيل

 حلاصلا فلسلا لعف كلذكو « هاوس ىلإ ىدعتيال ىذلا مربنملا كلا ا

 لصف

 اوريص نأ للعلا لهأ ىف مهيلإ راشي نمت موقب لفاغتلا وا ةلفغلا توتنا امب رو

 أاودوسو ؛ دارك كالذب اورمعو « ا او 3 ام رصت صيقتتلاب حيحرلا

 .لوصأ ىف ةفنصملا بتكلا مجارت نم ةمججرت عونلا اذه راص ىتح « مهسيطارق هب

 1111 لإ نم ألا قوطت لبا «هضفر ىلإ نساك هين ام هدر كن لك ءارع نفل

 ضعب ليضفت ىف ةفلؤملا فيل اتلا ضعب تيأرق « مهنود نف ةباحصلا نم حلاصلا

 هدنع حجارلا هيزنتو احوجرم هلعج نع صيقنتلا ىحنم ىلع ضعب ىلع ةباحصلا

 وحنا اا 4 را لك ارا تال ص يعل نإ شا

 او رثث و هيف اومظنف لاهملا نم ةمذرش ىلا كلذ قرطتو « ءايبنالا نيب اهف المعتسم

 اا ا رن حتا هاش ميظعتو مالسلاو ةالصلا هيلع دمت عيفرت ىف 5

 جورخ وهو « اههجو ريغ ىلع اهوذخأ تالوقنم ىلا نيدنتسم نكلو «٠ ءايبناالا

 نيب ول ضفت ال » : ماللاو ةالصلا هيلع هلوق ىف ببسلا تماع دقو . ىلا نع

 ورا اهيفف ع قياقتملا مده ىف كاوددلاو كايلافي. هيفا سانا لاقاامو 16 ءابيشألا
 مسلدل ا

 : ىهو . ةلآسم هل درفنلف 6 صاخلا حيجرتلا امأو ل

 د« ةعبارلا ةلأملا

 ةاعركلا» نيملق. لع ئوتفلل ناضقنالا طورش هيف تعدَتعلا نم نأ كلو

 فاصوأب فصتم وهف « هاوتف ىغتقم ىلع هلاو>أو هلاوقأو هلاعفأ ىف مهنم ناك نَم

 لاؤس ريغ نم هب ءادتقالا تيبحأ اذإ ىتح « ماتلا لاثتمالا ماقم هعم مئاق « معلا



 “م4 2 حجارا ةرهاظلا ايازملاو لئاضفلا رك ذب كلذ نوكي امنإو

 0 3 3 2 4 0 5 5 3 م . . 5

 « نيما ةما لكلو )ك0 ىلإ مجورقاو ©« سبأا» نب ديار مهضرفاو « ليج

 انلأس : كك

 د هسؤ هيلع 1 لص ىنلا ند الما ا كله د احر نع ةفيدح

 د

 لبو هيلع هلل "ا 31 00 افرام را ا فر ا 0 لاعف 6 ةنع

 اقف ةصوأ ن 50 اي هل ليق ةافولا 0 ذاعم رضح اليو ع ما نبا *بمم

 تان كلدلوقي 2 ا(هدحو مه اغا ند « يي نع الاو معلا 3 !اق ! قون

 كلو ًّ 5 عا دعلاو 7 7
 2 حرلا دبع لاقو )»ع ا ا نب هديمع وبا ةماالا هذه نيماو

 نامل كيعو 6ءادرادلا ىنأ رعوع دنع“! :لظهأر "هه ا معلا وضعا اود فارع

 تيفال ما نب هللا دنع نتعو كركم 7 0 كنغو © ىدرافلا

 نيذللاب اودتقا » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 مدشأو . كب وباىمأب ىمأ محرأ سلأ نع ىدهرلا نع رشا ناك - |
 مارهلاولالحلاب مهملعأو « ىلع مبلضفأو « نامهنع ءايح مهدشأو , رمع ىلاعت هللا رمأ ىف

 نيمأ ةمأ لكلو « بعك نب ىنأ مثؤرقأو . تباث نب ديز مهضرفأو « لبج نب ذاعم

 قدصأ ءاربغلا تلق الو ءارضخلا تلظأ الو حارجلا نب ةديبع وبأ ةم“الا هذه نيمأو
 كف رتتادنع تلا عروق مرلسلا اع ل «رذ أ

 ةدايزب رمع نا نع ريغصلا عماجلا ىف ه هأآورو (  هل هوفرعاف معن لاق ؟هل كلذ

 ( خلا ىتمأ فأرأ) هظفلو ليل ىنأ نبا نع انه امع ةريسي

 رباجو سنأ نع اضيأ بابلا ىف نكل ريغصلا عماجلا ح رش ىف ىوانملا لاق
 مهتياور ىف اولاق نكل : مهريغو م احلاو ةجام نءاو ىذمرتلا دنع امهريغو

 امبطرش ىلع كاحلاو دواد وبأو . ححصنسح : ىذمرتلا لاقوفأر الدب (محرا )

 حجر لب ؛ هفعض هخيش نأب و ةراكن هنتم ىف نأب هترك ذ: ىف ىداحلا دبع نبا مهبقعتو

 قره 1
 0 رمعو رك ىلا * ىدعي

 ها هعضو

 قيرط نم نابح نباو ىذمرتلا هدروأ ثيدحلا اذه : حتتفلا ىف رجح نبا لاقو

 نأالإ « حمس هدانسإو( محرا ) هلوأو الوطم ءاذحلا دلاخنع ىقثلا باهولا دبع
 هأ ئراخلاهيلعرضتقا ام هنم] وصوملاو لاسرالا هلوأ ىقتاركلا نإ ارناف اللا

 دوعسم نب هللأ دبع وهو 2

 ريستلا ف كىذمرتلا هجرخأ (*)



 0 - اني نار ل تب للاى لاق كا : : ! ةيربلا

 ا راسل كورى انه رجلا كلو للا رئاق لح فلق لع لد ايدها جاو

 وهو « ةلمخا ىلع حيجرتلا غاسمو رانا حمم قرطلا اعإو « نيثيدحلا نيب

 نيالا َّ 3 مهول ن كا ىلبرق كور# لا“ سحارت!: لاو : 0 تل

 ا ا 0 ف اك ل مهنواي

 طدرال 3 تاع لاقو : نامع م رم كرر ا ريحتف 6 لك هيلع ل ىلص

 مهو » ةنالثلا نييشرقلا

 نم ءىجت ف تبان( نب كيارو 0 مدلج اذإ 0( ماده نب ثرحلا نبا
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 5 | . 1 4 2 . ا/ 1-0

 ريد لاقو ٠ الد أولعفف )»ع مهاسلب كر ع ف سا رد ناسلب هادا ) ا

 نمرأا لمعو 4 صاعلا ن * كينعسو 5 رميزلا نإ كا كمع

 ١  . ٍِ 8 . 3ف 2 . ِِ : 1 2

 1 ب

 01 ِء 5 00 1

 0 : 7 ىماب ىما ا 0( لاقو « ريخ راصن 1 وود 0 ةلعا هس ودب

7 

 3 ع مأ رحلاو لالحلاب سا 6 ا ءامح مهقدصأو 2 رم هللا ف : ”مدشأو

 0 9 وبأ و |سمدجر 3 01(

 نيثدح ردص وهو ( ةمايقلا موي مدآ كل واكس انأ ) ريغصلا عماجلا ىف 0

 ديعس ىنأ نع دم الا او دما نع امهات زو ةرارقإ ىنأنع دوأد ىأو سم نع امدحأ

 اع مهاربا الس دس لاو الا نك نإلو ٠ هل 0 0

 صضراعل  امبتي ناك |ذلف“ مد 1 ءالو د مكاخ ليضفت ديفي ىناثلاو قل ا عيمج

 كيل للا لان

 ( سانلا ريخ ) ظفلب ىراخبلا ف (:)
 ار اكرأو درا ادازو ىنمارتلا و! قراجبلل اك ( نبع نبا ر هباوص ( هز

 ع نم عقب ال

 دل تاع 6 تي

 .« هلل اشاح ظافل “الا لصأ ىف ال قطنلا ىلع ىنبني ىذلا .المالا ةبج نم ىأ (0)

 اظفل اظفل هظافلأ ةرتاوتملا ىف كلذ نوكي نأ

 راصنالا لئاضف ىف ىراخبلا هاود (8)



 !"“/]/ 22 حجارال ةرهاظلا ايلزملاو لئاضفلا ركذب نوكي امإو

 ” راسك كلا نواس 9 * فللأست اذه نع سيل : اولاق هثلا لس نا
 : : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو 0 اوهقف اذإ مالس: الاف ا ةيلهامدلا ىف مهرايخ

 كت لع ادحأ' م لع لاقف هف لحر تاك ليارمإ ام داما سوم

 ماق 0 نأ » ةياور ىفو « ل6 اندمع « ىلب : هيلإ ها حواف : ال لاقل

 0 انأ : : لاق ؟ ٍلعأ س انلا.ئأ 4 لكس ليئارضإ
 0 لا ى» كيبرعا 0 رحبلا 00 10 هل لاق هيلا 0 درب ماذإ

 ًادجم ىنطصا ىدلاو م « دوبلا نم ها نفعل نم 0 "بتساو

 0 لع ىسوم ىئطصا قلو: ىدوهلا لاقف : هب مف 0 ىف« نيللعلا 7

 نوقعصيسانلان إف ؛ ىسوم ىلع ىنوري“ ال » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق نأ ىلا:

 نميفناك أ ىردأ افا شرملا ناجل ذخإا ىسوم اهاف ع وش ا

 ؛رايستاالا نيب: ازاظنتاإلا :ةياور ىو 4 فايز ىشتسا ل كر ا

 وهو « ليلدىلااةبتسم ليصفتلا اذينة لا ا

 لاخلا نه لذ حجرم مث ناك اذإ ةلخلا ىف ليضفتلا ةحص ىلع ليلد:

 لضف نإو . نارمع ةنبا ميرمو نوعرف ةأرما ةيسا الا ءاسنلانم لكي ملو « ريدك
 اخاف لاق دل لا ماعطلا رئاس ىلع دي رُثلا لضفك ءاسنلا ىلع ةشئاع

 نيخيشلا نع ريسيتلا ىف هجرخأ ١١(
 سم تاياور ىدحإ هذهو . ىذمرتلاو نيخيشلا نع ريسيتلا ىف هج رخأ 0

 ( رضخلا ) ظفلب
 ىف ؛ نيتياورلا نيب ةافانم الو . ىذمرتلاو ني>يشلا نع ريسيتلا ىف هجرخأ 0

 ىلاعت هللا ىلإ ملعلا دري مل اضيأ ىلوألا
 انآ امدقت (ه) و (؛)

 . حجرم هل نكي مل اذإ ليضفتلا نع ىب: ىموم ىئيدح ىف عونلا اذهف ىأ (+)

 معي هنمو ٠ ىرخأالا ثيداحأالا ىف اك , هنم عنام الف دنتسمو حجرم هل ناكاذاف:
 هدعب ام هيلا دشري ا (ليلد ىلإ دنتسم ريغ ناك اذإ ليضفتلاؤن )اذكه لصأالا نأ

 .ايبن الا ثيداحأ باتك ىف ىراخبلا هاود (07)



 0 (لسف د ةتراتلا لالا تلت ءاعنتسالا قا ثلاثلا قرطلا 54 ٠١

 0 ا ل هيلع هللا لص ىنلانأ عم 0 اع واتس الدوأ

 "اك نيب اواضمت الان رب ألا حم هلا هجويش نطقا نع ال1ز17 نفا ئرزالا رككالف
 وهو « ببس ىلع ثيدحلا جرخ دقو لاق ٠ مهضعب صقت ىلا ىدؤي اليضفت هلل

 نم مهني نأ فاخ مالسلاو ةالصلا هيلع نوكي دقف « ىدوبلا هحو ىراصن الا مطل

 لاق 1 قوما لعق" كإ اعدؤملا ليضفتلا نع ئينف 6 ئسوك نصاقشا ةاعفلا ةذه نم

 دا 1ك لعأو مويلع هلضفب لع نإو اذه لوقي نأ م هدو ماع

 دنع مهنمسحال امرك ذ ىلإة عي رذ كلذ نوكي دق ذإ ؛ هب ةلداحلاو هيف ضوحلا نع

 ةاراملا نع هيمن ناكف « ءارملاورحضلا كب مل سفنلا ىف 1 ا مقابل

 20 514 وح وهوا ناد اهءاذهات كلذ ضو 7 .قارقلا فاما 0 5 كلذ

 1 مهنا « ءاملعلا نيب امف هب لمعي نأ

 لصف

 دهشي ىلا ةرهاظلا ايازلاو صاوحللاو لئاضفلا رك ذب حيجرتلا عقو اذإ 9

 هيلا ةجاحلا دنع ىنعأ « نطاوملا هذهىف هنم دبال امم وهلب ؛ هيف جرحالف ةفاكلا اه

 ضعي ىلع مهضعب انلضف ”لسرلا كالت ) : ىلاعت هللا لو باتكلا نم هلصأو

 ضعب اهب صوصخملا ايازملاو صاوحلا ضعب رك ذ مث « ليضفتلا لصأ نيبف ! ةيالا

 00 دود انتو ضد ىلع نييبنلا ضعب انلضف دقلو ) : ىلاعت لاقو لسرلا

 ماقتأ : لاَ ؟ سانلا م اك ا ل ا ا ا

 « هللا م هلأ 2 د6 فس ودق لاك كلأسن ادله نع سنل نياولاعف

 000 ا د نانا الا ديا ساريبلا ف سرحأ ا
 ابيرق فاؤملل

 نيتياورال عجار وبف . ىسوم ىلع هليضفتو .ايبنالا نيب ليضفتلا ىأ (0)
 ل علا ةعيارذ ىلا.( ركدذ ]لع هفزوطمم (12)

 لك 1 ناو لابجلاو ارم ىم اهلج يلب نياقنأ
 تافككلا هز واواكاخلاو (:)



 58 حوجرمال حيرحتلاو نعطلاب نوكيال ماعلاو . صاخ اماو ماع امإ حيجرتلا
5-1 
 يا

 نالف ىب نم :ريخ نالف'ونب لون : لت ؟ ىه امو : لاق ! نس 235

 الإ وربملا اذه حص ناف ٠ ىنم رعشأ نينمؤلا ريمأب تنأ : لاق: لضف: الو حدمإ

 كلذب ةدهاش دئوعلاو . افحيناك ريغلامذ ىلا ىدأ اذإ مدملان إف “ حيحص هانعف

 ىلإ ىدأ ابر حيجرتلا وأ درلا قاسم ىف حيبقتلاو نمطلا نأ 6 سماخلاو لع ظ

 "37 بيش :كالذ نوكيف .ىدقام ل ادار « بساذمللا | فاعلا

 حيجرتلا ضراعم ىف نيفاتخلا نيب رداصلا حيبقتلا نع ةئشانلا داحالا ةراثإ

 ماوعلا بولاق ىف تخسر انإ ةلاهملا رّثك أ : هبتك ضعب ىف ىلازغلا لاق . ةّحاحْلاو

 0لالاو ىدسسلا لطرف طا اير لا اس رت ع ا
 اود مهنطاوب نم تراثف 14 1!ظرالاو ريس 2

 نيفطلتملاءاماعلا ىلع رذعتو « ةلطابلا تاداقتعالا هب واقىف تخسرو « ةفلالاوةدناعملا

 ىلايفورخلانأ اودهتحا نأ ىلا اش سلا مم اهو

 ناطيشلا ءاليتسا الزلو .. ةعدق رمقلا لوطراهع توكلا ل ل 0

 نون ىلق ىف ارفتسم ف اهتعالا اذه لثم نحو ١ ءاوه دال بصعلاو ال 1

 لقاع بلق نع الضف

 ةيراملا دئاوعلا هل دهشت ىدلا حلا وهو . لاق ام اذه

 ىسوم ىطصا ىذلاو » : لئاقلا ىدوييلا هحو ملعل ىلا ترذح ىف اك كفر

 «"”ءاَيبن الا نم اولضفت ال ٠» : لاقو بضغ سو هيلع هللا ىلص ىنلانأ« علا 6

 وه امنإ مدقت ام ىلع دئازلاف . مالكلا قحال هيلع لدي أ( ببسب ) هلعل ١١(

 عينشتلا رم نع ةئشانلا داقح الا ببسب . حلا ةافاج ىف ىلاغتلاو ديدشلا فارحنالا

 ىلازغلا مالك ىف هل لثميس كك. ةجاحلا ضرعم ىف
 ةجحلاب .الدالا دارملاسيلو  احيبق لاق ىأ (نالف ىف نالف ىلدأ) ملوقنم )٠(

 ىف نم قعصيف روصلا ىف خفني هناف : هللا .اينأ نيب اواضفتال ) ممسم ىور (6)

 ذخآمالسلاوةالصلاهيلعىسوم.اذاف : لاقنأ ىلا - ةنلاءاشنم الاضراآلاوتاومشلا

 ( ا شرعلاب



 (ةتلالا لالا ر ديلعتلاو ءاتيتسالاا ىف تلاثلا فرطلا 0.5

 مازتلاب ءارغإالا ىلع ةدئاز ةدئاف ”قاسملا اذه قولا حبح 9 نوكي الف هنساحم

 0 ل حيجرتلا ناف ؛ هارد هناك و

 ذب لثماب حجرا ف لاخلا باصتتاب رغم م مسيشارتلا اذهنأ 0 ااثلاو

 1 ال رافيخالا |]ك ةلرنع )0 0 نارا ناحل ين ع

 « هيناح نم 00 هيحاص بناحنم ضغ نق « اه قلعتي ام رئاسو اهبهاذمو

 الإ 1 اقل عام لف زال رم ضاع ةحيولا ناهز ول دب لل حجرملا ناكف

 .:اولاق « هب ااا لا اكل ريتا ا
 0 كلر د هدألا يبق 0 ايس لاف يدل 200 كعب ف

 امئاضفإال *"7 تازئاجلا نم ءايشأ هللا عنم دقو . كلذ نم اذهف « "'“ هّمأ بسيف

 اس لا ل ور ارو ل را

 تلا او 0

 : عال ا كانا نيب عل طاقتلاو اعل ثروم لمعلا اذه نأ هي ؟ عباراو 23

 نم ضب بهاذملا لهأ بولق ىف خسري ىح « كلذ ىلع 3 يعطل امن اعارو

 000000 رك الر لاثو كاف ع كامن دما ب دقو ة انيق 0

 "501 كوت ارت يلا نارا ناتو! يدل( رف ا

 00 اس لا يدا كس رق تلاع ل ا قر(
 لقنو . عونمم ءاضغبلاو ةوادعلا ُثودحو ةماكلا قارتفا ىلا ىدؤي اع حيحرتلاف

 .ةئيطحلا لسرأ امل هنأ - هدنس ححصي مل نإو - باطحلا نب رمح نع ىربطلا

 هما دفا اق ! رمال كلايإ "مل لاق ردي نيل قافرب را ءاسملا ف نا ن2

 اد. تالهأ لتع - لاق قابل رح لورا لإ ع ة ام ءادك ردا ع نينمؤملا

 هبهذم حجري

 كا ا



 سان ب حوجرملا جيرجتلاو نعطلاب نوكي ال ماعلاو ٠ صاخ 33 ماع امإ ح.يحرتلا ( ةثلاثلا ةلاسملا

 : ةثلاثلا ةلأسملا

 صاخ « كلا 2 ماع « اعد اور : ناف رط هلف حيج ربلا نيعتيإ ثيح

 بح امضوم هيف نأ الإ ؟ لوصاالا بتك ىاووك ذملابىمف: < ماعلا, امأف

 هوجولاب حيجرتلا اوزواجت سانلا نم م كالذو, :ةفنم زوتشتوا لدا كل

 اهلهأى لع وأ ٠ مدنع ةحوجرملا بهاذملا ىلع نعطلا ضعبب 0 اهلا ىلا ةضلاا

 ةحصب نوتفيو « اهوعاربرو ام نو”دتعيو مهيهاذم ن نوتشإ 7 عم ؛ اه نيلئاقلا

 كلذ مقوام لك و نك اس ريغ وهو . ىوتفلا ىف مهيلا دانتسالا'

 اذه رك ذنلف . هوحتو دواد بهذم نم اهلي امو ةعبر الا بهاذملا نيب حيجرتلا ىف

 ان هنا ١

 ىف كاردشالا دعب ةقيقحلا ىف ذي اهإ نيرمأالا نيب حيجرتلا نأ 4 اهدحأ )

 لكمو . سار ةساكل لامهأو « احن ال لاطنإ ريف كإ و كهف نواس ىدلا

 ضعب ىلع بهاذا ضعب .ىف جورخلاف كلذك ناك اذإو . ًاحيجرت ىمسي ال اذه

 م جورخ 000 دحأ ىلا ةيسنلاب فصولا لصأ ىف حدقلا ىلا

 2 نعطلا كل دب قيلي ىلا اعإ العلا نات نم س مل اذهو . ك0 ماا رخا

 رمال را ا ل ا ا كالذ 07 ف

 بعدما 0 انانعلا 0 نمي حيجرلا قاف ف للعلا نإ / ىلناثلاو 0

 ىذلا نال ة. هلع مه ام ىلع را الآو ئداعل اود ف دير و ل د

 ريع هيلع وه 0 بصعتنب نا قيفح كلذ : لورا هد أ 0 هبناح نكد 1

 (تتب ع 0

)2 50 



 حيجرتلا بحو اردت انا, انلا لهأ لأ كك انِإ و ( ةيناثلا ةلآسملا ( ا

 ناكف .هوقتاف ء لاح لكى لع كملعي هّللا نإ ىأ . وحنلا ةعانص ىف ةمتألا هررق

 ها ار مياعتلا لوصح ىلع ىوقتلاب نما لضرتت كوالا ااتدس قاتلا

 م0 ها © درمكا لاا ادعا لع ةلداالاو - :ليملا لع ملا مدقت ىضتني وهو

 : ىهو . رخآ ىنعمل ةمدقلاك اهنكل « اهف ليوطتلا ىف ةدئاف الف « اهيف عازن ال

 و ةيناثلا ةلآسملا

 هنأأل ؛ هباوج ةعيرشلا ىف ربتعي ال نم لأسي نأ هل حصي ال لئاسلا نأ كلذو

 ىف "' ”نكمي ال لب « اذه لثم ةحص مدع ىلع عامججإالاو « هلهأ ريغ ىلا رمأ دانسإ
 الا ردت ال اع فريش" ةنع لكيم ال لهاا سلا نإ لرش رسلان مقاولا

 ةيدلسلا و رى لد ال اذه لتمر او لع ل رطل 210 ف رمال

 اهنا أ ٍلع دقو « ىئالفلا عضوملا ىلا قيرطلا ىلع ةزافلا هذه ىف ن1 لمادا

 ه0 لوأ يرشلات و 1 نضال ع ا علا كو يرطلا 1

 جاتحم ريغ 6 اذه ىف بانطالاو . ةصاخ ىويند كاله كلذو « 5 كاله

 لع لال ا

 00 ل لجأ نك ره نم الإ لاشي الا نأ هللع قح لاوسلا هيلع نيعت اذإ

 02007 2 راع دام وأ اننا كلذ ىف دعج نأ راح اق . هنع لاس ىذا
 0000 ل الإ ادي لدك قتلا قو ريبعتلا ىرطتلاف دع نإ و
 كلذ لبق مه واتف ىلع علطا ناك اذإ امأ . لاؤسلا لبق ةلأسملا ىف مهلاوقأ فرعي مل

 نم نأل ؛ حيجرتلا الإ هل حصيال هنأ اذه لبق مدقت دتف اهدحأب ذخأب نأ دارأو

 رار ل

 نسح "ري رقت كلذ ىف **" رم دقو . ةتبلأ هيلإ ليبس الف ىوهلا عابتا باب هل حتفي

 هك رانج كا اذه ىف

 ءالقعلا نمل كح 65

 ابقحاولو داهتجالا باتك نم ةثلاثلا ةلأسملا ف (؟)



 عد لا ؤلاالإ دلقلا سيال (ىلوألا ةلأنملا) ءادتقالاو ءاتفتسالا ىف ثلاثلا فرطلا

 « قيرطلا اذه ىلع ىرجأ ناكب هذم ىأ دلقملا رظنيلف « حلاصلا فلسلا هيلع

 هيلا ىلإ فرط ايناك ياللا كل ع راجعالا عابتالاب 0

 3 برقأو « مدقت 5 ىوهلا عابتا نم دعبأ هن ال ؛ هنم دبال اهيف حيخرتلا نكلو

 الفلام فقو كدزاهيهنسو ان تا دال ماي ا

 0 ال :.ىأرلا تاعطأ نيددلم فراوللتو .:نيتناملا د تيد

 ىلوأالا وهف:نيدفعت نه .ىأر ناك قاد ا هسا فراح الإ ئمارالا 1

 . عا هلاو لها للا ك1 ت12 ىف سلا عابتالاب

 فلاثلا فرعا
 هن ءادتقالا 0 و هن ىّذتعملا دبتحملال وق لامعا نا

 ' * ري نرألا ةانا رب /

 "16 اع ناؤلا ذلإ نقلا قاما ذا يريد كام ل ا

 : هناحبسهلوق ىغتقم ىلع مهدبعت ام و ٠ لهملاب قلخلا دبعتي مل هللا نال ب "7 ةجلا

 ام لع لب قمانلا نام ريتخات 7 هيلين ام الاانا تل

 دئاقعلا ىف م عنتقي ىتح ابايلد ىلع فوقولا باطو اهنع لأسأ ,ءاوس ىأ )١(

 . طقف هلمع هب محصي ام رادقم لأس مألالقتسالا لهأ نم ناك نإ ع ورفلا ىف اكو

 ةيناثلا ةلأسملا ىف هنيييسام خلا ال مأ لهأ وه نا. هلاؤس نا أ ,اوس اضيأو
 هدعاستال مهمهف نأ الإ (اناقرفوكل لمحبي هللا اوقتت نا) دح 0 امومهفي (؟)

 ىنعمب وأ .ةردقم لاح ( مكدعيو ) ةلج نأ ىلع ىنبم هنآل . ىحصفلا ةغللا دعاوق
 نكلو' ىوعتلاب ل ع هيض ه ملعتلا ةكخأ كيفي امهالكو ميلعتلا ل انومضم

 : ليوأتا نم هلال | ولا يح للك ىاولاب كا (عردو 1 اس

 وقت بلظ ىو الاد "لدي نع اهضعب ةلمتسما تالا للا كلم نا اكل

 هلك نارك ابيف عاس اذلو ٠ مظعتلا ةباغ ةئلاثلاو 3 ماعنالاب دعو ةيناثلاو 2 هللأ

 ةبقاعتملا للا ىف دحاولا ظفللا راركت اوهرك مهنأ عم ةلالجلا



 ( اف ا لا هلاكلا ار ىردنلا"ىل ىاقلا فرطلاا 1 4

3 

 فياكتلا قلطم عافترا مزل الإ و . فيفختلا قاطم ىلعال : طسوتلا ىلع لح عب رشلا

 1ك ورمل دعابلف ني دقتلا ولطف رق الو قوبل كلاكو 0 ب

 لصف

 ىلع ءانب «طسولا قوف وهام فيلكتلا نم هسفن لمح نأ دهتحملل غو دق

 600011 22 011 ناك ةلمنو هلوعب نفس ناك 11 درا 7 فاست

 هروهظ قفثانإو « عطقتيف ل امعلا كللذب هل ةقاطال نم هيف هب ىدتقا اع رف « هيف هب

 فاك 3و ناك دإ 5 لثفل ]و هيلع هللا ليم هتنأ لوسر نآك 157 ١ ةيلع هن نياثلل

 ؛ هلمع روهظل عبتا امبرف « : ودق مالسلاو ةالصلا هيلع ناكو « ار فايع سانا

 60 ضصاعلا ٠ نب ورفعل هتعحارمو « اصولا نع هم مك ؛ عضا صاوم ق 5 2ع ىحش ل نك

 ف ركعيط ول م كيف نأ از دقو . موصلا درس ىف

 اال نعي راسل نين دودمملا "ليلا لحن رمأو :( 0 رمال كا

 سانلاهب لمعينأ ًاقوخ .؟”لمعلا كرت امبرو « ليللا اهمايق تيروت تنب ءالثومملا ىلع

 اراحح الع مهامعأ حاصلا فلسلا ىخأ- رع نا مهيلع ضرفيف

 ةضرع راهظ الاناك" اذإ و « هريغ وأ ءاير نمت ًاضيأ هيلع نوفا اوناك ام عم « ةودق

 هولمتحم نأ ومحال حصام الا هنم رهظي م ءادتقالل

 لع

 ناكىذلا وهو « عراشلا دصقل قفاوملا وه طسوتلا ىلع لجلا نأ تبث اذإ

 هش را )1 ين شل د لا 00

 هلال ترق اذإا حت اع هلا ضر نينمؤلا مأ بنيز هتعضو لبح )0

 كالا ا بو ىراخلا هج رخ أ تف دحا]و

 ( دسأ.ىب نم ةأرما ظفلب ) ىتاسنلاو ةثالثلا نع.ريسيتلا ف هجرخأ 1(+)

 دجسملا ىف ةعامج ناضمر مايقك (4)



 <06 اسما سول اا نموه هيصنع قيلثلا 1

 نإ و هبح اص هيلع مادام ملل ىلإ لمعلا ١ كحا ١>) :'لاكو 6« 41 مك 3

 اذه نداسوتك و ؛ لاصولا مهيلع درو ؛ 0 0

 ةحلصم هب موقت الو « لدعلا نع جراخ فارط لال جورخلا ناف اخو

 كالذدكف لالخمالا فرطاو اماو . 51م هاف ديدتتلا فرط ىآ 1

 ىداوء كلانا جرحلاو تملا ة دم به داذإ ىتتسلا 0

 بهذم هب بهذ اذإ امأو . دهاشم وهو . ةرخآلا قي رط كولس نع عاطقنالا ىلإ

 « ىوهلانءىهنلاب ءاج امنِإ عرشلاو « ةوهشلاوىوهلاعم ىثثملل ةنظم ناكل الحالا

 ةريثك ةلدالاو . كلهم ىوملا عابتاو

 لصف

 « طسوتلا لع ىثملل ادام قالطإب ايعفلا ىف نفخر لإ للا نوط اذه لك

 اي ا داضم ديدشتلا لا لل 3

 ًااطسو امنيا لمي الفإ «تيدقت ضخيتلا كرتانأنيئاثلا اتا ين

 ماكح الادراوم لمأتن مو . باتكللا مأو ةعب رشلامظعم وه طسولاو « طاغ اذهو

 ع رملاهلإ ءاينالا ليا انهم اي ماتلا ءارقتسالاب

 قفاو 0 لزوتلاب ىوشنلا "" ردح تيكا «ةيلعلا كال ف دارا تالا

 جرحو هيلع ديدشت هاوط فااخلا لوقلاب ىوتفلا نأ ىلع هنم ءانب ؛ ىتفتنملا ىوه

 فيفختلاو ديدشتلا نيب سيلو « ىنعملا اذه ةمحر ناك اعإ فدا ا « هقح ىف

 سيل ىوملا عابتا نأ مدقت دقو . ةعيرشلا ىف دوصقملا ىعملل كر او

 أَو 3 ا ههح نم ةحروه اعإ را تأ 3 اهميسل نصح ىلا تافشلا نم

 ةتسلا نع ريسيتلا ىف هجرخأ ثيدح ضعب )١(
 دابتجالاباتك نم اهقحاولوةثلاثلا ةلأسملاف نابب ىفوأب اذهىلع مالكلامدقت ()



 ( ةعبارلا ةلأسملا ) ىوتفلا ىف ىناثلا فرطلا 1

 .ةحداق هتفلاذخع نكمت مل نإو . لوصأالا بتك ىف ررقم كلذو ؟ ال مأ فيلكتلا ىف

 "تل علا مازل,الاو ) امرك ”يريمهيلع لمعلاو 4 حيحص4لوق لودقف هتلادع ف

 د ةعبارلا ةلأملا 6

 .قيلي امف طسولا دوهعملا ىلع سانلا لمح ىذلا وه ةجردلا ةورؤ غلابلا ىلا

 . لالحتالا فرط ىلإ مهب ليم الو ؛ ةدشلا بهذم مهب بهذي الف « روهجلاب

 .دق هناف « ةعيرشلا هب تءاج ىذلا مقتسملا طارصلا هنألانع جس لع ليلدلاو

 .« طي رفت الو طارفإ ريغ نم طسوتلا ىلع لما فاكملا نم عراشلا دصقم نأ رم

 .نع جرخام ناك كالذلو « عراشلا دصق نع جرخ نيتفتسملا ىف كللذ نع جرخ اذاف

 نيكس ءامادلا ةديياس همم طل لا عدلا

 هيلع هللا لص هللا لوسر نأش نم موهفملا نك بهذللا اذه نإف ”2١ اضيأو

 ذاعمل لاقو « لتبتلا مالسلاو ةالصلا هيلع اا را لا سو

 ذم 0 م 2 لاق 6 06 داع تنام » : ةالصلا ىف سانلاب لاطأ 3

 ال1 بوتر او ولو اواو اب رافوب وفن 6 نارا
 هللا ناف ؛ نوقيطتام لمعلا نم كيلع » : لاقو « « "*” اوُلبَت دصقلا دصقلاو 0 5 ار

 ؛دصاقملا باتك ىف هلتمدقت ىلا ةيلوصأللا ةدعاقلاب هلالدتسا ريغ ناث ليلد )١(

 كلاثلا عوتلا نم, ةرشع .ةئاثلا ةلأسملا ىف

 كلذ هنم اوبلط هبادأ نم ةعامج ىلع ىأ (؟)
 ىدتم ىلا الة نع اريسيتلا ,ى.هعارخأ 9

 ةعامجا ةالص ىف ىراخبلا هاور (:4)

 نامالا باتك ىف ىراخبلا هاور (5)



 ؟8ق1/  ؟ ذئنيح هعابتإ راقملا مزاي لهو ( لصف - ةثلاثلا ةأسللا )

 : لوذلا دوسألا ىلا لافتا قداطالا

 كح كاف 000 تق ااا ذا ع نت أههاف تال أدبإ

 3 مفنيو تف ىارلاب 0 لوقتاد 0 كانهف

 ميظع - َتلمعف اذإ ا ا ل يفاتوا نا ع : رم

 ءالاقعلا نيب هو فدا جا 6 لقعلاو لعنلل قفا وم ىعم وهو

 لهف

 حصي له ؟هلعف هلوق قباطي مل ىذلاىفملا اذه عم م. سلاف ليقوإف

 با اوملاف؟ 0 4 هيلع لمعي و 0 هلوقب دخؤي هنأ 0 ا 4 كنلكتلا فان هديلق 5

 :حصتااف عوقولا ىف ةحصلا ة ههح نم 0 0 .٠ 0 م ىلع ةينمم ةلاما هك 3

 وه اذه . ىنفتسأا ىلإ ةيسنلاب لاقي كالذكف ىتفملا ىلإ ةبسنلاب حصت مل اذإ األ

 . لاحب ىلك لصأ هنم موقيال ىذلا ردانلا ظوفحلاك هاوس امو ؛ بلاغلاو درطلا

 هتفلاخخ تناك ناف : رهاظ اهيف هقفلاف ىعرشلا مازلإلا ةهح نم تذخأ نإ امأو

 هب لمعلاو لوقلا لوبق طرش نم ذإ ؛ همازإإ حصي الف هتلادع ىف ةحداق ةرهاظ

 نش ىف ةلدألا محتل ع هير ا فاوقف انا نإ رايك اتت ل كن نر

 مازلالا طقسف 6 أمس 0 هتهحو 6 هتهح ند الإ تللذ ع نكمال دا !ةبرمألا

 ؟ الءأاهجوتمىنملا "' ”مازإإ ء قب ليقف 0 نع ماز لالا 0 ادإو 6 ا نع

 00 0 طرقا لوصح هاذ ف نال نع

 ال وأ ةلادكلا رو ل لن تلا دف عم ع ءاتفالاب الكم م لك

 ىعرش طرش ىه هآ غالبالاب هفيلكت ف طرش ةلادعلا لهو : لاقي دق (؟)
 ؟ هلاوقأب ذخ“الا ىتفتسملا مارا ال

 كلذن وك نم ةيفنحلا اربتو . فيلكتلاف كلذ ةيطرشب لوقلا ةيفنحلل اوبسن (0)

 فيلكت صوصخو ةيعفاشلان يبو مهنيي عازنلالب . لقاع هبل وهب ال هنإ اولاقو . اماع

 ال ماخ ج  تاققفاوملا



 ) ةثلاثلا ةلأسملا وى ردنا قالا فرطلا 00

 5 ذم اذه تاصتالا حصير م كلذ مدع اذا لاه
( 6 

 لع انملكت اعإ انأل « ررقملا دصقلا ىلع دراو ريغ لاؤسلا اذه نأ باوحلاف

 8 لوقت نحنف . ىعرشلا مكحلا ىف ال عوقولا ىف عافتنالاو باصتتالا ةحص

 نكس ال مأ هلعف هلوق قباط « قالطإلا ىلع ىوتفلاو باصتتالا دهتجلا ملاعلا ىلع

 هلوق اتفاوم ناك نإ هنأ تلذو ٠ ىلع نإ ('”درطي الو « لصح ال هاوتفب عافتنالا

 6| تا كل نك وأ اقم لعفلاو لوقلا احب ءادف لاو عافتنالا لصح هلعفل

 لا 400 نأ اماق هلوف هلكف فقلاخ نإو ٠ هيدك وأ لودلا ينس نونلا نال

 ا 0 راق لوألا ناك نان. الوأ © قدفلا ىلإ كلاسلا نإ 2 طاط علا لإ

 انلاخ ناك هب ىدتقا نمو « ةداعو ًاعرش باصتنالا ةحص مدعو ءادتقالا ةحص مدع.

 هؤاتفتساوهب ءادتقالا حص ىناثلا ناك نإو . مكح الو ةيرقملا ىف ىرذف ذاق ء هل

 انزلا كرتب كاتفأ اذإ هنأ مدقت اك مولعملا نف . فلاخ ام نود يللا اهف هاوتقو

 هلق دست لمح هاوتف مدح لع هلغف ىف وهو تانداولا لع ةظفاحايو رثخاو

 حدقي ال امم تالذ وحب وأ نيفرتملا ةطلاخ كرت وأ ايندلا ىف دهزلاب كاتفا ادإو ٠ هلعفب

 قدصي ملف مهتطلاخ نع كاهن نم طلاخم و اين دلا ىلع صرح هتيأر مث ةلادعلا لصأ ىف

 ًاضيأ عراشلا هبصن دقف هلوق ةعباتع كرمأ دق عرشلا ناك نإو اذه . لعفلا لوقلا

 « ةترملا ىذتقم فلا دقف فلاخ اذاف . ىنلا ترآ هنأل « هلعفو هلوقب دخؤيل

 00 | 0 املا يءاتلا تداوم تالا فال: لوشن لل
 ىلع لعفلا لوقلا ةقباطم عم الإ ةحصلا د اهلك ىلع ىوتفلا الو ءادتقالا حصي.ال

 اا 1 ما لا اعلا فداك 1 هب عافتتالا عقب ل لاا ملا
 ( لوصحلل ةنظم ناك وأ ) لوقيس امك للاغ
 هلوقب دتعي الف. هلعف هلوق هيف فلاخام.لك امأ هلعف هلوق هيف قفاو امف ىأ 6

 عرشلان آل « نالطبلا ىلع ال ةحصلا لاك ىلع كلذلمحي هنأ ىتأيسو هيف هلعفل فلاخلا
 آ اللا م اسود نقلا د١ يدورم تلاخ كاوا لولا قا ةعئاتنلا اهنطت
 ىتآلا لصفلا'
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 ميل: يس تل ريب عج

 6-5 اة ص تا صحم نع

 < | هايتغب عفتني مل هلوق هلعف فلاخ نم

 تعطل هللا لوسر تنب ةمطاف تقسو . د ىبش ىتاند د1

 « هتبارقىلاو هنلا ةيسنلاب لعفلالردلا ةءاطم لع ةلفاحلا ف مط 200

 ءاوس هللا ماكحأ ىف سانلا نأو

 قط ا ص سك 1 سلع

 قياثلا نورمادأ ) : لاس هللا لاس 0 ٠ دا لالا عرشلا مذ دقو

 ؟ نولعفت الامزولوقت مل اونمآ يذلا | مأ اي ) : لاقو ! يالا ( مكسفنأ نوسنتو ريلأب

 نو تقتل ناد رفع نع :( نولجتتالام اولوتت نأ هللا دعاس

 تل ةمحرلارظتفي عمتسملاو ؛' نا 1 ”صاقلا.نإ. »:لوقينارهمنبا

 الاروع هلا( نو ”نناونما نادل 02 ا ا

 ا واف وردل ال ها ل 0 ةماذك وءاذك تلفف لودي 21

 اههالك ؟ ريصقت هيف ناك نإ و ركنلا نع

 لو تل 3 ردد تلاكاك نتل

 نأ كفلا نع علا لا ا الين[ ءاقعلا لاق قد 05

 1 نا 0 ع لصألا 0 لا كلل ىدأ الاو ؛ ايس وا ار يو و هحا 0

 كو انه تالنت م ع نك صالا ١ ركلة

 0 هلوق فلا الو لضي الو "لزب ال كح وب :ىدلا نمو .7ىودفلا هماض ا

 نأ ىف لاكش ذل معن . ةوبنلا نامز نع ملا ةركاتلا ير ألا ىف امس الو

 .نأ امأو . بتارملا هذه ىف مدقتال قحتسملا وه قالطإلا ىلع هلعف هلوق قباط

 ةشئاع نردد, نعريستلا وجسر تا
 امأ . دابعلا نمو هللا نم تقميف ظعي ام هلعف قباطي الأ هيلع ىثخي هنأل (0)

 محريف عمس أم لمعي نأ هل ىجريفعمتسملا

 هليكمو. ندلا ىف نك لضأ هاذ يركملا نع, لاو ف وردملا ك0 00

 ادرطم اطرش لككملا اذه لعجاذإ هنكلو.هعفتنيوةودقنوكيىتح«,اهتالاورامتالا .

 .لمكملااذهلمهيفلصأالا اذه عاضو ف ورعملاب مالا مرخنارمتوملا دوجو مدع دنعىّتح



 (ةتلاشلا هلال را رجلا ىف ىناثلا فرامل <« ع

 ل و7 اكل نإ كا نأ ىلع ايرفا نفر ا دانلا هيلع بح

 1 0 ىلا مكفلاخأ نأ ديرأامو] :.هلراسإ اع ا ذإ

 مدقتام ىغتقم وهو « لوقلا بذك ىغتقت لمفلا لوقلا ةفلاخم نأ ةيآلا تنيبف

 00 0| ب لا لق ءاسألا "7 ةدمع ىف الاف تفر ط5 هلال

 راجىنمملا اذهو . هليبس هذه تناك نمعرفنت بولقلان ال كلذ نإ هللا ريغ ةدابعو

 0 مهاف و كايد نع الضف ةلملا ورا ةيسنلاب « ةومنلا دعب امفىلوأ اك

 فللد ناكل  :كالذ ل 0 د انع هنو 1 8 نع نيهانو فورعملاب 0

 هلين ةقيقح نف مط ةثراولا ةبتر ىف ناك نف . عابنالا نع دا ا

 00 لاو لاكبر نع ىئعالفا كوقلا ندع ٠ نا را

 1 ةيلهاجلا ف تناك ىلا ءامدلا عضو نيحو « ؟*”بلطملا دبع نب را ابر هعْضَأ

 هل عفش“ نيح لاقو « 2” ثراحلا نب'ةعيبر مد « انُمَد ةعضأ مد ا

 قدصيول ايذاك ناك مبكر ش ىلإ داع اذاف هناسلب هللا دحوت ىلإ سانلا وعدي هناللا ( 010
 ظ هلعف هلوق

 ىنفلاخو ) هنع لوم تنأو هدصق اذا ( اذك ىلإ نالف ىنفلاخ ٍ لاقي (؟)

 اا نال او اعو سلا وففطتلا محم و ىحصن متعمج اذا ىأ سكعلاب ( هنع

 «فلاك و .ىث نع نوبن ال ءاينالا نآل مكتود هب ديتسأو هلعفأ ال ىناف ىصاخملا

 .ابلبق ام فالخ ءايذك دعي اذه نأ اهيف سيل ةيالا نا لاقي دقو . مهلوق مهلعف

 اناا ءاجام رهابق هللا فلالا نازل انا اهتميمصي هديفت مآ لاه نأ الإ

 ( تلم ىف اندع نإ ) هلوق
 ..ايليلد قا ىلا م8

 ةروبشملا عادولا ةجح ةبطخ ىف (4)

 ا ا را ملا
 مد طفلب دواد وأ هاور دقو . ةعماجلا ةطخلا كلن نم .زج اضيأ وه (1)

 حراش لاق ( ثراحلا نب ةعيبر مد) هتحص ىناطخلالاقو بلطملا دبع نب ثراحلا

 نمز ىلإ شاع لب « ةيلهاجلا ىف لتةي مل ةعيبر نأ زيزعلا دبع نب ىلع نيع دواد ىبأ
 مدلا ىلو هنأال هيلا مدلا بسنو ؛ هل ريغص دلو لتق امنإو ريع



 :ىهاونلا اهلثمو . رماوألا ىفةعي رشلا ماكحأ رئاسٍبيترتلا اذهىلعو . الف الإ و «هايتف

 الات ل 3 وق درع !ارظنلا نع ىه اذاف

 شمحفتلا نعوا 6 فراخ ىلا نع 3 6 فانا د أصوهو بذكلا نَع ا

 وهف كلذ هِبْسَأ امو « مهطلاخح ال وهو ”رارشأالا ةظلاخ نع وأ « شحفت الرد

 قفدص ةمداع نآل" نافارا و © 12 ىد كار هنود ىدخش ىلا سلا 03

 كا لاق كلذلو 6 ءاماعل كنَع ةقيقحلا ف قدصلا وره ل ١ 4 ل قب لك

 7 كا نم م ممدو) : لا ىف لاقو ( هيلع 7 0 ام وقدع لاحر 7

 قدصلاىف ريتعاف ) نو 5 اعو : هلوق نا قتل د اضفن ا 1

 : اوفلخ نيذذلا ةثالثلا ىف ىلاعت لاقو . هتفلاخخ بذكلا ىفو « لعفلا ل وقل هقباطم
 ماعلا ربخأ اذإ اذكهو ( 2" نيقداصلا مم اونوكو هللا وقتا اونم 1 نيدلا انا را 1 ا ل

 ةديقللا ف نككملا راج نيو هلي تارا ثلط 0 0 محلا 0

 حصت امنإ و « ةفلاخلا عم حصتال ايتفلاف ٠ بذك فلاح تاو ىذا 0

 ةقفاولا ف
 2 0 4 1١

 هلاغفا تناك تدخ را هيلع هللا لصارشبلا ديس كلذ نم رظانلا ثتسحو

 مس 1 را ماملاو ءافولا ىلع هلاوقأ عم

 دق ملثم تمل كلا : هل لاقف « زعفا ىإ'و : لاق رمأ نع لحنا لال 2-7

 مّللاو » : لاقو سو هيلع هللا ىلص بضغ .رخأت امو كبنذ نم مدقت ام كل هلا
 نع نارقلا قو )» 2 ىقنا ات ؟-هعأو هلل م امخا نوال نا نا 0 ىبإ 200 ا او 0

 ريسافتلا دحأ وه م ةينلا صولخو قدصلا ىف مهلثم اونوكو هللا اوقتا ىأ )١(
 اراد ار لف مهلعف مطوق قباط دق ءالؤهف أ ءافساملا نإ! سرا

 نأالإ . مبلعفل ملوق ةقباطم وهو اصاخ ناك نإو ببسلا نإ لاقي دقو . مجريغك

 ىللع ل , عقاولل ربخلا ةيسن ةقباطم وهو 0 دنع معالا هأنعمم قدا طظفل

 اه سلا سلوم سم ل ضرع أ صوصخ-

 سم هآور 6



 ( ةثلاثلا ةلاملا ) ىوتفلا ىف ىتاثلا فرطلا "0

 ا 5 اهدحاوش هروك د1 ولا ادهيف.ثالثلا بتاراازإ ركنلا نع ىجتلاو
 هيف هيما تكلا نع

 دي ةثلاثلا ةلأسملا »

 ا غلا معقل ”٠ فلاح م0 سال ايتفلا نأ فو ليف 0 ىف

 ا |تح | مدلك ات رت ةوننيو ةيلع اويضانق نوار لإ كانا

 ايتفلا ماسقأ ىف ررقملا ليصفتتلاب

 هلاوقأ ةلج نم اذهو « عورشملا ريغ ىلع هلاو ةأ تيرح اذأق لودلا ءاس اهات

 5 قوي الف عورشملا ريغ ىلع اهنأي رج“ ”نكميف

 ام.ءادتقالا حسب مل لعلاو نيدلا لهأ اعف :ثفالخ لع ترس ادا دنا اأو

 حلاصلا فاسلا لامعأ ةإج ىف ةوسأ اهلعج الو

 افا ه1 ؛ىرارتإ كاركم

 600111 ةيحامأ ل ديا ةيداثلا هوجو هده نم طحاو لك نآف 0

 هحراوج هتفلاخ ىلعل دي. هلوقب فلا رالاو « هلوقىف هتفل اخ ىلع لدي هحراو# فلاحا

 ىلق وخلو رمأ نم دمتم عيخلا نأل

00 

 000 ال اع تمضلاب داثم اومأ اذإ ىفملا نآف 0 0

 ء هئم ايتفلا ةح مدع نابب اذه

 . هقداص ربغ ىهف ا مف نيضناخلا نم 0 , ةقداص هاوتفف ى ل اع

 ًانغار نك نإو « هامتف تقدص اببف دهاز وهو اذا نق دهزلا لع كد ادإو

 تقدصاهلع ًاظفاحم ناكو ةالصلا ىلع ةظفاحلا ىلع كلد نإ و . ةبذاكى هف ايندلا ف

 ىعرشلا كلا ىف ةحصلا ال عوقولاو عافتنالا, ةحصلا ريسفت هل ىتأيس (1)
 ةفلاخما, قسفلا ةبتر ىلإ طحني ملام

 .هلاوق "5 ةخ تصنيع لو ةلاب هايتق ارك ا لاتحا يسللا نل

 ىرخأالا

 همدع وأ نامالا لاك وهو ()



 ١ رارق لابو لعفلاب و لوقلاب ىوتفلا نوكت
 ام ىدتقمنوكت الف ء ان :ق:وب.ال هلاعفأف ٠ نامي الا نع الضف رفكلاو

 ريغعتل) يفتبلا ةحح ةلاهفأ 2 0 تالا ادد را 0

 هنأل ًاوهسو ًادمع بذكلاو نايسنلاو أطخلا اهف نكمي هناف ؛ هلاوقأ بصن ىف هلثم
 ع 1 0620 3 . 7 5

 لاعفالا ق أريتعم نكي لاوقالا كك أريتعم كلذ نكي م املو 6 ها سيل

 ع - 2 3

 + نانيلا ناي ىو هنايككلا ا 5 ماعلا ةلز ًاعرش مظعتست اذه 30 الو

 ةظفاحلا ٠ نم هل دبال ها هع هلوقو هلعفب ىوتفلل بصتناي أ ىفللا اع 7

 ةوسأ 0 ا 0 نوناق ىلع ىر ىح هلاعفأ 1

 نويلوعاالا تس دقو 5 9 هداج 0 0 1 اذا راكن اللا

 ةيسنلاب نوكي كالذكف 3 هيلع هللا ىلص ىنلا ىلا ةبسنلاب ّ رس دالدا تلد

 لاكشإ الب انه راج 0 ئوتملا ف ةلد الا 0 امو” ئئوتفلا تسعتلا لإ

 «ركنملا نع ىهنلاو فورعلاب رمألا ةفيظوي مايقلا ىلع فلسلا "”ربا انه نمو

 دخأ نمو . هلرداق لفلاب يلع تار لا درع 1 0 اواني لو

 اببس كلذ نكي ملام « هفنب ىنختساو هنيدب رف راكن الا كرث ىف '*” ةصخرلاب

 نموا ني تلا طيح كك را ناو رك ا ك7 0 ؤه اع لذاخ دان

 فر كاي ردا ىف د ل ا مجار وهو . امرش باكترا

 ١ 5ق  ةدهاشملا نادجولاب لاففلاو لايقل نب » حضأو قرفلا 023

 نم ريثك اهيف نوكي مهلاعفأ نأ عم ءامات انزو ةيلوقلا ىوتفلا نونزي نيبصتتملا

 تابولطملاو مراكملا باب ىف امس الء مبسفنأل اصخرت ٠ هب سانلا نوتفيام ةفلاخم

 وا يال ىلع تايبنلاو . بوجولا ريغ لبع»

 رخآ ءىث ةيعرش ةجح هلاعفأ ذاختاو « ءىث هب ةبلاطملاو قا (7)

 ركنملا زاوجب نيحرصملاك اونوكي ال ىتح , راكنالا نع اوفكي م نق
 هلوقو ٠ هببصي ديد ش ىذأ هراكنإ ىلع بترتيال ىتح قلخلا 02 ا (:؛)

 باقلاو ناسللاو ديلا, ريبغتلا ىأ ( تالثلا بتارملا ١)



 ( ةنناثلا ةلاسلا ) ىوتفلا ىف .ىباثلا فرطلا ”

 01و ( نحلا ارفرعت مالسسالا ىف اواخد نيح 6 ىناثلا لحلاو ع

 مهدشرأ و رمالاب مهرَمأ اب رف . هيهاونو مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا رماوأل دايقنالا

 هتيضقو . لوقي ام ىلع هل احيجرت « لعفي ام ىلا اوهجوتف « مهنيد حالص هيف ام ىلا

 مذ 10 مهرهأ ام دعب لالحإلا نع مهفقوت ىف مهعم مالسلاو ةالصلا هيلع

 واحاو حبذا : تلاقف «.؟ نورمأي الف مهترمأ كلدوق نأ نيت اَمأ » : ”'”ةماس

 | 1١ لاسر نع ماج. وبنات سو هيلع هللا ىلصىبنلا لمفف
 ا ىف 0 0 قار دنع تيبأ نإ » « للا سار هنأ

 الاصو كتر رولا مس د ىح مهب لصاو لاصولا ىف

 وه ناكر راط' الب مه 0 ناضمر ىف محم رفاسو 0 1 را عد

 نع نوثحسي اوناكو ٠ "؟”اورطفأف وه رطفأ ىتح مهضعب فقوت وأ اوفقوتف « اهاص“

 دقو . بصتتنلا ماعلا ىلع مضاوملا هذ 1 لا ل

 مف رلى ملاو را كف ىلع ن ل ل ل هل مدقت

 17 ناكفأ ءاهوصعم ناك ] سو هيلع هللا ىلص ىنلا ن كلش الثاق لعلو

 راو نايسلاو ل ( هريغ فراح ؛ لاكتإ داب دام ءادتقالل

 نايبلا لعفلاب دصقي نكي مل ء اهريغو لاصولا ةلأسك ؛ مهنم هبلطي ام ريغ ةدابعلا ىف
00007 

 نع هلوطب ريسيتلا ىف هاور  ةييدحلا ةرمع ثيدح نم ,زج وه )١(
 دواد ىبأو ىراخبلا

 ( ا را
 ا ا 2

 ام نما روج لع ملسو هيلع هللا ىلص هللا 00007 لاف ديعس بأ نع (:(

 هل ةلغب ىلع سو هيلع هللا ىلص هللا لا ل لا ممل كانا

 ىنإ ءرسيأ ىنإ ء كلثم تسل ى :1 لاق ٠ اوأف لاق ( ! سانلا اهيأ اوبرشا ) لاقف

 سانلا برشو برشف لزف هذخع سو هيلع هللا لص هللا لوسر ىنتف اوبأف ( بكار.



 51 رارقإالابو لعفلابو لوقلاب ىوتفلا نوكت
 تذحو ىمو . هب ىساتملا ىلإ د[ 0 هج فدا ادإ و 1| كاز ا 20

 . ساس “أ ! اءاف سانلا ند .ىف اذوعتم كان 3 ىناتلا

 نيلحم ىف 0 10 ل 0 0 يظ

 نمو . ناميالا ىلا رفكلا نم مالسلاو ةالصلا هيلع مهاعد نيح :5 امهدحأ لع

 ُّ ءانباللاب ىنباتلا مه اكس ةك "ا 0 ةدايع لأ ا ةدامع

 ا ةدجو ام "عن ينال هن 00 0 مهل ليق اذإ و ) : هل 0

 نشل انه نإ .؛ انحاو اإ لالا ل1 ا 1 امو

 «مؤابآ هيلعام لع نك اوناكف « كلذ نم ريدحتلا مهيلع رولا )! 2

 ا ا اف ةلج نم ناك ىح ؛ كلذب نوضار مهو برحاب اوبصون نأ لل

 ا 11 م ) ىلاعت لاقف . هيلا ةيدمحملا 1 تفيضأو ؛ مهار :! مهما

 ىامكلَذ عم مهل نيب و « مهدنع مهنابا رب ياي ىناتلا ىلإ ءاعدلل انا تل نك

 لءهتو امنسحتست مهؤابآ تناكى لا مشلا نساحمو قالخألا مراكم نم مالسإلا

 وعد ام غمابأ نه وهو « ىسأتلا نع 3 لا ًايغاد ساتلا نكس

 ١ ةلوق كد نارقلا قدح الد د 5ك ىفتقمو .قفرل فطلتلا ةيح نم هب

 لال ىلا 7 :1ةيلرو ) م مهاربإ ةلم م نأ كفل احر 3

 هللا ىلا ءاعدلا ىف فطلتلا نم هجولا اذه ناكف ( ةنَسلا ةظعوملاو ةمكحلاب كبَر

 رك ذ ام ناف اضيأو . اهب وعدي مالسلاو ةالصلا هيلع ناك ىتلا ةمكمحلا نم اعون

 قتدصف « سو هيلع هللا لص هللا لوسر قاع ناك قولخألا نكس 7

 اوداقتاف "' "هب ىنأتلاو هعابتا ىلا اعد امم كلذ ناكف . مهيلا ةبسنلاب لوقلا لعفلا

 رخآ ماتت ماعلا كنا 00

 ةدئاز واولا لعل 6

 مامو ( هلوق لع اللد نوع >> ؟ نابسلا دصق 0 لاخ لحما اذه لهو 0

 هسمنأ ىلع د.يدشتلا ل ادب 0 هش ىذلا ىباتلا لحل َْق معل 5 ) خلا دصقب



 ( ةيناثلا ةلأسملا ) ىوتفلاف ىناثلا فرطلا "1

 قل ىأ دم رح الاق 5 مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو ..""”اثل عرش

 0 كك 3 ماو ى» 0 لاق 5 0

 لعح كلذلو ِ ىف نأ ند 8 هلاعفأب ءادتقالا ْى هريعو 0 ا 7”

 هلاوق اك ماكحالا نايب ىف هلاعفأ نويلوصالا

 1 نم ل يال 1 ىنلا ماقم مئاق هنأ ىفمال ع تاتانكا ناك اذا

 -هب دصعي. ملامو « رهاظف ل ايلا اهم كة م ءادتقالل * | هلاعفأ نأ

 هن مالا كاد 0 كلذ

 0 0 اقلطم هلعقو هلوقب ةودق ثرولا ناك ذكر 4 تراو 11 د ا 0

 هلاعفأ بصتنت نأ نم دبالف . ةقيقحلا ىلع اًثراو نكي لالإو « ثراولا كلذكف

 ةلاونإ تيصتتا 5 اه ىدتمم

 رس - سانلا ىف مظُي نم ىلا ةبسنلاب - لاعف الاب ىسأتلا نأ 6 ىناثلاو

 اسال « لاح الو هجوب هنع كاكفنالا ىلع نوردقي ال « رشبلا ©” ءابط ل

 ةدعاقلاهذه ىلعءانملل جاتحت الف 4 ميهأرب ا ةودقلا بلطب عيدا ابق 4 كلا 6 (

 تمدقت دقو . ةلئاسلا ىلع دوعي ريمضلاو ( اهيتربخأ الأ ) كلام ةيأور )0

 ريمضلا نأ الإ ( هتريخأ الأ ) ةلج ايف نكي ل نإو ملسم ةباورو . ةياورلا هذه

 .نوكي نأ (خلا هيتريخأ الأ) ةلج تدجو ول حصيف اهنبا ةملس ىبأ نيرمع ىلإ دئاع
 ل ل ل ا ا

 هيلع قفتم ()
 سم هأآور (:4)

 ملَسو هيلع هللا ىلص هلاعفأب ءادتقالاب حيرصتلا ايف ةريثك ثيداحأ ىه ()

 و دابلا نغ سولاف

 دصقي مل مأ نايبلا هب دصقأ ءاوس ىأ (1)

 مل وو قنفملاب ىمأتلا ةيعرش ىلع ايعرش اليلد نوكي نآل اذه كي لهو (0)



 511 رارق لابو لعفلابو لوقلاب ىوتفلا نوكت

 ديري هن اك اهفرخ « هديب اذكهلاقف ؟ جره امو هّنلا لوسر اي : ليق « جره ا رثكيو

 ؟ةيآ تلق'ءاينلا لا تراضأ نيش وراك ةزام ىقشس 2 207 ا

 اقوال ع مالسلاو ةؤلاقلا هيلع 0 سحو معل َّ ا هةر ١)

 را ل : هللاق 0 ُُْ » 00 6 نيمويلا نيذه“" 6 < بل لاق تاءاضلا

 م 0 َ لاق 5 2 0 نيده سب 8

 ا م تذل رو ا

 ىلع رك 0 6 ة طر أهمم كر ىف اف ) لا هللا لوق

 ةوسأ هللا لوسر ىف كسا ناك نقل ) : كلذ لبق لاقو ! ةبآلا ( جَرَح نيئمؤما مل 2 ١ ! 0 ِ | 6 يا

 ىلا ( يهاربإ ىف ةنَسَح ة و تناك دق ) : مهاربإ ىف لاقو ! هدا

 انلبق نم عرسشو ؟ هلعف ىذلا هجولا ىلع لمفلا عاقيإ ىسأتلاو ! 2" ةمقلا رخآ

 ىراخللا هج رخأ 0

 0 مهفو نيمويلا نذه ميعم هنالصب ساو لا ماك ول )0

 اذهب لصح ءاتفالاو ( يلا تقولا ) هل لاق دقو امأ هيف نحن امم ناكل ضرغلا اهنم
 لخددل معن ؛ ىلوقلا ءاتفالا ناإ لع ادعابشم لصح امبإ ىذلا لعفلا درج ال لوقا

 لاقي دقو ٠ اهزاحبإو اهحوضو لعفلا ىلع ىنبنا ةيلوق ىوتفلا نكلو نايبلا ةوق ىف
 كرملاو عقلا م ف

 00 الا

 5 "0 0 اك 0 لاقي دقو ٠ ها 56

 هلعفأ ىإ لاق, سمأ نع كجرلا هلا ال

 ٍلسو هيلع هللا ىلص هلاعفأب ءادتقالل ماعلا ىلوقلا ليلدلا أ (ه)
 - 0 نأ الإلوقةصقلا قابو لعف'ا ىف ناكنإو مالكلاو (+)

 000 . لاعفألاب ىتؤي 00 ىتؤي لب « ىعرش 0 نع ًارابخإ الو 7 الو ارب
 ةنسلا 00 داسلا لاس



 ( ةئاثلا هلال ) ىوتملا ىف قاتلا فرظلا' 5

 كذلو . ىنلاك ةفالخلا "9 روشنمب ةمألا ىف هرمأ ذفانوا ا قفلك رق ع
 امأاي): ىلاعت هلوق ىف هلوسرو هللا ةعاطب موتعاط تنرقو ) رم الا ىلوأ اومس

 اذه ىلع ةلدألاو ( نم رو لوبا اوعيطأو لا وءيطأ 0 20

 ا

 ىو 50 :ءم هيلع ىتبتا اذه تبب اذاف

 “© ةيناثلا ةلأسملا 0

 رار تالا افلا « لوقلا ةيحب حد لصخم ىفللا نم ىرشلا نأ كلذو

 هيف مالك الو . روهشلا ريفالا ورا كوتلاب 3 هاف 0

 : نيهجو نف 6 لعفلاب امأو
 لوقلا ماقم مكاق 1 ماهفالا هب دصقي ام 6 اهدحأ ع

 (') ءاذكهو اذكهو اذكه رهشلا » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقك ؟ هب حترصملا
 ل : ْ
 ىمرا نا لبق تحذ : لاقف هتحح ىف مالسلاو ةالصلا هيلع لئسو ::هيدبب راشاو

 انياب لهجلا ل لا 00 ا لاق جرح لرب ل فاول ًايواق

 بيهرتلاو بيغرلا ىف هأورو اعوفرم ةمامأ ى أ نع رك اسع نباو قييبلاو ىرابنالا

 دانسالاحيحص لاقو ؟ احلا نع( خلا ةوبنلا جردتسا دّقف) ظفلب ورمعن.انع هلوطب

 تاو ناطلشلا بيك نفقا ءوتع ريغ ناكر امدانه (رومتملا )"ناعم ترفأ (1)

 هللا لض هنع ءابلعلا ةفالخ ىلع ةلادلا ثيداحالا و تاي الا نم اباسهيلا راشأ اموه

 مسو هيلع

 مالا دنع اهلاعتسا فلتخ تاراشأ برف ءفوتسملاو ممل فارع ف أ 9

 فا وطلاو
 اذكهررشلا لاق مكةثلاثلافماببالا دقعو اذكهو اذكهو اذكه) ميباصملا ف (©)

 ىهو فاؤملا ةياور ابيلع ىثمت, ىلا ىه هذهو نيثالث مامت ىنعي (اذكهو اذكهو

 ةريثك انه تاياورلاو ٍلسم ةياور

 لك لب ديلا. .ءاعالا هنق "شيل وا ىئاننلا الإ" ةتسلا نع ريشيتلا قف: هجرخأ .(4)
 ءاعالا ةياور تدرو دفو كلذك دواد ىبأ نع هوغ جرخأو لوقلاب ةبوجالا

 نس ارلاو دنلا ةراشانااننلا فاجأ نيةجا ملعلا باتك ىف ىراخبلا ىف ديلاب



 «ع ىنلا ماقم مئاق ىلا

 : هلوقل ؛ ايد سو هيلع هللا ىلص ىنلا ثعبو . تاريلا م ف عواد : لاق

 ان ةفئاطمهمم ةقرفر 000 1 الولف ) : ءاماعلافلاقو ( ريذن تاأامإ)

 كاد ءا تاو آلا ( مهتزق اررالسل نيدلا ىف

 تا ةلأر : 00 ما ا هنأ دك ا

 نوع سر ير نك ع ع لة 67 اا

 عروة تلك نك لدا مكنم مست نمم عمساو « م 2 انم عمسبو

 ىلا ا

 لوقنم امإ ةعبرشلا 000 ام نآل ؛ هجونم عراشت فلا نأ د6 ْث لاثلاو

 نولي ىاتلاور: اها هش نوكي لوبالاق . "كرفس 0 ط2

 اذاف ٠ 4” عراشلل وه ام 0 ماكح الا ءاثنإ ىف هماقم عاق هيف

 « عراش هجولا اذه نم وهف هداهتحاو هرظن بسحم ماكح لاء يعل ا

 لجلك :قيققحلا لع ةفالطا له ءالهز .: ىلا امنوا لع للا هكاسا كن
 3 1 ل

 3 ةيعرشلا ظافل الازف ىناعملا مهف ةهح نم هيف هرظن نم دب ال غلبم هيف وهىذلا سقلا

 اهيف هيلا مجار نب ردا ناكر 7 لع اهلي نتوااهيطانم قي

 1 ا تي ادع 0 ىعملا اذه ىف 6 ةلا

2 

4 

! 

 « هيِدْنَج نيب ةوبنلا تجردأ دقف نآرقلا
 نيكلا لاسأ ل د ”ءقومو 0 هللا نع ردح مللت هللا ل

 ىمي سو هيلع هلل ىلص هتبطخ ىف ىراخبلا هاور )١(

 ,ىذمرتلاو دمحأ اضيأ هاورو ليئارسا ىب نع رك ذي امف ىراخبلا ةآور 6

 حيمض ثيدح وهو ؛ سابع نا نع 5 احلاو دواد وبأو درعا اور
 لسو هيلع هللا لص هل. هب لوقلا لع دابتجالا_وأ ىحولاب ىأ' (؛)
 ثالثلا بترلل اليلد نوكي نأ حلصي (0)
 ,نكلو رمع نب هللا دبع مالك نم مع ءايحالا ىف ةلمجا هذه ىور (1)

 اماف ) ظفلب هللا دع ىلع افوقوم فصلا قف“ هيتش نأ نا هاور اذكه هكتراشا لاق

 نباو هنع ريبكلا ىف ىناربطلاو رصن ىنأ نب دم هاورو ( حلا ةوبنلا تجردتسا



 ( ىنلا ماقم ملاق ىتفملا - ىلوأالا ةلأملا ) ىوتفلا ىف ىناثل فرطلا 1

 ىناثلا فرطلا

 هأوتف ةهج نم دهجملاب قلعتي امف
 : لئاسم ىف هيف رظنلاو

 د« ىلوألا ةلأسملا 6
 0 م

 لو هيلع هللا 0 ىنلا ماعم 0 ف مق ىفملا

 : : 'وروملا كاد ىلع ليلدلاو
 7 2 3 . م

 ناو ء ءاس لاا هيرو ءاقلعلا نا تيدا" ععرشلا لعتلا و اهدحا 2

 .٠ 0 4 0 2 و ا معاج رووا ولاه ران ل

2 
 م جرم ىلا 1 ىح تبر رشف 00 حدب تل ”مئان انأ اني (

 هللا لوسر اي هتلو اذا اولاق ٠ اس نب رمح ىلضف 0 2 ترانا

 ملع ىف ةثارولا ابنم : رومأ ةلمحب كل هماقم مايقلا )١(

 0 راذنالاو : ام لهاجلل اهميلعتو ؛ سانلل ابغالبإ اهنمو : ماعهجوب ةعيرشلا

 رم لكف ةفورعملا طابنتسالا نطاوم ىف ماكحالا را لا لدي انهو

 0 لد 1 ةيارلات ؛ الق أع ىلعأ فارما هده

 ةثارولاناديفي ىلوالا عم ةيناثلا زججولعلا ةثارو ديفي ةيناثلاة ب الا ردصف نيتي الا

 لدتسيل ةيناثلا ةبترلا 0 امهرخأ واو صاخ هجوب ةراذنلا ىف ةثارولاو ماع هجوب
 ةثلاثلاو ةثالثلا تيداحألاب اهيلع لدتا ةيناثلأ ةيترلاو دوجأ ناك ابيلع امه

 هنأ 0 ىلإ ةفاضم هب مايقلا هير ب نع ةلاطعو داعخالا ةادأ نيع نه اتلدا

 هماقم مايقلا ىف ةثالثلا بترلا مهأ ىتفملل ةبترلا هذهو دابتجالا هل ملسو هيلع هللا لص

 , 00 سي فلولا لوقيس © ملسو هيلع هللا ىل ا ةفالخلاو

 اهلك هنالث ساأون :1 هلع ليسملا ل الر 0 لع اللد .ةثالثلا زومالا تسلف

 اهبسح ةفلتخم اضيأ اكد هع تملا تحن ةلخاد

0 (0 
 تاحالا لئاصق تاتك ىف ئراخلاو لسمهآور (*)



 ؟ ؟7"لوألا ةيفوصلاو حلاصلا فلسلا ىنع ىناثلابو « ءاهقفلا ىنع لوألا عونلابو

 ةهتنبال نأ تتا نيح قيدصلا ركل ىأ نأش ىف هللا لزتا دقو . اه 51)  طقلا

 ١ رع لع تلذبو ! ةيأللا | ركوب رتل" ادا لا ل
 هيكزترسمل هللاو : لاقو «دضرإ ل 0[ هلم ع ل ا

 اذإ عرولا لهأ ايف لذه نم لدحار : كابلا اذه نم رثك نإ: كلت 17

 دحأ نع ىكحب اك « هتبترم هيضتقت اه فب هناف « هيتارم ىف عربا ةحرد تماع

 ؟ تنأ م: اطاسف كناطلتلا نلعاشملا راع كردلا رع هتلاس ةارمأا نأ 00

 نود ةياكملا ىدم انها اهموض لردلا ك1 ك1 نال رشرا

 لمعتسا كالام لاك: لاق 5 ىعملا اذنه قف كلام نع ا دقو . اهظفل

 نوكي ىنح الاع ملاعلا نوكيأال : لوقيو « ماوعلا ىنعي « سانلا هب ىنفي الام هسفن ىف

 قو همك اذ 9 هيف هيلع نكي 0 ول 0 ع هسفنل طاتح ىبحو كك

 رعأ هل هللاو . ريثك مهنع تاياكحلاو سانلا مالكن م اذه

 سم ىف ليوط ثيدح 000(

 احلا "طاقسا و.« سفنلا نم ف امن[ هنكلل و امن نك 1 كرت و امسش تأ 0



 ندع ةعبارلا سلا 0 1 22

 ا ري يخف 6 0 أل نأ ا دمام !٠ نه و هرحاط

 8 1 تيد © ردم هع 3

 هبابرأل نورشابملامهنال « ةيفوصلا خويشب 0 انها ا

 00 هلم ًايلاط ناك نم م عم بلاغلا ىف نوملكستي امتاف ءاهققلا | 2 ا

 0 ى ةمولعم طال دودحو « هأضتقع همتفب نأ كب راق ؛ عراشلا هل هتبأ ثسح

 .هاضتقع هيتفير نأ هيقفلا ىلع ناكل مدقت ام هلاحو الثاس ءاج اد انضرف ولف . هقفلا

 4 عيمجاب 00 - لق عراشلا نال . مرا هب 6 ام" فالخ اذه نإ لاشي الو

 ميشلا نساحيو قالخالا م راكم نما مكسلا ىو نت ىلا ل كلل

 « ةمزال اهناف ةماعلا ىرخ الا فالخم لصأالا ىف ةيرايتخا اهنأال ًادحأ اهمْزلُي لو

 هيف ءايقفلا ملكتي | 9 م 0 اتفل | كلا ىضتقاف

 0 موزللا ىعتعم ىلع 5 ايتفلا 3 ملف ةمزال اع ااك ذاق“ ليق ناف

 ءاضقلا ثيح نم لئاسلا هنع كفنيال ىذلا موزللا ىختقم اهب تفي ل : ليق

 « هلاح هاعدتسا امسح كلذ هسفن مزلي نأ يلا رهو ال يح ا ردك كاب هلع

 ,نمو . تاعرتتلا ىف دهعلاب ءافولاو رظنلا هلصا «ًاعرش هب لومعم مازلوالا لصاو

 مكدحأ "نعنميال ) : ثيدحو « قالطلا ىف ةعتملاك ؛ مزال وهام قالخألا مراكم

 كاتب هب اهصأ لماعي مالسلاو ةالخلا هيلع ناكو 5 د هرادح . د 5 هراح

 007 هارد اوامر | ني دش الات ك1 | مع مدام طلا

 ىلا اذ نَم): ةلوقو 01 هللا يدل !(40 5 1 رهظ لضف
0 

 هع رع نع 06 3 هباحأ صضعب ىلإ هكر اشإ و ١ / ريخلا لعفال ل نعل 1

 ملاظملا كا فا ئرأ 5 ثردح 0 (

 مدقت دقو ةكرشلا باتكىراخبلا ف (7)
 ( 5684 ص - ؟ ج ) مدقت ثيدح نم ءزج 0

 ظفللا ىف فالتخاب سم هأود (؛)



 ؟ 5١ لوألا ةيفوصلاو حاصلا فلسلا ىنع قاتلابو: ءابقعلا ىع لوألا عونلابو

 اًكع كفي ال ةنامأ هنم تابعت 22052 ىقب ام هيف ادهتح تلد ف رض

 ال مأ هنم هسفت دمأ هيلع ءاوس « هّللا قلخل هيف ليك ولاكوأ « هدافتب الإ

 لع مهدامعال اداضم مين اضل .كب و « ةباحصلا ناو بلاغ ناك اذهو

 هللا ةنم رايتعا لع ىرحأ يارا انه نأ الإ لاسر هناحبس 02

 دا.علا ىلع 0 الا ناي رح ىف ةي رم ددنع تانداعا نسل لوألاو ءتارداعلا ل

 8 عس وتلا نم هظح هل تاكو هيلع جرح الف ل ا 0 أ

 ةاصخ لك ىف رظني نأ بح اذكهو تايجارلاب لواحد مدع طرش ىلع ؛ تاحابملا

 ادع ا رع هللاو :ثاوصلاف ف د50 ا ب "رح ةكملالاصخلا

 فالح ؛ كلذ مش زوحيف « ظواحلا ءافيثسا نم 0 اع كج نولماعم كإشلا

 اهوحتوةمسقلاةيسن ىلع نكلو هلالي وأ هبيستيدح اي ال نم اجر الد ا 0
 ؟ءابتفلا دنع لصفالا اذه ىميسع انفلا متتال ف ليق نإلف

 دإ

 اهيلع ىفتسملان وكي ةلاح ىلع ىنبم هنأ ىنممي ؛ ماعال صاخ هيف رظنلا نأ لعاف

 يي ا ل 7 قد كرير ف لد هوك وهو

 ! اهاضتقم ىلع ىنامحاذ ىلاح هذه : لوقي هيلا < هلا ىح لع ىف نا أ غاس سف

 نا ىلع هللا تدهاع 01 : ىفمال نطل ا” « هيضقت أم ىلع هلمح أ دب الق

 ديدي سمال نأو «ائيشادحأ لاس لإ لع تمرع داع ا

 م ( : ىلامت لاق دقو « لضف لعق ىلع ا هنإف « اذه ها امو كرته

 انكهو اود اذ مده نيفوملا هباتتك ىف هللا حدمو ( مدهاَع اذ ملل دهب

 ىو . عنام عنع ع هب نانولا تالي ام رينا هللا ةدايعل نيدرجتلا ؛ نان نك

 م مدحأ ناكف 2 1 م لاسيالا نأ ا 1 1 2 ترلللا

 25 ام يل اقف . هايإ 00 َُنأ 0 5 ا اللؤ هذ 0 هلا

 ظ ( "55ص ا ١ ج )مدعت 0

 ١١ م ؛ جا تاقفاوملا
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 داضي ال هخو. ىلع 0 كانا و نعال وه“ كلش قيرطلا كلل نأ كل نيت

 ( فلا يندملا

 508 ا ل ىف ةاكزلا رت لا الثم تعمم اذاف

 ق2 كلذ ا امو « مارد ة ةسمدعف ؟بهذم ىلع 0 6 3 0 اف انمهدم ىلع

 ةعاط ىف لاملا قاقتإ قاطمب هيف رمأ ىكملا ليزنتلا ناف « مدقت ام ع نأ

 ناقل مل ل ل ل لو ء هلل

 01 ا ةتارلا هلك كو الاول 1 نا هوا ار

 مي ل اناوكتم هاك لإ تاع الا فر كر تت

 ءةمدخلا ىف ءافو « هديعت ىف ايهذم همزنلاو . هب ىفأ اع هفن ةصاخ ىق لوئسملا

 قبيح « ةضحلا ةيدوبعلا مدق ىلع امايقو ؛ هسفن ظوظحل اناكبإاو ميلا ك1

 < 1 1 تاما 0 ا عراشلا هل اة

 0 قرر نم نم را 00 نحي اقزر كلأسن ال ) : لاقهنأو

 نم وحن اذهف . كلذ وحنو ( نودعوت امو كقزر ءامسلا ىفو ) : لاقو ( نوخللا نأ

 « ةقيرطلا نع جراخ هنإ « همزبلم ىف لاقي ال هلثمو .هب ءافولا ىلع ردق نمل ديعتلا

 ديق سانلا لك هيف حرسي ال ناديملا اذه ناك امل نكل « دبعتلا ف فلكتم الو

 01 نام كارا ها تاع كلارك تضرفا نحب ىذا ل: اعلا ف

 لاحم فلكملا ىلع عسناف « ةريملا كح ىلع اهاوساموقيو « اهنود ام ىلا ىدعتت الا

 زودومم عيملاو , رثكم نمو هقافنإ ىف لقم نف «ابدن قافنالاو « اد

 هبيجيل لئاسلا لولا رسفتسا اذه ىلع رمأالا ناك اماف هللا دودح اودعتي مل مهمل

 هلاؤس ىضتقم نع-

 دا تا تح اش هدو نقش لإ «عيملا داقنإ ىلا قافنالا ىف ىهتنيال نم مهنمو

 ناب اماع ؛ اًئيِش قبي مل نمل دصقلا ف قفاوم كالذ عم وهو « هيلع بجن ىبح ةاكزلا

 انآ طا دا دحالا ةيفاكلا و ( دك نايحرأل نهويع ةاكذلا وس اح لاما ق



 51917" 4,لوالا ةيفوصلاو اصلا فاسلا ىعع فاثلابو' أ ءاتفلا ع لوألا عونلابو(لصف)

 لصف

 1 مهادأ ام ىلع ىكملا ليزعتلا ىفتقمب نيذخآ ةرجملا ليق نوماسملا ناك

 ورجاهامل ا, م قالطاب نيقباسلا اوه ىح«قبسلا ةياغ اوقبسف « مهطايتحاو مهداهتجا

 بعش اهب م 0 تلكو ءراصنالا نم هللا ءاش نم قبسلا كالذ ىف مهقحلو ةنيدملا ىلإ

 0 00 اهلويمأ قاقيحس انفو كلل تدان ىداجلا مراكمو ناعالا

 ىف مهيلع ءانثلاو مهحدم لزن ىح ارون كلذب اوراصف « مهيلع لهسأ تايتملا

 مهلعجو « مرادقأ نم سو هيلع هللا لص هللا لور مفرو “ هلل باتك نم عضاوم

 .ةرجملا دعب اوكرتي لو « ةعيرشلا لهأ ىف ىمظعلا ةودقلا مه اوناكمف ةمئأ نيبدلا ىف

 «اعمىلدملاو كلا ىف, د اكيداشالا ىناوسمأو دامس قار دار 0

 نع ممدص الو « تايكملا متازعلاب ذخ الا نع تايندملا صخرلا مهحزحزت مل

 هللاو) ةعسىف اهنم مثو مهظوظحم ذخالا نم هب اوعتم ام هللا ةعاط ىف دوهحملا لذب

 ) ءاسب نم هعقدرب ضخ

 اوماقتسا اك هيف ماقتساو لوالا لصالاب ذخأ نم لصالا اذه ربرقت ىلعف

 ةيفوصلا ىرح لوألا لغو .تسسو اق تانلإلضالا دس 007 هل ىبوطف

 نش مهي انه» نمو . هومزتلا ام مزتلي مل نمت مادعنم ىرج ىلاثلا ىلعو ؛ نو

 ىأرلا ءىدابل رهظي ىذلا ناف « ةفورعملا مهتلحن نع هب اوزاتما امف هّللا ىلا نيعطقنملا

 ناظلا نظيف « اعرش مهمزليامم ىه الو « ةماعلادنع دجوتال ًارومأ اومزتلا مهنأ مهنم

 لهأ لخدم ريغ ىلع اولخدو « اوفلكي ملام اوفلكتو « مهسقنأ ىلع اوددش مهنأ

 مو ةنسلا عابتا ىلع مهتلحت اونب دقو كلذ اولعفيل اوناك ام! هلل شاحو « ةميرشلا

 فيلكتلا فنيماملاةلاح تميف اذا نكل . ةقيللا ره نا يس سا ا

 « هيلع مهامعأ ليزاتو « خس مل ىنلا 5[ « مالسالا لوأ

 هيلغ ةيفوصلا ةقب رط عبر فت ىف هدصقم هيلع ىبب ىنعم قبسال صيخلتلاك اذه )١(

 ( خلا لوالا لصالا ذخأ نم لصأالا اذه ريرقت ىلعف ) هلوقب



 ( ةرشعل ةحبارلاب هلال ) ذاهتجتالا قف لو الا كورطلا فر

 .لقتسي رمالا رثك أ ىف ناسنالا لب . ليصفتلا ىلا جاتح ريغ هن ال « هيف لوقلا

 10 ليف اهي كفيك نإ 6 ةدايعحلو كفاكم ناشخا ىلإ 'ةواكوف ( هيف لمعلا كارد أب

 ْ 0 نكلو رومأ هيف هبتشت دقو . هيبنو عراشلا رمأ ةتفاوم ىلع راج

 اذه ىلعف . لوالا 0 اهيلع ءاهقفلا ملكتف « اما

 0 رصالا متيم ف فارع ناك ربك اذلبا ]كلذ

1 

 اد ىلل نيب هلاعتأو 1 سو هيلع تا لص تاور كادر ل

 ةباحصلا ميش نم رثؤي ام كاندكو و! نيتل رسما نو ان

 اك لا اها نمت ريش نميلزع مقا اذه ىلعو . لوصالاك لت ىضتقع مهفاصتاو

 ءاحارا ل قرلا فاضواس تاسإلا 3 ىف مهغلابم غلب مل نمت ممريغ اوداس كلذبو

 مئاقولاو تايئزجلا هذه ىف رظنلا ىلإ رقتفاف ابيصن ايندلا نم زاح نمم مريغ امأو

 ال70 كورا وسلا اهو اف تاحك الو تالماعلا ىف سانلا نم ةرادلا

 عيبا ىف مهير اواماعف كلذ ىلا اورطضا نيح ا عورفلاب اهو راو يعظ ا

 000000 لا تدامطم ناش قاك رهو : دفلا قفوملا آلا كلذ لع ندع الو

 رق كاما هلع

 ميرغتلاو ايندلاب لاغتشالا ة 1 كل نقلا سرد لرصألا ند و

 012 ىدقملا ب رذلاك اا لفعلا بلاط راصو»« ىسملا ىستلا تراص ىح لبق

 اسرغ نيدلا اذه 7 1 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ىنعم تحن لخاد وهو . ايا

 ( 2"" ءابرغال ىبوطف أدب اكابيرغ دوعيسو
 نك امنا هه روينا كراش 0 ى'راغنلا نأ اعاده رم لاخلا

 هنيدي ةعيرشلا نم مدقت ام ءارقتساو ءاملعلاب صتخيف تايئزجلا ىف رظنلا امأو ةلجلا

 (هرم صو ج) مدقت 0



 ؟71/ لك ذخأمو « نيفاكملا عي ماعلاو ءاملعاب سا داهتجالا ني نيب قرفلا ىف

 تافيفختلاو صخرلاو«تاحاذملاو تاعزانملا ضعب نم مدقت اهف د نك 1 عئاقو

 ع روم تناك ما لا 1 تاكل لا ل

 اب ىلؤي'" كلذو . اهلاح ىلع ةيكسملا تاياكلا ءاقبعم « كلذ هبشأ امو س ةكمب

 ليوم الابل شي كيلا ل هي نا اس كانا

 مكمو 007 ] ' ويلا) : كلذ دنع لات هش لاف < نيقرلطعلا اهنلعسار ات

 اني د مالسالا ل "تيضرو 2 يلع تعكف

 عزانتلا ناطنم ىف دفا تاكا ماكحاالاو در ظلال يفعل وق اعاو

 ْ 16و * ةنفزاعلا 2 ئراوظلا طن" انقلاو © ةضاخشإ هل واطلب "كج لاو كلش ١

 م هللا لخآ ام. نيب لصفلا ظخ ىلع مهداهتجا:ىف نماثلآ نوفقاو

 بس ماكحالا هذه طانم سانلل َنوَقَمُح مهف « مرحام ىل هللا حا اقرا احتيال

 مهنوع ب مهف « لصافلا دحلا ةبراقم ىلا ىدأ امبر حاشتلا راص نيح ء ةصاخلا ءئاقولا

 نع جورخلا ىلا لصوملا 27 قيرطلا هل نيبي مدحأ لز اذاو ٠ 00 ةلخادم ن

 ال يف 7 نيللب ةراتو 7 ةدشلاب ةراث مزج نيدخآ «ةيأرج لك ىف كلذ رد ل 7 1 1 ا

 او رح ءايإو 6 ءابنفلا داهتحا لا ناك 2

 اولصفي ف 5 الاعف قلق ل مراكملوصأ قم و نط مم كلذ نقىوس امو

 منا ا 01١
 ىف اكو (خلا اودعس نيذلا امأو : هلوق ىلا -رانلا ىنف اوقش نيذلا اماف)هلوق ىف اكو

 اماف ) هلوقو اهبقع تءاج ىتلا تاليذتلاو (هايا الا اودبعت الأ كبر ىضقو) تايآ
 ةيلكلا تا.ازجلا ريرقت ىف ريثك هلثمو ( خلا ايندلا ةايحلا رّثآو ىغط نم

 (كلذلو ر هلع
 اهريغاو تاراعكلا نه 69

 بيغرتلاب ظعولا طا ومىفربظي امنا كلذناف كلذ ناف ناب ىلإ جاتحب (ه)و (4)

 لءانملا قيقحن .ىنعم دابتجالا ىوررطي كلذ نإ لاه نآ الا دا لا نا
 مهبساني امو صاخشأ الا فالتخاب فلتخم هنأ قبس امل صاخلا
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 0 ا ا نعال ترن نأ ىلإ "4 2 راطاو ةانرطم

 انآ ف دانا 0 ةكشلا لوط الا كل لع ءابو ء ةمدلا تاكل كرك

 0 000 ل ا
 نم !هيف عزانتملا روم الا دنع ههوجو ىلع نايبلا وأ خسنلا قو اعإو ء اب قمل امو

 10 ال تاييزحلا

 01 نسعد ملكت الإ عم هركتملا + هكدبالا(ى ران لان اطل هانم

 هلام الاف 0 سفتلا نم فاسنالا لع ةيلمم « كل ماكح الاد
82 

 الاى ةلردف هن دملاءاكح الا ار اما نيمداالا فوت ا نإ ىلإ ةيسنلاب

 ةبج نم ل امي هنأ هت اغ تفاوزعملابا رم هلا هيأ اي رن 5 لهموم "ا

 ةرااوتملا ]لوك نأ نيود لعل قس امفو انه همالك ىثمتيالو . تقولا

 فعضلانم نيهجولاىفام خي الو . وزغلا لمشيإال داهجلا ىنعم نوكي وأ ةيندم اهلك
 نذللنذأ )ةي ١ داهجلاب رم الا فتلزن ةيآلوأ نإ نورسفملا لاق معن . روهمجاةفلاخعو

 0 ل ليقو.:ةيذما لبق محلا ةدوسو ( اول معاي نراتاه

 ةيأ لوأ اصعل لاقو ٠ اهيف ىندملا نم ملا ريع اوققح و , ىكمو 0 م

 ةيندملا ةرقبلا ة 20 ) مكنولتاقي يدل هللا 0 و اولتاقو )هب رم الاى

 "05 ىلا ١تانآ اك م عم نيتي هلا فا ءلافاما عمم ٍإ 0

 كلام 01227 فو ااه مالك فلوو هيلع كرام ذي وية رهبلا تارا( ةةرلاقنأف

 ا 1 11 يدا كمر ف نود ءاهك "ناكل كاد د تيوكسلا ا ةيدوا كيان
 "ا ا لك فر احا ذإ ردفان ن ركام هنأ لإ حولو « هتيعورشم مزلتسي ىنلا

 اوناك دقو ( 'وملظ منأب نولتاق, نيذلل نذأ ) ةيا اب هيف صخر هتقو ءاج ايلف

 ءنابم اذهو , حورجم اذهو . سأرلا جوجشم اذه ةكمب ملسو هيلع هللا ىلص هنوُئيحي

 ةرقبلا تابآ تراجم . تادآ ةلمج ىف هنع ىب دل كا لك دفق لح. م لوقف

 كيلا دك ل كلظلاو نوالا ناكلنلف ابدل وحرم انبوب ل اعل دك الا كلظلاب

 0 و عي رشت هنإ نر رسفملا لاق ةنيدملاب ءاج امنإ هب

 را تال رم دركي ال هقفللا كلا قف ةعاورابقملا تاياكلا قم لمح نأ قاس ايفو

 هعذص هجو تفرع ت1 نأ كمل 0ع ا 0



 "76 لك دحاا نيفلكملا عيم ماعلاو ءاماعلاب صاخلا داهتجالا نيب قرفلا ىف:

 لزنأف « ركمأا نع ىهنلاو فورعملاب رمأالا ىلإ و « ةيفينحلا ةلملا ىلا قلخلا مهناغدب

 ةمسلاب ةراتو « نآرقلاب ةراث : نايبلا ةياغب هيلا اوجاتحا ام لكم نيدي ام ىلاعت ل

 تاقلطملا »كلت تديفر تدراعملا كن تلي «ةيكملا اا ل 00

 انوناق مكحلا قابلا كلذ نوكيل تامومعلا كلت هريغ وأ خسنلاب تصصخو

 :لوفتيولا هلال كلت هيه و ىهر . كملا نعادناو فورا ا

 لص الل يمكت وأ هنم متأ وهام ىلإ ةبسنلاب قزج هناف ايلك تايندملا ف تدجو ايد )

 تاعورشملا عاونأ نم همالك ىف داهجلا لبق ام نأال . ةافانم ال لاقي دقو . ( ىلك

 ةنيدملاب . لصفو نيبو الثم دبق هنأ الإ .هعون اررقمو هسفنب اروكذم ناك ةيكملا
 هنأ الإ نكمملا نع 'ىبتلاو تفر ممل ثلا اا 0 را
 ناذ هجو ىأ ىلع ج راخلا فق قحتي مل ىذلا ,. ضحلا ىنهذلا جاردنالاب هككأ جاردنا

 دييقتلا ىلإ تجاتحاف . ةقلطم تعرش اهسفنب اهناف ةقباسلا عاون الا فالخ . ةكم ىف

 نك اهفالخ . اديدج اعبر شت ةنيدملا ىف داهجلا عي رشل دع كاذلف ٠ خلا نانا:

 ىذلا ( هلا رمأام ىلإ ) هلوق. لع هفطعو ( خلا فورعملا, رم'الا ىلإو) : هلوق قبب

 ذاراو كا كم ىف ار رقم هلأ اننا هع ءاكك أمه تف رع كقاو 2 ةنيدملاب عرش 4 ئدتش

 قلطم نوكي نأ هنم مزاي ىتح ارياغم افطع سيل هنإ لاقي نأ الإ . ناقل ةروس ىف

 ناسو ريسفتلا فطع هضرغ لب ء«ديدج ةنيدملاب هعبرشل رح اعون كفوو

 ىذلا ) لاق هن "اكو ...ركدملا نع ىبتلاو فور هملابورمالا تتارم ؛ىلعأ هنأ وا دابا هلا

 . كانهو انه همالك عمتجيل ( ركنملا نع ىبنلاو فورءملاب رمءالا بتارم ل

 دهاج نمو ( فيوكتعلا ةر وهلا فب ءاجا ماقملا حضتي ام رادقمب مالكا عسونلو

 معاللا لب: مبضعب لاقو. سفنلا داهج دهاج : نيرسفملا ضعب لاق ( هسفنل دهاج امناف:

 ( انلبس مهنيدهنل انيف اودهاج نيذلاو ) ةروسلا رخآ ىف .اجو ٠ وزغلا داهج نم

 ةبالا ىف 0 :ةلاف ىماال ا دما وع دعي ل كردادلا 'ٍط داه+لا قلطأ : اولاق

 ذشي مل ةيكم اهلك ةروسلاو . وزغلا داهجب صاخ : 0 نمو "ناك الا رع تاكل

 اهلك لب :لاق نمو لو الا رضكلا تايكالا 11 كعام: اقنع الإ ابك لل

 قلاالولا كان الا عقلا اانا دك الك تناكاذإ - 500

 اكم داهجلاعيرشتنوكينيرم الا معيل اهرخآىف داهجلاقالط|ناكو ( دهاجنهو) اهنم



 (( ردع ةعارلا ةلاثللا ردابحتالا ىف لو الا فرطلا 10

 م 0 نيل مفدلاو 4 ىلخلا هت هللا هدا نبيلا ا حالصإو : كالا

 دعب اهدييقت ىلع صني مل ىللا ةقلطملا تاعورشملا نم كلذ ا

 حبقلا ىف اهيتارمىلع « شحاوفلاو تاركنملا نم هنع ىم ايف مدل كلدكو

 نساحلاب سبلتلا ىلع مهنرباثم اهمتبناحم ىلع نيرباثم اوناك مهم

 ىلع نياماعو ءمدويخا ى ناياس دعا ناح الااكلت ف نر ناكف

 ل مو هيلع 3 ىلص ض3 كوسررحا هه 4 دعت اذكمإ 4 0 ةياغب هام

 نيعباتلا نامز قو هثافو كعبيو 6 ةنيدملا

 كا ارا هلا يد ع: نمانلا 0 ترا 00 طعنا الإ

 تصرعو أ قوما عطقم مفرط قحب ام تانلاطمو 6 توام اعلا ماك مهدي

 0 لم تاير 0 وصخ مهل 6 ف قةراعلق مهصعل ن م ثدب وأ ) هك

 ا و نا تلال دع او تحال تاع ىلا تر او تاور ملا هئلاغ

 لصفت تادييقتو « تامدقملا كلت مهل لدكت تاعورشمو ؛ ةئراطلا ضراوعلا كالت

 0271! كذا تاعو ركملاو تامر واع تان قذنلاو 0 نيب م

 لتشف 1015 ءكهريغ نعالظف ةميلشلا:لوقعلا ابك ازد اب؟لقتستال 21” تارئر

 نكي م نَم مالسالا ىف لخد نيح اس الو « تاب رقتلا ليصافتو تادابعلا دارت

 ىررضو ةيلهاللا ىف ةداع ىلع ناك ا 0 هل ىلرع نم ذوفتلا كلذ هلقعل

 رومألا كل للا و « كالذ ريغ ىلع اهسفن ىف ىقو هعبط اهمأإ لامو هقي رف اهناسحتسا لع

 0001002 12 رئاعور حامل نير قلما لاي تاداع قاس كا
 .٠ . 1 م 0 2 5 .٠

 اويلطو مه ْ مودع ىلع اووق نيح داهحلا ض صرف نم هب هللا رمأ ا 0 5 راما

 ةفاضإ ىأ 01(

 , كم ىفقبس امل اليمكتو اليصفت سيلو . ديدج ىندم عيرشت داهجلاف ىلإ.(

 ىف هلقبسام عم ىفانتي دق ناك نإو « رهاظ وهو . دكم ىف م“ دق هببس نكي مل هن ال

 عرف ةنيدملاب عرشىنلا داهجلاو » كانهلاق ثيح . ةلدأألا باتك نم ةيناثلا ةلأسملا

 تأ ياي هلوةك ؛ ةكمب ررقم وهو «ركنملا نع ىبنلاو فورعملاب رم الا عورف نم



 0 كد امو َ نيفاكملا عيمج ماعلاو ءاماعلاب صاخلا دارحتالا ن؛:قرفلاىف 0 :لاكملا)

 تت ْ 1 . | 5 3 يي . 8 7 5 1 .٠

 ةرهس) ةلممأ عضوملا ادطو : اءاك هقاسم اك امهريغ وأ ىم وا رما هيلع درو اذإ

 نم للام نهد قو 5 كلا راثتعا هلاك نايصفلالا هلا ف ةاهج 0 مدقت

١ 
 اح 1 )

 6 ةرشع ةعبارلا ةلأسملا

 . نيفلكملا عيمج ماعلاو ءاهاعلاب صاخلا داهتجالا نم فرط ىلع هيبنتلا مدقت

 كالا يك او 4 نيعونلا متطور هحو ىلع كالد نم ءىش ةداعإ نم ديال نكلو

 لاوحالا ؛ سلاغ نف,ىتناك" ةيلو الا هو ةيكملا تاكو وتلا نإ كلذ نا

 ) لوقعلا تدارأ كك ادا ىراح هيضتعتام لع 3 ؛ راحو 6م ةديقم ريغ ا

 قاف ورغم هما 0 نم نيبلتلا نم قالخألا م 0ك 1 2 00 0 ىلعو

 نع دعامتلاو 2 تاداعلا نسا 7 وهام لك نع دعاتتلاو © تاداغلا نساك

 1 هرب رشن ْن رع و ع 1 لقعلا م يقود مف 4 تاك اداعلا نساح ْْق 0ك وهام 0

 نيكس اظن لانكم كلذ 0 1 0 1 امو تاقفاعا || دودح نم

 نم هيلع ردق امو هي ىال اع امد ) مداهدا ىلا افورصمو 4 تاداعلا كلتا ًئ

 دحاوال اه هحوتلا ىف مراكملا كلت نم عاطتسا امو « تايلكلا نسال

 :قاقتإ و . ةنسلاو باتكلا هنيب امسح اهلفنو اهضرف تاواصلا ةماقإ نم « دوبغملا

 ف وردم نيد نيه نمل ءاسلاو ما هلا تاس لوو نيا اع ا

 لوقعلا 2 8 بتاسح 0 0 تداعب 0 ا رق ماحر الا ةلصو 4 ةعب رشلا

 براق الانيبةعماجلا للا قوقحو راولا قوقح ةاعارمو « سيئرتلا كلذ ىف ةميلسلا

 ىلكلاةلب اقم فىلزح ىلإ اهفرظنلا نكي ل ل ا 0

 فاتخ ام مراكملا نم كلا د دبع ىلا (همكحت) ةلك عقوم حب 5 0

 ا ا نوكف خسنتا مث نمز ىف ةمركم نورك نام لاو كفررعلا ابف

 ( خلا ةيلهاجلا ىف ةداع ىلع ناكنم وأ ) دعب هلوق كلذ ىلإ حوليو . رخآ نمز
 تادبعتلا ليصافت نم ىأ 27



 داهتجالا ل هأ نم اذهو . تايلكلا عمتايئزحلاىلإ عوجرلا رود (ثلاثلا) 7

 22 هلا قاتلا( يدعي و ناكر طا هيف ندا اعف قطو 16 تلاثلاوأ

 نع فرطب راصيتسالاىف رحبتلا هدصي ال ثيحن « ةيعرفلا تايصوصخ ا ىلع هل نط

 *17نودامهنمدحاو مومع لع ىرج وه الف « رخ آلا فرطلاب راصبتسالا ىف رحبتلا
 قيليام ىلع هل صخات ام ") لزم: ىلا كلذ عم تفتلي مث  رخآلا ىلع هضرعي نأ : ل ا 2 ديل رخل : 5:

 1 علا ايدبلاب فرد تلا ةففارا »اولا دخلو تعقل ىلا ويزن اكل ؟لاشلا ف
 | ف

 انعوصخو:اموعساريف ورح رورو قي قل | اوارادتللا

 نا نكت هنا لحاجات نم دادج الا هك كتف ناكل 21 دقو

 .كلذلو «اهيف هيلع موكحم اهبحاص ناف اهلبقام فالح « اهيف روهقم ريغ ء ال ؟ اح

 هرهقو هرظن تح اهيلع ًاموكحم تناك نإ و . اهيف هخوسر مدع ىلع تلد اهيحاص

 .ضرعتلاو « داهتجالل باصتنالا قحتس ىذلاوهف « خوسرلاونيكعلا بحاص وهف

 عازلا عقيف « ةبترلا هذه لهأب ىطسولا ةبترلا لهأ طاتخم امأ ريكو طل

 اءا هللاو همدع وأ قاقحتسالا ىف
27 

55 001 0 
 ملاعلاو « علا ىف خسارلاو ءيكحلاو © لا لل

 نا اسفل دا ملا راغصإ ىف ري هنأل ؛ لقاعلاو « هيقفلاو

 هدارم هّللانع مهفو « هيلع لوبحملا فصولاك هل راص ملا 0

 هتلاح ىف هب قيلي ام ىلع لئاسلا بيجم هنأ « امهدحأ » : نارمأ هتصاخ نفو

 هناف ةيناثلاةيترلا سحاص فال ؛؟ ص اخ يح ةلاملا دلل ناك نإ سرا لع

 را "1 ٍِرظ 0 «ىناث لاو 00 صاخحمر انتعا ريع ن 7 0 | 0 بيج اعإ

 0 | املاب لااا ل كلذ ف رظني ال هي املا بحاصو 6 تالاوكلا نع باو لا لبق

 )١( اضعب اهضعب ديقيو اضعب ابضعب مدخم بتارملا نأ قبس مك .
 نوت وكي الف نيفلكملا'لاعفأ صو تايصاوصتللا لاح 'رطنلا و ديالفنىأ"'(99

 عناملا ججح ىف افنآ هيلإ راشأ م٠ هب قلب امو نك ءآوس هدنع



 ف ةيناثلا ةمرلا دعب ةلكما

 ةفينح ابأ ا تبصأف ةكم تينأ ) : ىدج باتك ىف تدجو لاق ثراولا دبع نبا
 اعيب عاب لجر ىفلوقت ام : هل تاقف ةفينح اان تيتافزو ةميبقا او لذ ىنأ ناي

 : لاقف ىليل ىنأ نبا تيتأو « لطاب طرشلاو « لطاب عيبلا : لاق ؟ اطرسش طرتشاو

 ناحبست اقف .زئاح طرشلاوزئاج عيبلا :لاققةم اثنا ككاو لطلب طر خلا عيبلا

 اقفال و ةيدت يخاف ةفنح انآ تيتان اهلا لم ىف ايي لعن وفاتع ةفوكل ءابتف ند دان اا

 سو هيلع هللا ىبدهللا لوسر نأ ه دج نعهبب | نع بيعش نب ور قدح 0 اللاقأم ئرداد

 ع ث م ِ ع 2 0 3 95 0 0( 5 ٌّ

 ماشهانتدح ؛الاقامىردأ ال :لاقفال وقب هتريخأف يل ىلأ نب اتيتاف ١ طرشو عبب نعى بم

 ا ىئرتشا ١) : لاق سو هيلع هلل ىلص ىلا نأ هش نع 1 نع ةورع ند

 الط لا لعاب عيبلا زاجأف "7.6 قتعأ نمل ءالولا نإف ؛ ءالولا ممل ىطرتشاو

 نب دوعسم ضدح « هالاقأم ردا 6 لاقف 84 هوب تر ةمريش 00 تناك

 ىلصهّنلا لوسر ىم ىرتسا 0( لاق هليأ كمع نب رباح نع را'دنب براخحب نع كح

 زوجيف . ها 7 « طرشلاو عيبلا زاجأف « ا كلر سو هيلع هلا
 و 2 هنيادح نعد تاق اك هك ىلع هأبتف فق 3 انقفا مهنم دحاو لك ةرك نا

 رك : هيلع داعالا م رطاف اضراعم تان ردا نم هريغ را

 (اار< نص حاج مدهت) (91)

 ظفللا ف فاللتخا عم هك 0 6

 ةقانال ( لمج ) رباج ةصق ىف فورعملا 06

 جلا نع نيسيتا ىف هجارحأ 3(

 ىلارظنلا نأب نيلئاقو « ةيلكلا سأر نم ايتفلل نيححصم نونوكي هيأر ىلع هز

 اذهنإ ؟ دحاو ثيدح نم هتيلك مبنم لك ذخأي نأ حصي لهو . مزالب سيل ىنزجلا

 ىلع دمتعي و ؛ هآور ىذلا ثيدحلا ىلا دنتسا 2-0 0 نوكي نأ بيرقلاو . ديعل

 رن حجر ل ص را مدعل وأ . هل هتياور مدعل امإ هريغ هاآورام

 ج راخب وأ نتملا ىف وأ دنسلا ىف ثيداحالا ضراعت دنع ةريتكلا تاحجرملا نم

 ةصقلا هذهم ليثقلاف (هالاقام ىردأ ال) لك لوق لوالالاهتحالا دنأام رو . امهنع
 رهاظ ريغ هددصب وه ىنذلا ماقملل



 ( 2ر11 الار دابتسألا ىف لو نا فرطلا 8 ١

 ( مكند مل تلك ١ مويلا ) : هلوق ىفتقم ىلع لب 1 0 1 ا

 ءردو دايعلا حلاصم رك للا و اهلك ةعبرذلا 9 لوشيي ىأرلا بحاصف

 لكف . ءارقتسالا كلذ ىلع لد « اصوصخو ًامومع اهتلدأ تلد كلذ ىلعو « مدسافم

 00 الاش 0 ا ايلا كبش دقدإ اعيش رس 1 الاخ ءاادرب

 اكلاتي لااا و در تب فلا ضاخلا اذيفاا ماع ىلك هجو ىلع نكلل

 ناضراعتي الف « ىظ صاخلا ليلدو « ىعطق هليلد نأال « ماعلا
 ؛ داع جا ل قييكلا ءاللج ال تراجعا ةيرشلا . اره ىرحالتلاو

 ” 0 5 1 ١
 نحس ممراظنا تسد لاعال 4 عراشلا اهارحا م بيسة لع ىرح مهحلاصمو

 ان دعت اعإ عراشلا نأ ثيح ن م 2 ةياص اللا ُْى نسعي ىلع ص هل ىصتقم عا عانتا 0

 ه0 ع هم صولا تلاخ ام 2000 قالا عابتاو ٠ كلذب

 ىعلطقلا ماعلا ضراسالا ى ءظلا ص أو 4 ةعل ارخلا ماعل علا نك

 ل اوال هل كلان و لف ال اود 0

 ا( لل ا 2 ف اوراق طاقل لإ كايصتقم اود رج هي رهاظلاو . اقل آلا

 تراظن اهف رظنلا ىلا نيتقرفلا نم ةدحاو 14 و 300

 عل رخل مهف ُئ هن ليقعلا 8 0 ىلع ءانب لرحللا هيف

 كاذضلا كيع نع ل انالدلا فت بباب حا 6 ا 5-5 ادع 0 رش ل ع و

 كورقا ايلرللا و ررادلا دعاس نك ا ع
 000 10 ىثل 0 0 1 ناش نموت ىأ (0)

 0-0 كلا ىلإ اوتفتلي 0 0 1 «ةعيرشلا 0 تالا
 ةحاصمدل 3 0 م 3 م اوققدو ١ بِك ا

 2 6 ظافن"الا 90 ّ 1 0 ظنت نع ةناالثلاةمالا هال وه
 كسمت مهعيمج لب الك .ةي رهاظلا» ظافلألا تايضتقم ىلا رظن نم مهنمو . ىأرلا
 ةنالثلا كب داحل ا ىلغفللا ليلدلاب



 < ةقاثلا تر

 عم رمتسياال اذه ؟ عراشلا دوصقم وه هلو ىذا كد نار مقتسي كل

 : عراشلا دوصقم ىلع طظمحلا

 لايف صو اضاع ريتسالا تامل ربتعي مل اذإ اهمزلي ةبترملا هذه نالاد

 ايسر نأ ةمرلي قدلطالا لع ::- 505 تا 50225 1

 تاذك حصيال اذهو . مهنايصوصخم رابتعا ريغ نم قالطالا ىلع فلكم لكى ف

 راع ا اذه عم حصل اللف « عراشلا كا ىف مهفلا ةيلع رمتساامه لك

 ةيتر. هيصتمت 7[ ىلا لزاتلا هنكعذل ةسرلا نه 2 007 كلا

 داهحالا لع 0 0 نانا عم اح الف « دبتحلا

 ايف ىلا رظنلا شح هلاجملا تاك سان لا ا ١

2 ْ 
 ضوصتلا دخأو' ةلج نيابقلا ىف نم ايهادط 0ر1 ده هن 00

 نم هفلاخ ام ريتعب و قالطالا ىل إع نئائفلا يع نم كفل“ ىدطا اللا لع

 ل ل ا

 « ريصقت الو صقن ةعب رشلا ىف هعم مهوتبال ًادارطا ةعب رشلا ةلج ىف "هل درطا ماع

 ةلداالا تايصوصخر ابتعأ الإ هعم حمصي ال نفكملا تاع رفح راع أ 6

 ةلد الا ليصافتو تايصوصخلاو تايئزجلا ىف رظنلا وهو 6

 ندع راد 1 ل محلا نكمي الف ىأ (م٠

 لاقو «عنملاب مزج ةلد“الا باتك نم ىلو الا ةلأسملا ىف هنكلو ءددرت انه فاؤملاو

 برضو ( ابيلك رابتعا عم تايئزجلا صوصخ رايتعا نم دب ال هنأ لصاحلاف )

 الف ) لاق نانا 5 را الا عم ىوا دضلا 0 0

 تافتلالا مدع نمو ٠ هقفلا ةلمج اهيف ناف . فارط ا رظنلا لاممإ مح

 ةعجارمب حاضتالا مامت ةل د 6-2 امنإ ةلمجابو ( أطخأ نم أطخأ 5

 ابعجا رف ةلأسملا كلت

 ىاثادعراضرخأ دع سافلا راع ملط كالا شا 0
 ريغ ال ةليصفتلا هلد ل 5



 (هر 1 انا ةلاللا رابح الا نوال فرطلا ١

-ِ 
 عم د رامعأ ل ةلدألا ا 50 ا ها ٌ

 000 كا جاتحي 00 0 هحرد ىَ 11 | قركإ نأ هلاح

 ؛ رخآآ لحمي قيليالام اهنم لح لكب قيلي صاوخ تايصوصخلل نأ اهمو

 تن ور ل كا علال رع ىرخ نأ غوش ال هلك رت كلا فك
 5-5 اع 3 ينك

 مااقلا  ر نملكلاو انما ىرخ نا

 ةاقاسملاو « ضارقلاو 6 ةلقاعلا ىل اع ةيدلا نر 5 رعلاو 3 ضرعلاو 4 رحشلا ةركو

 5 ٠ هربعل قيلتال هب 00 ةيصاد - صاخ للكتاب باب لكل لب

 ور ا كدلك ناك ناو ماكح الاوت اقر ا ل يا

 - تايليكتلاو تايجاحلاو تايرورضلا ظفح ىلا الثم عجري عيا 20
 تت

 ك1 د7 رامعا رم ديالا ]0 نكعأل ةخاعو ان ع لك ايان ليرات

 هد هلأ م ُُه ها 0 كلذ را ارحل

 اهلا لك يف ىلا درعا كح قال كمل عبتتا م 0 00

 ةكرالا ع لصاع رع : تايجتلا ناكرأ نم نك ري قفحتم ةيارلا هده 20

 ىرجلا رابتعا وهو ءرخ 3

 كلذك ناك نملكو : هلوق ةلزنمم ىهف . ليلدلا ىف ىربكلا ةيضقلا ىه هذه )١(
 دابتجالا ةجرد قحتسي '

 تابجاحلا ةبثرم ىهو . ةدحاو ةبترم نم امهنأ عم ىأ )0

 اندرط ول اننأ هل مدقتو .'ةعناملا دعاوقلا نم تاينثتسملا نم هدعب امو وه ()

 ا عاب اذا. امأ تاير كلالارأ تاحاشاب كاد لكل تايرورفلا 5 ف بالا

 بترلا نماهريغىبعو ةبترلا كلت ىلع ةظفاحن وكي كلذ ناف اهم قيلي ام ةبتر لك ىف

 تايئزجلا رابتعا نم اذإ دب الف
 ىف تايجاحلا ةدعاقل لامعإ مئاَرعلل ةمدالا تاصخرتلا نأ هل مدقتو (:4)

 اضعب اهضعب ديقيو اضعب ابضعب مدخي بترلا هذه نال . تايرورضلا



 1 رطن لح اذهو 1 اماينزح ىسانتو 005 ل لوصولا رود (ىلثلا)

 ىلخ اذه. دااو ءاتفرد دو 1 2 لا نكي ل تكيذك

 قطوتلا هذونصقم اءإ تاطوصتلا تلاد ا راظنلا نا

 ؛ 0 هيلإ درو ءايمما لع ا نا لا كش لراطلا 0 ظ

 اع وهو نسال كيل كيل قارنا ل ا نا

 ىف هقفتلا نم هل مظتنا اثإ ىعرشلا دوصقلا قك نام را

 ريخ لادا فن نكت نافم هيلإل قرتاع ىلإ تر او
 يلكتلا نقلا ”ن آلا :ةقيمللا لو اةكا انعأ بغا نكت كلا دانت ب 1

 27 كلاب عل اطةيةيترملا هذهبحاص دحتال كلذ لج الو « مظتنا اهنم

 هاف . هترصن الو هدضعت مل ث تك ملولو « ةرصانو ةدضاع ةيئزملا ةلدألا هل

 داينحالاو ةطانتسالا.قام اذ نكست ةبيولادنه ىلا نا ك7

 واطملا رهو

 هجوأ نم منملا ىلع جتحي نأ منامانو
 « اهمارم تدضاعتو « اهقئاقح هتاحاف اذإ ةيثرملا هلسه بسحاص نأ اهم

 0 ىف ةعيارشلا ترام ىح :اعوطتم هدنف اه ناك ناهرملاب هل لصتاو

 نع هل دشن الو( درف اهدراوت وم كلنع لولا فالخم 0 0

 فرط نع هراعا نم كول فرط ترد مروع ا اا ا

 ىلكلا لبق ناف) هلوق ىفةلد"الاباتك نمىلوالا ةلأسملافعسوت هنابي مدقت (1)
 ىلإ كلذ دعب رظنلاف , اهرثكأ وأ ايلك تايئزجلا .ارقتسا نم الإ ايلك تشي ال
 ( خلا ءانع تايئزجلا

 هيلإ روظنم هنإ لوقي لب ىنزجلا نع رظنلا عطق هنأ مسي ال هجولا اذه (9)
 نم ىلكلا نوكت نأ دعب هيلإ رظنلل ىضتقم ال : لوقي هلبق امو . عقاولا ىف ىاحو

 لاح ادم فدراعلا» هام
 دارطا ىف هعزاني نأ عنالل قأسسو .ظابنتسالا ذنع اهيلإ ةبنتي ل نإو ىأ (0)
 ةقلاقلاو ةيئاثلا جلاب ذه

 اذإ باوج وهو ( ىنزجلا ىلإ رظنلا كرتيال ) : هلصاح اطقس انه لعل (4)



 رظطن لحم اذهو . امتايئزج ىبانتو امايلكى لإ لوصولا رود( ناثلا) 5

 .ناك . نإ و ءاكح هظفح نع 9و ار ىنإ 001 دنا رهتسا هنكل

 هل مأ اهفالخ ىلع وأ اهيلع صنأ : لئاسملا ىلع مطقلا ىف ىلامي الف « هدنع ادري

 ,ماكحأالا ىف داهتجالا هنم حصير لهف "'”ةبترملا هذه ىلع بلاطلا ّلصح اذإف
 فالملا هيف عقب امو « سايتلاو رظن لحم اذه ؟ المأ ةيعرشلا

 راس دق كلاطلا اذه قاكلاذإ [ىعرلا د وصقل نإ لوقي نأ زاوحال جتحمللو

 الو تحاحلا ينعم خلا :ضوشتلا قاف ل تيتو 1 اعتاب

 ا سلا ندد لطم ايقانع ملا ىف هيلع قبب لو « ضعبلل ًاضامافم

 اهتايصوصخ ىف رظنأ هيلع الف . فيلكتلا عبنمو ؛ ةلحنلا ةدمعو « ةعب رشا ةيلكو ه

 .ناكوا ذإ « ةدايز كلذفف رظنلا هديزي الذإ « الم 1 ةيئزخلا ايلئاسموا 0-00
 وم

 .تابلكلاك لب هقلعت راصىتح ؛ الو ةكباركلاذض اقم كارذالا قتلا قف 0

 أ هدفا نك تباع ةعو فلا تعارف ر قرد 12 عنا فنا ط وذ ناو

 .دصاقملا تايلذ ىلع ليوعتلاىلإ ةفرصنم هتمه نأ الإ , هدنع لازتال عقاولا ىف تناك
 ماسالا لع ملأ مكحلا هطابنتسا ىف ىلابي ال هنإ ىتح «. ةعب لا لروطا
 تفلاخولو تايلكلا ىضذتقم هدنع همكح ناكل هفالخ ليلد ىلع صن ولا لك ال مأ

 ةبترم هذهف . تايلكلا عم تايصوصخلا ةظحالم ىلا دعب لصي مل هنآل . صنلا
 "11 ار ى- لاعأ فاىأن كاتم و . هيلا ةثلاثلار ىلواألا ةيرملا نإ ةطسون

 هدمتعاىذلا ىلكلا ىلإ هدر زج صن هفلاخ اذإ ىّتح . اقلطم

 افاض]انرجاقباس اهامس ىلا:ةءعرشلادعاوقلا نمو ةللضفتلا ةلدآلا نمىأ -(9)

 5 راوندسفت هتاصعتساب ةيرلا هذه ضو هنا صوفا انأ.لابلا الع كيلوا مضر

 الكامنم هيغل !ديلقت لاوصاللا ترزعا نيفادا قوضألا قاد تح زاص: اا ةطيردلا

 ةياطا ىذه لعأا ري لق

 « باوبآلا رئاس ىف اهتالمكمو ىنيسحتلاو ىجاحلاو ىرورضلا فرع دقف (:؛)
 ةريتما تاب الا اعف عراشلا دصاقم تراصف . ءىث كلذ نم هيلع خي ا

 زيعلا لك هدنع

 ةيففاضالا ىأ (ةيئرجلا اهلئاسم وأ) هلوقو . ةيليصفتلاةلدآلا اهف دراولاىأ ()
 ةيبقفلا باوبآلاب ةقلعتملا دعاوقلا ىهو



 1 ؟ 86 ديلقتلا لهأ نماذهفةيلكلا اهدصاقموامكح نع ثحلارود( ا راودأةئالثهيلعر هةعب رسعل لعب لغتعملاا

 انإو 4 هبامسأ نع تضيبلاو لمس سلا لإ ل ا

 هل 5 رهظ اع رو م6 دعب 0 كش 4 000 5 ىنعع روعش نع اذه 5

 هتياهن ثحبلا ىبنب, وهف ؛ دعب روظي مل اعرو « 1 ال اق لكاتمملا ٌفاوظأ ضعب

 تالاكشإو اماهوأ هنع عفريو « ةبترلا كالت ىف هب قيل امج هنيمي كلذ دنع هملعُمو

 «همدلق اكرم 4 هأرح ىلع نايرحلا 0 اهتلازإ مقاوم لا هبال 04 هقيإ رط ف هل ضرعت

 مهتيلا طارصلا ىلع ثحبلاو راطنلا هأ ىسنيإ ىح هل أيدؤمو 8 هتثحو اعفارو»

 اهضراعيرو 4 هعزانتو ةيعرشلا دراوملا عزان 6 انه هناقب نيح بلاطلا اذهف

 هل صخلتت لو « اهدصاقمو بك لاضتالاو ره دا ف طن

 4 دايج تلا صلختي ْ ا 4 هن رظان وه امو ةايحألاا هدم حصبر,ال 2ع

 ديلقتلاو فكلاهل م هيف دهج امي هردص حرشني تيحب ةندب ىلع هنم وهالو.

 بت٠دسسد ىلع لصح م 00 1 | | رظنلاب ىلا نا د ىاتلاك 8

 ريصن لب 4 كت هضراعي الو نيقيلا هل لصح ثيحب 6 0ع ناهربلا هيلإ 0 8

 وهف 6 4و كيب قام ةحص ىلع ةلادلا تكلا هيلع 0 ادإ - كوكشلا“

 راملا ءوص ئدأل نيئيع قد نم بدعم 37 هلوصخ 2 لا نم بحعتب.

 « تايجاخ+ لاو: تاياررورشلا ::فجلتلا تيارا هناك ماهن كلة «نانكو 0

 انازيم نوكت يح. ةغررللا با وبأ ءىف اهتاتينا ءاضمتللا و« ام الكم را تانيسفلا)

 تاتك نم. اهتلدأ لع قضوطل!:(ليصاشأو هع كلا دعا رت 0 ا

 خلا ةنسو

 اخوسروأتاث ةديقعلا ح اص دي زي امم ةلوبسب ةديقعلا ن نع كوكشلا عف ا 0

 هعفد ىف ةيوعص دجب ال اب هيلع درويأم 00 ثدح هداقتعا ىف



 ( ةرشع ةثلاثلا ةلأسملا ) داهتجالا ىف لوألا فرطلا ع

 اولخدامل مهئاف ا مهعدب بيسب مالسالا نع مهجو رخ عراشلا نم رهظب ا

 ناكو « لاخلا رهاظ بسحن مهم نيدهحملا ممارم ئفءةاومعراو كيما رانغا ف

 داهخالا تسنح الإ اوزنمتن و 5 مهييعل مدع ىلإ راشأ دق رمالا تلاعب يف عراشلا

 واس الإ كل دك ةلاللإر لل نكم ل + تلظخم دابنجالاا كواذلوءا ع يضعلا ف

 رمتسيلفالحلاو قافولا ىف مهرابتعاو « اهيف رظنلاو اهريطستب دادتعالاو « مهلا د

 هاف . عاججالا باتك ىف ””ريرقت اذهو « 7 طبضلا مدع ىلإ ىدأ الإو هيف رظنلا

 مهفالخ لقت رومألا هذه تعمتجا
 ةهج نمو « فل اتلا لص- قملا لهأ عم هيف اوقفتا ام ةيج نف ةقيقحلا ىفو

 و اهنق فرات الا ىذاغتالا .ةّهقن كللذك ناك <اذإلاو' ل" ةقردلا تلضح "وفاتح ا "اه

 اصف « اعطق اهيف نوئطخ مهن فالتخالا ةبجو ؛ اهكحداحتاو متحصل ؛ ةقيقحلا «لز

 0 5" ا لصاح قافتألاف 0 م ع يف اه . رابتعا ا ,هاوقأ

 سك نا 16 هد مالكا ةلك نأ ةلأملا هذه عومم نم لد لاذ

 4 3 قاسلا هتلثمأو ةيليصفتلا هتل داب عضوملا ذك هل ةلاطالا حا هع 7 3

 باوصلل قفوملا هّللاو . فاك اهيف رك ذ ام نكلو
 د ةرشع ةثلاثلا ةلأسملا

 داهتجالا هلف اهلصح اذإ هنأو « مولعلا نم دهتحملا هيلإ رقتفي امف مالكلارم

 قالطإلاب
 داهتحالاب باطخلا هيلع هوت اهيف هيلإ لصو اذإ ىذلا رادقملا فرظنلا قبو

 * دان لارج يلطاك مادبلط و نسق ااذإ علا بلاط نأ كلذو دنا ءارآ اع

 ء اقح ناكولو ميبلا بسني ام لك دريف ٠ ميلطاب نم موقح زي م ىأ 1

 حصيرال كللَذَو

 هياعو . طرتشت ةيفنحلاو ؟ ال مأ نيعمجملا ةلادع طرتشت له اوفلتخا دقف (0)

 مدع طرتشي اولاق ةيفنحلاو . جراوخلاك امم رفكب مل اذإ ةعدبلا مدع طرش ىني

 عامجالا داقعنا ىف اريتعم هتعدب ريغىف هلوق ناك ابيلإ عدبرل ناف « ابيل[ اعد اذإ هتعدد



 0 ىوهلا عابتا نع أشن ام وه ىقيقحلا فالحلا انإو

 ةهجلا هذه نم عرشلا لئاسم ىف ذئنيح *!”فالخ الف . عرشلا ىف ررقملا

 « ىعرشلا فالخلا ىف ا اودتعا دق ءانلعلا ناف « لكّشم اذه : ليق ناف

 4 عاجالا شق مهو ربتعاو 4 عورفلا اهيلع اوعرفو 4 كامرا ىفاع ف مهلاوقا اولقتو

 مهلاوقأب دادتعالا وه اذهو

 9 اعايلزب كاي اودنعا 3 ااننال نأ « «امدعأ ١ :: نيوحيو ند ا جاف

 اهيلع ىتيم اهيلع عرفتي امو . ندب اهم لوص الا ىلع ىاكلذو ف

 + قداطاب لعرب نيعسم معا ا ني مدادتعا مس اذإ « ىباثلاو
 5 قدص نم اذ : 3 ةعب رشلاب قدصل ل نم قالطالا لع ىووهلل عبتملا اعإو

 .هّراصأ ثيح ىلإ ريصي ليلدلا ىفتقم الإ عبتم ريغ هنأ هب نظي ًاغلبم اهيف غلب و

 هارب كي نكللر 6 عرش عيو لب 2 اةلطم 'وهلل مميش هنإ هيف لاه ال لبق

 ىوهلا لوخد ىف ىوم ا لأ كراقق . ةياقنلا عابتا ة ةهح نم هبيلاطم ىف ىوطلا

 اقيأو . هيلا لع ليلك هلل اهلا ليغ ال هنا للا عا كرا

 عابتا وهو «دحاو بلطم ف نمل لع 3 داما ىلع ذسعلا دانا مهنم رهظ دقق

 طاف نم اهاعن كيح تانصلا تاسإ اي ايه كراع لام دعا 2

 صئاقتلا ىننو هيزيتلا ىتح لوح اعاج قيررق 1 اندحو نيشي رفلا لإ انرظن ادا اناف

 اذه لحال دق قيررطلا 8 مهفالتخاف ةلدالا نولاطم وهو ؛ بودحلا تاك

 ةيلوصألا لئالا رئاب تريتعا ادا انكهو .اعم نيرا ف كل
 اذطو « هيف ا كل مظعيو هدورو لكسرام اهم انف" اذه لإ

 عابتاب ىوهلا ابلخد ىلا لاوقالا عيمج ةعبرمشلا نه جرخ نأ مزلي ىأ 00(

 افالخ كانه نإ امل ةبسنلاب لاقي الو , اهنم بسحت الف . هباشتملا
 اوفداصي مل نإو  ىلاعت هللا هيزنت ىف قحلل نولاط مهنأ ىلإ فاضي ىأ (؟)

 مفالخ لئاسم نم كانه.نأ اح اهنف.ااوفلاعبدولا لئاذلملا" لسا ريتكك ىف قحلا يمص

 هجو مهل ناك امبرف « هيف نيقيلا نع فشكلاف ضوخلا بعصيو . هتاذؤلكشم وهام
 خلا مهجور عراشلا حرصي م كلذلو . تالكشملا هذه :بناج ىف



 ىوحلا عابتا نع أشنام وه ىقيقملا فالحلا امإو ( ناث لصف )

 ل « ةقدصلا هب ره ا « مايصلا هيرقت رح 0 3 ةالصلا هبرق 2 0 ةنلتخلا

 0 اوفلتخا نإو دوبعملا هلل حوت ا 8 نووفتم مهف : تادانعلا نم كلذ ريغ

 تراص عر اشلا دصقم ةباصإ مهدصق ناك ال نودهجملا كزدكت . هحوتلا تفاح

 ديعتلا مثدأت 0 الو م طل حصيال كللذ لح - 4 0 ض0 طوقو ةدحاو 9

 .ىرحن ىلإ ال , ىوم لا عابتا ىلإ مجار اهب دبعتلا ندا ” مدقت اك ةفلتخلا لادا

 دصقللا اهنم فرعتيل لب « اهسقت ال ةدوصقمب تسيل لاوقالاو . عراشلا دصقم

 ع 0 حصل الإ و ةهحولا دحتم ديعتلا ةركينا كيرا < لعتلا

 لمف

 ا ع م تا فالح 0 ف راما 0 0 0

 1 1 اصر تح ا عابضا ىلإ 1 ىوهلا 0 اذا 5 ءاوه هيلا هاما

 ةوادعلاو مطاقتلاو ةقر هلا ىلإ ىذا تقداللا قا رذدقلا ةماقاب روهظلاو 0

 .ىوملا ةدام مسحب عرشلا ءاج ام و ٠ اهقافتا مدعو ءاوه الا يفداتع ال" ءاسملاو

 4 ىوأم ا عابتا هيفام الإ جيتني ليلدلا ت أامدقم ضعب ىوطملا راص ادإو 5 قالطاب

 .ىوطا عابتاف : ءى# ف عرشلا نم تيد عرشلا ةفلاخو 3 عرشلا ةفلاع كالذدو

 «تالالض عدبلاتيمسكلذإو « عرشلا ىف لالض عرشلل عابتا هنأ نظي ثيح نم

 « بيصم هنأ مهو ثيح نم ءىطخم اهبحاص ِنآل « ةلالض ةعدب لك نأ ءاجو

 فولط اع دهر ع ءاوعالا لهأ لاوقاف "9 وح لامع الا و ءاوهاألا لوحدو

 هيدي الو« فالخلا "ف ريصتنأ كمل اللا نز "وه و: ةئلاخلا هلال ف
 , ل نأ هل نسل ديعخا نأ 54 نك قيلطاعأ عراشلا دضفف يرو حيجرتلا

 م نود نييليلد
 هتامدقه ضعب ىذلا هدابتجا ىف بصم هنأ مثوتيف « هبحاص 4 نقلا لل 0

 ىوحه ا ىلع ىنبم



 "5" كلاذك ةيارخلا 5 0 لك نإ لاقي د 001

 نم امهنيب مهبتسملا عراشلا 0 م نيفرطلا نبب ددرتلاف لو "كلام

 ىاوقفاوت لقو ) هدصق فرعت د لا دسرملا لمدن عابتاو 3 نيدهتحملا نم دحأو 0

 « هيلا عجرإ كن مونم دحاو لكل هعم ربظ ول اقفاوت نيدصقلا نينه

 ف مسسقلا ىلا ًامحاز نفلا قالا اذه راع نش 25
 ا

 لا لا عراشلا دوصقم ىلإ قدؤلا و زطلا ىف الإ فصلا ف فراح 10

 . اقافتا نايب ريغب هداهجا هيلإ هادأ ام دهتحملا عوجر نكميال هنأ الإ . دحاو

 ع لمعي نا دهمحملل 0 ال دإ 6 تندم انلو مأ ةئطختلاب انلقا نيل ءاوسو

 4 اصالاف 4 اة ةالنع ناك نإ كاد هأ زوحيال 3 اد ل ناك نإ وهريغلوق

 اذاف . رابتعالا اذهب دحاو لوق ىلإ نالوقلا عجرف « ؟” ةيفاضإ ةب وصملا لوق ىلع

 كونا ال نوفتم ةتيفحلا اف مهف ل

 لئاتم قى نيفلتخلا نيب امف فطامتلا# تادتلاو ةالاولا ةحو روح انه

 0 ىلع نوعمتجي مهنال « ًاقرف اوقرفت الو اعيش اوريصت مل ىتح « داهتجالا

 تادايعلاب 1 ند ديعتملا نس ف ما اي 5 ردؤم ريغ قرطلا فدانا ) ا

 دبتجما لمعنم سيلو ؛ هسفن 0000 كل 5200
 نحل مك لعفلادخأ لإ دشرملا ليلدلا ردح ايه ل نإ ها

 ولو . دوصقملا اذهزع وبنو ةكر اهيف - ىرتاك ةرابعلاف . رخآلا نود نيفرطلا
 ( نيدصقلا نيذه ) هلوقو . اديج ناكل ( خلا رحت نيفرطلا دحأ ىلإ درلاف ) لاق

 دشرملا ليلدلا عابتاب عراشلا دصق ىلا لوصولا وهو . دحاو دصق ةقيقحلا ىفامه
 هفرعت ىلإ

 نأو م ملا داحتا ىلع ءانب _ عقا ولا ىف عراشلا دصقل امهدحأ ةفلاخم ناف 5
 هيلع ل ليلدلا مابتسا ىل رعاة اعإ طا لا م اص هباصأ نع

 الإو « عقاولل ال . نيدبتجملا ريغ نم هدلق نملو هسفن دبتجملل ةبسنلاب ىأ (6)
 زوجبال هنا وهو « ماقحلا اذه ىف ىأ ( دحاو لوق ىلإ ) هلوقو ٠ باوصلا ددعت امل
 بيوصتلا لوق لع بيصم هريغنا درج ال , ةنيببالإ اقلطم هداهتجانع عجري نأ هل



 كارل هب ردلا ىف فدا لك نإ لاهدقو ( لصف ل ةريخع ةيناثلاةلاسلا)

 انف فوال ا ا 2 اهيف

 نم لاب ىلع نوكت نأ بج « فالحلاب دادتعالا مدعل بابسأ ةرشع هذه

 عاجإلا "7 ةفلاخ ىلإ كلذ ىدؤيف لهاستي الف اهاوسام اهيلع سيقيل ٠ دهتحلملا

 لصف

 لل ةقيفحلا 8 2 1 0 هالك ف را نم هب كمعلا امنإ لاشي دقو

 ا

 فالتخالاو ؛ اله لبق نيبت 5 دحاو لوق ىلا ةعجار ةعبارشلان|كلذنابب و

 0 لا راطا قاناصراغتب م نيفرط نيب اهمارودىللا عجار اهلئامىف

 هيلع عالطالا مدعو ةلدالا ضعب ءافخ ىلاو
 3 م

 ىنخام ىلءدهتحملا عالطا انضرف ول ذإ ؟ افالخ ةقيقحلا ىف سيلف ىلاثلا اذه اما

 يمال اقف هلح ال دقت كلدلف هنوف نع ' مجرإ هيلع 6

 ك0 ا دا ل ا ل ا
 مدنعفرصلا بجاولاو لقأف اتس تئاوفلا تناك اذإ ةرضاحلاعم تئاوفلل بيترقلا

 هذهو . هلا تاكو ِ ١ تونقوةروسلا ةءارقك ةبش هيفىنظ ليلدد تيثام وه

 دوحسل نضتعم ادا مثؤم 2 0 نك اهم أوقب راوللا توفل اهلاثمأ أو

 ةلدآلا هلوانتتنأ حصي قيقح فالخ رتولا ىف مهنييو ةيكلاملا نيب فالخلاف . وبسلا

 عامجالا لحم ىف فالخلا هتايثاب ل

 امهم لك هزررك ىذا محلا تاكا نللو عراشلا دصقم نع ىردتلا َْق ىأ 7(

 رخ الا فلاخ

 كاوا و درع لدتا دبا قي ةريغ واكل اماني كلذ عقار دقو 6

 نيلجرلا عب اضأ ركع دام هبأر نع حجر هدنعن كت مل ةلدأ ىل اع علطاو رخآ

 ا ةالصلا هيلع 0 0 الف 2 ءاوضولاو قمعت هنإ لوبي 0 3

 ةقفاومل عجرىتح عاصلاو دملاف كلامعم فسو ىنأل قفتا اكو . هبابحتساىلإ عجر

 اضيأ راصنآلا نعو سابع نبا نع ابيرق قبس امو . كلام



١ 
 ا

1 
1 
1 

 5١5 بابس الق افولا ىلإ عجري لب « افالخ ةقيقحلا ف دعيالام فالخلا نم

 ظفالا رهاظ نع فرصلا لوأتم ”لكدوصقم نإف ؛ يرطاو دامل 152

 هداف وقت كلذ كدا ءأتلا عيمجو “ لب وأتإل بحوملا ليلدلا عم م قالت هحو لا

 م ةيملس د ههه للا رهاو افلا فق انه - م دا : ىنعملا ف كولَخ

 )0 0 ىلع ءانب 8 ةملع ارا 200 قطا لحل مف 0 ”١ ههنالبوأ واع ك6 ا 1

 كلذ ها « هيف كلام -

 أ اوفلتخا امك ا | 0 درح قى هفىالحلا ( رتاعلاو)

 قدصب سيل ثلاث مسق من م مأ ؟ ةصاخ بذكو قدص ىلا م قنم وه له : را قإ

 ضرتلا كلذ و : هيلع ىفتم ىملاو < اا اق ا

 باهولا دبع ىضاقلالاق . امهيف مدارم ىلع ءانب ةيفنحلا عمامويفرظنلا قلعتي بجاولاو .

 هب هلعاف 2 مارح 1ك هب اودارا نإ 5 « ؟وه بحاوا رثولا 0 ةلاسم ق

 اولاقو كلذ اودي رب ناو“ ةلد الا هأوانتت نا 0 غم ّى مهندب و 6 فال اف

 حصير. ال ةرامع ىف فالخ بحاو ا هفصوف هلعاف حرج الو كرت ©” مرحمال

 نمىعرشلا كحلا فالتخال بجوم لا مهفلا فالتخان وكي ال فبككو 0

 نإو مهن ال ؛ هضرغىف رهاظ ريغ هلك عساتلا هجولالب را شل

 درجبو . دارملا ىنعملا ىف ايقيقح افالتخا اوفلتخا مهنأ الإ ليواتلا موزل ىلع اوقفتا

 لوقي اكأطخ فالخلا لقن لعجيال ليوأتلا لصأ يلع مهقافتا
 ١ : رمع نبا نع ىراخبلا هجرخأ 0

 ذخأو ؛ هعفرو هقرط ض عب ىف هل وار هنأ عم ثيدحلا رهاظب كلام ذخاي مل (

 ةفينح بأ هب لمعلا كرت ىف كلام لثمو . هب لمعلا كرت ىلع 3 ا

 هيف اهثاحأو نيفرطلا ةلدأ لقن ىف أطو را 500

 ةرابعلاف فالحلا ريغ تلاثمسق وهو ٠ لاح فاللخ هنإ هلم ىف نولود (

 لكىلع ايقيقح افالخسيل هنأ عقاولاو . حالطصإ اضيأ هلعلف . ايظفل افالخ ىمسملا
 انلتخم 1: رخآلا لإ نظن ام كإا لح ظن ول ةنال لاح

 0 هلا هجولا ىلع ال الاثم هنوك حصي هجولا اذه ىلعو (ه)

 صضرف وه لب“ ءادكرتب تفلكملا أي, بججلا و ,هدنعل رتاولا ,نآلا ءازتولا ىف ةضنحلا دنع

 70 رجفلا ىف عرش ولف انوه ةكصلا ىأ رار اكره لع



 2 د هال كل الار دايجحلالا ف لو ذل[ ككززفلا "ا

 هتزاحإ ىلع لب « هريغ رم ىلع هب أوءزق اع اوءرشي سل مهل تافارقلا هوحو

 ةقيقحلا 0 شيلو )2 تارايتخالا 0 مهدي فدا عفو امو 4 هيحصل رارقإالاو

 ايوا كاكا فما زغ قايورلا ناك“ فداك

 وا ىلع دحاولا رم ا 0 هيب ها عقي نأ ( عباسلاو )

 «حيجرتلا ف ا رك رو را

 مازعلا ىلع ىبم فالخلاا ذإ ؟ افالخ رقتسع سيل اذهف . ةصاخىلاعملا عيسوت ىلع لب

 هيلع ذل ىح تاكا نم هربغ ىلع هححرب, ل الدب هدلضعل الا لئاق لكك

 اذه لثم ىف مالكلا سيلو

 زاجما ىلع موق هلمحيف « دحاولا ىعملا ليزنت ىف فالحلا مي نأ ( نماثلاو )

 اك لا 0 الج او رش قكيراط! ار ةنيقطلا لع موقو الثم

 لمح نم مهنش ( "ىلا نم ل 0 و تالا نو رم ْى

 ليصحم ىف قرف الو « زاجلا ىلع امهلمحب نم مهنمو « امهقئاقح ىلع توملاو تايحلا

 8 مدل د لوق مك ريظنو : أمهشيب معمل

 ايلا لا سب اي نم اهل رهاَظو -

 او 1 كايرو رار نإ هيف ا ىد لوقو هنايب رم دقو

 (اهيف ءىنثال ءاضيب راهنلاك : ليقف ( مب رصلاكت عَيمصأف ) : هلوق كلذ لثمو

 نيذللا نيداضتملاب 0 0 7 رمل ارك هك كال اك انالاك

 نا
 0 رس 2 5 مساتلاو )

 رتاوتملا ىف مهني فالتخالا ىنأتي الف )١(
 ( خلا قرف الف ) لوقيس اك« لم ىأ ىلع هيلع لصحن ىأ (؟)

 دعاسي|ه ىلإ هرهاظ نع ظفالا فرص رع اوقفتا نإو دارملا نيعت ف ىأ (+)

 ( اليوان قاتعا زو ) لاعت هلتزرققل كل "الا ىعع همالك ىف لّبوأتلاذ : ليلدلا هيلع



 5191187 بابسأال قافولاىلإ عجريلب « افالخ ةقيقحلا ىف دعي الام فالحلا نم

 ىوس اهف ماع 1 موهفلاب نولئاقلا فلتخمال اولاق 4 كلذو : الوأ مومع هل موهفلل

 نوفلتح الامم وهو « هب قوطنملاب تسيل هنأ اودارأ مومعلا اوفن نيرذلاو « هب قوطنملا

 ءنولخ . ةلأتللا لق نوكك داق! انتل ديو كلتا 0
 ولج اا لعالم ل رح

 ةبسنلاب لاوق الا فالتخاك ٠ مهسفنأ ةصاخ ىف داحآلاب صتخم ( سماخلاو) 2

 لثف . هفالخ ىلإ هب ىتفأ امع عوجرلاو داهتجالا ريغت ىلع ءانب « دحاولا مامإالا ىلإ

 لوألا لوقلا نع مامإالا عوجر نآل . ةلأسملا ىف ًاقالخ هب دتعي نأ حصيال اذه

 ني ارض ف1 "حنو لوالل هنم ”حآر طاف ملال وقلا ىلإ

 نع ةمب وغلا نأ ةنأدسم ىف قاما لع لدا وا الر 2 ير عزانت

 ما ا إء هجولا اذه نوكي دقو . كلذ ريغ اهيف حصي الو « دحاو لوق

 نحر ا عجري مث نيلوق ىلع ءاماعلا تفلت نك

 8 نيارحابلا كاراجتلا 50 عوج كو )2 لضفلا ايرو 2 0 08 اع نبا

 ففدلحلا نئانبا ف ااذطب لت ركع نأ جو دان يامل اعلا لي
 ىفءارقلا فالتخاك يسحلاىفال لمعلا ىف فالتخالا مي نأ ( سداسلاو )

 نك معي ال را مساع ىتح هب دتعم ريغ موبفانآل ؛ هصوضل

 « مهريغ نيبو ايعرش 5 اليلد موبفملا لعجب نيلئاَقلا نيب فالخا ىف سيل فلؤملا مالك

 دضعلا لاق أك « مهسفنأ ايعرش اليلد موبفملا رابتعاب نيلئاقلا قيرف نيب فالحلا لب

 امومع هلنأ ىف اوفاتخا موبفملاب اولاق نيذلا) اذه هرعت 6 ا حرش َ

 ققحتي مل عازنلا لحم ررح اذإو . ىلازغلا هافنو . مومع هل رثكألا لاقف ال وأ

 نمت هوقن نيل ىأ (خلا اودار أ مومعلا اوفت نيذلاو) فاول | لوقف ها ( فالخ

 2 ىف طوسبم فالخ هب ققحتي ال كلذ نوك هجوو . ىلا زغلاك موبفملاب اولاق

 هيلإ عجريلف هيشأ وو دضعلا

 امبمب رحب لإ روومجلل هيف افل اع ناك ىذلا امهلح نع ع دن ( ١)

 تبث ني ديو :يوتف ىف هلواألا فاتك نم ةرقع ةيناثلا ةلأتتملا قال ا 0

 امهعم رمع مالكو عفار نب ةعافرو



 (ةرذع ةيناثلا هلكلا 3 دابتجالا ىف لوالا فراطلا 7. 5 ١

 000 رشا د 1 لاوغ الا دحأ د لن تلال وز

 نجي ايام الا يشرب 7 تارعالا وب رق تف ارت تسل رولا

 دمار * عضولا ىل تا عجار ىوغللا رظنلا نآل « دحاو كح نإ

 ( نيوقملل لا ىلاعت هلوق ىف اولاق اك « لاعتسالا ىف ىنعملا ريرغت ىلإ عجار

 : ترقي كلفت دس نس 3 نمر الاي نيلزاتلا ليقف, ب رفد ىلا

 اه ّح
 6-0 ْى 2 ع

 هى ف 1
 اة[ قو 0 أ” مهوحفت ةيهادمأ : ةعراق اوعتم ا ا

 هلأ ف 1 أو نخل 5 0 دراوخ 7

 أ ؟ ابارعإ نيضرلا بما نايل نطأ نركار 21
 ا عا عرالا نورفاسملا لوو الل لاثللا ىفن -. لوألا لج نيم رج الا اذه مز

 رابتعالا اذهب نوكبف «.اهف لوزنلا ىلإ ةرورضلا مهتأجلأ رفقلا ضرأ الاب نيلزانلل
 1 كن فاسملا يعم نايعا» لع ناك ناقاك قماقلا ةكدسلا 0# قا و .ءاراج

 - قاتلا لاثللا ااذكآو املي الا يفلان م د راوكل هك ب ةفسح  نووكعس: لكلا هه

 مظعلا قمل مهمهرو مهعرق مهيلإ ةيرسلا لوصو نم مزلي هنأ رابتعاب ناك ناف

 ا ةقيقح هف تققحت ةعراقلا نم نى لال رابتعاب ناكشإ ا راكف

 ا لا علا ا لان لد ده نأ قمح لاثع تأي ملف ٠ امهقباس مزلام

 كاكا هلاسملا ىاذل دقت ىذلا ىلاعتمالا ىدملا نصمت © لاعب نأ "الإ" عارعالا

 :تاماعملا و نتا رقلا ةطتماوت مفي ىذلا ىلاعتسالا ىنعملا نأ ص رسللاو مومعلا نم

 مالكلا ريرقت نوكي هيلعو . ةيعرشلا ةقيقحلاب هبشأ ةقيقح نوكي لاحلا تايضتقمو
 نيركم انضرأ, ةقفح ةيلاعتسالا دصاقملا بسح هربرقتو ةقيقح عضولا لصأ ىلع

 1 0 املإ راشملا ةلأسملا عجار . نماثلاو لوأالل ارياغم ثلاثلا ببسلا اذه
 همالك ميقسيو

 ةيهادلا ف ازاجم تلمعتسا « ءىثلاب ءىثلا برض وهو « عرقلا نم ةعراقلا ()

 مهعرقت ةهاذئأ د قوءاغشلا ل ( ةعراقلا ام ةعراقلا ) ىلاعتهلوق ىف مي: ةكلبلا

 لاح لذ ىلع فرح ظفالاف . مهعلقتو

 ١) ):4قيقح فالخ ىلعاينبم ايقيقح افالخ نوكي انه نيبتاكلا ضعب قار لع .

 لوقي ىعرش ليلدب سيل لاق نمو هما كرمال اليلد موبفملا ربتعي نف :



 ؟ ١18 بابسأل قافولا ىلإ عجري لب « افالخ ةقيقملا ىف دعب الامفالحلا نم

 هقيقحم بج ام عضوملا اذهو . علا لئاسم ىف مهمالكو ةممأالا ىواتف ىف كلذكو.

 قافولا الق" نأ.اك «"أطخ ةيضللا ى ايف فداحألا هلا و

 حصيال فالخلا عضوم ىف

 : ناسا "و فدانا لقشاف اذه تبب اذاف

 ءيث كلذ ىف لسو هيلع كل ىلا نع رفا قاركاذي نأ (اعدعأ)

 « ظفالا هلمشي ام ضعب لوقنملا كلذ نوكيرو « مهريغ 1 ذا كم يكد ّغ 1

 نو رتتفملا اةيطسم تافب الحلا لش ام حا ا نإ ركاتلا تلاد 7 :

 < لييحر ليقو © قاقو ريخ هنألا لا قءاواش 5 فال 0

 نآآل ءامرب "0سنين لاسر
 :لزنأ ىنلا نلا ني :انكلا و :ثيدحلا ف ءاح كلدلو لع ا

 اذادلا اهتم نالا ركل د متياةلج نال فوكس 8 لول ا
 ىنعم ىلإ عجرت ثيحب ىنعملا ىف قفتت ءايشأ لقتلا فرك ذي نأ ( فاثلاو )

 ظفنلا .كفداتملا لغالم

 را نيط# كفو ىلا اهل ريط هنا[ ماسلا ف اراك "د

 وبرو 6 كح أو ل 0 أهيق ريسفتلا نون 6 دحاوب

 نملا ىف اولاق كدت" .روفصعلا نم 0 دنطلاب ريط : ليقو ؛ انك دل

 : ليقو « نيبجمرتلا : ليقو « ةولح ةغمص : ليقو « لك ويف رحشلا ىلع طقسإ ءى

 وهو ةقفاوملا ىلع هلمح حصي, اذه لثف . دماج :لسع : ليقو « ظيلغ بر لثم

 أهسف رهاظلا

 تاكفأ فالخت ةقيقحلا ْق قل ىدلا ىاتلا يرَصلا ف فالخلا ل ىأ 01(

 ليق اك ظفل ةدايز ىلا جاتحت ال ةديج ةرابعلاف افالخ هلقن ىف نيلقانلا تعقوأ

 كيسنلا/ ف ملا البق ام فؤلخ كالا ف ءاراعس عار ناك نا 0 0

 دحاو ىنعملاو ةرابعلا درجم ىف فالتخا هناف ىباثلا

 را



 ريالا اةلاكمار تابتملالا ازد الا:كرطلا 5 ١"

 ها ا ا

 اهيلع هيبنتلا مدقت دق للع ىناع هلو . ةياور 0 ) 0

 لاو دايس "ا

 همدعو خسنلا ىوعد ( عباسلاو )

 فراح لاك اهريذو ةحابالا/ لمت ةوعوب ىلع ةلدألا ةووو ( نماثلاو)

 ا

 تاءارقلا هوحوو 1 ا ىلع ريكلاو ناد هلا قى

 ءهب هيلعف ليصفتلا دارأ نمو . هباتك ىف ديسلا نبا دروأ ام مجارت هذه

 اهيف لوقلا قيقحم هب نيبت مدقتام ىلع ركذام عيح ضرع اذإ ع

 قيفوتلا هللبو

 #* ةرشع ةيناثلا ةلأملا 2

 : ناب رض وهو « قرا 4 ل وا 0

 دقو . ةعيرشلا ىف هب عوطقللًاملاخ أطخ لاوقالا نم ناك ام « اهدحأ »

 هيلع هسنتلا مدقت

 0000007 كللكلا مدلل نفر نوب كيوتل د رفا ناك ب40 قاتلوا

 1 د تلسلا رع نايات نو رسملا دعشف . ةنيلاو ناتكلا ريش كلذ مقيام

 م10 02 1 راد حلاو نا تلا ردا باكل طنا

 002[ 2 لولو ايس (نكمأ اذإ اوف لاو.« دسلرلا عك

 ةنسلا حرش ىف ىقفتي اذكهو : هنع اهيف فالخلا لق حصي الف لئاقلا دصقع

 © ادام مأ ؟ تاغلاا مأ ؟ ةمايقلاموي علل نك اكو ناك اف ءاعسأ ىه م له 0

 اص ظفللاف . ةفالخلا ماقم هيضتقي ىذلا هن ليو ةيولع شالا ءايحأ مأ

 اذه ىف صوصخلا دنع ازاحجم نوكي نأ مزاي الو صوصخلاو مومعلل

 ىرجبالامو داهتجالا هيف ىرجبامو هطورشو سايقلا لصأ ىف فالتخالا 0

 دق كالا ف ف لا لد ل الرمال ل دال تعال
 لجبا ولا يملا | نات ها درج و ةراسب ايع ارعلا كف ىأ "()
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 ةروصب .مالكلا؛عاونأ نم .دروي امم كلذ هابشأو 00

 5 ليلقتلا ةروصل رتكتكلاو 6 مدلا ةروصب حدملاو 4 ريا ةروصب 7ك هريع

 اهسكعو

 0 ا هدد 0 لالعتسالا نييب::ليلذلا نازود (تاقاور

 باشا الا ردقلاو رجلا 0 هاك

 ( ني دلا“*” ه فها ركل و « صوصخلاو مولا ني 0

 0 0 دارباك ) لات ناو 1 ملا نر 1 د١

 ىلا ع ريا م عأونأ نه هرئذ ام رئاسل عجارلا ) ابسكعو ) هلوق دعب هعضومو

 (ردق) ةيلك لمح بع هلك اذهو . م عون لوو الا الاثم نوكس يد لإ

 ةفوطاوإ تلا داما مرزجلا ماقمىف نإ هيفلمعتسا امم نوكيف ةردقلا نه هلع

 تلمح نإ امأ . ملعلا بجوم ىلع هيرج مدعل لهاجلا ةلزنم بطاخلا هيف لزن امم وأ

 نوكي الففءاضملا ردق هنأ وأ (هيلع ردقن نل نأنظ) هلوقف اك قيضىنعمب اهنألع

 هفاحلاب

 ديحوتلا فانك 5 ع راخلاا ف كو

 هنأ هيف نيتي مل ثيدحت ذخأ مهنم الك ن اف ةرشع ةثلاثلا ةلأسملا ىف ىنأبس (؟)
 كلذ ناكف . جتني ىتح هيلإ هريغ مض ىلإ جاتحم ها مكح جاتناب لقتسم

 مهفالتخال اببس
 رهاظ وهو . هريغليلد هيف ظحالي م ليلد داىلإ كيلسأ ابنم ءىذل لئاق لكف 0

 0 000 ةحلاض لمح ال ادهن كانك لا 1 1 ا لل

 امو ؛ ديحوتلا لئالد دعب هنف هارك الا روصترال ىأ ؟ قيقح ربخ وه له .(4)

 ىف اوهركت ال ىأ ؟ ىبللا ىعم ربخ وه مأ : هاركاب ةقيقلا سياف اهارك] رهظ

 وأ (نيقفانملاو رافكلا دهاج) ةب' اب خوسنم ماع وهف هيلعو . هياع اوربي و نيدلا

 ليثمتلا ةحاض ىناثلا .هجولا لع ةب 'الاو .. ةءرجلا اولبقنيذلا باتكلا ل هأب نصوصنخع

 مومعلا نيب هنارودلو ءزاجملاو ةقيقحلا نيب هيف ظفللا رودي امم ثلاثلا مسقلل ا

 همدعو خسنلا وعلا و ص وطخلاو



 م ا ار دابعالا و نوأالا كتل 07 00

 ا ار ديفا 1 كانا رع الكولا لق جر ادلع 112
 ( يزن ©0 رت امؤ)

 « جريام » : م اقام 0 ا نارود ( ىلثلاو )

 امو» . (ض رالاَوَساَو 0 و9 0 0 3 دا هد درفملا ظفللا ىلا

 را نسمي و 0 م 0 !١ 0 4 هلاو ا نا 2

 0 هنموؤ . ِ؟ ا ةروصل عنتمملا دارياك 8 يك رنا ةهح ىف ||« عجرم امو «

 ( بيطلاملكلا دعصي هيلإ) هلوق دعل هعفري فن: ريمضلا عوقو الول 0 1 0

 ؟ لمعلا مأ ؟ ملكلاوهله : عفري لعاف ففالتخالا ءاجام ( حلاصلالمعلاو ) هلوقو

 ديحوتلاوه بيطلاملكلاو ؟ لمعلا مأ ؟ ملكلاوه له لوعفملا زرابلا هريمضكل ذكو

 اق ناعالا ريع لاعف اللاوو لا وقاد ىف املا كاع لاإرب رك الا تار لع

 اكان اذه لثم ةمحل ىف رظناو . الوبقم هلغج وأ هكربو هناوقتو رخ ا

 دوجول نيريمضلا ف لاّتحالا درجبلهف ٠ ىناعملاوأ نيينعمالعضولانم هيف دبالهنأ عم
 كتف كب ككرلا تاتش ام

 (ىسيع ) ظفل مدقتو ( ملع نم هب مهلام ) هلوق مدقت دقق ؛ هقباس لثم (؟)

 نم « انيقي ملعلا اولتق ام ىأ ؟ ملعلل مأ ؟ رهاظلا وه اك ىسيعل هولتق ىف ريمضلا لهف

 ظفلف اضيأو . ساس الاف اكزا وهو . هيف تغلاب اذإ ىأرلاو معلا تلتق : مهلوق

 ؛ ىننملل مأ ٠ هب نقيتم ىتنلا ىأ : ىننلل عجري لهف ؛ نمو ىنن دعب عقو دبق (انيقي)
 هلوقل ادكؤم نروكف 11 طففا طوخ ل“ مهدنع الصاح سيل نقيتملا لتقلا ىأ

 نيرمأ دعب هيف عقو ديقلا نوكو بيكرتلا نم الإ اذه .اجامو ( نظلا عابتا الإ )
 الإ هدوعل نيحلاص

 در اننا امرنا لورا كاكا عز
 سيلو هيف نيس مل اذهو ؛ فالخلل اببس هنوك هيف ربظي مدقت ام نأ ىأ (:4)

 لعافلل مأ فرظلا ةفاض“الا نم ناكأ .اوسف . ةيا الا لثم ىف فالخلا هتيبس رهاظب
 ليللاىف انب ميركم لص الاناكن اف . زاجم وأ ةقيقحهنأ ةهج نم الإ فلتخي ال ىنعملاف

 دانسالان اك نإو « ةقيقحن اك اعاسلا فرظلا هلحم لحو هملإ فاضملا فدخ رابنلاو

 ىنعملا ىف افالتخا نارودلا بجوي ملو ايلقع ازاجم ناك فرثلا ىلإ
 ؛ سكعلا نم ىأ ( هنمو ) هلوق نوكيو ( هسكعو ) ظفل انه طقس هلعل (5)



 ؟١11 ةرشلا 12 نب فدل تاعأ نايا( ع

 1 : 0 3 1 4 ١
 فلاح 1 حاصلا 0 نع لع امو 0 عزانتو قفا كلا راثم أمماف 6 مهغلا

 نإ رزقت ان ةقفاوم ىلا يصتف اهانعم لد 2 هدرا ادهش ل نا

 لكىف مزال اهرابتعاف ؛ نامعاالا تال اهب راشعا لع بمستا لاما اود تال

 معا هللاو ٠ قالطالا ىلع 2

 6 ةرشع ةيداحلا ةلآسملا +

 دقو . ليصفت كلانه عقي ملو « ةلا+ا ىف فالحلا لاحم ىلع مالكلا مدقت

 ىف اهرصحو : ةعيرشلا ةلمح نيب مقاولا فالملا بابسأ ىف اباتك ديسلا نبا فلأ
 : 9 ةيناع

 ةكاي ءلعلو . اتال واللا اطال ان ناك مقاولا كارتشالا ( اهدحأ )

 ةبارحلا 2 ا 1 ) ل درفملا ظفالا 0 8 )» كارتشا 2 ماسقأ

 الو باو 510 لو )رعي بى رصقلا ف ةسراتلا لاوس فا 8ك

 ةدسقم فدع قررا »ىلا كوبا اهنم و رحبلا نافء ةدسفملا كلن ساو ردنا نا
 تعا حلا ىرورضوهو حاكتلا لصأ لاطبإو لب اقذف ساو دكا

 ضرعتلا نم اررض دشأ وه ىذلا ل املا اذه ىف عوقولا ةيشخ لوآلا

 ناك مهضعبو « ةءافكلا ضورف نم اهلاثمأو زئانجلا نوكرتي اوناك مهنأ نم )١(
 هنأ كلام نع ىور. ام اهم مايقلا قيرطىف ضرتعت ىتلا رد انملا ةيشخ تاعامجا كرتي

 ةياضأ سلسلا اك رت نأ اربط قيتحتتلا ديع هيكل, 5 ال ئاميزع و تاس ك0

 نر امل ةقفاوم ةينيعلا هتيضق اذهب تراصف . دجسملا ةراهط ىلع هنم ىثخ

 , .ايشآلا وأ نيئيشلا دحأل اهنأ قيقحتلا : عماوجلا عمج ىثحم ىنانبلا لاق (؟)

 كازتشا واذ ةنلغاو "ىئازملاواقانفلا نس نا ذاع يالا

 نكس ناكل رارضالا عقب نالاةلمعع كل ماغدالا ناف (+)

 .لمتحيو ٠ كلذنع اوبنف ء رمع أرق هبو ء رسكلاب رراضي لصألانأ ىلع ءانب ةدايزلاو
 امههلاصم ليطعتو املامعأ نع امهعنمب امهلع رارضالا عقيب نأ زوحياال ىأ متفلا

 ةياغ ناك ىذلا ماغدالا أله عقوم لمجأ أمو 6 حتتفلاو كفلاب ىأ دوعسم نأ ف ةوع

 ايقيقح فالخلا نوكي نال لحم الف . اعم نيينعملا هنمضتب زاجبالا



 رك انما صعب اهقيرع فا قل نإ او ةيغر كلا حلاصلا ةماقإ ( مو

 لا لاو لزعلانيب قرفي مل ليلدلا نايرجىف ل املاربتعي ملولف . مدقتام ىغتقم وهو

 « ةنسلا قرافي داكي سايقلا ىف قرغملا نإ : لاق ىتح ناسحتسالا ىف غبصأ غلاب دقو
 لام 0 2 هرب كلا هلذ الاوت علا دامع ناسحتتسالا نإو

 ةاروا تلال روم الا نأ ىو ( ىرخل ةدعاق دس اضل ل داع نسق )

 اع 2 ىضرت ال رومأ ج راش نم اهتفنتك ١ اذإ:ةلليكتلا وأ ةيداكلا نم اهريخوأ

 ريغ نم ةعاطتسالا بسحب ظفحتلا طرش ىلع حي حلاصملا ب بلح ىلع مادقالا ناف

 _ عاستاو لالحلا قرط ٍقيَض عم لايعلا توق بلط همزلي ىذلا رم 0

 اب مهل باستك الا ىف لوخدلا ىلا ءىحلي ام 50 تاهبشلاو .مار | للا نموا

 0 8 رملا ةدسفلا نمزرحتلا هيلا لوئي امل ؛ عنام ريغ 500

 كاد اتا لثم ىف حاكنلا ىف اذه لثم ربتعا ولو . ضرعتلا ةدسفم مقوت

 روت هك نط مق ناك ءاذإ علا بلاط كلذكو . حيحصريغ كالذو . هلصأ لاظبإ

 الا اهتماقإ ىلع ردقي مل اذإ ل فئاظو ةماقإ و زئانحلا دوهشو « اهاريو اهعمسي
 ايلا ل رع ولالا تلت ترابا انه عرج داق. ئمت ربل الكا ةده ا
 .قح امهمهف بجيف عزاشلا دصاقم نم موهفملا وهو . ملاصملا دعاوقو نيدلا لوصأ

 .ماكحالا نأ مأ ؟ لآبلل رظنلا ىلع ةنيملا ةحلصملاب سايقلل صيصخت اذه نأ ىعدب

 ل الو ٠ هقلخ ىف هللا ةداع ئرخ ىف. هلاعلا أ ةرمتسلل ةداعلا' لع يت ةيعوشلا

 نأ امانا دع دج كناف ةلخلاب و ؟ نايحيالا ىلا جاتحت ىتح انه ةيوسنلا لصأل

 ..سايقلا لع لسرمل لال دتسالا دقت ناسحتسالانأ مهفىلع همالك ىنيي ةرات فلؤملا

 دان اع علا همك ل وأ نم داع عبتتب لعب اك اماع هلعجي ةراتو

 هفام تفرع )١(
 يوكل ليلعت ( لوؤي امل ) هلوقو . حاكنلا نم عنام ريغ مزاللا اذه ىأ ()

 .ةدسفملل حرش (ربتعا ولو)هلوقو . لوؤي امل ناب ( ةدسفملانه ) هلوقو . عئامريغ

 ناوسصلا ل! لاوؤنا ىلا
 ,نم عقوتي هلاك ذر ىم كلا عقوتت ىلا ةدسفملا ىلع ةدئازلا ى ءأ 6

 أمل ارظن « , حاكنلا نم هعنمب ال انكل : مارحلا بسكلل ضرعتلا ىه هل



 6 ةادحتالا عامل ركل

 مومعلا صيصخم نايري ةفينح ابأو اك لام ناف « درطا اذإ سايقلاورمتسا اذإ مومعلاف

 نسما + ةحيلاكل اوم نأ حالا ل ادعوا: ارا ا ا

 1 ناي ريو « سايقلا فالح دراولا ةباحصلا نم دحاولا لوقب صخم نأ ةقيا ١

 . اصيصخم تتبث اذإ عرشلا ةلعل ىعفاشلا ىري الو 4 لطقنو مايل نفيد

 ىقتقم' نع زانصتقا' ريغ نقع كعك الا كارلا ا تكا“ زل

 ماعلا ساينآلاو ماعلا ليلدلا

 ص عامس نم هيبتعلا ىو . 1 زيثكا ملا اد نا علال كفك

 نيب الأ نودداولا هدأ كتف تل يا اتف دحاو ر فاد ينيك

 لاوخالا هنح نك ام هشفنم' فينك نافيةب ”رقأ ىدلا هكطو رع دلرلا ؟ساتس

 ءطولا نم لزعلا ىعدي ن ىشا هيف اكر مشا ما 5 هراكنإ لل ل قيل :

 نكن 0 هلكا نادال لا غيصأ لاقق هب رقأ ىذلا

 ءاكولا نإ ادم ع أ قاب[ 3 ىو نو رو 0 فول

 تمت نقع + سايق وم يلع نوكت هنو اعلاف ناسحتسالاو : اق ةلجنت

 4 ناسحتسالا اكاراكعا هاا ا كلام نع: ىورر 7 يماعلاا نبا

 هنأ الإ :ّدلد هلا ىصتقم. نع جراخ نع نابحتسالا ثآاكل حضوب هلك اديف

 ةلزنع ناكير 1 انه سايقلا اي ا ولذإ؛ اهنال امو ةلد'الا م زاولىلإ رظن

 نيب قرف الو «ءطولاب رقأ ذإ هل كحال 0 نال زي وأ 1 اناك ولام

 دلولا نأ تلاغلا نآل + نافام ناسحتسالا 0 كا ا ا

 "7 بلاغلا ىلع حلا ىرجأف « ًاردان الإ لزعلا عمنوكي الو لازن الا عم نوكي

 نانحتساامأ+.اةحالصملاب نم لارج كلام نال د 31 2
 لآبلل رظن هيف س) صيصختلاف ةباحصلا نم دحاولا لوقب صصخ ىنذلا ةفيتح 5

 ماعلا ةلياقم ىف ءأ لكلا سايقلا ها اسس 0
|| 

 ىح . هل ةنوستلا سايقلا نوكي نأ حصإ للاغلا دوجو عم لهو لاعب دق 0

 ١ مانو حاض تاهااملا



 ملوك اللا ك بحال فا نر الا هفرطلا ٠١ رج

 6 هتايضتةتم ضعب ىف هب ضراعي ام ةضراعمل « صخرتلاو ءاندتسالا قيررط ىلع

 هن كلل ]دك رثو# .تردلا ىلإ ناع اللد مع بفوعلا زل دلاع ا د ةدق م امان ةاوادح
 تنذ طق نم ىلع مرغلا باجئاك ؟ عاجإل لال كسر : كلرشلا 50 0

 ؟ قلخلا ىلع ةعشوتلا زاثيإ و ةقثلا مفرل هتهافتل ريسيلا ىف ةكرتو 4 ' يعاعلا ذلك

 لاقو . ريسيلاىف فرصو عبب ةزاجإو ريثكتلا ةلطارملا ف ولكنا« رضاقتلا ةزاغاك

 نيليلدلا ىوقأب لمعلا وه ةيفنحلا دنعو اندنع ناسحتسالا : نآرقلا ماكحأ ىف

 نيبهذملا ننذه صخب 3 نيليلدلا ىوقأ لمعلاف ةراعلاو هاظ داوزملا نإ نإ“ 0

 اخ نأ حصن ناك لل أب نئايملابو ملقلا نقار ع تارللا ناك نإع
 حاصملا ليلدب 1 ةحلصملاب صصخم كلام . دعب هيلا راك ىذلا فدلخلا

 صصخت ةفيدخونأوا- قيلؤصالا ك1 هفلاخو ٠ هب وه كه ؟ىذلا ةلكشرللا

 ابضقن وهتلع تضقن ىذلا سايقلا ةمص ىرب امهنم لكو . دحاولا ربخ سايقلاو ماعلا
 هنع ربعيو .هف مكحلا دوجو نودي لحنا ىف. هتيلع ىعدملا فصولا ءادبإ وه

 اهنع هلوأ ىرعت 0 ةينلا تيدي ل نميف ىعفاشلا لوةك . فصولا صيصختب
 را يطا رطل لارإلا ايع 1 رأ ررعا نالطبل قلما لمقلمم ميال
 : نويلوصأألا لاق. نالطبلا وهو ,ك_لا مدع عم ةلعلا هيف تدجوف . عوطتلا

 ناكنأب كلذو . سايقلا ىف حدقي ال .انثتسالا ليبس ىلع ادراو ناك اذإ ضقنلا نإ
 هناف ةيرعلا ف بطرلا عيب“ بهاذملا عيمج ىف سايقلل افلاخم للعلا عيمج اضقان

 ىلع دئاز الو: لاملاوأ ليكلا وأ توقلا وأ معطلا ىه ىتلا ؛ ابرلا ةمرح ةلعل ضقان
 اهيف عيبلا اذه مرحي ملو ء روك ذملا ايا "ما لكو ٠ ٠ ةعبرألا هذه
 ىلعضقتلا ةلالد نم ىوقأ ةيلعلا ىلع هتلالدف « ابنع جرختال ةلعلا نأ يلع عامجالاو

 00 ل انوفا ةةعيرأ هفف ءانثتسالا قيرط ىلع ادراو نكي مل نإ امأو هللا ع

 ن1 ةفلتلا ناك . دظوسم وأ ةضوصخ-افلطم نماعلا لطب و ةلعلا ىف حدقي
 0 : هملوق ل ىعفاشلاو ىعفاشلا باحصأ ريك. أ هيلعو عنام ريغل

 ضال نو هلاك ناكل ةييرقدلا» "ىوقأ «كفاعلا شاق نإ هيفا دب انأق
 ةطيتسملاف م را وب أ ودمحأو كلام هياعو اقلطم حدقيال (اهيناثو)
 بجاحلانءار اتخاو سايقلا ممعت نم علام دجو اذإ حدقيال ( ابعبار و ) ةص وصتامللا نود

 امصيصخت قل احلا ند عنام دج و اذإ الأ ةطينتسملا صيصخت مصيإال هنأ

 ةلعلا صصخت سائق ههرجوو فلختلا 0 : ابمكمل ىفاملا صتلاب

 لوصأ الا بتكب كيلعف ةلثم الل تجتحا ناف نيليلدلا نيب اعمج ماعلا صرصخت ىلع
 ماقملا حضتي ارخآو الوأ ناسحتسالا ةدعاق ىلع هانررح امبو



 ./ اىلل ةلثمأ كلا نا د | ) اهنمو (

 0000 جرحلا عضوم ىثتسيف « هدراوم ضعب ىف ةقشمو جرح ىلا ىدؤي

 رهاظ وهو . ىليككتلا عم ىرورضلا وأ « ىليمكتلا عم ىجاحلا

 هنأل ع للضالا فاتن يرام ل ل كا كك ىف هلو

 « نينجا لع ةعسوتلاو ةقفرملا نم هيف | 1 حيبأ هنكسلو 0 ممردلاب ممردلا

 3 يرعلا عبب هلثمو . نيفلكملا ىلع قيض كلذىف ناك عنلا خلط لف رم

 جرح ا عفرو قفرلا نم هيف ال حيبأ كش وس ايلا يطل عيب هن اف 4 رم اهصرخحت

 نا عنمل "ةليسو ناكل ًافلطم عنتما ولو . كلا ىرمملا ىلا ةبسنلاب

 نيب عجلا هلثمو . هجولا اذه نم قفرلا لصأ عنتمال ضرقلا ىف عنتماول ةئيسنلا ابر

 « ليوطلا رفسلا ىف رطفلاو ةالصلا رصقو « رفاسملا عمجو « رطملل ءاشعلاو برغلا

 ىلا مجرت اهتقيقح نإف ؛ ليبسلا اذه ىلع ىتلا تاصخرتلا رئاسو . فوحلا ةالصو

 ليلدلا ناك ثيح « صوصحلا ىلع دسافلا ءرد وأ ملاصلا ليصح ىف لاملا رابتعا

 هاضتقا ام عفر ىلا ىداال ماعلا ليلدلا لصأ عم انيقب ولان ال ؛ ثالذ منم ىضتتقي ماعلا

 هلثمو داصنأكلا كاملا تفي + فير 5 نيل

 ماعلا ليلدلا ناك نإ و « ةاقاسملاو . ضارقلاو « ىوادتلا ىف تاروعلا ىلع عالطالا

 ةريثك ليبقلا اذه نم ءايشأو « عنلا ىضتقب

 07 ناايلعو ال هدفنا دارت دخل نكت ربل 1 ل

 .ليلذلا ىصحدتعم ك7 اك هنن ن لا ريسفل 0 ىلرعلا نءا لاق دقو

 , ةيئرجلا ةحاصملاب عنملا ىلع ماعلا ليلدلا صيصخت اهيف لئاسملا هذبف ىأ (1)
 لئاسملا .هذبف ”ناسحتبم الان هو ار . ايلثم نوكسامزاد كوش اضا ا كل

 ةلد الا ةصوصنم ابلك اهنآال ناسحتسالا باب نم تسيل
 .,للص هنمز ىف تناك نإ ةداعلاو فرعلاب صيصختلا نأنم هدقت ام هيف ءىجب (؟)

 خلا ةباحصلا دبع ىف تناكن إو « ةنسلا ليلدلاف ملسو هيلع هتلا
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 ,مدقت لإ عوجرا هانضتقمو .. ىلك ليلد ةلباقم ىف ةيثْزح ةحلصع 1 كلام

 .« هيهشتو هقوذ درجت ىلا مجري 1 0 نانا سافل لك ردا

 © ةاعر دلل الاكل: اقم" كي ةليخلا ىف عراشلا دصق نم لعام ىلا مجر او

 ا 1 الا يدوم ف ناكل نأ الإ ًارمأ اف سائقلا متم ىلا نلئانلاكا

 0 لا كالا اذه نك 00 تا ع ل

 00 رمل ىف انلظم سانملا ارح ىليكتلا عم ىحاحلاو ٠ ىجاحلا

 ناعإ. هنعا ريعتلا هلع سعب نجلا يا "الد ايمو ل اللد

 تباثأ هنأ ىلع ناك نإ و ا تائلد نروكي نأ لطانف هيف كشلا ىلإ دوم هنأ عع كك

 ةحلصملا ةداعلا ىلا ليلدلا مكح نع لودعلا اهنمو . ةلد“الا نع دئازب سيلف ققحتم
 الو عافتتالا نامز هيف ددحتال امم . ءاقسلا نم برشلاو . ماما ا دك ل

 مالسلا هيلع هنمز ىف ةتباث هداعلا تناك نإ : هيلع ليقف . ءاملا نم ذوخاملا رادقم

 راكنإ ريغنم ةباحصلا رصع ىف تناك نإو . ناسحتسالاب ال ةنسلاب ركحلا تي دقف

 تبث دقفهتتجحت تبث ام اسايق وأ اصن ناد ناف هداع ريغ تناذ نإ و . خامجاف مهن

 اذكو نيتالصلا عمجو ةيرعلاو ضرقلا نم فلؤملا اهرك ذ ىتلا ةلثم الاك 3
 اذه ) هلوق ىف ام ملعت هبو . سايقلا و أ صنلاب اهتلدأ تدرو ىتلا تاصخرتلا رث
 هذهنأ هرهاظديفي ىذلا ( خلا ةلثمأ عرشلا ىف هلو ) هلوقو ( حلا ةلدآلا نم طم

 لا | اكاذك نييلالءسايفلا ىلع لسرملا لالدت سالا مدقت هيف امم عضاوملا

 ناسحتسالا : ىجابلا لاق . دودرموبف هتيجحتبثت ملرخآ ايش ناذ نإ امأو ؛صنلاب

 بطر عيب صيصختك . نيليلدلاىوقأ ىلإ لودعلا وه كلام باحصأ هيلا بهذ ىذلا

 الف اناسحتسا هوم ناف ؛ ليلدلا وه اذهو : لاق . رّعلاب بطرلا عنم نم ايارعلا

 :لاوقلا» كالام 'بهذم رم رهظي ىذلا *"ىزراب" الانبا لاق ةستلا ىق: ةحانتم

 ١ 1ك سانت ىف هنتر حيت كلتا هر اطاو اررتللا نخل قاساعتالا
 .تفلتخاف تام مثرايخلاب ةعلسىرتشاول هلاثمو . سايقلا لع لسرملا لالدتسالا مدقي

 ,لبق اذإ نسحتسن انكلو « خسفلا سايقلا ببشأ لاق“. درلاو ءاضمالا ىف هتثرو
 .بجاحلانبا لاق . هيضمن نأ هلوبق نم عئابلا عنتما اذإ دارلا بيصن ىضمملا ضعبلا

 هدعل نم كلذ ىلع هعبتو هيف فلتخم ناسحتسا ققحتي ال



 6 ناسحتسالا ةدعاق ( اهنمو )

 نم.للوخ للاب !رتقي الي ةلغارما كل ردا الو ك1 مقت الف

 كيزت 1 ىهملا ةدسفم ىزاون ةدسفم ىلا '

 « دصاقملاباتك ىف هلصأ ىلع مالكلا مدقت ححرم ماع ليلد عوقولا دعب الو

 سم الل هتفلاخم ةهج نم « رظن » : نارظن هل هلمع ىف اثطخم لهجلاب لماعلا نأ وهو.

 : احلا ف ةقفاوملا ىلا هدصق ةهح نم )»شل رظنو 0 لاطب الا ىدتعي اذهو ١ ىهلاو

 ىحب ال هلهح 0 هؤطخو 6 مهماكحأب هل موكحتو | ما له أ نا 0 لخاد 0

 ا ط هب هل 0 كح هل ف التر 0 ءءاواسالا كا كح نع كر 2 5 نأ هيلع

 ماكحأب هل مكحلا نع رع كلذ جرح مل دافإلا 0 : 5 هئطخمب

 كلدلو 4 كلذ فادلع 2 امعالفاغ هنوهسعبتأ ل ا 0 كك ا دال

 نإ اولاقو ! هب , الا ( هل اهب وسلا نولمعي نيذلل ! هللا ىل ع ةيوتلا 3 1 ا لاق :

 فتناج ححرتا نأ ا : له الا مكح هيلع رك 3 لها >ح ههو ا ىدعلا م ل
| 

 ىواسي ل ام هل سيل حيحصتلا بناح كاذ ذإ نوكيف « حضاولا رماالاب لاطب الا

 دعب الإ لاطبالا بنا حجري مل 0 مم“ ةلاسملا ىف رظنال كاذ ذاف ديزي وأ

 بواطملا وهو . لاملا ىت رظنلا

 52 م كو )

 لج ذأ رانيد عبر نع ضقت ن 1ك قاذملا ةنكافلا هكيككا 5 ف 0 0

 لبق هيلع رثع نإ هناف اسأر هطاقسإ ىلع دقعلا عقو زأ اع اناعإ أل را

 هيلع رثعي مل نإ امأو اقلطم اهريغ ىفو ىلو الا ةروصلا ىف همتي مل نإ خسف لوخدلا

 هجراخو بهذملا لخاد قادصلا ىف فالخلا ىلع ,انب خسف الف لوخدلا دعب الإ

 ذئيح ةدعاقلا فلاخ لف ىأ

 .ىزوقأ ,سابق ىلإ سايق نع لودنعلا) هنأ اهتم: تاراع ناسحتسحلا َّ (او)

 سيل .هنأالإ' ءدجأ هيف»:كقلاخ اال, نيدهد اغلا 1 هنم ىوقأب نساص صصص ا



 ( 2 يل ةلاكلا وز دابخألا فنلو الا ترطلا 1

 ىلع داسفلانم قو ام "7 زي وأ « كلذ نم لعف امو *'7 كرتيف « ىهنلا ىضتقم

 « ةلمخلا ىلع ًاليلد هيف 'فاكملا مقاو مقاولا كلذ نأ ىلا ًارظن « لدعلاب قيلي هجو
 نال ؛ هيلع تعقوام ىلع ةلالا ءاقبإ ىلا ةبسنلاب حجار وهف ًاحوجرم ناك نإو
 عجريف « ىهنلا ىضتقم نم دشأ لعافلا ىلع ررض لوخد عم اهتلازإ نم ىلوأ كلذ

 .« عوقولا دعب ىوقأ زاوحلا ليلدو « عوقولا لبقىوقأءل يلد ناك ىهنلا نأ ىلا رمالا

 سيسات ". ” ثيدح ىف "” هيلع هيبنتلا مقو اك ؟ ةحجرملا نئارقلا نم نرتقا ان

 هن 2 ْ 50 ا ا الا

 هلو لطفاوأ ف: ذل 0 هلو متي ىح هكرتب رمأ سو هيلع هللا ىل إم ىبنلا ناف ؛ دحسملا اهيل 1 0 - - © .٠
-- 

 ' ا

 ىلع هكر بناح حب حجحرتف «© هردب ىف هاد 2 ني هلع تدلك 9 هناين تسحنل

 سعصوم سحب هز اب ف 6« 0 0 | نم هيلع لخ 38 اع |[ ىلع هنع 0 1 لعفأ م

 5 دا 5 6 5 5 ا. م6

 ردع حللت ةارم 0 رك ل 5 دحاو 6 ةسحتفلا ىذلاف كر اذإو
0 

 . 'رهملا اهلف اهب لخد نإاف : لاق مث # ”لطاب ”لطاب ”لطاب اهحاكنف اهيلو ٍنذِإ
1 1 0 1 

 3 هكر رمملا هسق عشا ه كلذلو )2 ةحوا ىم ةنع ىو را م انهو , ( 04 أهمم "ل حتسا

 تك

 اة هذهىف عيحصلا ىر 2 الا حاكنلا مهوارجاو ٠ دلولل بسنلا تبشيو

| 
 2 ) كا لانو . ؛ ل ء ةندعصحل 0 لع 0 كاد ريعو ةرهاصملا ةمرح قو
 فالحلا| هيف ىعارب دق هيف فاتحلا حاكتلاف . قافتاب هككح ىف سيلو « ىتزلا مكح ىف

 لك كلر لتفا ار تنعم كارما
 لوخدلا دعب ةححدملا .لوخدلا لبق ةدسافلا ةحكن الا ىف ىتأاي كىأ (؟)

 فالخلا ةاعار» هيف ام هيفنحن امم نكي مل ناو حيحصتلا وأ كرتلا لع ىأ (0)

 ءانب ىف مكرتو بولطبلل افلاخم عقو امم ىه امنإو . هنم تسيل ةثثالثلا عضاوملا نآل

 دل كر دعبل[ تالا كل اع ايبنمعقو وأ وأ ؛ مهربا دعاوق ريغىعتيبلا

 .نم دشأ ررض لود ةيشخ عبمللا هكرت دقو.« نيبلسملل ىذؤملا قفانملا رفاكلا لتق

 ةبالثلا هذه ةلازإ

 0 ا ير
 ىسلابطلا" و15 قار نع راطاو لاا ل قاهاورا*(/)



ّ 

 "5 فالحلاا ةاعارم ةدعاق ( اهنمو )

 رجاوزلا نم هل عرش ام ىلع دئازب هيلع فيحلاىف ًاببسفلكملانم اهعاقيإ نوكي الف“

 نكلل.« هقحىفوي نأ. طلال همر انف عقو اذإ الثم بصغلاك ؛ اهريغ 31

 اذاف ؛ كايمتالاو لالملا قاب ا اما ضوف كانا رار كلا 20 ا
 5 5 ِِء 5 ِِء 1 ِج

 دايز نوح 0 كاند ناكو هم وا هةقمدق وا 00 تا ءادأب بصاغلا بلوط

 حصيو بولطملا وه لدعلا نأل م مزاي ل بصاغلا ىلع لح هيف دصقولف ؛ حص»

 ؛ ةتيانجةينض هيلع تازيل الل دش اذإك ىلإ تلك و هداك مدع عم لدعلا ةماقإ
 لاذ ربغىلا 4 هتيانك ىزاوملا دحلا ىلع كارت 4 لق 060 ال ا 5 أح ا 0 1 يا

7 0 1 33 3 . 

 ل ىلا نقار لالا عنم ىلع ةلادلا هلثم الآ نم

 كلذ ا 0 حورخلاو ( : هلوقو ( مكيلع [عدتعأ اب لمع هيلع او رتع7

 1 تسال 0
 ماكح الانم هيلع ترتب مف نركب دقف هنع أيهنم مقاو نفاد 00

0 

 001 نم هيلكس ىلا دوسءوا , ةلاح الا كح ال ةيعدتلا مكحت , ىغيشي ام ىلع 0

 لين ىف نيغت- نا ئأ ( هتمفؤأ ) هلّؤقو رت 1 هلاح لع ولن 0
 0 نإ كا ( هلثم وأ لوقو لل

 ايدك كسا ما تس املا طع ف ل ل مصب ال ةدايزلاب هيلع لما نأ

 ظوق ةميفلا هل لي مهدخا بصاخل 15

 عاضرابالو «كلذك اهتةفنب الو « ءاربتسالاةدم اب. ىنزملاىبكسب مزايالفعأ (؟)

 عراشلا كك ىتالا ندا نع ةدايز هده نزل اذنكم هتقفنو انزأا نم اهدلو :

 ناودعلا سفن ال ناودعلا .ازج ىف عورشملا دحلا نع ةدايزلا هب دارملا ()

 00 هيلع ساقيل  ديهمت انزلاو بصخلا ىف مالكلا نأ مهفي اذه نم (؛)

 وكت نأ مها تاس ع را ناك اذا كاوش هنءاحف, كفالخلا ةاعأ

 فار نأكنا ل ا

 رظني لب فيحلل اببس نوكي الف ؛ دبتجملا اذه دنع احوجرم ناك نإو هتمص ليلد
 ل ابللو عقاولارم اللا



 فقالا ةاعارم ةدعاق ) اهنمو 59 ئىآإ 1

 ؛ دارفتالا «ح ىلع نكل « ًاضيأل املا ربتعا هنإف ةنينحىل اكل يحلا زاجأن مو

 ظ للا ع ننعلالا فانك فك رلا اعلا نط دصقىأ ىلع ةيها ناف

 1 ناانهو _ هكر ١ أل اع اهريغو هيعضورتلا ءار و . هته عردلا ادار

 نأ طرشب اذه نكل.,. قفتملاو تداولا ىلع ةدئاع ,ةحلصم هنأال ؛ زئاح حب

 يك عراشال دانع هل عونمم هصوصخب دصقلا اذه ناف ؛ ؟حلا كال

 ماكحاالا لاطبإ دصق نأ ىف ةفينح وبأ فلا الف ؟ ةاكزلا ءادأ نم عنتما 00

 « اقاطم لولا س 0 ةيطاتعنتما الإ و ؛ 0 اذاطبإ 9 . عونمم مارش

 مهم دحاو اذهب لوقي الو

 سفنلا زارحإ درج ىلا اههريغو ةالصلاو نامي الاب دصتلا ,ي رح ىلع اوقفتا كلذلو

 ماكح الا ىلع ليحتلا نأ رهظي اذهب و . كلذ هبشأ امو نيئارملاو نيقفانملاك لاملاو

 . 23” رخآ رمأ ىف عقو امإ .فالحللاو « لاكملا ىلا 7 الا لع طا

 تعقو ادإ عرشلاىف تاءونمملا َّن كالذو ) 01 ةاعارم ةلدعات اهمو)

 عئارذلا دس ىف قبس اك طانملا قيقحت وهو )١(

 اذان كلا دنع ل5 فلولا | اذككو لرملا هازل 1 افكتشلا هل امك(

 عادا اه كلو. نيران ياكتلا فاست لاقي طن رك عع اه كلا اىلأو رعبا تاؤارت
 اليلد عقاوفاكملا نازلة عوقولا كلا كح 7 ” مقر اظن ام دنع قالخلا كلاذأ' ى

 ىلاىدؤي هرظن ىف حجارلا نالطبلا ىلع عيرفتلا ن أ الإ امو ص اناكنإو.ةلخلا لع

 ةأعارم هلع قماهتم-ااذه ور. "ل وهلا كالذ ع ىلا! ىذتنت نم ىوقأ ةديومم "زا ويح

 دعب ليوعتلاو . نيدهتلا نيب عقاولا فالألا ةاعار دارالاف عراشلا رظن ىف ل املا

 لصح-العف ريل  دبتجما دنع احوجرم ناكنإو لوق بع فلكملا نم لعفلا عوقو

 كلذو . هلبقدل نكي مل اكح عوقولا دعب هل نأو « هدنع حجارلا لولا ىلع هنع ايهنم

 ةدسفم هيف ناكل عوقولا دعب حجارلا لوقلا لع عرف ول هنأو ل" املا ىلإ رظن

 لوقلا ىلع عرفيو «ل املا اذه ىف دبتجلا رظنيف ٠ ىبلا ةدسفم ىلع ديزت وأ ىواست

 لعفلاب عوقولادعب ”ئراطلا ال“ البا تول در دج رظلو دابتجاب حوجرملا رخسالا

 مالكلا قحالهضرغ اذه نأ ىلع لدبو ٠ هفعضدقتعي وهو هيلع عرفي ةناانإ ناك أم

 افادكم هنا و. هع ل تسال كز عساب نق نزلا تضعلا داك اهأ



 1 ليلا ةدعاق ( اهنمو )

 00 7 ف الخلا اعإ و © لقا ى اهيواشعا لع

 لاطب ال زاوحلا رهاظ لمع مدقت ةروهشملا اهقيقحن اف (ليحلا ةدعاق اهمو)

 هر ا ٠ رخآ كح ىلا رهافلا ىف هلي رخو يوشك

 نإف ؛ 0 نهارارف لراس ٠ سلا مقاولا ىف ةمي رشا

 لك نإف ؛ اءونمم ناكل ةبه ريغ نم ةاكزلا عنم ولو « زاوملا ىلع ةبهلا لصأ

 راص دصقلا اذهىلع امهنيب عج اذإف « ةدسفملا وأ ةحلصملا ىف ه رم ها اميمدخلا

 ناطبإ لا فلطقلا طرب اذه كلو. ةكسم وهون 5 لآ اذا نمل

 ةيعرشلا ماك لإ

 قيقحت نم وهو عرذتلا هيف قحتي ىذلا طانملا ف فالتخا ةقيقحلافوه )١(

 اليلد ةطسوتملا ةعيبلاف وغللا دوجو لعجب كلا هتلثمأ تقبتس اك عاون*الا ىف طانملا

 واق 2 ادع 0 اليلد طظانملا ف دياز ىعفاشلاو . عونمملا ٍلسوتلا دصق ىلع

 قوسلا ىلإ جرخ ربشدعب مث ٠ , لجأ ال ةرشعب اناويح هل عاب  هنأب ةلاسللاا كراوط

 الثم قاوس الا تلاح دقو قوسلا ىف اضورعم عيبملا دجوف , ناويحلا لدب ىرتشيل

 دساف عيب هنك-لو :عونمملادصقتب مل هنأ هيف رهاظ اذهف ءادقن ةسمخم هارتشاف ريغتوأ

 هنإ : دشر نبا لاقو ريغصلا هحرش ىف ريدردلا لاق م. دصقي مل ولو كلاب دنع ٠
 داسفلا كلذ امبإو ىنعي . عونمملا دصقي مل ثيح هللا نيبو هنيب امف هلعاف ىلع مك

 طقف ؟ احلا 5 0

 ابمدهو ةاكزلا لاطباك ةصاخ ةعيرشلا دعاوق مرخ ليجلا قى ةدلسعللا لعج )0

 ذخُوب ام ٍلعةعيرذلا نم صخأأ ليمان وكتفهيلا ةعيرذ ةيطاو عو هز هنأ ىفخ ل ةيلكلاب

 | هقي رعل نم

 ةلي+ اديفت الوةاكزأاتبجو دقف ل ولا مامن دعب : امال ولا ةيابت برق هيدارملا 6

 : بوجولا عفدل اليلحت باصنلا كالبتسا ىف فسوي وباو دمت فلتخا همامت لبقو
 كرجل نع "ماد كاد ىركك الا انلا 0 000

 مهقحل الاطباو ءارقفلاب ارارضا هيف نآلهركي لوالا ىاقو . ريغلا قحل لاطباال
 , مسجلا لاطباب ةليحلا تدصق اذا ةناوضدع از ناغ 0 فلؤملا مالكف ال ام

 اعونمم نوكي احرص



 0 ا لل فال ىف لو ال فرطلا ١ ؟ 4+

 ةداعلا ىضتقع س 01 دصق كلذل رهظيإ

 3 نآلا# ارا ل ا ريتعأ ةناق 00" يفاعلاك عئارذلا مكح طقسأ نمو

 00 1 ل ىناثلا عيبلا نم ل |عف امو « زاح ةحاصم ناك اذإ

 مةحلسم دانا ل 00 الام ال كك ا

 نكلو « ريدقتلا اذه ىلع ةدسفم وهل ام مث سيل ذإ ءاذه ىلع مئامالف

 عونمملال املا ىلا دصق رهظي ال نأ طرشب اذه

 .ناودعلاو مثالا ىلع نواعتلا زوجي ال هنأ ىلع ناقيرفلا قفتي كلذ لجألو

 001 دتلشلا هيت زوالا لأ ركن ةلأطلا قدوصخ لوءاردقتاو“ (قواطاب

 0 نوعدب نيذلا 0 الو ) : ىلاعت هلوق ىختقع المع ؛ هلا ا ع

 : ىعفاشلا عم كلام قفتا ىلا لئاسملا نم كلذ اتا لع ريغإ را وسيف هل

 ب رلاقلا عردتلاز وجب هنإ ىعفاشلال وشي نأ 5 : 0

 كيركلا ميه كلامو عونملا ىلا دصق هنم رهظي م كيم "0

 قفتم عئاردلا ةدعاق نارك كفف عونمملاىلإ نعفلا ىلع لادوهو«؛ وغللا 0

 0 1 كح ةش ىكرتتل 2 رهتشلا راند نبي ون هعسب ن 5 لعحب نامت

 001 وتلا دج ناضل نمألا ل1 ةنوكل ننال و زوجف رانا اهدحأ

 دصق ةلقل -_ هللالإ نوكي ال نامضلا نأ عم  رخالا بوثلا ةلباقم ىف لجآلا
 ْ هلثلس انلا

 دصقي ملولو نيعيابتملا هدصق رثكي عونممل ا عنع ةيكلاملا ةرابع )١(

 (دصتكلذارهظ؛) هلوق ىلع ( رثكيو ) هلوق فطع نوكي اهيلع قيبطتلاب و لعفلاب

 طباضلا ىه ةرثكلا هذبف . حلارتكي نأب : كلذل ًاريودت لاق هن اكو « ريسفت فطع
 لعجلاب نامضلا لاثم ىف مدقت اك عنمب الف رثكي الام هلباقمو « ةنظملاو

 2 رد 0 نأ الإ'ةلتللاب لاق نإو ةَفْسحوبأو : مالع الا ىف لاق 5(

 ل عيبلا متي ف وتسي مل اذإ نملا نآل اه ةراوك ذا ةروصلا قو ةنيعلا عنم

 . ١ مل ن دي ل سد عئابال سيلف ىنعي ٠ ها هلع انبم ىباثلا ريصف

 قيمي ل كلا عجرو . دساف ىناثلاف



 ١ هبا اع دراشت لافال كا

 !"دي آلا( هللانود نم نوعي نرتتلا اون الوز :ةلوقوأل 31 5 0

 وهز ااعولا مكيلع ا هلوقو ! 01 كر الا( ردنمو ند 0 0 1 هوقو

 هل هر

 9 ةأيح صاصقلا ف مكلو ( هلوقو 6 هب هلا 5 رك هه 5

0 

 هيلع ا ند تا 8 لاق لف ؛ ا صوصخكلا ل 5 لالا 1 0

 مقفي هوأ لوا رعت نأ قئانلا كرحس نال ار وع ا

 يك ا تا الل رفكب ”مدهع ”ثيدح كئوقالول » : هلوقو
 : 3 ِء 2 2 00

 0 م دعاوق ع يتلا 1 لإ دارا نيد ريمالا فالاك ىفا اذه © ىصتمع

 نم دك ىلا ناجاتح ناضراعتمنال آم لمعلل هيف هنوكنع رظنل' عطقب كر

 امم اذهو ) هلوقو . نيل كل ةلطت ىدلا ىلا را 1 حجرتيل 5

 ىف سيل هنأهمال> نم مهف اميرو . ةقباساا ةثالثلا ةلدالل ههجوت مصي ( لا هيف

 ابيف ( لا اوبسن الو.) ةيآ نأ عم ٠ صوصخلا ليلد ثلاثلا ليلدلا نم تاي الا

 كرفلا مأ كيهوتو قيكرشملا يد ف يد ناردلا بى نال 13
 ءلمو هلل مهبس وهو حجرأ هتاعارم رخآ ل آمدل دجو امل نكلو . داهأ للدار

 ناش ىف ةدحاو ةملكب 3 نر ذل ناترالا فاح ها ني

 هنف ان رضا و ةخللمل فان هو عم 4 | ىدؤأا .لدعلا اذه ن رع ىلإ طاش كلا

 0 املا اذه الول

 قاىدسلا و , ندا لا ىلا دد رفكلا وكو : لصاح لفلا" نحرف 6

 نه مالس الا لع أ اناك ل 1 هعمل ناك | ؟«يداك نيبلسملا لاكي دانفإ

 ةمهتلا هذه وهو_رخ الا ل املا نكلو ؛ مهتايح ةدسفلا ود ملت ةذا نيك لما

 . مم مماَقِب نم مالسالا ىلع 0 دشا الآ قديش نع هل "ملا

 ةلثم الا ىفاب ىف رظنلاب كيلع

 ( 15 14ص حرمك (2

 (38"صا ع جا) مدت (4)
 ثيدحلاىفام ريغ رخآ ًارمأ ل املا ناكنإو ءانه ةدعاقلا ةاعارم نة. ىأ (ه)
 2 هدد شاملا ع .٠ دعا وهللندر ان عانت مالا نو هيف م ىلع سايقلاب ا



 ١6 كالا هابل ناحل ف لوألا فرطلا 2(

 2 ء نايمألا ردا ا هنأ ًاضيأ مدقتو : لوقت انال

 016 ولا ا رانا الامد و نيالا عملاو كلذ ىف مالكلا

 بئان دهتحلا ناف « ظوظمحلا نم ةءاربلا ىلع هريغ ,كح ىف رظانلا دهتحلا ىلا ةعجار

 تاببسمال دصاق عراشلا ل مدقت دقو « نيفلكملا لامفأ لع كيلا ف عراشلا نع

 رهرأ|. ااسيبملا ناسا ن1 ديحملا نكي كلوا تي اور نا اللاند

 كل

 هن ةينالاعتات ةكتنوكت نأ اعإ لااا تار انا نأ دي ىاثلاو دع

 هدام تار اك لامعاولل نوكم نأ: نكت ايم م نإو؛ ايزل يح اتيزربتملا لاف

 دابعلا اصمل فيلاكتلانأ نم مدقت امل « حيحص ريغ كلذو « لامعالا كالت دوصقل

 0 ا و الط عوقو ناكمإ عم مال مقوتت ةحاصم الو

 لعفب ةدسفم 9 اوشا عو رشم لعفب ةحلصم بلطتنال نأ ىلا ىدؤي كلذ نإف

 قبس اك ةعيرشلا عضو فالخ وهو « عونمم

 لصأ ىف ةربتعمت ال ملا نأ ماتلا ءارقتسالاوةيعرشلا ةلدأالا ## '" ”ثلاثلاو لع
 نم نيذلاو مكفلخ ىذلا كن اوما عاقل هسا نر لا كلوتل فود لا

 ا نزرع كسلا ك1

 1 لطابلاب مكتيب مكتلاومأ اولك_ ات الو ) : هلوقو . ل كلل مكلبق

 ةثيلمم اناا اعلا مس مدتعي ىأ 228

 لعف نم بلطن نأ مزاي ال ىأ ( بلطتنالأ ) هلوقو . هلبق ام لع عرفم (؟)
 ىذلااذه ناف ؛ لصح الدقو . اقافتا ةحاصم لص دق لب« ةحاصم عراشلا هعرش

 ( 11 نوكي نأنكمأ ) هلوق ىلع عرفت:

 دابعلا لاصملا تعضوةعيرشلا نوكى هيلع لوعئذلاليلدلاوههنيعب اذهو؛ ()
 ]هيرست للقو عسا احلا وقل فيح كلم قاديوار ةضاقملا كانك ال وأن: ىف

 ةعي رشلا ليصافت عيمج ىف رمتسم رمألا نأب عطقن نمنو هينتلا



 ١و اع رم لاف ذل ىف رظنلا

 000 1ك اع رق ةيفئوركتملاب كلو الاف لوقلا ىلظأاذإق كد كم دا

 لوقلاقالطإ م'اعناش اذه نوكتفا احادي ارا هجر نك 0

 عافدتساىدأ | ر ةيعورشملا مدعب ةهاقلا نو لوقلا ةىلطأ اذإ !كارذكو نة غور قلاب

 وهو ةيعوربسلا مدخل لوقلا قالطإ ع اللف ) ديرب وا قىواك هل ىلإ ةلسملا

 :ةقيكرشلا

 7 0 7-06 ىلع ليلدلاو

 دابعلا حلاصمو ؛ ؛ دابعلا اصلع 0 د اكيلاكتلا نأ 4")اهدحأ /

 )ُ ةزهجلا فوقاككلا لم لك ةعجارف ةييرجالا 2 8 ةيورخا امإو « ةيويند امإ

 اذإ كب لايعاالا نيا" ب ريدا 3 1 اهأ نمال مى لهآ س1

 04 عراشلل ةدوصعقم 0ك تاق مام ٠ «ملاصملا جئاتنل 0 ل اكمات

 وهو : : ىولطم نايسألا ناي رح ف 0 6 كر ا ىه 7

 اهيلا تافتلالا مزلي ال تاببسملا نأ ماكح الا باتك ىف رم دق هنإ : لاقيال

 تاس الا ىف حلا

 امهنم الك بساني امدح . هدعب. امف لاقي هلثمو هبةدسفملا .رد وأ ىأ 01

 5 ِِء 1 0 نك
 قفتت ىتلا بابسالا ىف ةعبارلا ةلأسملا ةلدأ نم ىتاثلاليلدلا ىلإ عجري اذه ()

 ىف انهو ؛ عراشلا عضو ىف ناك كانه مالكلا نأ هتياغ ةلاقملا هذه عم لااما ف

 دعب هررق ىذلا صوصخلا ةدايز انه اضيأو كلذل هتظحالمو دبتجلا رابتعا موزأ

 ملو ىف الا لصفلا دعاوق هيلع عرفيس ىذلا هدنع مهلا وه هنأ ىلإو هيلا انرشثأو

 ىف انه تال املا لعجو . تايبسملاو بابسالا هطيسوت دعب الا انه ليلدلل لصوتي
 ىف قبس ام ليلدب ىأ ( عراشلل ةدوصقم ىه ) هلوقو . كانه تمدقت ىتلا تابيسملا

 ةعبارلا ةلأسملا



 ( 0 دال لانا را دا مسالا كلو الا فرطلا ليلا

 ل لتقك «رفكلاريغ باَبسألتقال ذإ ؛ رفكلا ىلع لدي. ال جراوحلا

 5 0 اذه نم 5 ؟ىال ا قحلاف 5 لاذ ا امو 8 لي ذأت ردغلا ةيغاملا

 م و ف تيدا ىحتعم 0 مطوخد ف نيعتلا نأ نيش 0 اذهو

 0 مطاقلا ليلدلا هيلع لدام الإ « هيف ماقال ىداهتجا

 6 ةرشاعلا ةلآملا *

 00 1 ا لا اع تر دومقم يتسم لام د لل يرراخللا

 .نيكشلل وع هرداعلا ل |اعف الا ن اف عا مكحب ال دهتجما نإ كيذر .ةنلاخ

 اعورشم "9 ؛ لعفلا كلذ هيلا لوؤي, ام ىلإ هرظن دعب الإ ماححالاب وأ مادقإلاب

 ءاذف نسفإن راح لعد ام هل نكلو« اردت ةدسقملاوأ ٠ بلحتتست هيف ةحلصل

 ل هل نكلو 6 عفدنت ةحاسم د١ هن اش دع عورشم ريغ نوكي دقو

 ,عضو)لوقب وقب ثيح بابسالا ىف ةعبارلا ةلأسملاب م اثطابترا امل هال د 01(

 لجل بابسالا عرش امتإ عراشلافىأ ( تايبسملا ىلا عضاولا دصق مزاتسي بابسالا
 وأ ةقفاوم) هلوقو . ةيسملا ةدسفملا أردت وأ ةيبسملا 0 رمل ىأ :تابملا
 ىف ةثلاثلا ةلأسملا ىف قبس ام ريغ اذهو' اهنع ايبنم وأ ايف انوذأم ىأ ( ةفلاخم

 .ىلإ تافتلالا فلكملا ةهج نم بابسالا ىطاعت نم مزلي ) لومي ثيح بابسالا
 ابنم لكلف ( ةعوضوملا ماكحالا تحت نايرجلا دوصقملا لب اهيلا دصقلاو تاببسملا
 انه داز هنأ الإ ( نيبلطملا نيب عمجا رمو ) دعب هلوقب انه هيلا ريشي ام وهو ؛ماقم
 (دعسلالاجوهو) هلاوقالع_تترإو , دخاولا لمقلا ى ةدسفملاو ةحلتطملا ضاراعت
 ليرمصلل لعد ةلأسللا »امو. ةلشا لع ك ال1 زاتعا هفااع اذهتو ) دق" لاقأو
 لاك لالا ]ع كدتساف : ةلاسملا ةرضفم ره نط دخل | انهن نأ 'هنم دخ قرروا( رينكف

 .ةلدالاب ضراعتلا دنع حجارلا رابتعا نم هضرفل لقتنا مث هتاذ ىف ل املأ ناتعاو

 هن الا

 كا نعل 0 هلآ هاناقم نم لعب هنودب مالكلا مقتسي ال طقس انه (؟)

) 



 ١ 11 ةلملا نع اهحرخ ال قرفلا هاذه لولع

0 0 4 0 

 نع مهجور ىلع ةيعطق ةلالد لدي امةيعرشلا صوصنلا ىف سيل هنأ اوم اف
 ريس مر ه.ااتلق اذإ وأ .هفالخ لع ليلد لدي, ىح هاف لضأالاو ؛ مالسالا

 ع

 ا اعنا ورع رتكشلا لإ مسن ا قرغلا لب : ؟ قرفلا كلل نما د

 تيدح ق ش لتقل 0 0 ا ف ب كام مالسالا ف ا نم مهماع

 ةقرف  مهتلالض عم جرار دعت ىاطخلا لاق )١(

 ى:هبنع لقت فاول نكمل ؟ماناتك امو اهحيح كلل تاس ورا
 دمك دعل ىن ثعبو « فسوي ةروس راك نم. . هب مرفك ىفيكلشتال اه ةلأسملا هده

 قرفلا هذه تالاقم ىلإ عوجرلا وه اذه ىف هيلع ليوعتلا ىغني ىذلاف ؛ كلذ ريغو

 ها هتاقيلعتو ماصتعالا ىف ترك ذ ىلا جراو ولا نم عبسلا

 فسوي ةروس ركني وأ ىن ثعبب لوقي ن :5 ء ةرورضلاب نيدلا نم 0

 ايغاب مهنم ناك را افك ءالؤهف مهنع ةلوقنملا تاعانشلا نم كلذ ر

 مامر ةاكلاو ىصاعملا نمل معو زيزعلا دبع نيرمعلتاقو مك كحتلا هيلعركتأو يع
 انآ“ ةحيد كابر ريك كلر ين رو كا للا ا لا 1

 بابل لح كانه نكي مل الإ و قالطالا ىلع لمح نأ محصي الف عامجالا ىناطخلا ل

 ىراخبلا ىلع ىرابلا حتق ىف تيأر مث 3 راقكللا 7 | 0 رلا

 ءانأ ف ام هبف تيأرو . مهنأش ىف ًادج 82 جراوخل ١ لتق باب ىف

 مهريغو  ةالغ : فئاوط مهناف « مهيلع رفكلا مدع وأ رفكلا قالطإ مدع نم

 لاعفأ' نيايرتال هللا نأ ناكسنالا قم. ستلاو هما نم لا ”نولوش نرنلا 8 4

 ةدايع نع ىهنو ؛ ةمالا هذه سوجم هيلع هللا تاولاص لوسرلا مهامس . ةأصعلا

 مهتزانج دوبهشو مهاضرم

 «تقوتلاو ديالا لمت تيدحلاو (رالا ىمبط ران ير ادخ 00
 ثلاثلا ءزجلا نم ةنماثلاةلاسملا ىف ماصتعالا ىف امهدحأب فلؤملا عطقي مو

 ايه ريغ و ناخيفلا ةحرخلا ١ لع تيد ف الا 0

 ١مم ؛ ج  تاققفاوملا



 ( عبار لصف ةعساتلا ةلأسملا ) داهتحالا ىف لوألا فرطلا 19+

 نلت

 2 ةةمرالا نم جر ظ لالضلا نم هباع ىقام ىلع تراك اشو قرفلا هذه

 م ةمالا نم جر اهتعدبب تناك ول هن اذ « ىنُمأ قرتفت » : هلوق تال: لع ندوب

 2 ىنب » تان نك 3. ال ا جراوألا ىف ءاح دقو . اهيلإ اهفضي . 2

 ا ل ا د د دلل قب لاقو ءازغلل ا قر ل أ ةيدقبلا

 مهمالسإ دعب اورفك مهنإ : ناقل مهرفك ىف (؟” رام مقيملةمالا نم نيحراخ

 دك نوندلل تارا كسل ١ ع تر دجخ ا قرات ىرت الأ . ةءاجالا ةمأ

 وه اهف اهلثام امو ثيدحلا ىف ةيفرظلا هذبف ( نييينلا متاخ هنأو ىب هنأ ىعدب مهلك

 لوقي هتياورفىردخلا ديعسابأ ناف ًاضيأو . اهب لدتسي نأ صيال رفكلا ىف حيرص
 موق -اهنم لقي ملوةم الا هذه ىفج رخم ) لوقي سو هيلع هللا ىلص ىنلا تعمس

 كلذ ن3 نأ لك ىوطلا تلال :ةركشلالا لاق ( حلا مكالص نورقحت

 رم ةراشإ هيفو . ظافلأالا مهريرحتو ةباحصلا هقف ىلع ةلالد هيفو : ىوونلا لاق:

 اليلدهآرفاؤملا نكلو ؛ ةم'الا هذه ريغ نم مهنأو جراوخلا ريفكت ىلإ ديعس ىأ
 نكلو ٠ ةءاجالا ةمأ ال ةوعدلا ةمأ لاقي نأ الإ مسج قرفلاو ؛ اهنم مهنوكلا

 ةدئاف هيلع بترتت الو ؛ هضرغ نع دبعب اذه

 ركذت ةفوفلا : رج- نبا لاق ( ةقوفلا ىف ىراتتيف ) ىراخبلا ثيدح ىأ )0

 لو يافح د(لاظ نإ علاق ة روما للا قفاه قيال ::ككمت أ ظلنوتو

 نال ( قوفلا ىف ىراتتي ) هلوقل  نيدلسملا ةلمج نع نيجراخ ريغ مهنأ لل كيلا

 جورخلاب مهيلع عطقي مل  ليثقلا ىف ىنعي  كشلا مةو اذإو «كشلا نم ىراقلا

 درو ٠ نيقيب الإ هنع جرخب ل نيقيب مالسالا دقع هل تبث نم نال ؛ مالسالا نم

 ل هنأ ققحت مث ءالوأ كش هنأ امهنيب عمجاو ( مدلاو ثرفلا قبس ) ةياورب اذه

 ءىث مهسلاب قلعي.

 دلع ع: قوفلا ف ىراملاب تيدا ف دان املا رمكلا ف ىراغلا ل ىآ (*)

 ؟ مدلاو ثرفلا نم 0 هن“



 دل هرشنل بلطي قح وه ام لعام لك سيل

 هحبحص تناك نإ واهم ايتفلا روحت دا )ا لكلا م

 « قالطلا ىف رودلا '0ةلأتم ىف مالسلا دبع نب نيدلا زع رك ذاك « هقفلا رظن .ىف

 هدانا ووو 0 قالطلا كح عفر نم هيلإ ىدؤي ال

 ناك نأو 6 تاه شنلا و ةعفلاكتاسم ,للغ َنَع ماوعلا لا و نمو

 ىفقت مل : تلاق نم ىلع ةشئاع تركنأ تر . ةميقتسم ركحو ةحيحصلاع ا

 نياوع فاك كة كمل رافرحلا 1 ةكالاوو ؟ ةكاطملا ىفقت الو 2 ضنا

 قلعتنال نآرفلا مولع نم انشأ نكد لاو رتل“ ناك اني ركع ففالطل ١

 ا 0 دخلا 1 هنئوم الاي مقوأ 57 لم اهب

 لذي ام مافاد اع ىلا اذن. با اشوا» م لالا افك افلا ذه : اقف ( "ناو

 نأ هشقت ادع كلام 8 دقو اخ ناك نال لع لك سيل هنأ لع

 هتح سيلامف مالكلاهركب ناكو « اهب ثدحالو اهيف ملكت ام املعو و دانا تدع

 كلذ نوهركي اوناك م هنأ همدقت نمع ربخأو « لمع

 ىعملا اذه هينتف

 رطلاف ايعارم فاتح ناك دهرا ل تالا نيد تال

 اهضرعاف ةدسفم ىلا اهرك ذ دْؤي مل ناف « هلهأو نامزلا لاح ىلا ةبسنلاب اهل ام ىف

 .تناك نا مومعلا ىلع امإ اهيف 00 نأ كالف اهتلبق ناف « لوقعلا ىلع كنهذ ىف

 . مومعلاب ةقثال ريغ تناك نإ صوصخلا ىلع امإو « مومعلا ىلع لوقعلا اهلبقت ام

 ةحلصملا قفو ىلع ىراجلا وه اهنع توكسلاف غاسملا اذه كتلأسلل نكي ل نإو

 ةيلقعلاو ةيعرشلا

 ”ةيفاعلا نس, اناليدلم قلاب كافل سرا لع سر

 جيرس نبال بوسنم وهو رودلل .ىث عقبال )١( لاوقأ ةثالث ىلع ابيف فالخلا ىلع

 .هب ىتفملاوهوهيلع قلعملا عمي (0) ثالثلا عقي (0) هفعض ىلع مههتك هبنتو . مدنع



 ( كللاخ ليعفا | ةطعايلا ةنادلا«ز ذابضمالا ىف كوالا ثدرطلا "4

 "ادت الضلال هاهي اق و نكلللا لقا هجوما دن حاط لظرعأل عأ راق

 .ىبأب هللا لوسراي » : رمع هيفلاق هاف ىراخبلاو ملم بانك ىف هرظنا ؛ ة ريره ىف عم

 0 سلا الاقل اذ ان كحل يل من تداتلم را هانا ةتمأ قئاوتما

 .مهلخ اهيلعسانلا لكتب نا شا حاف لمت تاق": لاقي معن لاق؟ةنحلاب ه 0 هبلق

 ) مول 0 ل هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف . نولمعي

 0 ولا يما تديئشاو نيلاقا اووع قربك رح لا دعم نع نيا" كاجو

 رتل رع اعف انداو [سيا عل نيم نيس #تالمروا لوو را نان نإ د: ةلاقفل ]ديررهلتأ

 .نإف « لمفت ال تلق « مهنوهبضغي نودي ري نيذلا طهرلا ءالؤه رذحأف ةيشعلا

 ه0 نامل وزان ىاعافا كاتلع لف نووشت 301 عاعر عمجي مولا

 « ةنسلا رادو « ةرحطلا راد ةنيدملا مدقت ىتح 500 ١ اوريطيف

 اوظفححم و « راصنالاو نيرحابملا نم سو هيلع هلا ىلصمُتا لوح كا صخلاتف

 0 هدد اي ةموقأ مام را 0 ألا » : لاقف « اههبحو ىلع اهرارم كلا

0 

 مدقت دقو « ةفيدح عم ا هنمَو

 راغصب 7 رش للك ىهنتنملا ظح وه 5 معلا نم ءقدتبما 6 0 هنمو

 هذه غيلبت نع ىهنلاو « قالطاب ملعلا ناتك نع ىبلا ناجل دا 00

 1 نكي لل ىببلا نأ هتوم دنع, مب ذ هلعلف . ٍلسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نم ةلأسملا

 ارك 2 فيد هلع لدار ةمسوتما لب ةمتح رع كلعلا نآ وأ كاح ىف نتا أ

 ى نأ ىلع ليلد لعفلاب هريشبتو ةريره ىنال نذالا دعب (ميلخن) هيف هلوق ناف
 هنأ رلع :لامبعما ناني اله ينعرشلا ةكلصللا نأو.. كارتلا# )ل عفلا" نين ةخكسف عاالا

 ,غيلبت نع قلطملا ىبنلل ( مبلخل) ملسو هيلع هللا لص هلوق ةدافإ ىف عزاني نأ نكي
 ةلأسملا هذه

 ( اهب انيمتسم )ملسم ظدل (0)
 ( ١88 ص  ؛ جر مدعت (0)



 ١/184 ءهرشن بلطي قح وه امم ملام لك سيل ( ثلا لصف )

 ادلع عرشلا هيبنتا اهيلعدبن امناو . ىنملا اذهب ةصتخلا ثيداحأالا ىف امم هريغو ملاعلا

 الف الإ و « كاذف اواو : نكادفاب نعمل كذا قالطالا ىلع اه راو

 باوصلل قفوملا هَّللاو . اهماعيال نأ هيلع

 لفن

 لع نم ناك نإو هرشن بلطي هي قحود ام رعبام كلا بلاك لعب اذه نمو

 وهو « رشنلا بولطموهام هنف : مسقتي ا ماكحاالا 0 ذل انعو ةيرافسلا

 السا يش ف و ا نيا بلاغ

 صخحش وا تقوو 1 0

 ننس 5 « ةنثف ريب دعف .افح ناك« نإ و باق“ ىرفلا هذه ناسي تالا

 ةنب اطونم ةيللا كات ن0 نورك 8 2

 ترك ذ اذاف « اهعبتانم مذ هللاناف * اهيف مالكلاو تاهماشتمل لع كلذ نمو
 ثيدحلا ىف ءاج دقو . هنعىغتسم وهامىلا كلذ ىدأ امب رف اهيف مالكسال تضرعو

 5 هلوسرو هلا اك كَ 0 . نوماس كج دانا 0

 وا 0 مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ذاعم نع حيحصلا ىفو 20

 لوسراب تلف لاقانأ ىلا !!كيدطا 2 نا ضاق ل

 نع ىو م راك مشن م لاق نكانلا دم الفأ

 «اوكخ ان[ 1 5 لاش ايو ا 8 0 الفأ هلا لوسراب : ل أف ملغم ىف دامك

 كراقلتألا او راسألاب اما للتسا ماعأ نرانب انصرعم ١
 ىليدلا نع ( لا نوفرعي امب سانلا اوثدح ) ظفاب ريغصلا عماجلا ىف ءاور (؟)
 فروقاومراخبلاف وهو : هحرإش ىر رعلا لاق اعوترم لع ع لا 0

 عوضوم ليق لب . هاو عوفرملا دانسإو ؛ هيلع
 سم امهاور (4) ص (؟)



 ( ناث لصف - ةعساتلا ةلأسملا ) داهتجالا ىف لوألا فرطلا 8

 ا كا تاس راو اتأ بزسانلا هقغاو هينرفاا لكما نآخألإ

 ةعجحار اهلبق ىلاو . رهاظلا ىف ليلد اهيلع نوكي نأ الإ « اهبحاص ريغ اهفرعي الف

 و ا .ة علا ىف نيخسارلا ءامعلا ىلا

 نآل ؛ مالسالا لهأ نم ءالقعلا عيمج معت اهبق ىلاو . اط مهتفرعع اهلهأ نوفرعي و

 هلهأ فرعي هتفرعع و « مهلك س انلل فورعم مطاقتلا وأ 0ك

 - لااا قفا نايلارماو ايبلع هن دقي هقدر 11 يلا. امدالا امأو

 كايت آل تلا جل 0 ! مشا ىلا م 0 م ا مءزانت ناف)

 4 ان رع الإ مث نإو كب الإ نويت نإ ) : هلوقو ا ةلالخ ا

 ققاشإ نمو ) : هلوقو !:ةيالا(و 07 نع لص( نس لعأ وه كبَر نإ

 ل نيئمؤملا ليِبَس ريغ اعبشيو 10100

 5 ه_-

 نر يقرع ودام ها ملاك هر كلوزر ككل مناع زا مث و ًاماع
 هل لا

 م ع م

 هنولجم اورفك نيزتلا#ب ل تلا هواام طل اقل اناا اك لإ

 ها ردلو 111 هلا( ؟ هطأ ننا ةكشب نا اونمآ نيذلل اورفك نيذلا لاق

 "1 خلا" لا فرح ىلع نأ نعل نم ٍسانلا نمو)

 -(مدتها اذ دا را ا را دا ها ا را
 نم جاوزأ ةينامث ) : هلوقو ؟ هي لا ( ًاهفسا ره دالوأ اواتق نيذلا رسخت دق ) : هلوقو

 امم كلالد ريغ ىلا 1 نيللاظلا موقلا ىردم 5 0 ل : هلوق ىلا نينا نأضلا

 مكسحلا نآرقلا هيلع هب

 .نم هع تدي اعازتنا ململا ضعي ال هللا نإ ) : هلوقك « ثيدحلا ىف كلذكو

 ا 0 نعال م اذ! ى لا ءانأع 1 إو نللا

 .ةلز مسق ىف هرك ذ مدقت | تاذك 0 ”ارماو 3 ؛ اع ريغب | وتفاف اولكف

 10 صحب جر مدع(



 ١ماب اهتم رعم مزاتال ةيليصفت تامالعو « ةيلاجإ صاوخث الت قرفلاهذهو

 مالسالا نأ 0 وهو . هولاقام اذه . ىوملا عابتانم هوثدحا ثدحل كلذ ناك

 كلذ فدان لا ىدأ ىار كف 2 طل تا ةفل الا كاع

 نيدلا نع ء جرا

 تناك كس قرفلا كالت نم ةقرف لك ىف ةدوحوم هم ةضاخأ هذهو

 ع

 نواتقي » : هلوق ىف مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا مهب 0 نينا جراوحلا ىف ةرهاظ:
 ع 7 0 2 3

 ةقزتلا الإ اذه ضراوت 50 لت نارا تر ا
 كرعا ون رئاس ومالا دع اذكعو ”ريككلااةركأو واقل" 3 لا

 مهيف كلذ ىعدا نم وأ قرغلا نم

 مه واق ىف نيذذلا امأف ) : ىلاعت هلوق اهيلع هبن ىلا ىهم ( ةيناثلا ةصاخلاو )
 3 : - له شط ا كت

 قملانءليللاو غيزلا لها لعل ! ةيرالا ( ةنتفلا ء اغتبا هيف هئاثنام نوعبتيف غزا

 اذاف » : مالسلاو ةالصلا هلع 1 هانعم نيت دقو ©« تاهاشتملا م معا 6

 4 1 مور ذحاف « هللا ى 20 هذ 10 م نيكل 1

 نيذلاامآف 1 هلوق هس م هيل ىلا هو 4 ىوطلا عابتا 2 ةثلأل أ لا ةيصاختاو )

1 0 

 قعر اما دمور) هلوقو © ىوهلل اعابتا ىق دفا 0 نمل دو ( غد معبد اق 0

 0 1 هاه هطإ نحما نم ل رفا هلوقو ( ؟ هلا ن 1 ردعل هاوه ا
 - اك

 ةيالا ( ل ىلع هللا

 ءاصتعالا ف ات دساد نسما ع

 ا 204-52 0

 نودلسم مهن نومعزيو.نولصيو . ديحوتلاةملكب نوقطني اوناك نإ مرد دع

 43 رف الإ اممزاوب ال نيملسملا نع مقر 8 لعجت ثيدحلا اناكرك دا مهتيصاخ ن 1 الإ

 ( لإن ةمطنا عقاولا قيرافكلا نو مهني قرف الف ٠ نيملسملا نع رافكلا»

 ف ل 0 تا | كَ و امنودب ماصتعالا ةرابع تناك نإو ةمدد

 ةيلاحلا ءاصتعالا ةعيط

: 00 2 
 ءزجلا نم ةنماثلا ةلاسملا ىف ماصتءالا ىف ثالثلا صاوخلا ىف مالكلا عجارب (ه)
 احاضنا ديزيل 0



 ( ناك لين تت ةيفلاحلا هلا ارتز اهارخلالال قالو اإل ةفرطلا# ا 67

 ايف اودهتجبا بلألا « نيدوت اوراصف « مهلاوقأ الذ ىف تفلتخاو « اصن هيف اودحي

 ىلعو رمع لوقو « 0 عم دجلا ىف ديرزو رمعو ركب ىنأ فاللتخاك ؛ هب اورمأ

 ا دلع مهنالخو ا" "يل يرش ف مهفالخو « دالوالا"" 3

 ا ادع عم اوناكو « هيف اوفلتخا امم كلذ ريغو ؛ عيساوي مكمل لذ

 رذح ىلا 2" ةيذرملا تثدح املف . ةعاق مهني اهف مالسآلا ةةوخأ « حصانتو ةدوم

 انا انا برك 1 تاوادشلا و تويظو و سو هيلع نالت نورا
 0 الا اا دل لالا دكا هاهنا لع لد نا 22

 ا ا

 كلذ ثروي ملو اهيف سانلا فلتخاف مالثمالا ىف تثدح ةلأسم لكف : لاق

 لكو « مالسإلا لئاسم نم اهنأ اندلع ةقرفالو ءاضغب الو ةوادع مهنيب فالتخالا

 يا ل ال ايل لطي لطملاو ٠ رباشلاوا فاشلاب ىادملا تيجوأف تارط ةلاسم

 4 35 ل سو هيلع 5 ا ل 00 ىع ىلا اعأو 4 ءىمب ق نيردلا 0

 لكك 12 طف ؛ يدك دقو ( انين لونك ينير اوق رك يللا تل را> لوقو

 مكيلعوللا ةمعلا و3 وز : ىإاعت هل وق كا 0“ اهينتج نأ لقعو نيد 0

 اوعطاتتواوفلتخا اذاف . (ًاناوخإ هتمعتب ا نأ لا را | 7
21 5-4 

 0 (ةوخآلا عم) هلعل (1)
 هزاوج مدع وأ ٠ ةباحضلا راك نه ضعب.ىأر ود. نبع زاوج ىف ىأ (؟ 0(

 5 وهمج أ ىأر وه 31

 ) ملا ىف فرار نا |! به ) اهيقدرو ىلا أ ا

 اطلت هول اج رق نإ 5 ناك حاكنا ل ىداطلا ىلطت يأ" 040

 ئفابلاا] ةقيخ نأ كلا يذق لا الا "اهيفوح -

 قامو دا وماؤلا نفرد وامل م1 كا كاذلا ءايمعالا قاعذلا“ (0)

 تافعضملاو ,.اذر“الل ةيلاج ةيذرم اهنأ ؟ء ىدرلاو كالحلا

 بقلو مساب اهريغ ىمسلو قورملاب اهريغ ريعت ةقرف لكف « رياعتلا وه (1)

 ههركت



 3و أهت ةفرعم مزان ال ةيليصفت تامالعو«ةيلامحإ ص صاوخ تدل قرفلا هذطو (لصف)

 مهب ديدشتلا وه بجاولا نإ و « اذه فالخ نولوقي ءاملعلاف : ليق ناف

 نيردلا دايف علا: كارد ندا ةعازعبسلا نإ (كطتلا لالا  ا مهل رجزلاو

 وأ ةريغص ةيصعم رهاظت 5 ا قوه ك٠ مهيف م كح ١ كيرف وأ كاك لاف

 وا للحلول عنتما نإ لهو متي اد خول ىأ اكلات راع اك

 مالكلا امتإ و ؛ كلذ نودام ىلا ءارقم ناك نإ و ةالصلا كرات لتقي اك ؛ مرح كرت

 . ىث ماكح ألا هجوتف . ثيدحلا اهلمشي عدب ىه ثيح نم عدبلا باحصأ نييعت ىف

 دل

 لصق

 نكطشلا ىفءاطبأ تامالافو كربلا اكان تو نما رح قرلا كلا

 : ترا ةلخا كاماللع اهناف

 مهند او 7 ”نيدلا ناز": نات هون 'اببرع دكا وا فضا" فاعلا

 (او 0 اقم ولك اويكو ب1 و1 ! نلف قوس نشل كس م

 هذألا 1

 دقت نيكل" ةقز اقع .ئاوهأ عابنال اقرف اوراص : ني رسفملا ضعب لاق

 هللا هأرب 3 ع سا اكو 5 دوق“ رق نيدلا نإ ) : هلوقوهو , اوقرتفاف مؤاوهأ

 "سانذأي ل امف_ مد الكلاو عدبلا 52 |معأ مثو ( ءىش ىف مهنم تسل ]5 هوك موهنم

 دق هدعإ نو سو هياع لأ لص هلا لونان اس ما مرد

 « نيدلا اوقراغي مل مهنأل ؛ اعيش اوريصي لو اوقرتفي لو « نيدلا ماكحأ ىف اوفاتخا

 ل اهف ةنسلاو باتكلا نم طابنتسالاو ا مهل نذأ امف اوفلتخا اعإو

 هبا وجو لاتقلا ةصانمو كيملا الإ اورلفولا و وف هيل ىطو 205106 قا 0

 ىش ماكحالا تحن مش وخد نا لوقي ثدح انه كلذكو . نييعتلا عنم قبس امف

 زخأ ءئنا فن ذخلا "تحت ا

 رخ الا ىلع امهدحأ لكشي ال ناماقم امهف ىأ (؟)



 (:ر وون ب ةسراطلاةلأ دلال ) :داتخالا ىف لوألا ةارطلا» : 4

 1 او نوعها قيشلا 0 موحو جراوحلاب اهرك ذزاوج ىف

 د داهمحالا ةشر علب 2 4 ل را :: ىفدارملا وه نوكي 0 نكمم

 :له رظنلا ل < 1 رمأ رهظي ىتح « رثسلا نم مدقت ام لصألاو

 داهتجا مضوم وهف ؟ المأ . ثيدحلا تحب "17 لخدي ام ةلج نم رهاظلا اذه

 د واقل ف دحاو د ف اي تيبلف ( فلس لا عدبلا ناف و

 .كلام اهيف لاق ىلا « ةالصلاب بي وثتلا ةعدبل ةنيابملا ةياغ ةنيابم جراوحلا ةعدب نأ

 وهام ىلاو هوركم وهام ىلا عدبلا نومدقتملا سسق دقو . « لالض ل ا

 .عدبلاف كانك ناك 0 0 ءاوس ىلع مثدنع تناكولو « مرحم

 ةراثكاو !حأ ريظيب .كلد سيسي «حقملاا قف بترلا ةفلتخك دمآلا اب قرتقت ىلا

 7 اول فاو نشل نورك نأ نت ا للا نا

 تبيح نم ةلخاد نيك نيو ١ اك الطعلا مقوف ةعدب ن يع > اهضعب نركب

 رظن هيف !مايصوصخ ىلع مطقلا رام "ركنا ل لاقت نم ياكل نعم ى

 هذه نُث « اهف مودعملاك اذهو ) عطاق ناهربب الإ كلذ ىلع م دق» الف « هايتشاو

 يتوفر موو اغلا

 عجريو ؛ نينمؤملا ةاصع ةيقبك مأ اماودلهو ؟رانلاف هحاص نوكش ىأ )١(

 5 ريبك وأ ة ةريغص اهنوكو الوأ ةرفكم اهنوكو ةعدبل لا ةجرد ىلا كلذ

 نأب كلام هيلإ راشأ ىدلا بيوثتلا رض دقو) : ءاضتعالا ف لاقل لاق (؟)

 نأ, ةالطلا كات دف : ةماقالا و ناذاللا نير لاق سانلا أطباق ندا ادإ نات نذؤملا

 كف كلذ ع امبإ ليقو . هللا كمحر ةالصلا : اندنع موق ريظن اذهو ! حالفلا ىلع

 هللا تلا نيناناالا| وهجر هيك ل 1 لاا عا رح نا ذازمف كذزملا

 ةبولطم ىبف حمصلاناذأ ىف ( مونلا نم ريخ ةالصلا) ةلمج امأو ىنعي ها ( ةعيشلانم

 ةحواربشملا ناذاألا“ لمجج ف" ةلخاد

 رانلا ىرةعدإلا بحاص لعخب ىذلا ثيدحلا ىف لخدت الف ىأ (6)



 ياا” كلذ ةيكحو لطم ال ناجع ةنئاذلا قفلتم كا[ رد

 0 < كي كك _الوكلق دص اق يناس كلش ان 5 رت ل

 قع 3 ىادصت أ كعنع 8 قاع انا لاقف 1 ىقوهو نامل ةفيدح

 5 هيلع هلل ىلص هلا لوسر نإ 2ز لاقف ؟ ا هيلع هلا ىلص هلل كوسر نم

 0 02 سانل ىضرلا ىف لوقيف ىضريوو « هباحصأ نما لوقيف بضغب

 عقم حو 4 كا سل "يح احر 00 00

 : لاقف بطخ سس هيلع هللا ىلص هللا كروس 2 تيل دقلو َ؟ 0

 مدآدلو نم انأ اف بضخ ىف ةنمل هن وأ بس هي 0 لعب 8

 » 3 ايقلا مون هدا ميدلع اناا نيملا ءاز ةمحر ىثعب اعإو 4 كويضغلا با

 راج ريف زلمتلا نم نيبح نامل نمظاهتلا ذك لا ظل
 ظ انتلأسم ىف

 كك د ةكسنلاو مم را دحتلاو اياها "كي بانتحاو اهمانتحاب 0 عدبلاف 8 لبق ناف

 اق ريغ هيلع هيبنتلاو كالذ 0 نوكي فيكن 5 هيلع معام حيبفتو مع

 5 ف :
 منم لياقلا الإ مهبلع زاخا ف هيد 0 هيلع 5 ىلص 1 ىنلا ِ ناوكلاف

 كالت ىلع قرتفتس ةمألا نأو « ليصفت ريغ نم عدبلا 3 هبنو + جراوملاك

 ابلاغ نييعتلاب 0 و ل هداك ميف ةماغ صاوح ىف : !! را و « هرول دلل ةدعلا

 كلذب ىلوأ نحنف "7 سيتلتال ةعطاق ةمالع مهين رك ذالو "" رذعلا عطقل احيرصت
 2 هيلز أ رسعم

 ا ا عدبلا كلت ند تعبف كلذ 00 د

 م انت ىأ 010

 هللأ ةمحر نم ا دا بادسا ةيوتلا باب عييلع كسل ال ع 5

 ةعطاقلاةمالعلا رك ذهل مدقتدقف ج راوخلالثم امأ . هيلع هبن كمهبلاغفىأ (©)

 نيعبسونيتنثا ىلإ قرفلاهذه لاصيإ و مهئامسأب مهنييعتو عدبلا لهأ دعنم (4)
 هذحل نيمدقتملا نييعت ىف نأشلا وه م« ىأ (داهتجالابسح ناك اذإ ) هلوقو,. ةقرف

 ماصتعالا ا لضم لصفلا محلا ىو ابراج تييعتلا اذه سيلفا ىأ قرفلا

 فلانا زا نم ةعلاسلا ةلاسما عر 0 نيعسلاونيتنثالاقرفلا هذه نيعتل هاج ةا



 (نريلتل انام الل داتا ىالرألا ىزاتلا 7

 يا ا : عببلا ب كافض اون ارمدلاب م : لاق. رعأ

 اوي 00 ولا ككل جاوا يك رتب د ناكل ان يل هش  لاإ دحلل
0 . 1 

 0 سا مثو «ىرب مهم اناو « ةبوت مهل

 ةقرفلاو ةوادعلابروب نييعتلا ىلع مم فب نتلا نا هداعلا ىصتقم نم ناك ادإف

 ًادج ةثحاف ةعدبلا نوكت نأ الإ « هنع ًايهنم نوكي نأ كلذ نم مزل ةفلاوملا كرثو

 هللا لوسر نيع !؟« اهلهأ نييعتو اهئادبإ زاوج ىف لاكشإ الف « جراوملا ةعدبك

 قحلايو مهم ردحو لوفرعل ىب 3 / مههالعب مم دو جراوخلا ملسو هيلع هلأ ىلص

 كلذ د تيل رطنا اهي تر مانو زفر ١ ةعامشلا ىف هلثم فاك كاد

 3 لاق 8 7 ىأ ل رمح نع 0 دواد 0 جارخو : 0 لو هئيبعت 0 يكسو

 1ك هيلع ل 0 ا لوشر 0 ارا 50 نك ننادملا ةفيدح 5

 نوف 0 ةفيددح ن «مكللذ ممعنن 6 يع ولطنيف 4 بضغلاىف هب دب اع 8 سأن ان

 0 رهح ريف ؛ لوقا 3 لعأ ة ةفيددح 000 نالت لوقيف ًِء ةفيدح لوف هد

 معل 0 ا 2 خيشلا اع ا أو ند راوي للسجل ويا 1

 «بعشلا ف قيببلاو «دمحأ نع ظافلألا ضعب ىف ريس فالتخا عم ةددخلا رددال ف

 اضأ 2 نع خيشلا ىنأو متاح ىنأ نباو : مكحلاو

 الا اها 200170  تعرم ى نورك نيج نإ ءاضتعالا 7 نآق:" ل
 ناف ؛ ماو هلأ تاواقرف اوف ايتلالض ىلإ !اوعامس اةقازملا كل نك ف قاثلاو

 ةعدبلا لهأ نم 5 حي رصللا نم كَ الف رسل! رويصلا نسال ىلع ءالٌؤه 0

 ضعبك اذه اننامز ىف .اوهآلا لهأ نه ةفئاط ةعدب نأ كيلع قخ الو . ةلالضلاو

 . فكلاو.ةعابشلا/ف ةياح ةعدر :!نيتسلللا كي دف ةغوتسالا نيعاضلا" ئرزرت

 الفا. :فرخرلا'و :ناتبنلا عااوتأ لك" :اهئيب وتو فحصلا ىف اهرزشتب اهيلا"ةزوعدلا» م

 هللاب الإ ةوق الو لوح

 ىعملا بادب هتان ايضيأ نيحطعلا فور .ةانئا دملاب اةقيدحب وقاءللت نيبيناك امف :(+)



 ١/١ كزذاةكحو بح ابلاغ ليطمال ىلع ةكارلا قال هر لإ ب

 رمالا ىتبيو « اهنمرذحيل مهفاصوأ ىلا راشينأ قرفلا هذه ىف بلاغلا نكلو

 ىغيني ىذلاىلو الا وهمهنييعت مدع ل علو . ةعب رشلا نم انمهف اك ىَح” رم مهنييعت ىف

 ايندلا ىف اوحضفي لف مهكابق مهيلع ترس اك« ةمالا لع 0 مزنلي نأ

 فالحل ةحفص انلٍدبُم ملام نيينذملا ىلع رتسلاب انرمأو « ماعلا بلاغلا ركحلا ىف اهب
 هباب ىلعو حبصأ اينذ ,هدحأ بنذأ اذاااوناعبمهنأ ءليئاسإ وب نعركس دلال

 انلاتناك أ اهوب رق اذإ اوناك مهن إف « مهنيارق نأشىف كلذكو « ةبوتكم هتيصعم

 « كادوا كاد لكننا حاضتفا كلذ ىفو « لوبقملا ريغ تا ار

 ةكللاوهارإ ةفئاط كبلات دقو. ةقالا اهب 1 تضصمق اح ةلاامده وم رك

 الف « مهريغ نع ةروتسم مهب ونذ نوكت نأ مالا دئاسأ يحوتم الاون 3: ان

 فاش نم مثريغ بونذ ىلع مه اوعلطأ 5 اهملع علطي

 ناكل كفالي اهياحصأ نأ عم -ث ررطأ والا نو انقر ةكلاوتلال
, : 59 

 لاق ثيح هلوسرو اهم هّللا رما ىتلا ةفلالا مدعو « ةس>ولاو ةقرفلا ىلا عاد كلذ ىف

 اوكتلامأو هللا اوقتاف ) : لاقو ( اوقكرفت الو ًاعيمح هللا ليحن اومصتعاو ) : قلاعت

 اوناكو مهيد اوقرف نيذلا و 5006 دف لاقو ( م < تلد

 ار ظ ايضا الز هاو ناقل قو دعا حجل 0 000 ا ا 0

 0 «© نيلا تاذ حالصإب مالسلاو ةالصلا هيلع 0 0 20 هل 2

 ىلا اني ةشاطاوو لاو دلائل او للا ا ا

 : ىلاعت هلوق ىف ءاح دقو « ةلصلاو ربلا ابان نوبدحملا ف أم هيف كيو

 نع ىور هنأ ! ةيألا ( ءىشث ىف مهنم تدل اعيش اوناكو مهنبد اوقف نئذلا نإ )

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق تلاق - ةشئاع ثيدح اذهو - ةريره قاو هسناع

 ماصتعالا ىف اي اهيف رتسلاب ىأ (5)
 ريخأتو مدقت عم سم هأآور (؟)

 ىذمرتلا هاور ( ةقلاحلا اهناف نيلا تاذ ءوسو م ابا ١



 ( لحن ل قا ةلاقلا ز داوتحإلا قلو الاب هقول 4

 هيلع تلد ام :دض ىلع « ناثوألا لهأ كرو مالسالا 7 لثق ( ىتناثلاو )
 ع لها لنا كحال ن اتءاخ اإل ةنعلاوةنازقلا نافارا وة وشل رواج

 1 ءالؤه مكمل 6 نيرا نانو لا العلا" أَو 34 نوحان ة ةر>ح الاو اندلا ىف

 كل انكزج 0 و رظنلا ناك اذاف . مومعلاو اممف قالطالا ىلع ءالؤ

 لخأت نمو 8 17 نع اس 4 اهدعاوقل احا هيحاص نا دصقأا اذه ةداضَق

 هل رهظ اه ريغ 0 ناو بلاط ىنأ نب ىلع عم ميكحتلا ةلأسم ىف مهمالك

 مهترظانم كلذكو ؛ ل كلو 7 باوصلا نع مطودعو ( دضفلا نعمهحور 5-5

 كالذاةايشأو“ نيقعلا ادديعا .ن 0

 اعابتا ةيلكلا ةعب رشلا دعاوقل مهتفلاخم نم تيررشلا قو 5 > ناهحو ناذبف ١

 تاهاشتمال

 0 0 د لا د ذقو

 1 هذ

 0 ادإ لعفلل لعافلا نأ 3 مالسالا لحال مهلتق ىرس ةهنمو « مريغلو ةياحصلا

 4 ا هلوق ىفام الإ مارح ال نأو « نمؤمب سيلق مارح وأ 0 هنأ

 5 5715 مامالا نأو « لالخ كلذ ىوس امو ! ةي 50 2 انو

 قالطالا ىلع لعق الو 2 ف 12 ال قتلا نآو 04 مههناغو مدهاش موك هتيعر

 فذاق دحب امنِإو دحب ال لاجرال فذاقلاو « قالطاب مجري ال ىتازلا نأو « مومعلاو

 ثعبيسهّللانأو ٠ قالطاب عورفلا ماكحأ ىف "'”رودعم لهاجلا نأو , ةصاخ ءاسنلا

 8 لم ةعل رس كر ةدحاو ةلمج هيلع 200 تاك محعلا نم 57

 نمفسوي ةروس مهراكنإو ؛ ك1 همز دوما رد ةعاطلا ا ا 1 ن وكب دق

 ةتاع وأ ةنلطأ ةيغرخ تاثكلا ةفلاخ اهلكو 6 كلذ هاشأو ؛ ا

 ١  0ةميسعا ب ل .

 أ قالو. مالسالا نع هجورخن مكحلا ىف الو ىتح لهجلاب رذعي الف ؛ نهم

 عورفلا ىف مل ق وسأح



 نا

 5 دحأ رق !اضأ هن افتر 1 ا

 5 واج ال ناوقلال اذني ننرا هنا عم همايضو مهالص عم ةتالص

 هي دلضع ىقلجتإ فزسأ را كير يهرك اهدا ةاكرازل تحتمل ار
 0 ةالصلا هيلع فرع دقف . « خلا رد 1 ةعذَبلا لثمو دارا" شت 0

 نقلا ةطناخمال ف  مههذم نم ندب و 0 مهمحأ ف و30 ةمالع مط لك .ءال

 ش 2
 6 هدقاعمواهدلطافما ق 0 الو ريدت ريغ ىلع نب هلا رهاوظ عابتا ) اهدحأ )

 500١ لوألا رظنلاو يأرا 2 1 لا عطقلاو

 قملا عابنا نع دصي ىأرلا اذه نأ مولعمو « مرجانح ّ واجي ا ارنا نور

 اناررولما نم ع انه نمو « ييقتسملا طارصلا ىلع ىثللا داضيو ؛ لقا

 ىلع يرجح قب نأ ىرت الأ .:نيتثاملا دعت :ترهظر ةعيز نإ للقوا و ىرجااملا راد

 لك 1 ةلدألا هيدي ىيتيضرال و تايسالاو وصلا هيلع "كل ل

 « نآرقلا لكشم ىف هباتك ردص ىف ىتقلا هرك ذام 'لمأتو . مومعلاو قالطإلا

 كلانه هرك ذ ام ناف « مازلالا اذه ةحص ثال نيب « ُثيدحلا لكم ىف هاكر

 !.خاوطلا درع ف ىأرلا  ىدام نحل

 جراوخلانأش ىفوهو ظافلألا ضعبف فالتخاب دوادوب أوناخيشلا هاود_ . )١(
 ماصتعالا ىف ماضيأ

 ةرصيولا ىذ نياهتلا دع نأ نيدترملا ةاتسا كباك فا ىراخلا ةياور (ظر

 ء مسق ىف كلذ ناكو ! لدعا : ملسو هيلع هللا ىلص ىنلل لاق نب ةيلك ةدايزب
 *,لاقف. . هقنع.برضأ قعد ربع لاق (.؟:لدعأ: لأ اذإ.لدعي نمو! كليو: )5: كاش

 ثيدحلا ةيقب رظنا ( اياككأ هل ناف هعد ١

 هيلا بهذ ام بلكلاك اهبحاصب ىراجتت ىتلا عدبلا نمو : ماصتعالا ف ()

 عدبلا نم اهدع نم ىأر ىلع « ةيرداظلا

 روسلا ضقاننت ال ىتح دصاقملا ىف رظنلاو ربدتلا نم رظانلل دب الف ىأ (4)
 فنيدلا ةيلع قطتيف اذه ىلإ دو: رداظلا دجال و + هلع تار دل



 نمنع ةيداتلا هلال د داوتخالا ق/لوألا كلوز

 .دق هريِغ ناك ناو“ '”هَسرَي مل دنسب ربلا ديع نبا هرك ذ « ىنملا اذه نيبن ام ىور

 4"|همظعأ « ةقرف نيعبسو_مضب ىلع ىمأ رسل نامل ل حلا ندرع

 اذهف « لالحلا نوم رحبو َءمارحلا نولحيف « مهارب رومالا نوسيقي نيذلا ةنتف

 رهاظ وهو « ا هيلع 01000 هلوق تع ةيلمعلا كلوا لود ىلع صن

 101 ىف ملاكا طوق دق اللا ةميرشلا لوضأ نم. كلما ىف فلا ناذ

 ةيعرشلا دعاوقلا مده ىف ةيداقتعالا لوصألا

 يدا 007 قرفلا ضعب 09 انلديام ة هنعلإ رم لا ىف اندحو دقو

 قنامسأ ملا 20 0 ل ا دل َْى ءاح هل ف 4 هت لوخدلا ةدوصقم | 1 5 الأ

 ع

 .6 ةعب بسلا ىصتعم نع جراخ « ةعدب ف 0 0 أاهنم فرعتن,

 36 م ل كلل قىدتهادا ءر اهعضاوم ع نش 3 ةحبحصلا 0 لإ ف تاكو

 .نم 0 0( ع اوكا ف مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ك“ أمضعب ف نييعتلا درو اع رع

 4 مالسالا كركر 5 1 مهرجانَح زو زواجي ال نأ هلأ نوءر 5 9 اذه ع ص

 .6 6س نه ل 0 6 مالس,الا نك قرف 6 كارلا لأ نإ 2

 ش كير ةءاورلا 0 أ ءاسنالا 1 3

 ماصتعالا نم ثلاثلا ءزجلا ىف هتاياورو ثيدحلا ىلع مالكلا فلؤملا عبشأ

 نييبتل , ماصتعالا نم ثلاثلا .زجلا ىف نيرشعلاو ةسماخلا ةلأسملا عجار (؟)

 ثيدخحلا ُّق مومذملا سامقلا ىعم

 لصفلا اذهل ىلاتلا لصفلا ىف ةيليصفتلا تامالعلا ىف هل ىقأت- (+)

 هلمج ضعب ىف ريخأتو مدقتب ديحوتلا ىف ىراخإلا هركذ (:4)



 ١ 1// ةعاملا ةقرافمو هياسقملا عاباو ىومل مكهنةنت اع مير كرتكلا ريغ

 اوسيلف معلا لف نجار امازون كدا 2 ليملاو قلل نع لالغلاو غيزلا 0

 هبا تيل جمالا 0 دو تاعكملا مأ مهعابتاب الا كاذ. امو كلذ":
3 5 0 5 3 0 "2 َ 

 .,صخ : دإ ةيايملا وأ هيداقتعالا لوصالا نم وه م م تاتكحلا مأو

 لاق لاق 6 ةربرره ىبا 0 حيحصلا ىف 0-5 لب ل هيلا الو كالذ ناكل

 نيعبسو نيتنثا وأ ىدحإ ىلع دوهيلا تقرتفا » : سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نم قاف 6 ةقرف نيعمسو 0 وأ ىدحإ لع ىراصنلا تقرفتو 3 ا

 9 ا ا ريس نيرا نر يرش ا

 لم ننس نين لع عت ليالي 11 ال ا
 وى 5 اولاق 4 ةدحاو ةلم الإ ناتلا ُّق مها. ةام نيعدسو تثالان ىلع ل رس

 5 رهاظ اي ىنلا هيلع ىلا )» ا هيلع ان 5 لاق ؟ هللا لَو 5

 فو .٠ 'ىث نود *ىث كلذ نم صح مل  ةلا ىلع ةيلمعلاو ةيداقتعالا لوصألا

 نوعبسو نات نيعيسو تذل ىلع قردفتس يملا نإو » : ا دواد ىأ
 5 54 هم ّ 3 7 4

 دقو . اهلبق ىلا ةياورلا مي :ءع ىهو « ةءاهخلا ىهو « ةنحلا ىف ةدحاوو «رانلا ىف

 :لمشيلب نيدلا دعاوقف ناكام صخب ال هباشتملانأ اناقه ماقملا ا 7
 كانهي لاقزو م هعحا رم تلاثلا ا نما الا كلذ ماصتعالا ةاقيتسا لابع كلآا

 ( ررعتلا نم خآ عون تامضاوملا تاك تلا لا ره را

 ماصتعالا ىف مدوأد ىنال ةياور وه (؟)
 ةياورلا ) ثلاثلا ءزجلا نم ةعساتلا ةلأسملا ف ماصتعالا ف لاق . كشلا ىلع (ع)
 (أةقرفنيعيسو ىدجأ لع ىراصتلا قارضاك درهلا' قا ردا نإ كيلا ىلا

 ماقملل ةبسانملا ىهو ةلملاب ةقرفلا ريسفت هيفف (4)

 ناسحلا ةمجرت ىف ورمع نب هللا دبع نع حبب اصملا ىف 3 )ه(

 ةيواعم نع حيباصملا ىثه أورو 030(

 هيلع هلأ ىلبص هراححأ ليبسو هليبس تعبتاى لا ىه ةعاملا ميسا حيت كا نآلا 07(

 ماصتعالا ف ثلاثلاء رجلا نمةرشعةسداسلاةلًاسملا ف ( ةعامجلا) ةءاكر يسفترظناو . سو

 امم 4 جس تاقفاوملا



 ا كا م ابجالا قلو ألا: فرلظلا ١

 ةنارلسلا دلؤ_لةيتتلا ة هولا ةيفارلا روم الا لف تاملقلا ةبلخ صن اعز متقألا

 نم وه لب 4 نوزك نع مم كلك ريغالو . خوسنملاو خسانلاب قلعتي أم الو ايلا

 ومرات فو اعنوم [يجللا# زغ !ادادال نإ 1 فلتالا ينشر ع لح ديا نج

 ةلخادلا ةلثم"الا ضعبب ليثعلا درجت ىلا دصقلا ىف مهنداع ىلع نورك ذي ام كلذ

 ” اهلها كلالعف درطا لضأااقن ناك ااذا ةديرشلا ناصيف هلا ف لات تع
 ١ 2 1 0 52 ةدلا : 1

 درطا ام ةفلاغ هرهاظ ىدقمب مم أهيف عضاوملا صعب ء اح 5 اهمظعم فق حضاو

 ومعامل ضم اينانجا ىالي اهعانا عمتي ىلا تابباشتللا ىف دوديلا نم كلذف

 ل ىلع دمتعا اذاف « ةدرطملا دعاوقلاو ةررقملا 0 نيبو اهنيب ةضراب

 11 ولم اطر مالا تاقريقلا 0 لل كاكش 53 كفداوتلا وماجد

 اناككش بكا ةنم ) :ىلاعت هلوق كلذ ىلع لدو . هت-ىف ضراعتالو دهنلافاكملا

 هيف ةلاكشإ ال ىذلا ىنعملا حضاولا وهو مكحملا لعل ( باتكلا مآ نه

 000 ان الا لق هيلا عوجرما ”لصألاو مالاوه ماتو لالو

 نشا ف هباشتملا عابتا نأ ريغ 9 كك انالق اذا ىف مظعم الو مأب تلو كيري

 ا وار هاللي رس ور ادا ظلوا امس 2 كا لل

 ركذي ملامو ركذ امل لماش ماع لصأ ةب. الاف ىأ
 درك رك 5ر1 كانتا وو تطل ىكولخلا ةجاشمغ هاديومل# 6

 قي اذبف ( خلا ايندلا ءامس ىلا انبر لزني ) هلوق ثيدحلا ىف ءاجو . حضاو ررقم
 ملاعلاى لا اذه لكن نأ اتاك رقما قالا لح هلا ةةعواعم لا مف دل الإ ةعانا

 وأ فاضم ريدقتب تباث رخآ لصأ ىلا هدرنو هلوؤن وأ ٠ ضوفتق هدارمب هناحبس
 نليصأ نم رهام ةفلاخ اج ماط تيداحا ىرتق .ريثك لاالا قءادهرو . ةريغ

 تان را مده لمعتس هيلا لصو امم رتخملا نكل ؛ اذه لثم ابف ىرجيف ؛ لامعأالا

 ىلاتلا لصفلا ىف ةريثك ةلثمأ كلذ ىتأتسو هضزغ ىلا الصوت تايلكلا ضقن ىف

 نآرقلانإ ) سو هيلع هللا ٍلص هنع ماصتءالاف فاؤملا هاورام ىلا ةراشإ (؟)

 ( هملاع ىلا هولكف هنم اوملعت ملامو « هوابقاف هنم متملعام : اضعب هضعب قدس#



 ميكح هبيس « غي ز دونما ريغ أطخ

 هر ا 2 الو 6 اهملا راقتفالا 00 عجار الو اهناعع ةطاحإ ريغ ند ا

 11/8 ةعاججلا ةقرافمو هباشنملا عابتاو ىوم ا

 20 متعزانت ناف ) لاق 5 اهرمأ ىف هلوسرو هللا ىلا عجار الو « اهمهف ىف مهنع

 ءاوه الا» نكسب“ كلذ“ نع :قاماحلا ننوكيوتلا' ةيالادك( لوسراو هللا لإ هو 3

 ةفصنلا حارطاو حضاولا ليلدلاب ءادتهالا كرت ىلع ةلماحلا « سوفنلا ةنماكلا

 ةعلإ رشلادصاقع لهحلا ادهىلع نسعي و رظانلا لع هيلا لصي 1 امو :حعلاب فارتعالاو
 95 .٠ 0. ا 2. . 0 ١

 رطاخي املق لقاعلا 7 نإف ؟"' بلطلا ةجينت لاجعتساب داهتجالا ةجرد غولب موتو

 رطاخم هنأب ملعلا عم كالاهما ماحتقا ىف هسفنب

 ةقئاتكملا هك اعل را عئدااي زك 1 : 0 هنا هلوق قررت مسقلا اذه لصأو

 حيحصلا ىو ! هبإ لإ (تا ا رح 0 باتكلا مأ 1 ا 0-0

 نر نيل 0 اذاف » : 0 ةي الا هذه أ سلو, هيلع شا لسا دا

 نآرفلا ىف "2 هباشتلاو . « <47 مورذحاف هللا ّصس نيذلا كئلوأف هنم هباشتام

 ل كلذ لع لدتسيو . ريئغتلل لياق وم الا تال اعلا رشا

 رومأن م ءىثب مكترمأ اذإ ) ملسوديلع هللابص هلوقو ؛ نامزلا ريذتب ريختت ماكحالا
 رك حاصملا باج ىلع مدقم دسافملا ءرد مطوقو ( رشب انأ امناف م ايند

 اذه مدهف « اهانعم مبفيل اهم ملعلا لهأ ىلا عجري لو اهتهجو ريغ ىلع رومآلا هذه

 اعبطو . ةحاصملل تعضو ةعيرشلا نأ ىوس اهتايلك نم هديب قبي و ابلك ةعيرشلا

 ةعيرشلا دصاقم مهفيال هن“ال ؛ ىأرلا ىدابب هل رهظيامو هاوه قفاويام ىه ةحلصملا

 ةحلصمو ادصقم وه همعزب ام الإ

 دوصقملاف . ةلزانلاف هضرغ ةحص ىلع اب راهظتسالا ع وجر اهلا عجري لب 01(

 ارضا للد|نرف لاو هراىع ليلدلا ليس عا

 ةلد“ الا باتك نم ةريثع ةثلاثلا ةلاسملا ف ءدع
 لعلا بلط ىأ (؟)

 .رطاخي هنأ مهي ناك ولو . هلمعب رطاخي ال هنأ موفي هلعجب مهوتلا اذهف ىأ 0
 خلا لقاعلا ن ال5 رطاخلام

 , صح نسح لاقو ىذمرتلاو دواد وبأو ملسم هآور هل
 تأ قى ) خلا ةلمج نم وه لب ( هلوقو . ىفاضالاو قيقحلا نم معاالا ك2



 (ةيماتلا ةلانلا ) دابجنألا قفا لو آلا .فرطلا (/

 حص اذ مدقت ام ىنعم 2') ىلا مجرت ءايشالا هذهو « هضعب توفو ثيدحلا ضعب

 داهتجالاببسب فالحل عقي دق )"٠ هن اف « ةقيقح للع اهيف فاتخملا عضاوملا ىف 9

 3 واظن هجروا ادهن لع ناكتلذاو:: !فجاقا؟لتغتق ةذ وك همام ولا ىف

 لواالا هجولا فالح
 : ىهو ىناثلا مسقلا 3

 6 ةعساتلا ةلأسملا

 داهم>الا الها 0 1 قوه دقتع وأ هيحاص ىف 1 نأ هيف ضرعيف

 نيك قى ةراتؤو؛ كنتلا وَحَو 6 0 ةراث ةتفلاع نولاتو ؛ هب دتعم هلوق و

 ” ل[ الاوأ تادانتعالا ل وصأ ن م تناك 6 ةماعلا 0 ةيررتلا تانك كم

 ءىدابب دب هلرهظ ام كانا ممربصل ىد> « اهعائلك مدهىف !م 0 ع ا

 طاطا ثا نيك درو هلع رصقارام هف كا

 اكل فدل رداتاور دأ ملا يعمل ءاطج 1 انس ناو ا تيدا رجووا ىيحلا

 ثيدحلا لك عمسي مل هنأ اذه ىف هرذعف ؛ هضعب تاوفو ثيدحلا ضعب عام ريغ

 0 دال دا دع ل للعلا هده ع ءىث دع دج ور يذلا لئادلا نال ىأ 1(
 فالخلا نوكف ٠ مدقتام ىلا عجرت الف سيال دقو ٠ هل

 للعلا هذه دوج وىففالخلا ىلع ءانب اهرابتعا مدعو ةاذالا هذه راتغأ) نم لاخلا

 اذه فدع ف ديسلا نبأ مالك هجو أذهو . افالخ هب ادتعم اهدوجو مدعو ابهف

 هبابسأ نم عضوملا
 كفالخلا تاسأ نم كاد دعا ناي 60

 الف « اهتايلكب تايئزجلا رابتعا بحي هنأ ةلدآلا باتك ىف تفرع دقو ىأ ()
 ضقتيال هبرشىنذلا ىوارفصلا قفاوي+ ىذلا لسعلا ةلأسق ؛ ةيلك ةدعاق زج ضني
 اربخ ريخت ال عراشلا نأ ىهو ةيلكلا ةدعاقلا ( سانلل .افش هيف ) ىلاعت هلوق عم

 قلطملا اذه ديقي نأب رخآ ىلك ىلا ىثزجلا ليلدلا عجر نم دبالو . هنع ربخلا رياغي

 تايئرجلاهذبم دارأ امب ملاعل' هللاىلا همبف لكوي وأ « الثم ايوارفصنكي ملام هيفلاقيو
 ضعب هلاق ام فلؤيلل دهاشلا نمو . سانلا عيمج هعفن ميمعت ايف سيل ةبآآلا نأ عم

 كح دجوي ال هنأ . نامزلا اذه ىف د لا



 010/3“ ردتتملا راغب تمل( ف داخل كاعسا نط دل كا د31

 ؟ كل ذك سيل امم كل ذك وه ام لاوق الا نم فرع! اذامف : لبق نإف

 ماريو يتلاعب اوما و اع وقر اا مهف « نيدهتحلا فئاظو نيف مىماولا#

 ىلع ةيعرشلا ةلدبالز.ةقلاخللا )نأ 1 لس افاذقإإو :٠ ماقلا اذه ىف مهذب بع الف مريغ

 ىمطق عاجاوأ رئاوتم صن نم ىعطق ليلدل ع لاوقاالا قف

 , .ةيواطلما افلا "هلال ىلع :نئلتلا اهيغ نوكو اما ده اك مكح ىف

 «هحارطا قف. لاكشإ الف ' طق طلال انباوغق ق1 نياهلاو دال را

 فلا مأو.."هيدادتعالل ال؛ء هيفا لغودهتلع ةيطقلا ءوزك اذ اعر الملا كتل

 نم ؟هظبعاط ةنيتعا اب نيو" ةنيبا راروفلا لو ي1رق1 كج تكلا هلو

 هريغ وأ سايقلا
 ول هأ هدمتعي طباض كلذ ىف نيبقفتملا نم دهتحملا ريغل لبف : ليق نإف

 ةألزو' اطلغ كاوق اللا ف“ اذوذيطت ناكام نأ ؤاماز عر الفلان لات

 اهيلع مدعاسي اماق . اهب نودرفنم اهب امحأ نأ رمألا 5 عي رسلا قااذح ليل

 قملا ثأر ك داتا نكيلف ةماالا ةماع نع لوك كلام ثنا ان انا رد

 نيدلتلا نمل : ندا مظعالا داوسلا عم

 ند

 هاله دكا ثنج اقفؤاذنا نابسأ نم ناكملا اد ديفا

 فشلا موا يملا لك مس دملا كفو ئاساالا دان راعي

 دع لقو

 عامسو 3 ةيلمرأ 6 نمد 0 اناقة 3 '”فيحصتلاو 3 بارك كو |ولاو

 خلا ةنزاوملاو دهتجادابتجال جات انالخ 55 ا 00 0 7 0:5

 دهتجملل كلذ لثم ىف عجرملا
 فيحصتلا هيف فرع باتك نع لقتلا ريغ ىوارلا- نم فيحصتلا (9)

 ىرخأ ةلع وهف

 ىف حيطص ضرغل هطقسي هبيس وأ ثيدحلا قابب هملع عم ىوارلا نأ ىأ (*)



 نالخ هفالخ ربتمي "و00 لطف ب طتماتا كلأانلا) لبا

 , .لاقف-+ مارح ::اولاقف ؟ دب 0 نيمهردلاب هردلا قبعات اف“ غتاق لاق أب

 تمطقتناو اوقبف « مارحلا نواك أي مهو اونا وبس هواز الوم 80

 ١ ع ام اذ مهتحح

 هى ىف متعزانت نإف ) : لوفي لاننا هللا ناك"( كلراجلا ف ذات كالو

 لاق 1 الا لوق نأ ًارهاظ انبي ناك اذاف . ةيآلا ' نوسرلاو "هللا نإ "كود

 ا ع اخ 0 ا ار زعالا حسب مل ةئسلل وأ نارقلل

 .ناكمإ عم رهاوظلا ىلع ”ىنبم هككح نأ عم , عامجإلا وأ صنلا فلاخ اذإ ىئاقلا

 ل ادلع نذل ول ناو دا ينال وعالكلفا عم ضقني الو ؛ رهاظلا فالخ

 4 مكحدنأل ءةلدالا ةفلاخم عم ضقني نكلو ٠ همكح ضن 2”ضقانت 5 احلا

 اياب

 لصف

 ف ةركلخ 4 اهنال 3 ةيعرددلا لمانسملا 0 0 اهدامعا حضي, ال هن( و

| 
 00 ل ا 1 كلو واصلا ل اهرح امض

 ريغ لاوقاك عرشلا ىلا: اهتبسن ىف تراضق“: الخ هيف قداضي ملوهف داهتجلا

 0 ب و هيدا ل لا رووا تركع كارخم 5.5 اا

 هتفداصم مدع وأ ليلذلا ءافخ درجت نع تردسص اذا ماو فسح اذأ ىو ماقلا

 ملا فلسلا دتعي مل 5« فالحلا ىف اهم دتتعي نأ حصي ال ةنإ ليق كلذإف . الف

 للمال ماوه[ قاف « ءاسنلا ىتاحمو « ةعتملاو « لضفلا اير هلا ىف فالحلااب

 2 اك ني نك تكا اننا عتخ

 ذفني الف ء لسلستيو ضقنلا ضقن ىفو اضيأ ضقنلا ىف رظنلا حصل الإو 5

 اصملا لطعتف : مح
 تابثالاو ىننلا فرط نيب ددرتتمل ىلا تايعطقلا نم لب ؛ ةينظ تسيل اهناأل (؟)



 ١/١ انس صقتني نأ ؟ةيغينب ال5 دق ىف 3

 مادقإلا هيف دقتعي وأ « اهلجأ نم صقتني الو ؛ اهب هيلع عنشي نأ الو.« '”رسقتلا

 نم مدقت دقو « نيدلا ىف هتبتر ىفتقت ام فالخ هلك اذه ناف « اتحب ةفلاخلا ىلع

 حلا اعلا ةكس 1 نب ذاعم مالك

 كالذ ىف ينو رطاتف ةفركعلا انك :لايك1كرالا نإ 00

 ءاش نمع مكنم جتحلا جتحيلف اولاعت : مهل تلقف -- هيف فاتلا ذيبنلا ىف ىعي -

 لجرلا كلذ نع هيلعدرلا نيبن مل نإف ء ةصخرلاب سو هيلع هللا ىلص ىبنلا باس
 املف « ةدشب مهانئج الا ةصخرب دحاو نع اوءاج اف . اوحتحاف هنع تمص ؟؟”ةدشب

 ةصخرؤف هنع مهجاحتحا سلو 4 دوعسم نب هللا كيع الا موشم كح كفا 5 قي ل

 ! قحأ اي : ةصخرلا ىف هنع جتحملل تاقف كرابملا نبا لاق . هنع حصي ”ىئثب ذيبنلا
 تا
1-1 

 ىلا ن ف 00 0 تاو لاف اسال ا 5 | نأ 2

 نوب 2 انهعم ةدغاوتسو ىمشلاو ىشماف : 0 كا
 8 3 : - 6 1 0 0 ل يا
 0 2 2 6 كر ا 7 مالسالا ىف لحرب رف « لاحرلا ةكةيهسل حاحتدالا 0 6 30 تك 2 كك

 02 0 : 3 ع 00 - و 8 0 1 7 هدهجطخكسم 8

 5 ناف َ؟ أم مسح نا كح اللفأ 2 هلز 0 5 نا 4 8 ذك 1 هنق انم»

 : أون اك : اولاق ؟ 2 ركوب ديس نب رباحو 0 ط الع

7 

 لضتأ كود: نق وقولا اعلا اذه كاسر لك ]د لعج دقوو؟ | 0 00

 عسولا ةياغ لذبي مل هنإ لاقي نأ حصي ثيح ىتعي . صوصنلا نع ثحبلا ىف ةغلابملا

 هنكمي ناك دح دنع فقوو عسولا ىصقأ لذبب مقي مل اذاف . هيلع فتوتي دابتجالاو

 . اعطق اموام نوكف « داهتجالا ةقيق< تآ ريغو ارصقم نوكي ثحبلا ىف هزواجت

 مدعامأ ( داهتجا نع ةقيقحلا ىف ردصت مل اهنا ) ىلاتلا لصفلا لوأ هلوق اذه ديؤي

 ةقباسلا ةلد الل ناسف صاقتنالا مدعو عينشتلا» .

 زوجال كلذو هيلع ناطسقلل ةناعإ نوكي كلذ نأ وهو (9)

 لواألا .انيلل ديبأت (ع)
 همك ىف ةضصيرلا لياتسا

 مر رجا نوب رشي اوناكمبنأ كب ار ىلع مزأي ىأ ىراكلا ماهفتسا ( (هزع



 اهببسب صقتني نأ ىغبنيال اك «هتلز ىفداةيالف( لصف - ةنماثلا ةلآسملا) */١

 نوكتامرثك أو . ماعلا ةلز نم رذحلا بلط ىلع ليلد ههبشأ امو هلك اذهو

 فوقولاو « هيفدهتجا ىذلا ىنءملا كلذ ىف عراشلا دصاقم *'”رابتعا نع ةلفغلا دنع

 داك عب كرنك ,نإلو رعبا و ايفر ضوصنلا نع تحتل هين تغلابملا عفا نزع

 رطخ هيف هلوقل عابتالا ىف هيلع ىنبني امم نكل روجأمو روذعم هبحاصو دمعت الو

 « ةريغص|مسفن ىف ىهو ةريبك ريصت دق بنذلاب ملاعلا ةلز نإ ىلازغلا لاق دقو . ميظع

 يو اعلا كرد ايل اعلا 2 بدا يفق واما

 . هبونذ هعم تنام تام اذإ نمل ىبوطف « ةلواطتم ًامايأ ماعلا ىف اريطتسم هرش

 ملاعلا ىلع ىفخ امر هن اف « ىلوأ باب نم ايتفلا ىف هتلز ىف رمتسم نمل اانكهو

 نإ لإ كلذ يصنف هيقلام نصر و ماسلا د قالا! دع وا هيلا تح

 « قحلا هلنيبتو هنع عجّر امب رف « فالحلا لئاسم ىف ربتعي الوقو « دلقتي ًاعرش هلوق

 كلمت اعتاب ما لف ةفؤلت هيلا لاض وست جامل قاب كانه كيرف

 لف

 نأ ا( تسول لص الانا دعا لع رينا نوط ىارظنلا رم ناتاقا ذه تدل اذإ

 ةعوضوم األ اة الدو 4 هل 0-5 م م كح الا الو هيد نم اهدامعا حصل الإ ماعلا هلز

 هذهاط لعج م 5 [ًدتعم 6 الإ و 6 هلز تدع تلادلف ؛ عر هلل ةفلاحلا ىلع

 ىلإ اهحاص بسني نأ ىغبذي ال هنأ اك ءاهق للزلا اهيحاص ىلا بسن.الو ء ةئتزلا
 تاك

 فاي وللا وهاك قلطاا ع قتانه لا اصل يي 50

 وو نوع دب لوما مثلا نال يفرسك ماقارإا دك ىو هر اكلت وأ اهوأذل قل

  كلذك هنأ عم  ةلز هبدتعي مل هل هناك د نم لازما يبتكر احلا هز

 عايضو داسفلا نم اهتاطانم ىلع ةيعرشلا ماكحالا قيبطت لل لع كسرت يذلا نآل

 صخب كلذو معت اهناأل , تايلكلا ىف أطخلا نه فخأ قوقحلا

 هنع هقفلا ةءاتك كلام هرك كلذلو (؟)



 156 ةلقعلا وأ ريضطتلا ول انك م ةلر نيد الجخ

 «قحلا 'قفانملا لوقي دقو « ةلالضلا ةماكب ميكحلا ناسا ىلع ملكتي دق ناطيشلا

 يكحلا ةنب ن٠ كفيك :ةاولاخ ل ور طا الها ناجل اني دار < ةرفأ لوك

 الو « ةتعبز اووَخافأ؟ 1 هده ام نولوقتو 6 ان وكك#و 0 ةاك ىه 2 لاق

 ' ضزاتلا نال اقوا ولا مجارينأ واءقت نأ كاع هن اف « هنع ا دل
 رس ص8 1 كر ا

 مكقانعا مطقت امندو 6م نارقلاب 00 مقل د نالت دنع 3 تف 0(

 عنصي ام لم منصن نولوقت « مكتبو هودلقت الف ىدتها نإاف "'”للاملا ةلز امأف

 ريشا كسايإ | اردطق داق الما ناو“ نالف هنع ىهتني مع ىهتنو « نالف

 . ملاعلا تار تا عابت دلل "1 ”نئاع نبل نعت! "كييددلا «ناطانتلا اعل

 لأ د لءأوه ن م دحي مث « هيأرب ًائيش ملاعلا لوقي : لاق ؟ كلذ فيك : ليق

 تر كراخملا نبا ن ءعو ( عابتالا نع ا ىلص

 اهيينعلا دفا 0 00 دي ل

 اذن أ دال هاو ناخب وعش را نكون“ قوي ندا ا هلا تلك

 : طم كيف عمتجا نبي ريس نبا ىفام 7-5 نس ا قام رسب 6

 1 الإ هللا 0 نم ل نقل د : كالامو ةنيبع نب مكحلاو دهام لاقو

 تدجانإ ىلا اعلم لاقوتو لسور هدلعا شا كلم هيا ال اعادت ناب

 االول قارا دس ؟ هلا هلكت, زيكط لاننا لك[ تشمل ماع لكة صخر
 00200 : - اك / 3 ٍ .

 مح نمو « عم ىوه نمو :ملاع ةلز نم : ثالث نم ىتمأ ,لعفاخأ ىنإ) 02

 اهنسح دقو . هأووهو هللا نيكل ند راتكو قارب نم ىناربطلاو رازبلا هاور ( رب اج

 ىف ةعزخ نبا اهم جتحاو . هيلع ركتأف عضوم ىف اهحمسو . عضاوم ىف ىذمرتلا

 'ّ بيغرت هأ هحصص

 اااخلا] فب: تطاخب روكاذللا ناملس تاك ( للعلا نايب ) هباتكىف هلق (؟)

 لوول رت ارايلعلا :تالؤ م لملةملا 2 _ ضخلاا هذهل عج فلؤملا ناكر فرخ نا

 الر تا ا لة



 ( ةنماثلا ةلأسملا ) داهتجالا ىف لوألا فرطلا دلي

 د ةنماثلا ةلأسملا

 ملام هيف مهوتي ىت> ةلدالا ضعب ؟'” ءافخم امإ داهتحالا ىف أطخلا هيف ضرعيف

 ةلج هيلع عالطالا ا” ان[

 1 ا يطال فك نإ نييلوصاالا مالك 0 ءم مدقلا اذه مكحو

 ءاج هن اف «ىلا ل 2 ( لك ما وه ناك نإ

 اع يعال ىرلرف ا هيلع هلل ىلص ىنلا نع ثيدحلا ضعب ىف

 : تلاع د نك ىم 5 ةا » : لاق هنأ مالسلاو ةالصلا

 «رئاج مكح نمو « ىلاعلا ةلربنم يبلع فال ل كار اولاق

 الحك ماعلا ةلز : نيردلا نمدبم تراث د م نعت 5 بتم 1 نمو

 هلز كتل ل امت نإ » : ءادردلا 0 نعو « نولضم ةعأو » نارقلاب قفانم

 , » ىسب رطلا 5 هاب نارقلاىلعو 05 4 نارقلاب قفانملا لادح وأ 4 ماعلا

 لو 6 ميكحلا 2 ؟ايإو» : ادنك ةهطنلعل لوكي لع نفاس ناكف

 ده 01 ريصفتلا" نملو عسولا لذب مدع نم كاده ن ردك دقو (0) 01

 ع ةلفغلا دنع كل ذنوكي 0 | و هلو هبلا ةراشالا دان درتجملا ىلع بجاو

 و ١ الج اكو ااقلخاف ضن ١ اعامجأ مداص اذإ هش 1 كل ٍ ضقتنف 09

 ءاتفإ لب ىاح مح نكي ل نإ اضيأ ىوتفلا رثأ لطبيو ةعيرشلا دعاوق
 اناا عملا المك ؟اسبأ عطاقل ةمداصم مارحلا ليلحتو لالحلا مجرحتك (4)

 اذكهو قزرلا نم تاببطلا مرحتكو

 الق ء ققوم هنأو ريخلا هن مذنظ نإ نأ هقيرطف ملاعلا ةلز ءاقتا اماف ىأ (ه)

 غيزلاو ًاطخلاهب متتنظناو . ىوح لا عابتاو غيزلاىلا مالستسالاهرجامب رف ؛ هل اوملستت

 ةقبرز علخو دانعلا ىف ىداعلاىلإ اذه هرج امبرف ةظاغلاةدشو ةوفجلا مام هل اورهظتالف

 50 لزق يالا تاضا |دهردهإ م ا نإ ف تاج يع اف ريغ قرا

 هيلع اوناعأ مدادع نم هما فذح اوررق امل مهناف ء اذه اننامز ىف ءاملعلل نيبوسنملا

 .٠ ةبادحلا دعب بولقلا غيز نم هللا



 0 م ف نوراش اولازي ل 600 ءاملعلا نأ اكلك هحوو : ةعب رشلل 00

 ُط ديلقتلا وهو 6« ةضاخ هيف اورإق 8 ةفرحملا لها اوريتعا اعاو 34 ءاهقفلا نم سيل

 طانملا 5

 ىف هنأ 5 «هيف دهّتحْلا دصاقم ةفرعملا داهتجالا اذه ىف مزلي امنادنأ لصاحلاف

 هيف مزاي ةيعرشلا ظافلالا نم طابنتسالا ىف داهتجالاف ؛ كلذك "7 نيلّوألا

 هربغ هحو ند ال كلا هي قاعتي ىذلا هحولا نه 6 ماما كالذ دصاقع ةفرعملا'

 رهاظ وهو.

 د ةعباسلا ةلأسملا

 « اعرش ربتعلا داهتجالا « امهدحأ » : ناب رض ةعب رشلا ىف مقاولا داهتجالا

 ىدلاوه أذهو « ذاضحالا هيلا رقتغي ام ةفرعع اوعلطضا نيدلا لح نع رداصلا وهو.

 2 فزاع سيل نمع رداصلا وهو « ريتعملا ريغ « ىباثلاو » هيف مالكلا مدقحا

 طضوأ ١ ضارغالاو قعشتلا درجع ىأر هلأ هتفيفح نال هادا

 هرابتعا مدع ىفةيرمالف هجولا اذه ىلع ردص قار ل ل عايتاو « ةيامع ىف
 هللا لزنأ اب مهنيب مكحا نأو ) : ىلاعت لاق اك« هلا لزنأ ىذلا قحلا دض هن ال لا 0 5 كك ُ 0 1

 67 3 - 0 6 3 ا 5

 مكحاف ض رالا ىف ةفيلخ كانلعج انإ دواقابال ناك كاد ( مءاوهأ عمتت الو

 ىلع انهو إ ةيآلا ) ملل ليبس نع كلضيف ىوهلا عبتت الو قدك سانلا 0

 انا مسق نيمسقلا نم دحاو لك ىف اثنيادق كلو عدن 5ك 9

 3 : ىثو لولا مقل

 نيدلقمو نيدبتج اقلطم ىأ )١(



 (ةلدانا هلابلا) ةاهتجلالا ىف لوألا كرطلا م

 كلا اود الا ملعلاف بيبطلاو . تاعانصلا بويع ةفرعمىف عناصلاو « تاءارقلا

 ةمسقلاةحصىف داعلاو « اهبف بويعلا لخادمو علسلا _َ ةقالدقاى <تاؤسالا ءافرغو

 مكحلا طانم هب فرعي امههبشأ امو اذه لك « اهوحنو « نيضرألا ريدقت ىف حسام او

 عامجا ناك نإو « ةعي رشلا دصاقع معلا الو « ةبب رعلاب معلا ىلا رطضف ريغ ىعرشلا

 > . .. دهتحملا ىف.الاك كلذ

 ىنالإ دهم دجوي ل "7 مزال ناكول هنأ نم مدقت ام 2١١ كلذ ىلع ليلدلاو

 مالسلا هيلع مداك تدداقلا قرح لفن اكدت نار ةداغ لاعا وع نإ: «ةردتلا

 لعلا داهتجالا اذه ىف مزل نإ ًاضيأو . هيف مالك الو ؛ اهلك ءاعج لا :هنرا هع نع
 0 2 هو 5
 ؛ كالدب ةفرعملا دعب الإ فرعت ال نا ةعانضو َِط 0 مزل عراشلا دصأقع

 20 ١ 5 1 ٠ 3 2 52 ع ا 5 3

 هنلا ىدا اش لطاب كلذو « عراشلا ا : معلا أم لا موزأ نم ضرف دإ

 انكلا" نمو <: !ةيبوملاو هي رشلاب ؟لاهملا نم تدجوو مولعلا تلصح دقف . هلم
 تب

 نر معلا ىلا راقتفالا مدع ىلع 7 0

 ناك أ ا ون داهتجالا عاونأ نم عون ىأب ةبعرشلا ماكحالا ىف دهتحي نمل ىأ. (9)

 داهتجالاه قلعتي لع لكىف ادهتجم نوكي نأ هل امرا ناكول © هريغ مآ ظافر يفك

 أذه ريغ لع د لولا مدقت ام اذه . خلا دهتجم دجوب مل 0ك قلعت أ

 صوصخ لب دابتجالا قلطم هيلع فقوتيامف سيل انبه مالكلانأ ىنخيالو عضوملا
 لطعتت هعافترانأ ماعلا طانملا قيقحىفهلمدقت دقو . نيفصولا ىلع طانملا قيقحت فقوت

 رثك أ تلطعتل طانملا قيقحت ىف ناطرشلا مزلولف اهرثك أ وأ اهلك ف يلاكتلا هيسب

 نا ناك لو ارهاط ناكل ليلدلا وحلا ده اسكت للملا د1 تلاكتلا

 ىف نانكرلا امهو فيك . دبتج دجوي مل امهيلع هنم عون ىأب داهتجالا فقوت اذإ لاقي
 ؟ دامم>الا عاونأ 2

 ( ةيبرعلاوةعيرشل ا' لاهجلا نم تدجوو ) دعب هلوق ليلدب ةيبرعلاو ىأ 2

 الدلا ادعو لال لكي ةيرعلا جردأ دّقف ؛ ةعيرشلا دصاقفم نع الضف 2

 نيبوعدلا ىلع هتماقال اص

 . طانملا قيقح هيلع فقوت, هنإ انلق ىذلا وه 8 0



 ١ 16 عراشلاد | ىلعالوةغالا ىلع فقوتيال ط قم :داهمح الا( داسلاةلاسملا) ءلادماتم [عالوةغلا (عغلفت تالاطاملا تاج دا 2 0 (ةسد ا هلال

 اكان ءاوهايز اذا طماق : نول غابم برعلا مالك ىف اوغابي مل ممنأ ضرف ىلع

  .لعأ هّللاو قالطالا ىلع مهداهتجا ةنم فدانا قاكتإ دلت ةبيرث

 © ةسداسلا ةلأسملا

 عراشلادضاقم ]علا ىلا تكالذ ىف رقتفي الق « طانملا قيقحتب داهبجالا قلعت دق

 : ش) ْ وه اع داهمحالا انه 0 دودصقملا 0 4 37 رعلا 1 ةقرعم نا هبش نمتش ال 1 0

 0 هوما كالذ فرعا ل امي علا ىلا هيف رقتقفي اعإو ؛ هيلع وهام ىلع عوضولملاب مبا

 نم ًادهجو انراعيبيحلا نوكمي ناريزاف ردم ةنرجلا توتو را

 ثدحملاك ؛ ىفتقملا كاذقفو ىلع ىعرشلام كلا لزنتيل « اهيفرظني ىبلا ةهملا ثالث

 م 4 مساح امو 6 اهميقس 0 أهحيحصو 6 اهقرطو كيل اننيمالا لاوحأب فىراعلا

 ةيبار علان | اماع ناك 6 هب فراع وه ىف هدام جا رادعلا انهف © هب 0 0

 هتك اانا دك 00 سلا دصاقم | ا نا

 ١١( نأ ىع عدلا محلا : حاضيالا ةدايزل لالا اذه ذخ ٠ لص رطل, هنا رتخلا 4

 عوتملا محلا ة قا ' أذاف مهيتلا ىف هأ ضب املا نا بشل هور 1

 ىلا الو ةيرعلا ةغللا ىلا ج 0 انناف 2 لصخ زل يالا يصح ريل صر أ لا

 فردت نأ مري اعإ ؛ بأ 2 رئاس نع الضف مميتلا باب ى'عرشلا دصاقم ةفردم

 نآش الو ؟ ققحت الف ال مأ ؟ طانملا قمحتف رد لصح له لصوللا ىيراعلاب

 مااتمادلو وأ هش صخشأا ف تراكلا كف ردت اكاد 5ك 25

 فراك تنط رب رب وأ
 "حافل “ال 11 اللا اك اسكت 5: 55 تا حيجرتلا نأ عم اذه فيك (؟)

 دبالف . اذكهو . زاجماب لادلا هضراع امب جتحي الو هب جيتحي ةقيقحلاب لدام نك

 ىلع فقوتلا مدع هيف لسي دقف دانسالاب مييجرتلا 5 لع نم عوتلا اذه ىف

 ةببرعلا طرش
 لثم ىف اهتعجارم نم لع 07 محلا حيجرتلا رود ضعب ىف ميال دق (*)

 ىواضيبلل جابنملا

 قطنلا ةيفد نيعت طباوض ىلإ وأ . ةفرصلا ةياورال مجرات الن
 الثم تايلكلاب



 ( راسل كلانا راتب الا ىف لوألا كنرطلا 2

 [كاوانلب اك يضوطرلا "7 ةادلاب ولا نسج فسوي اذقواملا نطمألا ارجو ةيلغ نيل

 ا لأ يل هاوس امو 5 17 كلذ دخؤيو 5 املا . مو

 نيدهتجتلا ةمئالا باحصأ ىلا بوسنملا داهنجالا مجري '" 22 اذه 3 ٍه

 بهذمف نا ل دهحو فسو هد ىنأو 4 كالاك تبهذم ِق :اد سافل ناك

 مع كراش لع مهاف ؛ ىعفاشلا بهذم ىف ىطي وملاو ىلا دو أ

 قاسم نوعرشيو 2 ةعب رشلا ظافلأ مهف ف هيلع ع مو مهمامإ لوصا ا ”نونعأب

 اوامعو مهسواتفو مراظنأ نسانلا نثق دقو: كلذ ىدتعل لع قواتتلا نوردصتلو

 أومهف و كنك ناك اغإ و : هتقفاو 1 مهمامإ بهذم تفلاح اهات ىلع

 دامجالا ىلع مادقالا مل لحب ل كلذ الولو « ماكحالا عضو ىف عرشلا دصاقم

 أ كلذ لع مثرغي نأ فدل نم ممدعب ناو مهامز ىف نأ لحالو. « ىوتفلاو

 لد كلذ نم ءىد نكي م ملف : صوصخلا ىلع مويلع راكنالا نع 0 الو

 نو مهم داهحالاف . هب مادقألاب ال اوناك كالذ نم هيلع اولدقأ م نأ لغ

 اذه . هيف لاكشإ ال حيحص مهةلابم ةعيرشلا دصاقم مهف ىف و ليام ناك

 هنا 2 ل فادي وعلا هعللا لا : امانا جاتحم اهنإ هنأ دن ع(

 ناك ال1 اكتر وأ ةف وضعا تق 13] ةلعلا هف ردم. هيلع نشيتملا لصاللا

 اذخ وي نأ نكمي كلذكت ناك اذإ ةلعلاو لصالاو ةغللا ىلا جاتحت الف سئاقلا لابعأ

 الصأ ةغللا ىلا جاتحي الف كاذ ذإو نيملسم

 لوصأ نوذخأي ) هلوقو . خلا حلاصملاو ىناعملاب قلعتملا وهو ىناثلا ىأ )١(

 مامالا سفن هعرف امفىتحابعي رافت نوثحيامنإءابيف محل ثحنال ةيلسم ىأ ( مهمامإ
 نوعج ريال منا ىضتقي هنأ ىعب ؛ هعيرفت ىف هنوفلاخ دقو ؛ لوصآلا هذه بحاص

 ةماسملا لوصالا كلت ىلع عيرفتلا ىف رصحنم مُهداهتجا نأو ةيليصفتلا صوصنلا ىلا

 عقاولا لهف . ةيبرعلا طرش رفوت بجاولا ناكل صوصنلا ىلا اوعجر ول مهن 3
 « .ارقتسا ىلا جاتح اذه ؟ مهدابتجا ىف اقلطم صوصنلاب نوقلعتيال مبنأو كلذك

 ءاذ ةييالا هنن انلقو



 ١17 ةيعرشلا دصاقملا لعىلع لب ةبب رعلا لع ىلع فقوتي ال ىناعملا نم طابنتسالا

 اهتايضتقمل ةيدؤما عراشلا ظافلأو « ةيعرشلا ظافلالا نم مهفي ام بسحب ظافلألا

 نيب مهافتلا نكميال 5« برعلا ناسل مهفي نأ ىبرعب سيل نم نكمي الف « ةيب رع

 هبحاص ناسل ىبغتقم دحاو لك فرعي ىتح ىناربعلا وأ ىمورلا وأ ىرب ربلاو ىب رعلا
 تزد .ناننل كلذ نمتخ راف ايمن ىف وك ف دال هد نانا

 « اهم للعلا ةبتر ايف حلب و « ماكحأالا عضو نم عرشلا دصاقم مهف نم ًاذإف هريغ
 نبي وب هني.( قرف داق( عع الا نالت راما ار سال 00 ا

 ةيعرملا ماكحالا نودهتجملا مقوي كالذلو . ىبرعلا ناسللا قيرط نم اهمهف نم

 5 نااسك ظافل الا "”نوربتميو ؛ ةيب رعب تسيل ىتلا ةيلوقلا مئاقولا ىلع

 يقال ظادلألا تايضعتم اة حان 77: ل ا

 ةعيرشلا مف فتوتي:لاقشيح هل قيسامنيبو اذهنيب قيفوتلا هجو ىف لمأت (1)

 فروت ةابنجدلا ن[ءاضأ كم مف لاقو مبفلا قح ةيبرعلا ةغللا مهف ىلع مبفلا ق>

 ةطساوبنوكي امبإ اذهو طابنتسالا نم نكهلاو « ةعيرششلا دصاقم معلا نيفصوىلبع

 بجوأ نإ لاق مث . دصاقملا ةفرعم ىلا ةليسو فراعملا هذه ناو « ةصاخ فراعم

 خلا ةيبرعلا ةغللا طئاسولا

 دعبو ةيبرع ريغ امأ عم اباهأ فرع ىراجب ىف هيلع كدتامعنولأ سيف ىأ (؟)

 نم دحاو ىلا جاتحال هنأ ةيناثلا ةلأسملا ىف هل ىتأيسو ؟ طانملا قيقحت ريغ اذه لبف

 ٠ ةيبرعلا ةغللا الو «ةعيرشلا دصاقم مهفال : نيرم“الا

 طانملا جيرختب ىعسملا ةبسانملا وأ مسقتلاو ربسلاب ةلعلا توبث ناك اذا ()

 قاراعتلا ران ظنا | ظل ى اند ا 3 ئاولا قلاب ىف مسي امبرف

 + كلذ دافأ ىذلا:نضنلا ىلا! عووجرلا نميئدبالاهنالل يهظي القا ةريتكلا اهب
 رضوصلا ءازرما نم هل دبال هتيافك ضرف ىلعو « فاكب تا 2

 + نمايقلا تاضارتعا مَ أمهو « عضولا داسفإو ناتعالا داسف عفد نم انك

 ةظفاحماو سايقلا ءارجإ هل متيال 7 اةيبرعلا ظرشل يضوداس يل عرقا

 دوءيام اذهو . ناك سايق ىأ ىف اقلطم صوصنلل هتمداصم مدعل الإ هتجيتن ىلع

 هيلا انشأ 6 فتوتلاب اضيأ تارا لع



 ( ةسماخلا ةلأسملا ) داهتجالا ىف لوالا فرطلا اكذب

 رم مضل اذهلوقي نأ ليواقألا سيال نم زوجي الو «ىفي نأ فالتخالا

 .ند ةصيبق نعو .٠ 5 هذعبت اللف لدتا معهسإ ل نم : ةيورغ ىأ نب كيعس

 2س انلا كفاح فرعيال نم حلفيال : :٠ ةيقع

 ا لا 8 ةفرعمب ءاضاحو 0 ل م

 هريعو 0 2 0 اذه دحن م ا

 يي ©27ةسماخلا ةلأسملا

 دف هير زعلاب معلا طارتشا نم دبالف 0 وصتلا نم طاشتسالاب قلق نإ ةايحألا

 1 ا قصوصنلا ا نع ةدر >2 دسافملاو حلاصملا نم ىاعلاب قلعت نإو

 زعلا مزلي اعإو« ةبب رعلاب زعلا كلذ ىف مزاي الف صوصنلا ىف داخل بحاص نم
 أ : | 1

 ها 9 اليصفتو ةاهج ةعب رشلا نم عرشلا دصاقمع

 تايضتقم دفاع |ةم رغلا ع ناهيرإلا ع ىف طارتشالا مدع ' ” لع ليلألاو 2 ا ل 2 : 58 :

 نيفصولا طارتشا امه.ديقي ؛ ةيناثلاةلأسللل ليمكت اهدعب .ىتلاو ةلأسملا هذه (9)

 عون قبيو امهدحأ عفت ري دقو اعم ناعفتري دق انتا بو ةداعخالا ف اعلا

 د اكل ان 12 رو دعا تأ نقب قره اع ] اميط] تشان أو دارتجالا نم

 اهل امبتضراعم مهوتي ال ىتح اعنص

 ىلع ماكحالا نيدهتجلا عيقوتب و ىمايقلا دابتجالاب كلذل هليثمت فاض نال

 [ عم نحلل ناشر لاول

 را وأ | رح تا الا نإ الق نإ دابجالا هما ىتلاوكللا فذ ىذا مز

 ًارجتيال هنإ انلق نإ باوبالا

 .مدعو ٠ صوصنلا نم دابتجالا ىف ةيبرعلا طارتشا نايوعد فلؤملل. (:)
 .ليلدلا ماقأ دقو دسافملاو اصملا ىف رظنلا نم ىناعملل عجارلا داهتجالا ىف ابطارتشا
 ىلع ليلدلاو ) اذكه لضأالاو . طقس ةرابعلا ىف هقايس ىف امهبيترت بسح امييلع

 ( خلا طارتشالا مدعو طارتشالا



 داو داهحالا ةجرد غلبي مل فالتخالا مم عضاوم فرعي مل نم

 : تلق ؟ لعأ سانلا 'ىأ ىردتأ : لاق ! هللا لوسراي كيبل : تلق ! دوعسم نبا

 ناك- ناو :نئانلا :ةقلقعا اذإ:ىلطعاب 2 رصبأ و ققاتلا» لعأ : لاق ٠ لعأ هلوسرو هللا

 ةكرقلا هيفا ياا ملا ينس ناكس نإ 1 0-0 ا

 فالحلا مقاوم
 فالتخالا فرعي مل نم : ةداتقنمف . فالتخالا ةفرعم اعلا سانلا اح كلذلو

 ةةارتلا اذا اعف رب لزم نيالا لالي ند نعو * هقفلا هفنأ مشي ل

 :. ءاطغ قءو ع ةيقدب سلف ءاهتنلا ١" ىدلعجا فرع مل نمو « ءىراقب سيلف

 نكي مل نإ هن اف « سانلا فالتخاب انا نوكي ىح سال ىني نأ دح ال ىنينبال

 فانحشلا ابونا نعو : هني ىف ىدلا نم نيرا ره ام 21 3

 : تونا داز < انليلا-ىولتخاا الع مهلقأ اي ايتفلا ىلع نإ 1

 انكنلا روج ال: كراش عر ءانقلا فواح يلا أ ايتفلا نع سانلا 0

 شع فلا
3 

1 
 ِِء

 نمو نآرتلا نم خوسنملاو خسانلا ٍلعو « سو هيلع لأ لسد تاحسأ 011

 تدل ل 00 اا ك1 هل ىلص لوسرلا ثيدح

 ةنيعصلاو طسوخالا قف ىاريطلا او لاقو دئاوزلا عم ىف هلوطب هركذ 0
 كثيدتحلا ركتم: ىراخبلا لاق دعجلا نب ليقع هيفو

 هيف قملاةفرعموفالتحالا دوجودنع ققحتت امال ضفلا ةجردلا هذه نال 0

 ةفرعملا هذه ىلع ضيرحت هنأ حصف . فالتخالا عقاو» ةفرعمب الا نوكي الو

 قحلابناجحيجرت هنكميال كلذ نودب هنال مهتلدأ فالتخا ىلع ىنملا ىأ ()
 لك ليلد ىلع فقي ملام ةل ةااكللو

 لك ةلدأو مهفالتخا لعب مل اذإ هناف ء ميجرتلا ىلع ةردقلا هل نميف اذه ربظي (4)
 لك كردمو فالخلا فرع اذاف , هيلع فقي مل امم اكردم فعضأ هدي ىفام ناكامبر
 فرد نأ ةدنعْناسف ىاعلاةشرامل ار د11 راع دع حيج ا! هنكمأ

 روهشملا فالخلا هيفو , ىتفي نأ هل مصي هلثم ناك نإ ؛ فرعي الأو فالخلا

 هلبق ام حضوي عه(
 ١١ ماك و جا تاقفاوملا



 كأهع حالا هجرت خو | فالتخالا عشا وم فرعي نم ( لس 1 ١1

 بابرأو ؟ال مأ ةمأالا نموه له : هيف فلتخم' "انما يرن 3-7

 هنأ غو« قالطابلاكتلا فاضوأب فوضوم ىلاغت ئرابلا نأ ىلع اوقفت للملاو ا

 مدعو ؛لاك اهنأىلع ءانبهيلا"' ”رومأ ةفاضا ىف اوفلتخاو « قالطاب صئاقنلا نعهزمم

 ةفاضالا مدعنأ ىلع ءانب هيلا رومأ ةفاضإ مدعو « صئاقت !منأىلع ءانب هيلا !هتفاضإ

 ايبلغا اكيرادككو ملاكم المرسلا ةناضاإلا نأ لع ءاج ا تاضإ وأ

 « نيحضاو نيفرط نيب ةرئاد امال اهيف فالخلا مقو امنا لئاسملا هذه لكتف

 فالكل ىف دال قي طف ار ادا دعال كاعلو . ددرلاو لكشألا امك

 اءبيف فاتخمال نيفرط نيب ارئاد الإ عطقلا ىلع الو نلفلا ىلع اينبمالتايلقنلا ف وأ

 ا لالا

 لصف

 هنأال «داهتجالا ةجرد غلبي نأ رظانال حشرمي ىنعملا اذه ىف رطنلا ماكحأب و
 . هل ض رعت ةلزان : لك ىلا 4 نيتي نب ريدج * فالتخالا عشاو ع أريصي ريصلا

 للا دبعاي ) : لاق سو هيلع هلا ىلع هنأ دوعسم نبا ثيدحىف ءاج اذ 0
0-8 

 ايلع نا نولوةينيذلا ءالؤه نم ةيباطخلاك ضفاورلاو جراوخلا ةالفك 55
 لضفأ مهسيئر باطخلا وبأ نكل هلا رفعجو « هللا انبا نانسحلاو . ربك الاهل الا

 قافتاب لك ادق ىلع نمو هدم

 ةعافشلا ىركنمو ةمسجلاك ع ريعل ردك مب عدتبملا اواو هل

 همدعو وكت لاب هش فلتخ ا

 هلوقو . تاذلا ىلع ةدئازتافص اع حاملعلاو و ةردقلاك تافصلا ا 58

 هملا اهقيضي مهضعبف . ارورش ربتعت ىلا لا (خلا 0 ةفاضا مدع فو )

 ىريو ابفيضيال ضعبلاو . دبعلل اهتبسنبالا ارورش ربتعت الو . وه الا لعافال هنال

 ةدافا عم ةيناثلا نع ءانغتسالا نكمي الو ةرابعلا ىف راركت الف .٠ كلذ ىف لاكلا 5

 دوصقملا ىنعملا



 ١6 نيحضاو نيفرط نيب تددرت ام ريتعملا داهحالا عضاوم

 الو ةاكرلا م ىلع اًوكحأ ممأكلذو 2 ىلا ةاكز اكن كالذ نمو

 « نيفرطلا نيب ًارئاد لاعتسسالا حابملا ىللا راصف“7نيدقتلا ىف ةاكزلا ىلعو
 مدع ىلعو « هتداهشو لدعلا ةياور لوبق ىلع اوقفتاو . اهيف فالحلاا عقو كلذإف

 . هيف فالخلا عقوف « اههنيب ارئاد لاحلا لورحملا راصو « قساعلا نم كلذ لوبق

 نم فرطب  دبعلا: دِخَأ الو 6 كلمت ال ةميهبلا نأؤلا ء كِلَعَي را نأ لع اوقنتاو

 اوةفئاو.نيفرطلا دحأ كح كيف مأ 0

 اهماعإ دعلو 6 هممدشتب 0 الو م 0 ف عورشلا ل قو اعل ] دحاولا نأ ىلع

 كانا ر اد 00 كلذ نب امو 6 عدلا ةداعإو ءوضوألا همزايال تقولا عفرو

 لصالل ةعبات رهظت مل اذإ ةرحشلا ةرمث نأ ىلع اوقفتاو . هيف اوفلتخاف « نيفرطلا

 زهاط تناك اذ: ايفا تلطخاور كت ديقااذإ آل مبان رع را آي 2

 0 :] 2 قافتاب عامج اف لوءقلاب او دما عاجالا 05 هفرعو دحاو ىنفأ ادإو

 نيفرطلا نييرثادفراكنإ رووهظ ريع نم درا 000 ناف 6 قافتاب عامجإ ربغف كلذ

 نس رئاد 0 1 ارت نو ادا نمعت الا عدتبملاو . هيف اوفلتخا كالذلف

 أاحرصم 0 هتقا ام 06 هم "1 6 نمصت ا اء عدتبملا ناف ؛ 5 نفر ُط

 نمو رتلاو املا يعلاو لماجللا دعما ام 500 207
 وهونيدقنلا نم ادحاو افصو ن2 لحلا اننا لك مح ىلع قفتاف . نيشنعملا تدقف

 كراشو رخ الا فصولا دقف ةينمثلل ال ةنيزلل هلاعتسابو « ةضفلاو بهذلا نم هنأ

 فاللخلا هيف .اجخل , ةينهلاب هدصق مدع ىف ضورعلا

 ءالادجو تقولاج ورخلبقو اهمامم دعب مث ةحيوص ةالص مميتلاب لص نمىأ )0
 ثحبلا هيف ىذلا رصعلا ىف ناك ىأ , بهاذملا رارقتسا لبق كلذ ناكو ىأ ()

 ةداعال ذإ اعطق ةقفاوملا لعل ديال تاوكسلافاهرارقتسا دعب! ناك نإ ,امأ 'بهادملا نع

 دنع ناكتالا ةداعلاف كلذ لفالمإ# زيلخ هيل 0 نكي ملف . ذتيح هراكناب
 روهمجاو (ةجحوهالو عامجإ وهال ): لوقيىعفاشلاف « فالخلا .اخل : ةقفاوملامدع

 رصعلا ضارقنا طرشب عامجا ىتابجلاو . ىعطق عامجاب سيلو ةجحوأ عامجإ
 . ةرورضلاب نيدلانم ةمولعم الو ةيعطق تسيل ىّبلا ع ورفلا ىف عادتبالاك (4)

 : رفكب سيل قافتاب اذبف



 ( ةعبارلا ةلأسملا ) داهتحالا ىف لوالا فرطلا ١ هب

 .توسف ؛« هتارتتألا كفك ترا نيفرطلا كلا ُْف قنلاىزخ راو ةضيشلاو

 .هبشأ امو « همدعو بوجولاكو « همدعو فيلكتلا عوقوك « ناضيقت هيف عم علا

 وأن يتلا عم بوجولاك « نادض كشلا وأ نظلا توب عم رلعلا ازرار تكالذ

 ©90 كلذ هبشأ امو « مي رختلا وأ ةحابالا

 .دبال نكسلو « ليلدب هتابثإ ىلإ جاتحم ريغ « هسفن ىف حضاو لصآلا اذهو

 هاا 3 و هكا ناتو ا

 ةنجالا عيب عنم ىلع اوعجأ ءاماعلا انيأرو « ررغلا عيب نع ىهن هنأ كلذ نف

 نع بيغماهوشح ىتا ةبحلا عيب زاوج ىلعو « ءاملا ىف كمسلاو « ءاوملا ىف ريطلاو

 عم ةرهاشم رادلا ءارك زاوج ىلعو . عنتمال هدارفناب اهوُسح عيب ولو « ا

 فالتخا عم ماخلا لوخد ىلعو « نيرشعو ةعسن يد هوي رو يفداك

 ا عمءاقسلا لل ل ل تيا رو تالا ل قسما قو عاقلا هداع

 9 هرابتعا مدعو ررغلا رابتعا ىف نافرط ناذبف « ىرلا رادقم ىف تاداعلا

 اهيف فالحل مقو هلام 1ك + قالا دع لاكش 0 عم هتلقو لوئالاف

 نش « امينم دحاو لك نم 1 0-5 نيفرطلا نبب ةطسوتم ىوهف ررغلا بأب ىف

 رخآلا بناملا ىلا لام عنم نمو ؛ ها يلا كارا

 تالباقتملانماذكهو . عناماوطرشلاو ؛ داسفلاو ةحصلاو« ىبنلا ورم الاك 0

 تانثالأو قتلأ قرط ىبتاضقاتملا نيب ىرح 16 اهيا لباقتلا ئرج « ةداضتملا

 هنع لاه لا نام عم 5 )0

 ةهافت عم ؛ ىولبلا اهب تمع ةرورض وهف ؛ هنع زرحتلا ىنأتيال هنأ ىأ ()

 عمج لوأالاو . هتحلصم فالخ ىلع ربظ ول امف كلذ ىف نيلماعتملا دحأ نم ررضتلا

 اخ يفعل نصل ره اهيا 1 رز ل اننا اكمل طتكلا :نيفصتو
 فاللتخالا ,اخخ . صو ىف نيفرطلا نم الك كلذب

 فالتخا اهيف ىنأتي ىتلا ىه ةراسيلا نأال ( كاكفتالا مدع ) لقي مو (4)
 برقأ ح وضولا ىلا هناف همدعو كاكفنالا فالخ راظنالا



 ١ وال نيحضاو نيفرط نب تددرتام ربتعملا داهحالا ع

 2 ا
 م اج .ةبلع-

00 1 

  نيدهتحملا راظنأى لإ ةيسنلاب و هسفن ىفديلاةبسنلاب ىفاضالا حضاولا وهو « تادهّتحملا

 عادي وهف نيتهملا ىدحإ ىوق نإو ؛ هيف 6 نأ كشوي ىلا لود

 نإ تابثالا ىف وأ ىنذلا ىف هقح ىف حضاؤف داهتحالا لهأ نم هيلع مدقملا نكن اف

 ىف أبيصم ناك نإ هيلع مدقم اف ةئطْلا لوق ىلع امأو ؛ بيصم دهتجم لكن إ اناق

 نا الإ ن6 حضاوفر 7

 «نايثالاو ولا ل راس نك اقل مسقنأ نايضالانإ ده ومار

 هيف ضراعتي مل قالطاب حضاولا ناو « تاحضاولا مسق نم نكي واذا

 راص امن! ىفاضالا نأو « ًاعطق تبتم امإ و اعطق قنم !هإبوه لب « تان عم ىف

 4 نيفرطلادحأن م ةاك 4 نيحضاولا نيفر طلا سب بذيدم هن ها

 «تاهاستملا 0 ”ضعب هاعح اع 2506 را فرطلا نما نكت دذننعو

 ةودلا ف :نومطلا تاره 7 كوالا ايفاقإ راض كلانا« هس فل

 امهدحأ ال عراشلا دصق سيل ءاوس دح ىلع تابثالاو ىنلا 0 كل ا

 نص رمل شو دقحة يق رقلا امو تاعاشللا نم دع سس ورام 2 ا

 (؟ تاهماشتملا مسق وبف تابثالاو ىفنلا قالا دس ربظي ملناف ر هيف لاق ىذلا
 مل ) انه هلوق ىواسي تايثالاو ىنلا ف هدصق ربظي مل هنأب عطقلا نآل قرافال
 لاه ادن. هاهيخلا ةدلطق ر ورظ منع" اوس امبف يأ ( نيتبجلا ىدحا ىف وتب

 رظنامبمو « هانعم مهف ىلا ليبس لعجب مل ىذلا قيقحلا هباشتملا وه لو الا نأ قدا

 ناك ام وهو ء« فاضالا ىباثلاو : هدوصقم ىلع هل لديام دحبال ةعيرشلا ف درتجملا

 هلباقم ىف هلوق هيلع دعاسيو طانملا ةبج نم لب ليلدلا ةبج نم سيل هيف هباشتلا

 اذه نأ ديفي ىذلا ( نيدبتجلا راظنا ىلا ةبسنلابو هسفن ىف ىفاضالا حضاولا وهو )

 ىح انلقام ىلع مالكلا لزنيف طقف نيدبتجملا رظن ىلا ةسنلاب هحوضو مدع هباشتملا

 قانتلا عفدني
 تيفوطلاذجأ ىف هي رق هل ربظي مل نم وهو ىأ 98

 اذكو . حضاو ليلعت نونظلا بتارم توافتب ايفاضا احضاو هنرك لطت 0
 نيب قرفالاهنأ دب ديعي كفقناهدابنق ةقلتخا نوطلا تماك اذإ هز ء هلع لاخلا
 هباشتلا ءىجبف . هرظن ىف نيفرطلا»



 يكرم دبع نينو اجت الا ىف لوالا ترك 65 ١

 قكوا فلا ىف دلعق عراشلا هيف يظي نأ امإف باطخ اننا !اهيقوأ رفقا

 د ْ ' : :قراعخ رهط ناور © «تااشتملا “نق وق ةتبلأ دصق هل رهظي مل نإف ٍ ذل وأ تاثالا
 حوضو دعب هيف رظنلل لاح الف ىعطقلا امأف . ىعطق ريغ نوكي ةراتو ايعطق نوكي

 رادلا ءاكا ديتول" كمت ارطنو.( اةاهتضذال اع حدتلوا# تامثالا وأ قنلا"ىف قلل

 كلذك نوكي الف ىعطقلا ريغ امأو . ًاعطق *ىطخ هنعجراهلاو ةقيقح كلا حضاو
 ا . 0 3 5 5 3 5 7 .٠ 1 . ١

 -تاحضاولا نم سلف 4 ا وا هضراعم عراشلا ليحشب ) )نأ هيف لامحا لوخد 0 الا

 وهام ىلإ ةيسنلابيضاو ريغ دعي هنأ 5ع هنم ىنخأ وهام ىلإ ةفاضالاب لب « قالطاب

 ؛ وحال ارامل با ةكلذع تائالاو هيلا ف نودظلاقئازيان الدق قيقوأ

 0 وا نرسفا ن نادل فقلاعلا ما علا ىلإ امإ كي ياما

 م دعملاو « تاهاشستملا مق ىلإ عج عحر كم 1 إف ؛ ىوقالةراتو « نيتهملا ىدحإ

 -هف حا عيب ىف 00 كدا اسما ولا هفتلا نأ محا 2
 بوجولا قن دره كيردملا افقنا دنع محلا ىف اي هنأ مسن 2 لق املا كل

 لل ا 3 ةترم ىف هجاردإ فلؤملا مدقتو ٠ رييختلا ىنعم وهو .ةمرحلاو

 ا 0024 تك ساامو ١ ةجام نباو ىذمرتلا ىف سرافلا ناهلس ثيدح ىفاهلإ
 .فالخلا هيف هعون صخب وأ يعدم يسدد هيف درإ لام لكف ةلمجابو ( هنع

 .ةقباسلا وفعلا. ةلأسم عجارت . هتجحو هليلد لكلو . فقولا وأ عنملا وأ ةحابالاب
 انه فلؤملا ديدرت فالخلا لبع لزنيو ماكحالا باتك ىف

 )١( ذكح ددزتلا ىعم لاتحالاو ( لاتحا )' ظفل نم لدب ةراعلا هذه .

 طن يا ري يا ا ا م
 ال وأ ) ةملك فذح )

 :ةرشاسم كنشلا !ميليىتلا ةفيعضلا ةبترملا ىلا وأ للعلا اميلي ىتلا ةترملا ىلإ ىأ (؟)

 كدا را نافعا لن 1 كيلا 0 للعلا قام املا قدلزو

 ابجورخابتابتنا ىنعم ناك اذاف « نونظلا نم اهنأو عوضوملا نع جرخت مل اهئاهتنا ىف

 ضرفلا نع ديعب هنكلو ؛ هرهاظ ىلع همالك ءارجإ 000

 عراشاا دصق نأو٠ ثنوبظلا افتار وة نااار ىسا حضاو هنأ ضرف دق (©)

 212 دا تر دلالل نأ كالا! كلل دا ثنا فر ظر الفات ب ىطق ريغ هدأ اذذلا :ها] هاظ ا دب



 ١ 88 نيدضاونيفرط نيب تددراام ربتعملا داهبجالا عضاوم (ةعبارلا ةلأملا (

 عجاف ضراعتلا ضرف نإ و « ضراعت الف هليلدب مهلا كم نان جالا فال

 . ةعيرشلا ىف فالتخالا تابإ: ىلا عوجرو « نييفانتم نيب م لمعلا ىف امهسدي

 .هيلع نيييحلا سرعت كلاش رتلأف مكحلا وع ادكمي كا[ 2

 هللا ءاش نإ حيبجرتلاو نضراعتلا .باتبكىف ريرقت لضقلا:اذطوو

 د ةعبارلا ةلآسملا 6

 اينما ل و ل لل ربتعلا داهتحالا لاحم

 فرط لا ملا رن رخآالا ىف ىننلاو اهدحأ ىف تابثالا ىف عراشلا دصق'

 تابثالا فرط. ىلإ الو قيلاا

 "نانا انا اياكت ابنك 100 اسال ل ا

 وأ ةيلصألا ةءاربلا ىلع نوكي نأ امإف باطخ ايف تأي مل ناف . الوأ ٍّ انا

 عراشلا ب اط ىلا "7 ةعجار ةقيقحلا ىف ةيلصأالا ةءاربلاو ؛ دوجوم ريغ اضرف نوكي.

 حصف «؛ تادقتعملا لمشيل . حراوجلا مأ بواقلا لاعفأ تن أ ءاوس )١(

 ربظت امنا اهناف « ةتبلأ دصق اهيف عراشلل رهظي مل ىتلا ةيقيقحلا تابءاشتملل دعب هركذ
 تا

 نم اهريخاوأ ساق وأ عاجلا لإ هسساوأ ناتك يم دعرشلا 2921-0

 ليدي 1 باطخلا نا 3 مزالب سلف لاس د ك١ مف 2

 ةت رم مط أ امو ضرما رح نال ا باطخ هيف درب مام لعج هنأ.

 ةصوصنم ريغو ا ا مدع دنع الإ ل ها

 ضوصللا نك طاطنقإلا علا 20 ا
 داهتجالا لئاسم ىف ماع نيفرطلا نيب ددرتلاف . اهزيغ .نم طابنتسالاو
 ةحابال ا همكح صاخلا ليلدلل صاخ كردم لك ىن : هحرشو ني رجلا قالا د

 ةلوبقملا ةلد الا نم : جابنملا ف لاقو . عرشلا مكح نع عئاقو ولت الف ؛ ةيلصاالا

 مكحلا مدع مزلتسي همدعو ٠ همدع نظ بلغبف ؛ غيابلا صخفتلا دعت ليلدلا دقؤم

 55 ولخنالطب لسنال : بجاحلا نيا حراش دضعلالاقو ٠ لفاغلا فيلكت عاذتمالا



 ؟ اكرتوأ اذخأ نيليلدلا نيب عمجي نأ دهتجملل لهو ( عسات لصف ) 4

 ؟حلانإف ظ عاجالاك ؛ عنتمم ريغ كلذ : ىجابلا لاق . هتلع ىلع مدقتي نا زوال

 هيفغوس هنأ هيف فلتخم هنإ انلوق ىعق أضيأو . انرصعع ىف ثدح نإو هب تبشي

 ىلع مدقتي رض 5 سو هيلع هّللا لص هللا لوسر نامز ىف هلاح ناك اذهو « داهنجالا

 "7 لصأ وه لب « ركحال ةلعب سيل عامجالا نأ ىجابلا مالك نع باوحلاو . هتلع
 5 : ءي 2 ًِ

 ىوعدلا ) 0 ىه « اذك ديف اح انلوق ىعم نإ 2( هلوقو 1 مكيملا

 لصف

 .عمج نأ دهتجالل له : لاقي نأ 6 ةلاسلا هذه ىلع ةنيبملا دعاوتلا نمو ل“

 اك رثوا العف امممدحاو لك ىف لمعلا 0 )0 جلا هوحو نم هحوب نيليلدلا نيب

 نيعمتجم اعم امهب لمعلا كرت ىف امأ ؟ال مأ ؟ "7 كورثلا ىف .نوعروتملا هلعفي اك

 . حيجرت عقب م اذإ بحاولا وهو « اهدحا ىضتقع لوقلا نع فقوتلا وهف نيقرفتم وأ

 ىلإ دنتسملا 4 1فالخم لولعمو ةلع كانه سيلف ٠ ةادالا نع ادحا | رق دج

 ريبكتلا الثف ؛ .ىراطلا كحلا اذهىف ةلعفالخلاو . مدقتملا كحلا ريغ هنأف ؛ فالخلا

 لوب 8 وقولا| دعيف . هيدعو .أزجالاب هيف فلتخا مارحالا ا عوكرلل

 محلل رياغم فالخلا ىلع بترتملا كحلاف ؛ ءازجالاب لوقلل ةاعارم ىداقلاب ىناثلا
 هنف فلتخلا

 امنإ هررةن ىذلا مكحلا نأ ىوعدلا نآل ( ىوعدلا ريغ ) هباوص لعل (؟)
 عاري مل هنأ نم . هيعدي ىذلا ىنعملا ريغ اذهو ٠ هيلع ىنب دقو ٠ فالخلا ببسب ءاج

 داهتجالل الحم هنو. درحب الإ هيف

 ميرحتلاب لوقلا نوعاريف  عنملا ليلد لع زاوجلا ليلد حجرت دنع ىأ (؟)
 حوجرملا مكح عطقبال حجارلاب ءاضقلا ؛ ىرعلا نبا لاق اي « تاببشلا نع اهزنت

 مالسلاو ةالصلاهيلعهلوقل ؛ هتبتلم بسح حوجرملا ىلع فطعلا بيجي لب « ةيلكلاب
 دنع لخلاب مكح هنأف . هلك أ هرك امف كلام دنتسم اذهو ( ةدوسأي هنم ىجتحاو 0(

 ةهاركلا, مكحخل هرثأ نم ائيش ضراعملا ىمءأو . ليلدلا روهظ



 و 3 ؟ رقع لا : كحل اللا ف الصأ ر رعت مففا تملا ةاعارم ف

 كر وفلان تال ع دع وهن للا ثعذأو د ىلا التو طفلان

 ةيعاوشس رادع ةروك للا الأ عضو اها حرفا اذه نوكي الو ؛ كلذ 5

 لاق امل غ ا وحتلا سفن نأ ىلع لد كلذ حضي مل اهلف . طاينتسالاب

 نيش وأ كاتم خ21 و4 هلع نك انإزا كلا ل

 ليلا ساشا يتبرتتال رو للا

 مزلي الام طابنتسالا 2 )قرط نف ًاضيأو .. ليصفتلا سا / ليق

 0 نك 0 اي دارا 4 ل وه هنف

 نب نارك ولو م0100 وبلا لا“ نم الل ا لإ ل
 ها

 وعلا ف ا نيلوقلا

 00 رع » نع 0 ع لاو : تك 59 3 وا نأ نودألا حاف

 هقول ينسف ومر يوكن وردا هس كا ١
 ةرياغملا روصلا 0 ْف محلا دوجو نع ةرابع وه ىذلا درطلاك ىأ ) هوحنو (

 ع محلا دجوب ةدحاو ةروص ىف نوكي نارودلا نا امهنيب قرفلاو عازنلا لحن

 أركسم نكي ملال هناف « ريصعلا ىف ركسلا عم ةمرحلاك , هعافترا دنع عفتريو فصولا

 ىأ ةبسانملا امهيف رهظت الو . لح ةيلخلاب لاز ايلف ء مرح ركسلا ثدح ايلف « لح

 مان ريغ هب تقرف اف . هيلع محلا كمان ل ويغلاب 2 خئذلا ىكللا

 : نلف دت و/ىماق الغ ئه ةيقل قمرا هب .تاذلأ يذلا قالا لا ركام

 لبق ام رابتعاب هعنم عناملا ناف « فالخ نيلوقلا نيب نوكي ال كلذك ناك اذإو

 ةيلعلل خاص عوقولا دعب هن 2 عوقولا دعب ام رابتعاب هيعارب ححصملاو ؛ عوقولا

 هيلع هلمح ام 0 اذه ىلع هداللك ل أذه لبق هان 15 ا عوقولا لبق هفالخ

 درطلاب هضقن وقرفلااذه ضري مل هن ال( هيف ىنعمل ) هلوقب قباسلا دييقتلا نم مهضعب

 ةزيماعلا>.ةل الملا ق.هتساتب كرار ةيسااسن|رايلق ى اان م انا اعلاف ا

 كانه هل ةريثك ةلثمأ برضو همجوتوهحرش عم
 حبال ةلع لعج ىذلا ىأ ()

 ٍلسو هيلع هللا لص لوسرلا نع ةاقلتملا ةلدآلا ىضتقمب ىأ (4)



 ( ىيلاثآ افا ف ةفلاثلا تل ل تابت اللا لو الا كقوطلا" ا( ل

 نع هقلأل م 0 لاا أم لصاح اذه « اقم ارجلا الو نييفانتم نبب رح

 جابطمالا ناو قل نم ده لوقف مهتضعم ل وكسور نتن وتو رفلاق لجأ ليلا

 ل ال نعل كا مفدني هب و « ىمافلا ناريع ربا هللا اتا كلو

 ايات نايك دل كا

 رك ذو « ماكح الا ىف فالملاا رابتعا ىف افالخ ىكح ىجابلا *"” نأ ىلع

 ا اقلاع دعبام ناب عي دير لقال فاق يون الجخ ورابع

 < ىلع ىمأ عمتجم ملام لكنإ : عراشلا لاقولو . طاينتسالاب ةلع نوكي نأ

 ا !ءاعا اخ ناكب غابدلاب رهطي هدلج ناف هلك :[:قاوحح :ىفإ اوفلتخاو

 02 را ؛ رهاظ ريغ هلاق امو . طاشتسالاب هيلع كحل اذه ىلع 4 اذإ

 :ذإ هب لدتسملا ىلع بلقنمو « مازإالا كرتشم ليلدلا اذه نأ « اهدحأ »

 ا اا تل نورك دف انا قطيلاوكولع , كرك نإ ناعيام نأ 5 نأ لئافل

 درا ادا ىلا 00 2 عمتجم ملام لك نإ : عراشلا 0 الوعي مْ

 2 كلا داد] ل هن ل ل كاد ب غابدلاب رهطيال هرلج ناف هلك أ

 ذكهو . طايتحالا بناج ىلإ ل ئام هن ال ؛ حجرأ بلقلا اذه نوكيو . طابنتسالاب

 هالعالم د ا

 الآ . ليلد ىلإ جاتحم عوقولا لب « ًاعقاو رئاَج لكى مسيل هنأ « ىتاثلاو »

 تم نو 0 وصولا ضعي كدا سمه نأ 558 ءراجلا صخب 0 2و 0

 الأ بحيانه ام نأ عقاولا و . داهتجالا بانك ناو فاعل! اناس ف 38

 ىلع ررق اذإ الا الوبقم نوكيو هجوتي ال هن اال ؛ فاؤملا لعفم هلامجإ ىلع ذخؤي

 انفي انو اانا مدا وظن ضان دلك ديا لت دابا رو كن دع الا ةعاوطلا

 .فالخلا ةاعارمم ةلأسملا]صأ ةضراعملانأش نمفعضي فالخلااذهو ىأ (؟)

 .لاثم هلبق امو : طابنتسالاب عوضوملا اذه ىف ةلعلا هيف نوكت لاثمل ةراشإ (©)

 عراشلانم هلوصح ضرف ول صنلاب هيف ةلعلا نوكت امل
 اهريغ ىف مأ غابدلاب ةراهطلا نم وه هضرف [مف كاكا اءاوش أ (4)



 ؟081 ؟ربتعت ىمو؟ ماكحالا ىف الصأ ربتعت له فالحلا ةاعارم ىف

 : لاق هناف ؛ ربلا دبع نبا مهنم ءةيئاط كا تاكل ماكو نقيا نإ عاف

 نأ دبال نيلوقلا ليلد ناف « رهاظ هلاق امو « ةعيرشلا ىف ةحح نوكيال فالحل »

 ديحاو ناك ءاطال دو رخل هيضقيام دض ىضتقي امهم دحاو لك نيضراعتم و

 عج وهو ٠ قدام فاو قواك ضعت اه نص وأ رسارلا عت

 يك :يذلا سويشلا نم ةعامج ارقي كلان دوو م ةللاو 5 ما

 اهنأ ىلع ءانب اهاضتقم ركنأ لب « اهرهاظ ىلع اهلمحي ملو ةرابعلا لّوأت نم مهنف'

 حجارلاوه نوكيوو ءادتبا عنملا يفتهم ةلاملا ليلح نكي نأ كذوءاط لفأألا

 ليلد ناحجر ىفتقي رخآ ليلد ةضراعملاحوجرم حجارلا ريص عوقولا دعب م
 1 0 لوقلاب هيف لوقت ايلا ديلا زو نب[ رف رقما دوق اذا

 سيلف « "”ناتفلتخ ناتلأسم اهو « هلبق امف رخ لاو « عوقولادسب ايف "7 لوالاف

 ةلأسملاهليصأ ةلدآ فك /ل

 راكنإ رح الايو . اهيرهاظ يع لع اهلخوايط وات لوبالا د رز
 كلا الا : | ماكل

 دب دج طع ايقنت هدعب هن ال ؛ هلبقام هلاك عوقولا دعب ام ةلاخ ()

 عقاول راك لإ ىلع ءانملاب الإ اننغ ىصقن ال تالاكشا دع 9 3 ار ىيدتت

 , رظنلا لضأ رى اهعض ناك نإ وج فلاخلا لوقلوظنلاب يعيش ايجار
 قمةلًأسملا ىف داهتجالا ددحبو ةحلعإلا تع راش لعا اذا | قو يوكل

 دابعإ ا دع 20 1 دعبف هيلعو كت ةلدأ ارتد لب دج

 5 ذاشلا ىف 1 : 8 ىتل لئاسملا ف هلا 0 بس قيدطتلا 3 قات و
 ىقايلو أيس وإ# ىقانقلاا فالح ا ءئااجو رح هضاقلا اوت فكل الإ تر ل

 ةرابع كلام بهذم ف دجوي ل : را هرب رعت َْق هضارتعاو فلؤألا فقوت اذه

 لعب فا ةأعأم ماا ند هلق ةنكل ) فيعض ىلع ىببم روبشم اذه (

 هنأ اذه ىلإ كدشري . رخآ قيرط اذه لب« مالكلا عوضوم وه ىذلا :عوقولا

 حجارلاب روهشملا لباقي ام اريثكف ادمتعمو ايوق روهش» لد سيل



 ؟ ربتعت ىتمو ؟ ماكحالا ىفالصأ ربتعت له فالحلا ةاعارم ىف ( نماثل صف )9

 لصف

 نان 1 كلا ةيهشلا ىف رو دلا تدل فاعا رم ىساف لق نان

 ردع اهف ىعاربالل اهيلع قتلا لئابملا دع كلذلف ف داخل نانتعا اهنأ ايف رهاطلا

 للدلا تديح ىلع ناك ناو تا خا لوقا اف ىعور ايف انلتح تناك ناف اهليلذ

 مارت الأ ءاهيلع قفتملا ةلماعم اهيف فاتخلا لئاسملا لماعي لف « ىكسلاملا دنع حجارلا]
 أ

 هخدف ىف رقتفيو ثارعملا دبل هب تش هناف هيف فلتخا دساف 5 نك :.نولودم

 مارحالا ريبكك اها عوكرال ريكو عوكرلا ىف 0 الخ اذا و قتاطلاب للا
6 1 0 - 

 ءىزجن عوكرلا ةريبكت نإ لاق نم لوقل
 اهيلا فيضي اهدتعو ةلفانلا ىف ةثلاث ىلا ماق

 اعارم مامالا 0 0 هناف

 9 ) مارح, الا ةريمكت
32 0 

 خويعاو , الدناف اف اهملع ىفتحلا ل 5 اللا فال . ع 0 لفنتلازبج 0 لوقلةاعارم ) ةعبار

 كئاتحلا دساعلا نو ماع اللف 2 اهريغو عيبلا دوفع قى و راح هلممو 4 اهاثالد.ريغ أمف

 0 سس ا 3 1 ا ) 5
 مهارت ا تواكب ةقرفتلا كوالعيو «٠ هداف ىلع قفتملا ( ةلماعم هداسف ىف

 ةلأ لا يف ررقت امل داضم رهو . فالخللا نوريتعي

 ةضراعملاةلدأىف هلمدقت, مل ءىثب نكلو . ةلأسملا لصأ ةضراعم ىلإ عوجد )١(

 قيقحتو نابب ديزمىلإ هجايتحال انه هدرفأو 0 ٠

 هب قلعتيو « دالواالاو نيجوزلا نم لك قح هب قلعت عوقولا دعب هنأل ()

 فلاخلا لوق حجريام اهتلدأو ةحلصملا نم

 لبلد حجري وهو . لامعأالا لاطبإ زاوج مدع ليلد هب قلعت عوقولا دعب («)

 ةلاحلاهذه ىف هبوقيو فلاخلا

 هتميقب ىضمتاف نافذ تفي مل نإ هدر بحي هداسف ىلع ًاعمجب آ دساف اعيب عببلا (؛

 اضيأ تفي مل نإ هدر بجيف هداسف ىف فاتخلا امأ ء ايلثم 1 هي

 تاوفلا دنعامهنيبقرفلا لح نٌعلاب ىضم تاف ناذ هماهت» موي نم وأ مكاخلا خسفب

 ليلد رابتعا ىف رظنلا ىوقي وهو « نيعيابتملا نم لكل قدح هب قلعتي كاذ ذإ هنال

 هسفن نمثلاب ىضميف . هيلع ,انبلاو هيف فلتخما عيبلا محصم



 ١4 8/ --نيذلا ارسل الط تلرعلا ما دل نا منع ليوا

 نيدللا ىف يلع ل ءعح لعجامو ) : هلوقو ! ةي كنا 5 01 دي رس ل هلوقب

 5 هلوقو 0» كف الو 0 0 0 لنا 5 0 ) و نب

 ع 9 لدعملا قاشلا عرش قاس كلك 0 . ل لا ل 0

 نيب ضراعتلا عقو اذإو « ريف جاتحم ديعلاو 6 0 هلا نأ ا ةهح

 ىلوا ىغلا بناج ىلع لخخلا ناك نيبناخلا

 فياكتلا طاتسإ باجيإ ىلا دؤم اضيأ وهو , 27 ءدقتام اذه نع ٍباوحلاو

 ىقو 1 نم َ 0 ثريمعت كاذلو 0 ةليه فاش دا لا )| ناف « اح

 لئالدلا هذهب عفرلا ىفتقت فيلكتلا ىف تقحل ثيح ةقثملا تناك اذان .هّنْدلا

 نإف ؛ ب 1 هيلا ا لاحم انهو 6 20- ديعلا ىلع قمل : اذا ل كح كي

 هلصاح مجري هنإ ىأرا اذهل رصتنملا لاق مث . لاح اهعضو ضرفعم ةعب رشلا عفر

 عصوم ق هررق لصا 0 : همر دا ا فو« نذالا ذالملا ف لصالا 0 كا
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 ع

 لع ذل[ تاذاكح اذاو ا رض 0 -

 امنإ هلك اذهو « فكما ىلع هعضو دعب فياكتلا مفر لصألا نأ هنم مزل انه
 مدقتام 0 افتلالا 0 ةرح

 ابنلإ ريشأ ىتلا دسافملا نم مدقت ام ًاقلط» فخئالاب ذخاألاب لوقلا ىف مث . لقث'الانإ

 قاسلا نمل ف

 0 ا
 كا اا ا الا

 هدأ ىلعراج وه امب ةديقم تءاج امنإ ةعيرشلا ةحامم نأ وهو (*)

 اطوصأ ىفاني ليلدلا ىلإ عوجرلا مدعو سوفنلا ىوه

 رك ملإ كامات كي" هللا فاتك 0 دلل ل

 3و ةعوبسم ال ةعلات لد لا نوكك' ىحت هدا 12 عورلل



 نيدلا ىف مبلل ايل نيلوقلا ف خأب ذخالا ابك يضم ابق دق « ( عباس لسن 4

 « معاج 211111111 1 1 ]1 17 لوقلا ىلإ هنا ظفاكو « فو رع رمل

 000 هل بوخ الباب اهدادعت حل ولا دسافملا نم كلذ ريغو

 هلي ةعيللو فاك هنمم قل مف نكلو ) كلذ نم هع

 لصف

 ب قو وح اانا ل عقلا ىلا ع احر اوين

 كي يال تلا. "ا م ؟نانادلا تعا ودخل بع لق

 طا رع سور ديصلا 1 0 / عدرلل ماكحأالا

 لصتي امو ؛ كوبت ةوزغ ىف اوفلخت نيذلا ةثالثلا ةصقو ؛ زوشنلا ىف امم رضو ةأرملا

 , نجسلاو برضلا و باهر آلابمهلع ظيلغتلاب مثارجلا باعصأ نع فشكلانم كاذب
 « ةداهشلا ءادأ دنع دوهشلا قيرفتو « لاؤسلا ةبترم لبق مهلاّوسو ؛دوبشلا فيلحتو

 "0 د لا روما نم اذكهو ء رف رق ٠2 نأ ندعلا ماجا نمسملا قيركو
 نإ |[ نامبالا هيجوتو تانيبلا عامس ىل دما ب

 ليس هلييس امإو . هيف فلتخم ( خلا كلذب ل اصت هناطلا دف

 هيلع ليوعتلاىغيني ىذلا وهو  هرابتعاب فالخلا هيفف ء اهم هييشوأ ةلسرملا 3
 انكحوهيلع ةقباسلاعاون الانم :ىثفوأ هيفذال ا اذاف ٠ هرابتعا مدعو

 كانه نك 1و:ءةيعرشلا ةساسلان وناق مرخن! ىبتشتوأ ىبتشي ام دحاو لكانيتفأ وأ
 عيضتقملاظملاوىضوفلا ىلا ىدؤت ةدسفم فارم دطعمر] ده ورب ةريانلاو نيو ةلا العلا "طراح

 داسفلا لهأ .ىرتحب و دودحلا لطعتو قوقحلا

 ىف ةفينح ابأو « ةالصلا ىف ةقهقلاب ءوضولا ضقن مدع ىف اكلام دلق اذا ا ١)١(

 دلق اذإ اكو: اهداسف ىلع امبنم عمج ةالص هذهف ؛ :كم در رك دل نع ضقنلامدع

 ىو فاعلا اهادوجلاو و قاوزلعلا ةنصق نءاالاخ دارملا نلو لكعلا مدع فيفيل

 قادص الب ج وزت نمكو كلذك هتالصو لطاب هءوضوفسأرلا ىدعب حسم .افتك الا

 دوب الو 'رالو

 نآل ناحصي ال هلباقمو لوقلا !اذهو رهاظلا لهأ نع روصنم وبأ هاكح ()

 مأ فخالا» ىضقأ .اوس « ريغالىعرشلا ليلدلل عوجرلا _ فل وملالاناك_بجااولا



 و

 بحب م سر اع قم هلك دفعوا لطدتا

 ملا تبل تفتش ع زمكا اللد ةثايللأو عرولا لق ذإ « ةيرورض ةيحلصم ةدعاق

 عيمج لب ع ل تاحنال بانلا اذه مط حتف داخل مدقت ا قذتفلاو

 تيعدا قلا ةزؤزضلا اهلا: نأ ليظو ؛منزتلا ده هلع كح رام نذل كحال

 ةرورضب تسيل لاؤسلا ىف

 لصف

 < ننتاتللا اكل وع 17 عابنا اقفل يكاد ا

 <"”ليلدلاعابتا كرتب نيا نم خالل ؛ ةلأسملا فيعاضتىف هركذ مدقتام ىوس

 12 ةافسع الال ناظم ر اعلا دقو فب ار 5 عابتا ىلإ

 لام تهذم نَع ةحراخلا بهاذملا ذود . مولعع سيلام ىإ مولعم وهام - اهيل

 ىلإ طابضنالا كرب *” ةيعرشلا ةسايسلا نوناق مارختاكو « ةلوهجم راصمأالا هذه ىف

 عبتت زاجأ دقف : ديلقتلا باب ىف لوصأالا ىف لاكلل نبال ريرحتلا عجار )١(
 اقءاحلل ! وع الار للا ةنعامب انعام املا ك0 هكراشا كانو تهانى

 ةمح لسن ال : لاقي نأ نكمي و ؛ باوج ىلا جاتحا حص نإ ( اعامجإ صخرلا عبتت

 ىأ نعو ىرخأ ةياور ىف صخرلا عبتتم قيسفت مدع دمحأ نع ىور دقف عامجالا

 قس هنأ ةريره

 مة لا نونمؤت متنك نإ لوسرلاو هللا ىلإ هودرف ) ىلاعت هللا لوقي  (؟)

 دح دنع اهفقي الو اهاوه نع سوفنلا رجح الف (+)
 ىف اهليصافتب اهيف دلقملا ةلأسملا ملعت ملاذإ ام ةلاح لع ةرصاق ةدسفملا هذه (:4)

 ةدسفملا هذه عفترت دقفن الا امأ . نامزلا كلذ ىفلاحلاناك ايءرخ الا بهذملا

 . ملاظملا نم اريثك عفدتو ملاظلا نم قحلا ج رخت ىّتلا ةلداعلا قرطلا ىهو ()

 لك اهيف جردنيو . داسفلالهأ .ىزحيو « :ودحلا لطعيو ؛ قوقحلا عيضي اهلامهإو

 .صاصقلاك سوفنلا ةنايصلناك ام اهنم ءاوسو «نيدعتملارجزو سانلاهتسايسل ع رشام
 وأ ءابتتلا نع« رغتاو ةقفذقلا ذاك يرسم راسن كلك لس نر تلا

 كرم" ناك اما للا دعك خقعلا طفلا دق ألا ةقرعلا لكي نا لاقل هاظنل
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 مام,الا نعرك ذو : ةعتلا حاكن ةلأكف اذه نم تا نا لزاو ف ضو لقو

 .تارورضلاو - نامزلا اذه ىف هيلا سانلا رظضا اهف لوفتام : لئس هنأ وروما

 لل دما صنقا ( تدلل ايمو ودتلا لعأ انادقق ةلكأتُش نم هع تازؤطلكا حيبت

 + مهلامرغل اولاق لجألا لح اذاف « ذاذجلا وأ داصحلا ىلإ نيّدلاب هنورتثيف ماعطلا

 4. مهعم كك ىلإ نودلا عناد طضخيق « كللذ ىف اوقدص اب رف ماعطلا الأ ناذطقام

 35 قم رارطضالو 4 مثرقفل : هريع 1 كب مهيدي ف مهقح بهذي لأ اقوا

 م 6 ا ةيداملاب ماكح الو 4 هترضاح ىلإ عوجرلا ىلإ ايرضح نودلا باب ل نعد

 دكا و ةداعخلو دلوع كالاذه نكي مل نإ ةصخرلا نم كلذ ىف بهذملا ىفام

 . عئارذلاب لوقلل افالخ لانلبألا عوبب نم هريغو كالذل اي را

 هفلاخخ سنج وه ماعطنمث نع ماعط ذخأ ةحابإ هيلا ترشأ ام تدرأ نإ : باجأف
 1- : ء ا ه1 و 2 و

 0ع رك تغذلملا لهادنع هيف ةصخر الو « بهدملا ف : عوذمم ادهف ىصتقا ال

 « اساور كا ةجا ها جاؤوا ةدووبلل انويع درع عاقل نمت وما كيللؤا قلاع

 «تاوهشلا تركو . كاذك تانايدلا ىلع ظفحتلاو « مدعي داك لب « لقعرولا نذل

 .مهذللاةفل اح ىفبأب م 1 حتتف ولف ٠ هيف ىوتنلا ىلع ر ماحتني 53 معلا ىعدبب نم 11

0 
 تكتاذك هلا نم 10 بهدلملا 3 همه قفأ ع> | علو 4 مقا را ع قرا عستال

 اد الف 6 انا ل أ الإ نعلا ا ىلع ردع ل ادإ 1 : ا 3 امهجذل ىلا

 .كلذ لعفيو « ن 4 علا عئابلا ضمشإ و 4 ةرضاحلا ىلإ هذفنم كام ىلع هعدلل نم مهم

 قئفتملا وهو - ردحشسا ل ل رظناف : روجام 7 اهظإ ىلع 1 ريغ ند داهشإب

 00 ءائب 0: كم فرعيام ريعل الو 4 بهذملا رشم ردعإ ىوتفلا هس هتمامإ لع

 .ىعلم طسوتم لا ىدقنلانمثلاو ةئيسن ماعطب ماعط عيب ل 5 لاوع 5 0

 بهذملا وه (معئارذلا دس مازتلا ىلع ءانب اذهو

 ”الو « هتوبشو هضرغ نوكي ثيحالإ ريسي الف . ىوهلل امكحت نوكي هنآل (؟)
 هتاف رصصت هب 000 نع وا ا نوت



 ١ 53 86 ةرورضلا نطاومنماهظي عناقو ىف مهضعب تلاد زاحتسا امرو (سماخ لصف)»

 نب لاو ديعلاب فطللا نم عون هنأل ؛كللذ زاوح ىغتقي « 06 ةيفينحلاب

 اذد 1 مدقت اهب عت تنأو . حلاصملا ليصحتب لب « دابعلا قاشم دصقب درت مل

 +. ١ 5 اع ادينف حاملا اهيف 0 5 ةحمسلا ةيفينحلا ذا مالكلا

 نيع هلاق اف . اطوصأ نم تباثب ىهشتلاب لاوقألا رايتخا الث معلا يق معشق يلو

 ىهنلاب ءاج عرشلاو « سوفنلا ءاوهأ مم ليم 0 9 :,لوقن_مث . ىوعدلا

 : ىلاعت هلو ةلاضأ داغمو ء هلع قفتملا نلصألا كل موالين ىوهلا عابنا ١ نع

 , عزانت عضوم فالملا عضومو ( كوس لا تامل فو دان جقتو مءزانت نإف )

 نم حجارلا نيبت ىهو ةعب رشلا ىلإ دري امنِإ و « سوفنلا ءاوعأ ىلإ دري نأ حصي الغ 3
 صضرغلل قفاوملا 5300 هعابتا تحف نيلوقلا»

 لصق

 2 ةحاحلا ءاحلاو ةرورصلا اهم نى عدت نطاوم 1 معصعل اذ 2 زاحتسا اعرو:

 ضدغلا قفاوي اع كلذ دنع ذخايف 4 ككل ززولخحلا -- 0 كَ ىلع ءائدب

 موجرملا لوقلاب دحالالإ ةحاح الو « هيف ةرورضال كا لع ة 2 فا دانئىح

 كهف . بهدملا ف معن ارا وا ب لرد مف لحا « ف مهدملا ث 0 5 الا ىلا اا كات وسهلا نع ناوي

 لاحمو . رضاحلاىوملا قفاوي اب ذخألا هلصاح نإف ؛ مدقتملا زا رطلا كلذ نم ًاضيبا

 بهدلملا بحاصف 2 لأ اذا هل تناك نإف 6 عل ر لكلا ند هو تأ و رصلا:

 م نإو د 06 لاقتنالا ىلإ ةحاح اللف « عرشلا بحأ ص نغ ادن م أيسب لمحت 5 3

 ةلوبقم ريغ ىوعدو ؛ قملخأف لك أمم ا معاي مكرف 5-5 08

 هريغل نسح ثيدح وهو سطخلا هجر أ 0 6 همامع 5

 بوجو بع ىنبم وهو « صخرلا عينت باب نم هلعج نم هل مدقتام ىلع ءان 3 8

 كقو . هلاك بهذم ل افك دا روج 0 ةعقاو لك ى.نيعم بهذم مازتلا

 هبفام تقرع:
 ٠١) ما ه ج  تاقفاوملا



 نيدلا ةحامسل ف لاخهن | امتاز صخرلا عبتت مذم ىلع مهضعب ضرتعاو( عبار لصف) ١5

 نع ةياقو سيلا اهمصنت ىلا ليجلا ل نم ةلمح 3 / . ملاع ء لوقب الا تااققا 6

 م لل ماعلا ىلا ظلرو تير كل لا ابل كو ل كار ناسا

 اق هب قلب لو اع ف ىمرتءاوه نع ةحارخإ هتف كيلطتا كد رشا

 كا لا يف مك احلا ىف راج ىنعملا اذهو ةحيصنلاىف

 لصف

 زوحي امإهنأو ؛ بهاذملا صخر“ "عينت ن معن عنم نم ىلعنب 2 ضرعءاو

 هو الا ترا لع وهنا 3 ءارار 2 ا ل ىلا لام دا

 عزب تك لع فيت كفاح ١ تاق 8 ىذاقلا ءاضق اهنف ضقني ىلا

 ا مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق لب . كلذ فالخ ىلع نكي لذا

 هب لاقو ؟ ةعقأو لك ىف نيعم بهذم مازتلا ىماعلا ىلع بحجب له اوفلتخا قل

 ىوبلف انيعم ايهذم مزتلا اذإ امأ . دمحا لاق هبو ؛ همزاي ال نورثك آلا لاقو . ةعامج

 رد فرحا لوقف دسار همانإ فاخر نأ هل نوحي له هيو رح أ تدلخ كلذ

 أ ني مهضعل لصفو ؛ كل ذك مبضعب هزاجأا و اقلطم مهضعب هعنف ؟ لئاسملا

 فخالا وهام بهذم لك نم دلقملا راتخا ول امأ . امهلبق وأ مكحلا وأ لمعلا دعب

 ءاملعلا رداوش ذخأ نم ئعاورألاا لاق 1 ىف: فراورللا و دما لاقف لبسالاو

 عبتتم قيسفت ىلع عامجالا مزح نبا نع فاؤملا لقن مدقتو . مالسالا نع ج رخ

 بهذم ىلا لاقتنالا مدعو صخرلا عبتت عنم نيب مزالتالهنأ لعت اذهب و . صخرلا

 تفرع لئثا لا ضعب ىف همامإ ريغ لوقب ذخالاو , قسف صخرلا عبتتق ؛ هلاكب الإ
 هبف رجح ال صخرلل اعبنت الو ابعالت نكي مل ىتف لاح لك ىلعو . فالخلا نم هيفام

 انزال كرت رتل ارداف جم الانا قيفلتلا هيلع بترتي ملام ؛ حيحصلا ىلع

 لصفلا ىف -- فيعضلوق ىلع الا( عنمند) ريسفت فطع ( خ خاالاقتن الاز وحجب

 لروه دخلا نمو. فاعل ىف دك نسيب دج اللا نوف معأ صخرلا عينت 0 ىضتقيام هدعب

 0 ( خلا زوجب امإ هناو) هلوق لعج حصي الف هيلعو . بهذملا ىف حوجرم

 هل رح اره اع .ىتللا يسمن نوك هنا



 4 51 ةزاوج ىلع ةجح ءىتلا ىف لعل لهأ فالتخا نأ الطاب مهضعب معز دقو

 كك تقو ف نالوقلا هل حصي مل اهغاب نإو . قافتاب داهبتحال ا ةحرد غلببإ / نإ

 هماقأ دق ىدلاانرف اضياو . لوسحالا لعاشل ا

 زوج ال اكف . هب هاتفأ ام ىتفملا همْزلي ال هنأ الإ  هسفن ىلع مكاحلا ماقم ىنقتسملا

 اذه كلذكر ييختلا 5 احا

 .عابتاو « هاوهو هتوهش ىلإ هاوتف ىف دنتسا دقوهف ( ايماع ناك نإ امك

 عابتا نع جرخيل هسفن ىلع معلا مكح امنإ ىماعلا نآلو . عرشلا ةفلاخ نيع ىوملا

 « نيبناحلا دحأ عم ليملا ىف ؟''ءالتبالا مكحم ريذم وهف . ناطيش لو « كلم هَل

 ا انإ ) ( اهاوقتو اهروك اهمطأف اهاوسامو سفنو ) : ىلاعت"لاق دقو

 هياط لاوقلا ماو ( نيدْجنلاء ايده و روك ام[

 ضرع اذاف . انههودعنال ىوملاو . "”تابثالاو ونلا نب رودت اهتإ هقفلا لئاشم ىف

 « قملا عابتا ىلع ىنادو ىاوه نع ىجرخأ » هل لئاق وهف ىفملا ىلع هتلزان ىماعلا

 كلت وشل نتا «نالوق كتلاتقام قد“ ذل لوو نأ "ل1015 لاطاوا كب ككتاب

 لوف نأ ادهن دةحكا هر عرشلا نود ىوه ل يك اذه طناف كس اكمل

 ..هفالاخ ضرفلاو « ليلدب دهتجم نم الا اعطقحصيال ةحابالا هذهك ىعرش مكح ءاشنإو

 قتلا ريغا كلا نوف ةحابالا نأ لس هنآل ( خلا اهغلب ناو ) هلوق نم ىلوأ اذهو

 ةفلاخعو ةحابالا لعل يلدلا هل عقو اذإ  دبتجلا عنمب عنامنوكيال هيلعو ؛ تابثالاو

 .,عوضوم ذئئح عوضوملا سيلف . اعرش اكح اهريرقتو اهتابثإ نم  نيلوقلا

 نوكي نأ حصيال هنأ ةلأسم ىف نويلوصأللا هطسب امب درلا هيف ىتأتي ىتح دبتجمل نيلوق
 ةخابالا_نأ لعد ةحابالاب ادحاو لوم انحرم لب. ةنحار ناش ف نال 0

 نيب ديدرت انه ىذلاو : هكرتو ءىش لعف نيب ريبخت ةحابالا نآل ؛ ةلوقعم تسيل انه
 .كرتلاولعفلان يب اريبختسيلف . حابمهنآل هلعف نيبومارح هناأل «ىثلا لعف نم عانتمالا

 ريغال ىلوآلا ىضتقم بلاطم وهف الإو . عيرشتلا كح ال ىأ (1)
 كرتلا وأ لعفلا بلط ىأ (؟)



 ( ثلاث لصف - ةثلاثلا هدر 0 ف كا 0

 :ةمحر فالتخالا نإ لوقيو ؛ هر . 1 دهم نا

 ”ققارلا وأ روهشملا لوقلا مزال نم ىلع عينشتلاب لوقلا اذه بحاص حرص امبرو

 ذهل 30 لي ا 00 اا حجارلا وأ ليلدلل

 هبسأ امو «.جرح نم نيدلا امو . خرحلا ىلإ شانلاب تلمو « ًاعساو ترجح

 كنا يلا ا هد لا لاسر ا ريكوا هلك طع اارقلا اذهر ب كلل

 مق روق كلو يك ةقلر هتك هيف اميرة اهتم داب 12 ليلدلا يجب دقو

 0 مدقتي ملهجو ىلع اضع انهه

 ا نر نابل (نقرفلا .ةففاون فرك تاقما كلر هلا للا نأ كللذو

 سلا ل لا

 نك لد الب اريختن ناك ندهن ال« قحالسألا نك كه دان( لوألا اما
 ىهشتلا الإ ضرفلابهدنع حجرم الذإ « رخ آلا نم ىلوأ هلمكسحلاب نيمصحلا دحأ

 كالتهل تعقو نإ ما. رخاالا ىلع فيحلا عمالإ امهدحأ ىلع مكح ذاقنإ نكمالف

 اذ فر كل كوالا كيش ل رابعا كيراكت نوح ١ نياك كر كلا

 رصح طيضنت ال دسافم ىلا دؤمو لطاب كلذ لكو . ةرم اذو ةرم اذه مح

 ا نكي مل دقف نيحو « داهتجالا ةجرد غولب كاحلا ىف اوطرش انهه نمو

 كح ال نأ ىاحلا د نإ طاقدلا

 كلد ماكحالا تطضناف . نالف بهذع 2 « هدحو ام 7نالف بهدع الإ

 8 0006-0-5 ءماذهو . طابترالا كلذ ريغ نم ةعقوتملا-دسافملا تعفتراو
 كك

 هلزاتلا»" ىفأ دقف رييختلا 0 نيلوقلاب فأ اذإ هن اف ( قاتلا 5 (

 .هلزوجبال كه نيلوقلا نع جراخ 00 لوق وهو ٠ نانعلا قالطإو 0 الاب

 ع مساقلا'نبآ ره 1١(

 يقرع هاكر نأ ل دخاتإ انما نيلاوقلا ىأب نحل ةاوختم ناف 0(

 . رخ الا لئاقلا نم تابثالاو لئاق نم ىنلا نيب نيرئادلا نيلوقلا سفن ريغ وهو



 8١ ١ هزاوج ىلع ةجح ءىثلاىفإملا لهأ فالتخا نأالطابممضعب عز دقو( لصف)“

 لصف

 لم لن املا ف فراش اراض ح6 00 ردق لع رمأألا اذه دا دقو

 ىلع لعفلا زاوح ىف داعالا ناك امزلا نم رخاتو مدقت اهف 0 ةحابالا جحح ىف

 ,كا”رخا ًارظن هل نإف « فالحلا ةاعارم ىنعع ال « للا لهأ نيب هيف افلتخم هنوك

 ها لاو متع مل : لاقيف « عنملاب لاخلا .اتفالا مقو اه 1 ف لا

 ةعحىلع لدي ليلدل ال « اهيف افلتذ# اهنو؟ درحمل زاودلا ىف ةحح فالحل لعجيف اهيف

 1 عنماب لئاقلا نم ديلقتلاب ! ل ا

 ةحح ةحم سلامو ادمعتم دمتعع سيلام لعح ثيح ةعي رشلا ىلع

 ناقل !هكرتأتلا ندعلا عع بوللا قاكؤككنلا عتبلا 0- ىباطحلا ىكح

 اوس ايف اوفلتخاو بنعلا رمح مي رح ىلع 1- ةبدنالا فازوا الا

 اما »كمو عا مسالم هزت ناق دار ره دتملا رانا رع رنا

 بهذاممزل ولو : لاق « قو ولات هللا كفر رواق امد نأ عر نال

 تي ذقاةح الان اال ,ةمتللا حاكتو فرمصلاو |ب رلا ىف هلثم مزال لثاقلا اذه هيلا

 نيلوالا م نيناتخلا ط5" !ةيطخ ةعببلانالباو ةعجم فدلجج الا نذل < لاك

 اانا ال عبتينأ ىلا عجار اذهب لئاقلاو . لاقامرصتخم اذه . نب م

 عابتا ىلا ةليسو لوقلا خا دق وهف « هسفن نع اهب ارديو هل ةحح قفاوملا لوقلا

 0 عراشتإرمأل لف قر نأ نفل ا فال ويمار دلل انزيم الط

 عسوتلا ةمحر فالتخالا سانلا ضع لعج اضب أ اذهان دوا ةاره هللدقا ل ةانركك

 مساقلا نع ىور امب كلذ ىف جتحيو « دحاو 0 ىلع ريجحتلا مدعو ٠ لاو

 © كورلاو عوقولا دعب فالخلا 50 ماثلا لصفلا فان 7

 رس فانتا وو ظوة دعت نكح نا

 ءابرلا عاونأو « بنعلا ةيخ راف طا اوفلتخا امف تنبب دقو ىأ 6

 فاالخلاب جاجتحالا نكمي الف ٠ اهريغو « فرصلاو . ةعتملا حاكنو



 ( نات ردو كك ةنلادلا هلابلا ) دابجالا ىف لوألا ترظلا

 هنأ مدل رسل را ل ادع ناب نم رق نش ل 20 ل

 دفان .| رك > هل تعقو اذإ "ىلع ىقيدصل ىذلا نإ : ريتسم ريغ انلعم لوقي ناك

 اا ل انه لم ك1 دك دفعا إو ٠ ىحالا لاك" هففات ىلا يدا

 لا ب دي ا ل رار

 مهو «ةصخر اهفلعل » 0 ؟ ةياوراهف لعل » اهوحنو نام الا ن الا عقت 0

 .لثكءاهقفلا راكتإ مهيلع رركت ناك ولو . ةزئاجلا ةعئاشلا رومالا نم اذه نأ نوري

 21110 فرات اعاده بئاوس نم الو ىف ةريلط الو كب اويلوط ل ادع

 0 ب ما غوسي الو زوجنال 9 عاجالا ىف هب دتعي نم

 نا ليو ييسر نيل ل ا يلا ىلا

 لاو و رك اي سيمبا ب دي وا ةاركفاالا

 هيلو هللا لو ب مهنيب مكحا نأو ) : مالسلاو ةالصلا هيلع هيبنل لوقي ىلاعت هّللاو

 وا اوك م ل ملا اح الا ( مءاوهأ عبتت

 ك4 لو صا لا نو تاور را ا نود هادسلا ا جهر عال 6

 0 دلل ف د كب نإ مارعأ هللا نأ له نإ ىفقل

 ”الإ داهتجالاو للا لهأ نم هنوك عم صالملاب هل فيكو 0 و هقلاحت نأ
 ظ ا و لا

 ,ضعب ريختينأ هل لحال ؟') ةيقنلا نأ نم مدقت ام نايب هيفو . هرك ذ ام اذه

 "0 3 الز هك ارحا ريغ»15 (لخ رعت لرو" شل درع الازقألا

 نبع لع كلذ ركنا اع: 0 ىذلا ثلا اذه لم 0 لاوقالا فالعخاَف

 دلل يل ل ا ل يدان

 نس تأ نق ديان هيلع راك لاق ىجاللا نع



 "١1 ىوبلل اعبتمرحتلاو ليلحتلاب ىوتفلا ف لالضلا ىلإ لصالا اذهلافغاىدأدقو.

 نوكمل « قئايولا ةطخترالوب اذه ةبابل | لا هلم تاك 01
 ديشاوءاوتمب <يللا ىضاتلا ىممأو ؛ ةيالولا بف ةضوالا دك كش 00-7

 ةنس تان ىلإ ىروشلاو ىنارلا ةلط )2 211 لزي ملف . اوفرصناو هيلع

 رفا اذهب ةرماانكاشم لضفأ ترك اذ ضايخ ىماتلا لاق . ةثاعداو دان

  ةطخلا لحس ىلا ةطخسلا لحس لح ىذلا ريإلا اذه فاضي نأ ىغبني : لاقف

 لافاك زأ ةيساع جملا ف دما كو

 نى ئرخأ ةياكح « ني دتملا نسل نسشلا») تاكل ىو سانا"

 لالدتسالاو رظنلا .نأ مهضعب معز اعرو : لاق « كل

 الو اهنع جرم نأ نود « ءاش اهيأب هباحصأو كلام ليواقأ نم ذخألا

 لوقب ةيضق ىف يضقيف ؛ كلذ هل بجوي هجول'اهنم لام ام ىلا "7 ليعي
 ًاقلاخ مساقلا نبا لوب اهيف ىضقي نأ هل ناك ةيضقلا كات ترركت اذإو . كلام

 قدحلا نقلو + انلاق ” راسم تح كبد إو لإ م لوألا لوقلل'
 .: 58 * 200 ع 1 ِِ ا 8

 ىرتك ارخآ الجر نإ مث « ةعاشإلا ىلع ضرا نم رمش ل

 فاق“ ىلا نع تاعو ةسسلا كس نار د ا

 ل لاك. تاراحالا ىف ةعفس ال.نا تالام نع نيتاورا دا ياسا ل

 حالصو لئاسملا ىف ظفح لهأ مهو -ءاهقفلا كئلوأ تلاسف ؛ ىرفس نم تدروف
+4 4 0 

 ندا ةلاسملا كل تناكذإ . كَل 6 عيلإَف ض 5 اولاقف : لا نع ّ__ ندا ف 3

 « اهب ىل ىغقف « ةعفشلاب مهعيج ىناتفأف « اهيف ةعفّدلاب كلام نع بهشأ ةياورب كلل

 ىضتقموه ام اهنايعأب ةفورعم تناك اهنأ ىضتقي ( خلا ردقلا ةميظع تناكو ) هلوق
 ساد الان ةدالا دفا

 جيرمو هجو ىضتممب لاق لإ هذه 2 لل هلم نركب نأ مزلي_الو ىأ ل

 اذهل ةفيعض ولو ةببش ىأو . الالدتساو ارظن اذه نوك ىنعم ىف مالكلا قبب هنأ الإ
 ( خلا ليمب الو ) هلوق عم ؟ معزلا:



 ( نان لصف  ةثلاثلا ةلأسملا ) داهتجالا "ف لوألا فرطلا 3

 دك اال وبار هدف ع نيب نينتؤم عنملانم لوألا مطوقب مهعيجلاقف
 نأ ب كالاس امال لت ان لاق : تا دعع !أيلل تأ لوقت امرت رماقنا يناق

 معو ؛ الصأ سبملا *'”نوزيجال مهن افقارعلا لهأ امأو . ءاهقنلا انباحصأ هلاق ىذلاف

 اذك لا, ةحاذلا نر نيل ايما نا ت8 دعي مالعأ (قافلع

 اذن لوقت لب ن1 ياح هلو «:هنع درب نأ ىغبني اش هب ام رشحملا“

 ئذلا كلام لوق كرت ! هللا ناحبس.: .ءاهقفلادهل لاقفت#ايأرو الذ لعن ًاورء,قارعلا“
 وهو « هحوب هنع 10 ال هب انيتفأو مهدعب هآندقتعاو « هيلع اي انفالسأ هب ىفأ

 « يالا هلا ؟تدشان : ىبحينب دمفلراقف ؟ هابآ ةمئالا ىأر 0 لومار

 ؟فأ ةصاخىف الام ريغلوقب اهيف مهتذخأنأ كب تغب و 2000 1

 هاند كانا لوا دز يدم اريد نا فاران عملا 0

 لاتق « اوتكسف . ةودق مهلكف « ءاماعلا نم هقفاوي نم لوقب اوقلعتو « ؟ ذخ ام

 هاوس نرش يشل رات مانا كك ور !١ سا وداعا هس ان أ تاق
 يعي هاينز, ناجح قاؤنلا 0 نأ ىلا ماكي هباحمأ عم ىب و « سلحملا“

 ._ كك1ك هام أقلا حلا ادع نم يضلل قوم اوك كلذ ذو ءاةب اللول ليك ولا

 كي ندكل ع ًانافنأ كديزز كاع ردقلا ةمئظع 00 34 77 بع

 ا نس فالخلا لع ىنشي هنأ : ةيفنحلا بهذم ىف ع ادنلا تاتكىف 00(

 ةباقس ال اناخ 0 اطابر ىنب ول هادا فقولا زاوج ىف همحاصو

 دعب امىلافقولا فاضأ اذا الإةفينح ىنأدنع كلم نع نيعلا ةبقر لوزت ال نيبلسلل
 , كح /ذارباتمو اذك ىلع امن ور الكم عزز 1 تاع ده تكلم ١-١ نا راب تول
 توا دعبإ ام ىلإ ةقامالا لع تفقوت ندب كلال لوزا هيحاح نع ام كاح

 5 احلا مكح نودبو

 اهقكللاب هو / هصئام ةننم ةدام ىف سومأقلا حراش تادايز -:ف م

 نا صامل قياسات اعدل ع مم يبلاق نآرزلا تس ىوق ةدعل مسا

 تفالخلا باسأ لصف ماصتعالا:نم ,كلاثلا, را ىف هلرؤمف -: (م..و ةنسسلدناإلاب

 لب :فيرحت انه نوكي نأ ىضتقيال ( ةبيجع ةنيمم كالمأب رشجلا اذهنم ضوعيو)



 3 11/ ىوبلل اعبتمج رحتلاو ليلحتلابىوتفلا ف لالضلا ىلإ لصألا اذهلافغإىدأ دقو

 ريشأ ال : هل لاقو « هلوسر ىحب فرصف « ىبحي ىلإ ا بتك ىرخأ ةيضق هتفدرو

 ةلوسر هللا قرصتا انلق' : هيلع ترثثأ اع نالعل ءانقلا» لع فقرت ذإ ؟: فب 'هياَغ

 رماالا' نأ: قطأ 1 2/1لاغر نيك ىلا اب با ع طيلمنل واوان تارت صو

 لمفتو : ىبحي هل لاقف . هلا ءاش نإ ادغ هل ىذقأ فوسو « مقوملا اذه كنم عقو
 0 تفنن لح, 4: للا كحق نالاف : 1 معن لاق ؟ اقدص كلذ

 عبنت ترم“ ذإسامهأف ويف لوألا» مضارع »1 هل[ طوال اا كنأ ىباحأ

 « كنم هتيضر نإ ف الو « هب ءىجب ديس ا ىضقتو ى وا

 000 عفرف . كاع لقي تفتر الإ « كن رتسأ هن اف كلذ نم فعتساف

 ضايع اهرك ذ « ةروهشم ةبابلنبا خيشلا خأ ةبابل نبا حب نب دمم ةصقو

 0 اسر لوقو ةكالذؤو 0 و اني
: 

 ء دايز نب بيبح 0 هتطختس دن تدبلك كتف - ءالغأل قزوشلا نط ]رع
_- 8 

 نإ مث ب ًاتقو كلذولع ماقأف :اذخا ىتفي ال نأو « هتبي هَماَرلِإ و هتلاذع طاقس اب رمأو

 ىلا 7 رز ةودعإ دا ىدرلا وب أ نم يش ءا ءارمس ل جاتحا رم هائلا

 هدلطت اناا متي قرا ةيناتو 1 00 هناا ١ هيلا هنرور صو 0 21 نب اىضاقلا

 ةمرح طاحن نأ كرا وهو ا دبيف ىدبع هزيل قب نبا هل لاقف « هيلالع نم

 5 0 5 0 2 تا 0
 فاعضا نم هلزحا امو ىدعر مهف رعو 6( هيف ءاهقفلا مم مكتف هل لاقف : نيش

 اولعجب م 6 موعم رق نبا م ك1 1 0 كلذ ! 1 2 نا 5 3 هيف ةميقلا

 0 8, 0 هع 5 1 ا 0 نيب و مهيب تو

 او رجح مهنإ : لوقيرو « .ايقفلا هباحصأنم ' ع هانلا للا اهلا را 0 اذه ةيامل

 .٠ أمف 5 ادكح رظانو 5 ةضواعملا زاوجم هأن ا َ رضاح ناك وأو 4 امباق هيلع

 » و لإ هتلاح ىلع ىروُشلا ىلا ةالردع ةداعإب 8 « رصانلا سفنب ره ل مقوف

 ةبابل نبا ءاجو « ءاهقفلاو ىاقلا عمتجاف « ةلأسملا ىف ةروشملا ةداعاب ىضاقلا رمأ مث

 -« اهيف ةضواعملا ةطبغو اهلج ال مهعجىتلا ةلأسملاب ق نبا ىضاقلا مهفرعو ؛ مرخآ



 0 0 نا ولع ا

 5 7 ددرتو لاق . عمستام ريغ ىدنعأام : لاقت. اذه ريغ تدزأ انو لوف

 نبع لآق ةعبارلا وأ هناك ناك 04 لوألا 2 لواهملا هل لوقي كالذ لك

 «كلاملاق» . « كلاملاق »: مق مطزاونىف ك نإ تباذلا 0 ام ! نالف

 1 4 هيلع تحال ]وع ا تلزن نإف

 كا علل 7 كك تك 15 لئاشلا

 0 زاوملا 000 لأ رمألاف نيمصخ نيب ةيض لصف هب قلعتي ام 2

 اب عك اوك نأ عو تراسل وب ؟نالطخا نعت

 11 0 ا ل ا

 هق ىدفا 9 ١ ىّقم نم ضعب ءاضفب ىفقي تايشمع كلذو < دخل هزوجب و

 رو كال قيالسل هو 2 هنالخت رخآ حط هنيعب هحولا كلذ

 هلثم ىف ىغيو موق ايت اذه ىلع ىضقي نأ 0 دحأل كلذ زاج ولو . دحاو

 ههركو ىغمنَم هباع دقام اذهف . لعق الإ نيرخآ موق ايتفب هفالحم موق ىلع هنيعب

 رجاشتلا مفر ماكسحلا بصن نم دصقلا ناف ؛ باوص هلاق امو ٠ اباوص هري لو كلام
 يا احلا ةلفلا و رطت مدععم «ر .: دحأ هيف حلي ال هحوىلع ماصخلا ضو

 هلك اذهل اضم لاوق الا ىف رييختلا نم عونلا 5

 ىجحييل عابتالا "كمن هلكت اق ب ايماق نإ للا الغ | ىدخأا حف

 اهيف درفت ةيضق تعقوف « ءاهقفلا هيلع فلتخا اذإ هيأر نع لدعي ال « ىح نبا

 ا نم كل ايف اعقل يضافلا ل راها ورشا لعلك عيج فلاخو ىبحب

 لح رى اريعلا كلذ يدلنا لج ال 2 ىفدلجلا ولع اهلج اور اب دب ل جرت نيبلا

 ىلع هنن وفع نم وه هسفن ىلع افوخ نيمللا فلح اذه ) نالف نبا ) نكي اذإ 525

 اذه. ننلاف تحال , ما 5 لا ىف زاد رق كيذك ناك ا. انآ: ةثافخإ

 نم امهريغ الو ح الو نيمب هب دقعني ال ٠ هارك الا ىف اعيمج هباححأو كلام ىأر

 تامازل الا واد وفعلا رتاس
 هلو كلو اهنع لاوتسملا وه هنأ ىأ“  ةدالقلاك هقنع ىف اقدح هانعم )١(

 . هتلكشم لحو هتمزأ جارفناب هنم رورس هريبكتو . هيلع ةدهعلاو هلوقب لمعأف



 6*8 ىوبللاعبتيرحتلاو ليلحتلاب ىوتفلا فلالضلا لاَلسالا انه ل دع[ ىدابتر لسفر

 دعم هنأب هنع نذتعاورءميمرلطلا قيبأ ىماقلا بلا بو لإ تملا 0 6
 ًادصاق نيليلدلا دجأب لمعلا ومريم ىف نوكيا طر ا ا ا

 ريبختلا ىفتقمل الو « هيف هاوه عابتال ًادصاقال « روك ذملا لمعلا ىف ليلدلا ىضتقكل

 عونممىوملا عابتاو « انهه ”فوقتم ةنعاب الا دقه ىذلا ريخعلا ناف ء هكا

 دحأ عابتا نال نضقانترؤهو بةيفامراديعالا ذلك قو. ديوتلا لح

 حيجرت ريغ نم ضراعتلا ضرف عم هل ليلدال ذإ « لاح حبجرت ريغ نع نيليلدلا
 ءاروكر الإ اهيقم كللانه نوكي دا

 ' لعمق
 هيد لا لة نابل ل

 قضرفل وأ.« فت وهشو © فيض) هاا عننا عيلارةءالا ندع تا نيا ع

 قيدضلا كللدو :بيرعلا كلذ

 صخر عبنت هيف دجو ا اننامز نع الضف ةفلاسلا ةنمز:الا فاد كو ل

 كالذهب قاعتي ,امفو ةيضق لصفدب قاعتيال مف كلذو « ةوهشلاو نضرغال اعابتا بهاذلا

 هتدابع ىف هسفن نيبو ناسنالا نيب ايف وه لب ةيضق لصف هب قاعتبالام امأف

 ةيواعمنب ىسوم لاق كرادملا ف ضايع ىكحو . مدقتام بياعملا نم هيفف هتداع وأ

 ؟ كتمرقأ امال رايس لآقن 6 نالفاكزلا ءلتأ .ظإةيننغاو نيالا ا اع ةحنكلا

 خلاق, : .ةقيفش أتانا العا ول ملا تفل فاو هع عاف نالكاشلا هلا ار 1 1

 هتيم دقات و دل لالا مناقف ل د ادكوو ناك قع قل و كالاكلا ا هل

 5 أرجتم هولعجو اي عرش نوتات لا اوجرخأ لب 0

 ( ةلقو ةرثك مهاردلا عم نحن ) هصنام ةيعفاشلا هقف ىف نيفل ولا ضعب

 اذإ نامنالا رثأ مفر. اهارك ! دعي امإ لاملا وأ سفنلا لع فول نذل (0)

 خاالاو بأالا نأ ىتح . هدلو وأ هسفن فلاحلا صخشلا ىلع ادئاع ررضلا ناك

 عر اها ,|افيلع كفوا دس ل دل
 ةنم يلطت .ناك نإز ءاهاز5 ادعي الف. ررخلا نه كارو هش رك ل



 /0010 0 تالا 1 تا الا ف لواالا فرط 0

 .ىوملا عابتا ىننب . انارق اطباط فدلكلا لئام قنان ايأو عامج الاب لطاب وهو

 دلل ( لو راو هللا لا هود رت ىف ىف متع زانت نإف) : قامت هلوذ ردو ؛ ل2

 عوجرلا وهو « لوسرلاو ناككلا اهذر كح وف ناديت هتلأسم ىف عزانت دق دلقللا

 كل راس افك هرقل ىرذا ةماتم ”نميدسأ وهو« ةعرشلا“ دال لأ

 ا ا لا لا عوجرلل امم ةريشلاو ىوخلا نييعدلا

 ” ءليع ايتعأ كللدلو ١ توغاطلا 7 لا 22000 قل هي

 ااا د( كلل نال اونمآ مهأ نومعزي ”نيذلا ىلا رث ملأ )

 كلذ نإف اضيأو « موجنلاك ىلاحصأ » : هلوق تحن لخدنال ةيضقلا هذه لثمنأ

 001 5 دقو 2 عم ليل لا دانسا رع ني 2 حالا عبتت ىلإ ىغشي

 فيلكشتلا طاقسإ ىلا دؤم هناف اضيأو . لحب ال قسف كلذ نأ ىلع عامج الا مزح

 فلكملل نأ رييختلاب لوقلا عم رمألا لصاح نآل ؛ اهيف فاتخم ةلأسم لكى ف

 اناا فها كي كلا ظافشإ يع وذو داع نإ كريو ءاض نإ لفعتا

 فياكتتلا اطقسم الو ىوهلل ًاعبتم نوكي الف « ليلدال عبتم هناف حبجرتلاب ديقت

 ا لي يت را ل ل ل

 ىدرط عامجالاو

 قيرط قارتفالاف امهنم دحاو لك نأل رثأ عامتجالل لب ؛ ١

 هلملا هلازاح هيلع ا دعب هضراعم ىلع علطب مو اليلد دجو ق5 ل

 انه 0 ىهو )١(

 لوزن بيس ريغ صاخ ببس ىلع امبنم لك تلزن ناتيالا (") و (؟)
 ريسفتلا بتكل عوجرلاب كيلعف . ببسلا عون ىف ناتكرتشم امهنأ الإ .ىرخأالا

 ىضاقلا بهذم وه اي: هريغ ىلع دبتجملا ةيلضفأ بلط ىلإ ةجاح نودب ىأ (4)
 قباسلا ليلدلل هعم نمو ركب ىنأ



 ١1817 حيجرتلاب لب ىهشتنابنيدهتحملالاوقأ نمر يختي نأ دإةمال سيلفاذه ىلعو

 3ك تدروف نوف ىلع نوديحلا فلاحا نإ 5 07 ا

 ريح 5" امهيف اريخت هيلا ةيسدقلاب نيلودلا ساتلا نسم د دل ل

 اه 20 هفلاحام نود هصرغ قفاوي امو هاآوه ع 4 ةرافكلا لامح ف

 هلوق نم ىؤور اع هآوقو 6 5 نيتفملا ضع مالكي كلذ ىلع ري

 حص نإو هئع باو ره دقو « "مولا ىناحا 1 مالسلاو ةالصلا هيلع

 هاتفا اف هرإةف هريغ ا اعف ىكةتساف اوقع داقملا بهذ ادإ مو 3ك لومعم وهف

 لخادب سيل : لاقينأ قحلاف نييتفم الوق هدنع ضراعتإذا امأو . هيلع وأ هل ايف هب

 هيضتقيام دد ىدتشيي هدنعليلدل ينم أهتم دحاو لك نال 6 تيل رهاظ تحب

 « ىوبلل عابتا ىوملاب اهدحأ عابتاف « نيداضتم نيليلد ابحاص اميف « هبحاص ليلد

 كا ةيفلاب نال بعل افا حرأو : اهريغو هك حيجرملا ل نك « هيفام رم دقو

 فقوتلا وأ حيجرتلا دهتحملا ىلع بحي امكف ؛ دهتحملا ىلا ةبسنلاب نيليلدلاك ىاعلا

 4 احلا زال اذه لثم ىف ضارعالاو نشدتلا هى اس لل دل
١ | 

 ىزاريشلاو ىعفاشلا باحصأ رثك ال ريبختلاو : لاوقأ ةينامث ةلأشملا ف :(1)
 غلاب و فلؤملا هراتخا ىذلا حيجرتلا ىف دابتجالاو . ىضاقلاو ىدادغبلاو بيطخلاو

 لوحفلا داشرإ نم ذخؤي ٠ قىناعمسلا نبال وه هفالخ ىلعريكنلا ددشو هتاثا ىف

 الوصفهب ناف ٠ ةرصباا ىف ءاضقلا ناكرأ نه ىتاثلا نكرلا ةعجارم كيلعو . ىناكوشلا

 ىواتقىو . انهفلؤملا هيلإ بهذام ديؤت ةلمجا لعىوهو عوضوملا اذه ىف ادج ةعتم

 عوضوملا اذه ىف ءاضقتساو ةضافإ هقفلا لوصأ لئاسم باب ىف شياع خيشلا

 90م
 هرايتخا ضحمب سانلا نيب مكحلا نه فاكملا عنمب نأ نيب قرف الف ىأ (؟)

 رابتخالا اذه ضحم هسفنل دَحأب نأ نينو . ندبجملل ةيودملا ارت الا

 هيلع قرفلا قعدب 'ندو . قاتلا, نم اعود ناك اعامح] لاو الآ نع اعود نك 3

 هلقن م اضيأ ايتفلا ىف ىوهلا عابتا ةمرح ىلع عامجالا ىلقن ىفارقلا نأ ىلع . نايبلا

 اكأ.هف ةنع لفن ءاصقلا ناكرأ يو ىاكلا 2 ل] ى درسا نا 2 5

 عامجالا فالخ حوجرملاب ايتفلاو محلا نأ



 حيجملابل 5 كلل تدي تحل لاوقأ ن مر , ؛نأ اقل دلفانه ل ءأ كاكا 8

00 

 : 006 0 0 ك0 6
 عنا :راقمال نذل هنأ ) اهسس) : دعاوق دل ةالمالا اده ىلعو

 «دحاو لوق ىلإ عجرت ةعيرشلا نأ وهو . مدقتملا لصآلا تبث ىتم ىأ 6

 ةعوضوم ةعيرشلا تناك اذإ الإ كلذ نوكيال هنأل « ريختي نأ دلقملل سيل هنأ م

 هسفن ةضوملا اذه نأ ن1 ..دحاولا .ىتلا ق ىأرلا فاالتخاو مكحلا ددعل 1

 ؛ دلقملا ريخت مدع قم هضرع لع ليلدلا ءاقأو هدا 2 .ةلاقلا طر أعم ق 9 هل مدقت

 هداعأ اذهلف لصفلا اذه ىف هيلع دا اب

 نمل سين أ ىاعلل لههن أىهو) هنو ال ل 0 ورلد ل

 هرظن ف مهنم حجارلا نع هذخأو هلاؤس ىف هحبجرت نمديال هنأ مأ نيتفملا نم ءاشي

 باحصأ نم لافقلاو حيرس نباو لبنح نب دمحأ ىأر وه اذهو . ةربشلا هيفكيو
 لم ةعامجو ركب ىأ ىضاقلا ىأرل نيفلاخم . نييلوصأللاو ءابقفلا نم ةعامجو ىعفاشلا

 تأ اا اراضاخ مايلووان| ىو لا ك4 نيلوضاالا و .اهعللا

 نم دحأ نع لقني ملو « ماوعلا مف ناكو « لوذفملاو لضافلا مهنف ناك ةباحصلا

 2 ا 0 فلا قاعأ 3 داتا ةاردلا لكتب افلا

 عامجإ رع لأ ا ا مدع ىلع ةياحصلا قباطت أل

 ليلدلا اذه نأ رهاظلاو .ها:ىلوأ عوصخلا بهذم لوقلا ناكل كلذ ىلع 0

 ىأ ءانثتساىف ىماعلا ريبخت ليلدلا هدافأ ام ةياغ ناف :فلؤملا عوضوم ءازاب ضرنيال

 | ازيلللا اذه ىىدلفا لات اللا قلتم ماقأف نيباح ىلإ بهذ اذإرامأ :ىاش ىناح

 وهو  هزاوج مدع ىلع نهربيو . فلؤملا هيفملكتيىذلا وهو « هيفريبختلا ىلع ديام
 العم نمو .ىضاقلا ليلذ هيفبىأيب الف : هانلقنام للعفو فلحملا ةلاسملا"لضأنيغ

 موصخلا بهذم هل ىلا دو هيف متيف كتلي ةباحصلا عامجإ ل ْ سلو

 هبولطم فلؤيلل م ) ىلوأ

 هنع ج رخيف هتجح فرعت نأ نود ةجح هيأر سيل نم ىأر لوبق ديلقتلا 2

 دوبشلا ىلإ ىضاقلا عوجرو « عامجالابو ؛ لو هيلع هللا ىلص لوسرلا لوقب لمعلا
 الف . ةيعرش ةجح ىهف اعامجإ ماكح الا ىف اهم ذخؤي ةيعرش ةلدأ ةثالثلا هذه نال

 نم ىلع قلطي دقو . دبتجملا وه مهحالطصأ ىف ىتفملاو . اديلقت اهيإإ عوجرلا دعي
 ادبتجم نكي ل نإو اهنع نيلئاسلا ةباجال ىدصتيو ةيعرشلا ماكحالا فرعي



 امو كلذ ىف هبشلا درو ؛اهعورف الو هج رشلا لرصأ نفاق 11

 امههدحأ الو اعم نييتفملا عابتا ىماعلل زوحي ال كلذك « حبجرت الو داهتحا ريغ نم

 حب ريغ « رح للعام راسا إ حيجرت الو داهتجا ريغ نم

 ء رمألا: شفاف البلا ضو اساور د

 عضوةدئاف نأ وهز: ىعرشلا ةضخلا نم مدت ام اتلاوذز 5 امرم دقو

 كلذل ”ضقن نيلوقلا نيب هرييختو ؛ هاوه ةيعاد نع فاكسملا جارخإ ةعيرشلا

 هلا رك ترك كرب ل نإ اا

 0 ل فكرا 0 ةيراطاامأ يللا ف هلك ةحلسم رعوا نا

 نم نيم نوناق تحن الخاد فاكملا نوكي نأ ىهف ةيلكلا امأو . هتكحو كح

 5 ٠ نوكي الف . المعو « الوقو « اداقتعا « هتافرصن 0-0 ف عرشلا فيلاكت

 بهاذمىف نيدلقملا انريخ ىتمو . عرشلا ماجلب ضاتري ىتح ةبيسملا ةميهلاك هاوهط

 «رايتخالا ف تاوهشلا عابتا الا مجرم مط قبي مل مهدنع اهبيطأ اهنم اوقتنيل ةمألا

 رظناو « لاح ىلع رييختلاب لوقلا حصي الف « ةعب رشلا عضو دصقلن ضقانم اذهو

 هلو. ةض يذلا لص ف فضا را ن1( تف لاح ا

 لع  عراشلا نم م ادوصقم هيلا عجرم الأ يف فالكنا دوجو ىلع ةعوضوم ىه

 م حصو « ءالتبالا نم مهم قلعتيام ىلاو نينلكلا راطنا لإ عجار فالحلاا كلذ

 ولذإ « اهعورفو اط 7 ف مومعلاو قالطالا ىلع هذ ةعيرشلا ىف فالتخالا ىفن

 ىلع فالتخالا دوجو اهف حصل فالتخالا دصق ىلع د او عرف عضو اهيف حص

 نالطبلا مولعم الذو « فالتخالا لك حص ام فالتخا حص اذإ هنأل « قالطرالا
 هلثم هيلا ىدا امث

 لمحي ) ةدعاقلا لصأ ىلع ضارتعالا رخآ ىف هلوق ةلباقم ىف عقاو اذه 0 20
 جالا ةلد الل ةجشنن هلعج ئذلا ( هعورف ىفال نيدلا لصأ ىف فالتخالا ىلع

 هنأ تثق هلوق هيلع بتر ادحاو ادحاو ةضراعملا ةلدأ لطبأ املف ةلأسملا ةلد“ال
 « عورفلاو لوصاللا ف قالطالا ىلع راج فاالتخالا ىقن نأ حصو؛ ف داتخا

 كل وخلا ق'افاع مثدنع كلذ ناكف ( اقناإ ا كو للا

 (121 رفارطا دمنا نش رشا



 ١ ةئلاثلا ةلأسملا ) داهتجالا ىف لوألا فرطلا (

 لرد ناسالا ل - نا رت تركت نأ امان: ؟ىأزلا ةابتحا د كوت 002210
 :اودهجا مهنا ىلع لدي مهفالتخا نكلو « الف هيف هدنع قحلا نوكي نأ ريغ نم

 ال نح اذله ليععسا مالك :.رملا دنع نبا لاق . اودلتخاف ٠ الرو لاف اأو

 ةعيرشلا تأ تبث دق هنأل كلذو . 27 مدقت ام قفاوي ةمحر مهفالتخا نإ لاق

 ال رع درا نيل قد هك ا( تءاج اعإ و( ايف قداس
 ا 0 هتضتقا امسح « عورفلاو لوصألا ىف ماع مهدنع اذ ناكف « نيدلا

 رم لامااو 0 عضاوم مهمتءاج املف . ةعطاقلا ةلدألاو ةرفاضتلا

 ,مهط نكي لو ( هب 5 علا ىف .نوحسا لاو كلت ل نعل لا

 ولع نك داق + "تلك دق ةسرشلا نأ ء لامع الا كانا قاكلتلا نكن 7

 ؛ ىعرشلا دوصقلا هنأ ىلا ,هدنع هوجولا برقأ اورحتف « ةعيرشلا مدا

 ردد د 0 :ه نم فالتخالا مقوف « فلتخم راظن اللاو رَطفلاَو

 "وملك ب لو ةيعرفلا تاهبتشملا هذه ىف اورظني مل ةباحصلا نأ ضرف ولف . عراشلا

 مهدعب نأ نكي ل - اهدصاقم ىلع ىرملاو ةعيرشلا مهف ىف ةررقلا مهو  اهف

 00 ال ةمي رشلا نأو فالتخالا مذ ىلع ةلادلا ةلد الل « بابلا كلذ حتفي نأ

 .لاحملا ناكف « اهيف قحلا ةباصإ ىف فالتخالا ناظم هابتشالا مضاومو « اهيف

 .باوصلا ىرحت ىف مهداهتجا نم مكاسب ديد هاوشلا ارنا قطعا كونت

 .لاق 3 00 كلذاف , قيررطلا كولس ,هدعب نم ىلع ل قو داتكالا

 كا : لاقو ٠ ماا رع يفداك كل نأ شا 70

 | وما رلسو هيلع هلا 0 تاس كك

 تال اال ابا تاركف نييلتلا لا لا الملا فراس امأو

 ةالدلا ضراعتك هيلع وتفلا نكراعتف ب 1] فافلا ةنداعمو 5 ليلادلا نينحتملا

 امهدحأ عابتاالو  اعم نيليلدلا عابتا هقحىف 0 ال دهتحملا نأ ك١ . دهتحملا ىلع

 كسا



 ع كلذ ىف هشلا درو ؛ اهعورف الو ةعبرشلا كوصالوف سدا ال ا نأيب ع

 ةيطخلاو ييوصلا 00020300 -

 ضرامتلا كلد. ىلا نويهاذلا دارا نان ناسرابتم ندللد ا نأ 27

 ىزئاج هولاقام لع رمالا) «رمالا سني فال« دي ا راسنا ف

 كلذزب وحن اودارآ نإ و :.ةسرتلا كحآ ى نعرف رار تاذ 0 ١

 «هيلعةلداالا نم مدقتا٠ دورول ب ةعب رشلا مهفي نم هلحتني ال اذهف ا

 هلوشي مهنم 2 0

 نم كلذ نأ .« اهدجأ رد: يروه ال هش ليلدرداف ىاجصلا لوف هلام انو

 يقلق اينلادوو يبتسم فر يدم هنا" لعب ثيدكلا لس نإ تاينظلا ليبق

 دارفنا لع ةحح 4 دارملاف تل لس : ىلع « يباثلاو » مما ناظلا ضراعي الو

 501 كا 2 0 لوقا لابس نأ ا مونم دحاو 10

 نبارك" ا كلا يسم ا مهنم دحاو لك نأ. ال:؛ نيديتحلا

 مدقت ال ضقانم اذه ناف

 كلام نع بهو نبا ىور دقف ةعسو ةحر مهفالتخا ن نإ لاق جما عاؤق 95

 امنإو « ةعس سو ةيلع للا لكس ناوسز [تاحصأ والمشاكل لوا

 نركذل ادع : لاق ؟ عتيق نبخ لكان لو هل ليق : دحاو ىف قحلا

 داهتحالا باب حتف ةهج نم ن ع لس واو . نيباوص نيفلتخ نالوق

 . كنا تمل اع هلل يس 5 دق الا
 ِلسو هيلع هللا لح هللا لوط رب اباحأ ف الدجا واس وتلا اع انا ىخاقلا لاق

 روك ذملاباوجلاوههباوجو ( حلا بيوصتااب نولئاقلاف اضيأو )هلوقنعباوج 95
 ةيفاضإ ةباصالا نأ وهو ء بيص٠ دهتجم لك نأ ىف مهفالتخاب صارتعالا نع افنآ

 هزريغ .لوق ىلا ةدابتحا هللا رضوا كاني نأ ولاا اا لا ؛ ةيقيقحال

 نيديتجملا اقع 6 ةظلف ناو دعت ل 0 5

 همدان ع جاد تاقفاوملا



 (ةيلانلا كلايلا#) دابتجالا, قا ظفرطلا ١11

 سل مضومل را رق لد قر كي جن نيو ازئاع اند تفس لئلا

 اعود كفواتحا عض وع

 قرط نيب ةرئاد امال , هباشتلا طمت ىلا ةعجار ىهف داهتجالا عضاوم امأو

 لك لكو : اطخلا ه>و نم باوصلا هحو كلانه ىف دقق 6 نييعر ب تاسإو طع

 قلاع مل م ان لوقلا انو بابر 1 را دهش 8 دحاو يحمل 0 لبق نإ رب دمت

 « عسولا غا عار دس لاح وه لب 4 فتح الا 0 نم هحدح وه الو )2 فر

 0 ةررقملا ةلد هلا قفو 1 اع ةعباطلاه ليف . الكحل عراشلا كم بلط 0 يل عالبإاو

 ع ازا ةملتلاب لب اف ولطرألا نع نتيلفا كوينطما لكلا اذإ لبق: ناو اآلوأ

 هيلا هادا مع عودرلا هل زوج ال دهن لك نا ىلع مهقافتال 6 هدلق نم وأ دهن

 ناكواف « 2" ةيقيقحال ةيفاضإ ,هدنع ةباصالا نا كي نإ ىلا ارو كحال

 كلاذك سلو هس ه0 ناكل 27 قاللل ل لع انئاب داخل

 م «. قفاضإ هنا ريغ « دحاو لوق الا قالا 0 ىلع عوسإ ال هنا لصاحلاف

 دصق وه دحاو لوق ىلع نوموح عيمجا اعاو 4 نااخ لع ررفم وا هب كتل

 1 عضو عراشلا دصق نم اًذِإ رهظي لف « ناررقمنالوق ال « نمل ادع عراشلا

 ىذلا عراشلا كا ةباص 0 ىلع م وحتلا ىف 5 داهت>الل ع ص لب )2 كدا

 ا امل داع ')الوق هسفنل تنحي ادهتحم دحنال كانه نمو « دحاو وه

 ةانع اه ىنيوو ادحاو الوق

 لال هن ىارادخملا كا: نم عنام كانه نكي مل ةيقيقح تناكولو ىأ 01(

 . : هريغ كارد

 مهنم هريغ ىأرب ذخأب هنأ نيدبتجلا نم دحاو لكل زوجب ثيحن ىأ 0

 . نالوق ةلأسم ىف دهتجمل نوكي نأ زوحب.ال ) ةلأسم ىف نويلوصأ الا هررق ا (؟)
 « عمج ضراعت لصح نا هنال (دحاو صخش ىلا ةبسنلاب دحاو تقو ىف نلاضق اننع

 فقو االاو حجر وأ



 ١ ؟1/كلذىف هيسلا 8 6 اهعورفالو ةيلب زخلا نوما اف ل اراتح اذ انا

 ئده و .ًاريثك هب لش : لاق( نيصفل "3 تاك نكاح لام را

 نمل 90 نما ةتاجاشتلا هلام ءرماو الا تاتك ىلا رن( ا

 ا عضو ىلع لدي م قااذك ناك ءاكإ و .«ن لولا

 عابتا ىف نوفئازا عقب و « منع هللا ريخأ ام قفو ىلع نوخسارلا لمعبق ءالتبالل

 بهذم ىلع مهم .أ مهنع ريخأ انِإ و . نوبيصملا مه نيخسار لا نأ مواعمو . مهئاوهأ

 * نوئطخلا مه نيفئازلا نأو « اهوماعي ل وأ اهوءاع تاهاشنملاب ناي الا ىف دحاو

 هباشنملا لازنإ نكي مل !ًذِإف « ةثالث الو نارمأ ال « دحاو ''' رمأ الا ةلآملا ىف سيلف

 كل" هيلف قوئاتحلا مدقنيا 1.كيذكت ناكر ارز كي احا 3 فالتخالل ًاماع

 دف نع اوحرح ١ ممم ا 2 نيزعم 4 3 نك 3 ءىطخمو ب٠دصم

 نو 3 عراشلا 0 ةةفاوع 2 اعإ 5 هب 0 نا 5 لق هن د 3 ةعل رشلل 3

 ان كل 5 0 6

 ةيادهنوكي نأ نآرقلا نم ىعرشلا دوصقملا نأال ريغال ىردقلا عضولا هيف امهدعب

 ناكف هنع مبضارعال هب اوعفتني مل نيقسافلا نكلو . اعطق ةيادهلل ببس وهو
 مهلضأف نييدبم اوناك مهنأال , مهلالض ةدايز ىف ايبس ادانعو البج هيف مهنعطب

 نيقتيلل ىده : ىلاعت لاق دقو) هلوقب هِلإ راشأ ىذلا ىردقلا عضولا ىأ ١)
 لدجلاو ثحبلا عوضوم وه ىذلا ىعرشلا ىأ ( لوآلا نم ال) هلوقو ( حلا
 عب رشتلا ثيح نم فاالتخالا هدصق بع اليلد نوكل 0 ىأ 06

 عجن ا: ىو ناكلا باط وهو (؛)

 ربع اعإو ٠ نيمسقلا ىلإ هللأ مهمسق دقو ىعب . غئازو معلا ىف خسار ىأ 6

 نيخسارلا نأ مولعمو ) هلوق نم هقباس ىلع اناره ليلدلا ىرجيل أطخلاو ةياصالاب

 ىنب ضارتعالا نأ ىلإ لوؤي هنال , فيعض باوجلا اذه نا لاقي الف هيلعو ( خلا .

 اباوج هب دتعيال هلثمو « ةئطخملا بهذم ىلع ىنب باوجلاو . ةيوصملا بهذم ىلع
 ةيا الا هيضتقت !؟ىأ ( خلا بيصم ىلإ نيمسقنم اوناكاملف ) هلوقف لاكشالل امساح

 ةمب ركلا



 ايس اعرم همام .ةرطلا 0

 ةلد الا 0 اثنيالا هادا عل دنع د حلاو 0" هيلاةيسنلاب

 فالتخالا منم ىلعةلد الا نم مدقتام ناطالييتت دل كد ةفييوقلا ل اذا تين

 نم عورفلا ىف هعوقو ليلدب ؛ هعورف ىفال نيدلا لصأ ىف فالتخالا ىلع لمحت

 انامز نا ةءاحسلا نامز ند

 ل عا اف راتلا قدك نا تملا ا رع رتملا دفارقا هده نأ تارملاف)

 ةليخلا عضاوملا نم اهنإف « ةلآسملا هذه

 لصق ةعيرشلا ىف ةعوضوم اهمأ اهيف ىعدي نأحصي الف تاهباشتملا ةلأسم امأ

 هداجف ىلع لدي ام ةقباسلا ةلدالا ىف مدقت دق اذه نأإل 0 ًاعرش فالتخالا

 ا ىحنت اي تاو. .ةنثي نع كله ند كاهل ) تعضو دقر'* اهنوكو

 231010 محَر نم الإ نيفلتخمم نولازي الو ) : ىلاعت لاق دف « هيف رظنال

 عوضوملا وهو - دبعلل هيف ةجحال ىذلا " ٌئرّدقلا مضولا نيب قرفف ( "مهل

 قفو مزاتي ال ىذلا ىعرشلا مضولا نيبو - اهل ”درمال ىلا ةدارإلا قفو ىلع

 ءرييختلا اذه اهدحأ ؛ بهاذم ةعست هيفو نيترامالا نيب حبجرتلا نع ا
 لطيقناطق است لبقو . ركب ىنأ ىضاقلاو مشاه ىأ هنباو ىلع ىنأ ىلا اك 0

 رخآ عضوم نم مكحلا
 ةيرم الا ةدارالاو عيرشتلا ثيح نم ىأ )١(

 سيل ضعبلا ةاحنو ضعبلا كاله ةعيرش' عضو ىلع بترت دق هنوكو ىأ (؟)
 ,خلا ( كله نم كلبل ) ةبآ هيلإ ريشت رخا ماقم وه لب ؛ رظنلا لاجيو تحلا لحب

 ىذلا فيلكتلا نيو هنيب ةطبار الو ىبأل' و رم الل اعبات سيل ىردق عضو اذه نال

 .ةيردقلا ةدارالا هبترجامقبطناك نإو اوفلتخنأمهنم بلطي لف , انهثحبلا لح وه

 للعتينأ دبعللسيلو « ناتي. الاهيلاريشت ىذلا نيوكتلاةدارا ىلا عجارلا ىأ (+)
 اعرش بلطي امف رمآلا همزلي ىذلل عيرشتلا ىلا عجارلا وه 2 عضولاو هب
 رمآلا نيبو ةدارالا نيب هيف مزالت الف لوآلا فالخ اعرش هنع ىبني امف ىبنلاو

 0 رجا رو رك لقا ا وكلا



 فلاي ةةيسلا درو 4 زخ كعب م هامل هنأ ناين ىف

 و ىعرس أ لا 0-5 مدس كاد م وحنو

 لوق هضراع نإ او ' نا للوق لكشف ةعح املا كرت نا( رأ انس عا

 دقو . لضعف ينل دكا ميو قدك 8 ةحح امهم دحاو لك رخآ ىناح

 مهمأب موجتلاك ىاحصأ » : لاق ثيح !سوديلع هللا لص ىتلا نع ىعلا اذه لق

 5 06 لوقب 2 هه 3 ارفاعخاداذإ عي ءاط هاو 0 ةعاج اج أف« ا !ةدقا

 مسوفياع ا لص ىنلا ب 0 هيما 1 0 كفل : د22 ٠ نب مسسعلا لاقو

 ناد )م ل الإ مهمم لخت أمعب لماعل ءلا لاا مهامع عأ
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 ى هنم كاف 8 نكي مل 4 00 كالذ أ 5 ضل هنعو . هامع كف هك أريخ

 مهفالتخاب للا نا 0 ام: لاق: ءوي زملا,دبعي قت رفعت نع ىورم هانم 0-7

 نأ 1 ام“ زيزعلا كديع نب رمح لوق ا كفل : ماعلا لاق : حل م

 . قيض ىف سانلا ناك ًادحاو الوق :ناكول هنأأل ؛ اوفلتخم مل هللا لوسر باحصأ

 لثمب لاقو . ةعس ىف ناك مهنم لجر لوب دحأ ذخأ واف « مهب ىدتقي ةعأ مهنإو

 ءادحلا نم ةعامجج كالد

 كرر و نا رارف كرر لا كالا ا

 دقو ةعس فيتا دم وهز ( "هاش نمءانلملا نمي دإت نأ عا ل 1 ١

 م د ىحتقاو دهحملا ىلع تضراعت ادإ ةلد لإ ق هريعو ع نبا لاق

 اراص امهن ال « ءاش اياب لمعلا ىف ةريخلا هلف حيجرت َ ١ ” نكي لو رححلا مكح 0 0 0 , 3

 ( درب نصت جر مصرا
 نأ كاسر :”اضفالا نع كفردتلا دا حجرم نع ثحبلا همزاي الو ىأ 0

 2فوتسو تل .دهتجما دنعاهضراعتوةلدآلا ددعتكى اعلل تعي مهلاوقأ دعت

 ناكو ؛ ةلد الا 2 ا ملس اذإ ح صب امإ هن ل ولاملا لع هلاكشا كيت اذهو ىنعي

 . ةعبرشلا ىف ادم فالكل نم هلع نري اه

 تابثإ ىلع قافتالا نم عبارلا ليلدلا ى هل مدقت ام قانا ديفا ! دبع 09



 ١ ةثلاثلا ةلأسملا ) داهتجالا ىف لوألا فرطلا (

 مصوو 2س ساقلا ع عرجت نسح ةعب رشلا مص ىف عراشلا هدصضقال دايحاإلا ال

 َْق هرب كالدلو ' كلذ ىلع اوبانيف اودهتحيل راظنلا اهاثمأ 2 فلتع ىلا رهاوظلا

 الحف داما ديجا: اذا: مالسلاو ةالصلاهيلع هلوقب دصقملا اذهىلع ثيدحلا

 ك1 فرات معو ن6 رخآ عضوم انف 00 نارحا هلف باصا نإو ردا هلف

 هلاع عصو

 03 م 2 لا الا ١ لانا ( سو
 نأ ىلع ليلد وهو ؛ فالتخالا اذه اوغوس عيملاو ؟ دحاو بيصلا مأ ؟ بيصم

 لوقلكن امهمالك ىعمبي وصتلاب نولئاقلافاضياو . ةلجلا ىلع ةعب رشلا ىف اغاسم هل

 ةمد رشلا ق روظح الو ركنم ريغ هناو 6 قد جلا ناو 4 تاك

 كدر اراعم ندلفلد ةسا كلان ألا اوزوكا السلا اك يئاظما اكبأو

 نم ىلا رهاوظلاب هتيجمو . سايقلا ةيعرش ابيف ايعارمةعيرشلا هعضوف ىأ ( ١)
 نري كام انإ و دابحالا نأتلا دوطقم عش عضولا اذه . راظنالا اهيف فلتخت نا
 هيفن حصي الق ول أذ وقمر ف راسل 0 ةضقلا اذه فدلخدلا] راثم عضو ابلف

 هلوقب باوجلا لل كف را 2 رد ال تا نإ 0

 دواد ىنأو نيخسثلا م و مدعم نيستا قماور 0

 دِدعَت هددعت حصي قا نإ ةاوتعملا و .ىزملا و «ىخاقلا و . ىلاوغلا فأر 6

 . داهتجالا تالحم .ىهو م جار اهف ضلال ىلإ لتاسملا ىف نيديحملا فدلتخا

 00050 01 ل خا 59 تاما مىلعإ رقى دلو ىلا نأ راخاو
 ايلا 5 |0207 فاتلا كلامي يح أ ةعررالا ةعاللا ار رهو . اضنا

 رهاظلا 3 وهاعإ هك لا هلكألا قاض راعلا نأ ىدنأو : ررحتلا ىف لاك (4)
 ل نيرعطقلا نيب عقي نأ حصي كلذلو . رمأالا سفن ىفال ٠ .طقف

 اهفح ضراعتلا ناك اذإ حصل كلذ نال ؛ ةناملا تادحولا هف طربشي هنإ لاق

 نائدح ملسو هيلع هللا ىلص ىب ىلا : نع حصي ال : ىعفاشلا لاق 0 6 لا شفنا قا

 ا را هيج رع 6 يق ايهرخلا ا ناداستم ناحخ

 ل ا ىايورلاو ىدروللا حو عدلا سي ّ اا

 500 كسصملا نأ لوقلا لع مضيان ] ةطراعتملا رهاوظلا ني



 1 كرز ئذيتلا دارو يطرق خلد رن ل

 « لعفت ال » : هلوقل « ل

 الف . فيلكتلا مسهف ٌفلكملا لصحتي الف « لعفا » : هلوقل « هكرت تلط الو

 ليوطتلا ىلا اهيف جاتحمال ةريثك كلذ ىلع ةلدالاو « لاح ىلع ههجوت روصتي

 هد رشلا ىقاقزاتحالا داك

 |ءنلا بلط هنم موهفلا نوكي نأ نكمي الف « لعفت ال

 ىف هعوقو ىفتقيام مف فالتخالا مفر ىلع لا مت ناك نإ : ( ليقناف )

 لوطا هيلع ليلدلاو : مفو لقو 0 ةعب رشلا

 راظن الا نيابتل «ةفداتعالل لاخوي كا ل للا
 فالتخالان اف دويملاره أهمف فقوتلازأاك نإو اذه : كرادملاو ال فالاتحا#

 تال املاب ماعوهو هل 17 ناك اذإ و , هل دوصقماح عراشلا مصوو » عقر دل اهمف

 لاجم ©" مفر عراشلا نع ىنني نأ حصي الف « فالتخالا ىلا اليبس لمج دقق
 ظ اا

 اردكف الاغنام اد عراك نتكلم

 م م ضراعتلااميب رهظي تيحب . ةيسايقريغو ا

 ىلا عجارلا لاحملا فيلكتلا نم كلذ نأ مدعتاو ؛ 0 اك دي

 زيوصتلا ةهج نم'الا"ىلفلا نركب كلذ ؟كضش ادنأ "نضرف لع فاعلا فلك

 ىلاةجاح كانه نوكت الف . هبروك ذملا لاهتحالا ريوصت نك هنآل . ريغال ريرقتلاو
 , فيلكتلا نم دصقملا لصح ال هنأ ةهج نم انه هرظن نإ لاقي نأ الا . اسأر اذه

 ليلدلا ىف قاطي الام فيلكت ةهج ريغ هلاطبال ىرخأ ةهج هذهو . اثبع نوكف ىنعي
 كلذ دعما الدعس ف ناك نإ ر ( هدوصقم لصحتن ل ١ هلوق هدفي ام اذهو كلاثلا

 هيلا انرشأ 6 لاحملا تفيلكتلا مورا وحن احن

 ىف ( ةيدابتجالا روءآلا اهنمو ) هلوقو . ةيقيقحلا تاباشتملا ام دارملا )١(
 ةيقاضالا تابمءاشتملا

 قابسلاو قايسلا هيلع لدي 5 « داضلاو واولاب ( عضو ) باوصلا لعل (؟)

 « رركيالف ؛ حسمسأرلا حسم قنحلا لوقك سايقلاتاضراعمفهوركذ اك (؟)

 لسغلاك . رركيف ٠ نكر سأرلا حسم : ىعفاشلا لوقيف . فخلا حسنك



 ( ةثلاثلا ةلاسملا) داهتحالا ىف لو الا فرطلا نفي

 نو الاؤلإ/ قي لف . امهب باطلا هجوت ضرفلا ناك ذإ « ثلاثا ترذكوا "انا

 مدقت ام هنم مزايف

 نيلاح وأ نيصخش بسحب نيليلدلا نإ لاقي ال
 1ك فيات هيأ نالوقال هنجاو لوف اننا وهز نفرتلا فالح ةلآل

 بولطملا وهو ..فالتخا "مث نكي ل ةهج ىلا ليلد

 اذإ ةضراعتملا ةلدأالا نيب حيجرتلاتابثإ ىلع اوقفتا نييلوصاالا نأ ( عبارلاو )

 رظن ريغ نم 2" اقازج نيضراعتم نيليلد دحأ لامعإ حصيال هنأو « عملا نكي مل

 حيجرتلا باب عفري ةعيرشلا ىف فالحلا توبثب لوقلاو . رخآلا ىلع هخيخرت ىف

 ةحصدل هكر الصأ دقت 5-55 صضرف ىلع هيلا ةحاحالو هيف ةدئاف ال دإ 62

 كلم هلا ىذا 2 دش تكاد ككل هيي لى راما عوقو

 (هدصق ادإ نب_ضراعتملا نيليلدلا نا ؟روصت» ال 0 هنأ ( فان

 « لمفا » : دحاولا ءىثلا ىف "9لاق اذإ هن ال ء هدوصقم لصحتي لالثم عراشلا

 ناك نارا نح رابملا نللداإ دحأ لإ ديمي نأ حصي ام هنآل (1)

 دحاو قحلا نأال الإ نوكتال حبجرتلا ىلإ ةجاحلاو . نيدلا ىف الصأ فالتخالا

 امهعمامو خسنلاو مومعل' نع حيجرتلا اهم درفنا ىلا ةيزملا هذ هلعلو . هفرعت انيلع

 انرشأ 6( كلذ هبشأ امو ) هلوق ىف هلوخد ناكمإ عم « عبارلا ليلدلا اذب- هدرفأ
 روص ولو .هنيعب قباسلا نايبلاوه ( هيف ةدئافال ذإ ) هلوق ىف هنايب ناك نإو : هللإ
 نيحاراطم ننال داطت لاغإ حصيال هنأو حيجرْتلا تابثإ ىلع اوقفتا : اذكه ليلدلا

 رظنلا موز عفري فالخلا توب لوقلاو ؛ هحبجرت قرط ىفرظن نودب افازج
 ليلدب حيجرتلا هادا ناكمل ةءاناونل نيلتلفلا» كلنا دتعل ححصيو « حبجرتلا ىف

 هل ىنجتال هعم امو مومعلا ىف ثحبلا نأ هذخأم ىناثلا ىف مدقت ام نآل ءهجو عبار

 فالتخالا نوك عم ىنانتي حبجرتلا موزاب مهوق نأ ليلدلا اذه ىف ذخأملاو ةرمث

 هيلإ انرشأ مقالطالاو مومعلا ىف لاقي هلثم نأ قخ الو . نيدلا ىف الصأ
 فيلكتهنأب هررق ىذلا ثلاثلا ليلدلافلوالالاهتحالا نع اديعب سيل اذه (؟١

 فئكملا مهفينأ هل ىتأتيال هناو فلكملا مبفةهج نم انه هررق هنأ هتباغ . قاطيال ام



 ١ ١ كاد قديقلا 2 َ اهعورف الوةك نقلا لوضأ ف كدا ول هنأناس 2

 (مادسا ناك انالا و لاك 1-2 حصي ال ثيحب ناضراعتي نيليلد نب امف وه

 ناك ا نيدلا ند ةفالتسالا نكمل ء دارس نش ار 6 لا

 كاتو ل عطاق صن ريغ نم - خوستملاو خسانلا تابثإل

 امهنم دحاو لكب لمعلا حصي ناك ذإ « ةرمث ىنحي ال امف امالكك لذ ىف مالكلا

 هلك اذه نكس« نيدفلا وص ند لس فدا نا لا ااا ا

 0 اذكهو, .؟ ةعيرشلا ىف هل لصأ ال التعالا نأ ىلع لدف . عاجاب لطاب

 م امو ؛دسقتلاو قالطالاو « يضصوشللاوأ ”مومعلاك » هضراعم عم لبلد لك

 هلثم هيلا ىدأناف هسا كلذو + اهلك لودمألا ع مرخنت تاكف كلذ

 تفيككي لا دل ”غاسم ةعبرشلا ورا ول 11( تلال ١

 نأ امإف عراشل امم نيدوصقمامهانضرفوامهضراعت انضرف اذإ نيليلدلان ال ؛ قاطبالام

 «رخآلا نود اهدحأب بولطم وأ « الأ « اههاضتقب "بولطم فاكملا نإ لاقي
 نم دحاو فلكل (« لفت ال 2 « 4 لدفا » ىضتقي لوألا . حيحص ريغ عيمجاو

 ل ل 0 ال اع 0 ندع 0 0 د

 ناكلب ٠ خوسنملاو و خسانلا ن :ع دابتجالاو تعا ضتقم ا ناكل 0 0

 طقف عطاق صنب تيثام دح دنع كلذ ىف فوقولا بحب
 مومعلاب لمعلا عنتمي هنأ عم ماعلا تاصصخملا نع ثحبلا مزايال ناكف ىأ (؟)

 اعامجإ صصخم نع ثحبلا لبق
 ةضراعتملا ةلدالا نيب حيجرتلاك ىأ 0

 . بلطلاهجوتض رفلاو . نيايلدلا ىضتقمب بولطه ريغ هنأ ىناثلا لصحمنال (:؛)

 بولطمهنأ لصاحلا ناكول الإ كلذك نوكيال هنال قاطيال ام فيلكت هنإ لقي مو
 فالخفةمزاي ىأ (ثلاثلا اذكو ) هلوقو . الثمكلذدضب بولطمو نيليلدلا ىضتقمب

 فيلكتلا نوكي نأ هعم لقعي الف عراشلل اعم نادوصقم امهنا ضرفلا نال ضرفلا

 لصال فلاخم ريغ قبب مل ىأ ( لوألا الا قبي لف ) هلوقو رخ الا نود امهدحأب

 قاطي الام فيلكت هنوكب لطب دقو . لوالا الا ضورفملا



 +١ " ١ ةثلاثلا ةلأسملا ) داهنخالا ىف لوالا فرطلا' (

 اك ةتبلأ, هلبعت الو" ف واتحالا ندعتتال امن الوافي اس لقنلا له :تلنيلا:! هلا

 . حيحص ريغ اذهو « رذعلا ”غلبأ اهيف مهل ناكلو ءاذك دعب نفر : مهل ليق

 لو رجلا فحم للكل ٠و ادع نأ )ونا كامل لقوا اهيف بذلتخ[الاتسي ركلاف

 هكالذو «دحاو قالا قيرط نأ نيبف ( وليبس نع ركب قرتف "لبُسلا ١ م

 ١ يقم هيجل وردم ريال ناك: نلت لاق. ١ ليم انتو همن علا ةلخ اق 1
 نبا

 كحيل قحلاب ندكلا" مهعم كا نير ذنُمو ”نيِرْشُم نيكيببلا ل
30 

 ل :ب اك اح نوكي الو ( هيف اوتلكخا ايف. نس انلا

 1 0 ىصورام نيدلا نم ملا لاقو . ني

 « ميتنسي اودخأي نأ ةمألار ذحو ليئارسإ 0 * ( هيف اوقكرغتت الو : هلوق

 كلذ ىلاعتلاقو ( مهني ًايغب 1 دعب معلا 3 ءاحام دعب نم الإ 2 رسمت لاقف

 7 ىفل 0 0 ند 3 0 0 ل 2 أ

 لاق : دحاو لوقو ٍدحاو دخام ىلع ىه اعإو 0 أهيف فالتخا ال اهما ىف مطاق

 .ىلإ عوجراب هدنع رمأو ةفالتخالا هَل ءذ : ىفاشلا بحاص يتزلا 7 1-0 8 5 5 ا 5 0
 ةندلاو ناتكيلا

 موسنملاوخسانلا ةنسلاو نارقلاف ا لحأ ©" ةماعنأ ( ىناثلاو )

 ةباحصلا مها و ناوماسللا ناكل ل داو ل فالتخالاوقرفتلاا ذه مه

 و قرت له ةلئارت ئدلا وبا هنللج كات ناكلو : هنعاوج |مف أوعقو دف

 ذلق لمت زب لوقا ( ةعيرشلا نه تاثيبلااو -ر ؟هلاوعف !اهنيإ داق 0

 بوالطملا جتتب
 )١( رجا د1 ل كرف زا مح سليما نبل قالطتمالا ملسم وبأالا فلاخي ل «

 ىرخالا للملا نم هيف فلاخي لو . اصيصخت هيمسي هنآل , ىظفل هفالخ نأ حيحصلاو
 اعمسو القعهعانتما ىلا ويهذ «دوببلا نم ةنوعمشلا ىوس ٠ ةعاتتمالا مهنم ةينانعلاو

 اوفرتعاو . اعمسو القعهن وزيجيف ىنابفصأللا ىسيع ٍباحصأ مهنم ةيوسيعلا امأ . اعمس

 ةصاخ ٍرعلل اولاق مهنكلو ملسو هيلع هللا ىلص دم انديس ةوبنب



 1١4 كلذىندبشلا درو « اهعورف الو ةعبرشلا لوصف فالتخاالهن أن ايب ىف

 هيف ناكولو « ةتبلأ فالتخالا هيف مي نأ ىننف ( اريثك ؟'”اقالتخا هيف اوادجولا

 : نآرقلا ىفو . لاح ىلع مالكلا اذه هيلع قدصي ل نيفلتخ نيلوق ىغتقي ام

 ةلفن رس اةلكالا:ةاقفوم ١١ ةيلالا( .لوسرلاو مّللا ىلا هوُدُرَف ءىش ىف معزانت نا

 الا كلذ سيلو « ةعب رشلا ىلا نيعزانتملا "در هن إف « فالتخالاو عزانتلا (؟امفر ْى

 ناكوأ ذإ . دحاو ل ىلل عوجرلاب الا"نجاتحالا عفت ب الو ؟تفالبخالا عفن رجب

 نلاقولا, 9 طه عزانت عفر هيلا عوجرلا ىف نكي ل فالتخالا ىضتقي ام هيف

 (تايتبلا مانام ذيب قمرا رفعت 4 الروتروم رك اونزكت الو ن

 عوقوب مهضعب هعنمو . ةيعرشلا ماكح الا ىف فالتخالا دارملا نأ ىلع ىبه (1)

 املا نع دو رططملاو# قلل قالا كرك ارق 77 د در

 اقفاوم لقعلا نوكيو . كلذك نوكيال هضعبو عقاولا هضعب ىباطي نانا لوتالاو

 دحل اغولبو , ةحاصفو ةكر مظنلا ىف هتوافتب ىناثلاو ٠ ضعب نود هماكحأ ضعبلا

 اهلذاختو ةيرشبلا ةوقلا ناصقنهببس نوكي كلذ لكو ضعبلا نود ضعبلا ىف زاحيالا

 نآرقلا فصو ىف ةبا الا نأ ىلع ٠ ماتلا زاجمالاو ةلماكلا ةجصلاب جاومب ءافولانع

 سايقلاو عامجالاو ةنسلا لمشت هلمشت ا اهناف «ةعيرشلا قلطم نم صخأ وهو.
 تايثإ هل ىأتيال عناملا نكلو . ىعدملا نم صخأ ليلدلاف , مدقت اك ةباحصلا ةنسو

 اهتلدأ ضراعتوهو فلؤملا هدير ىذلا ىنعملاب اضيأ ةيعرشلا ماكح الاف فالتخالا
 فلؤملا هررقي ىذلا ىنعملا ىلإ عجريف رم'الا سفن ىف

 هيلا هذه لالدتسالاو . اببف فالتخا ال ا تائتااو ةعرارقلا نع ىأ 5

 امهيلع ىنبني ام اهريغو ةنسلاو نآرقلا لمشي مات
 , عزانتلاعفرلامبيلا عوجرلا مهنم بلطدقوىأ . ىلاعت هللا هبلطيال ثبعىأ (+)

 هنأ الا٠ اثبع نوكيف , بولطملا ققحي نأ نكميال فالتخالا ىضتقيام ىلا عوجرلاو
 مبعوجر عم نيدهتجا ةماآلا نأ ىهو : ماقملا ف ةببش قبت ىعدملا ىلع ليلدلا اذهةوقعم

 هومبددر نإ لقي مل هنأب اهنع باحي دقو . مهنيب عازنلا عفتريال دق ةنسلاو باتكللا

 ظ ةيلك ةقي رطب و اعطق عفترأ'

 لوصأ ىف فالتخالاو . ةوادعلاب قرفتلا هنع ىهملا قرفتلا نأ: لاقتدقو (4)

 نيذلاىراصنلاو دوملا ءالؤه نإشإد عقاولا وه اي. اضع مهضعب ريفكتو : نيدلا



 ( ةثلاثلا ةلأسملا ) داهّحالا ىف لوألا فرطلا 1

 قرذك )انوا ثيدللا ماكحأو « خسنلا ماكح اك« ايدصتو

 مالك ىف داهتجالا ةجرد غواب نع ةعيرشلا ىف دهتجلاب ىنغ ال هنأ لصاحلاف

 بلاغلا ىف هيف فقوتمالو فاكتمريغ ًاًفصو هل اهباطخ 'مهف ريصي ٌتيحي « برعلا

 بيبللا مالكل نطفلا فقوت رادقم الا

 نأ مولعلا نم ةيب رعلا ريغ ىف مزلي ال هنأ وهو ( بلاطملا نم ثلاثلا امأو )

 كللعتلا لع ةداعسا ىب اذإ دينحلاةناف ةةيلع لد ام ره دقق ايب الاع ديجانوكي

 عي ا ف ارح هتوك ىف هس ل تلو 12 حالا تايدقلا نذهب ىف

 ةحص ىف هرضيالف « الثم ةرئادلادوحو ةحص ىلع هنيهارب ضعب ىبب اذإ سدنبملاك

 ناك ناو « اهدوحو ىلع نهربملا وهو ةعييطلا دعب ام ىحاصل هديلقت ةتاهري

 و تيوللا 0 ىف ئعفاشلا ديلق: ىف اولاق اكو « ناهربلاب كلذ فرعي ال سدنمملا

 د لامعا هين مج رغتىف ىضاقلا ىدبي اكل ب « هداهتجا ةحص ىف كلذ حدقي

 مو « داهتجالا ةحرد نع كلذ هجرخم الو « كلذ وه فرعي ل نإو علسلل موقللا

 وه ناك نإو نهماداع نم ءاسنلا هفرعي ام ىلع سافنلاو ضيحلا ماكحأ كلام ىب

 كلذ هعأ أمو 6 هب فراع ربع

 د ةثلاثلا ةلآسملا ع

 ! 57 ارنا رك نإ ىءايضوز نخاف ىلا“ مجرت انك فرقا

 رومأ هيلع ليلدلاو . كلذ ريغ اهيف حلصي الو « كلذك" اوصأ ىف

 هللا رع ناك راو ل . لآ كرت كلذ ل. نارملا هلدأ ( اهيحأ )

 عامجالا عقاومو لوزنلا بابس اك ( ١

 دحاو عوضوم ىف نيفلاختم نيمكح عضو عرشلا دصاقم نم سيلف ىأ (؟)
 قيدسجللاا نم كف التحال وضح انه اقل ودا: عقاولا ىف ادحاو اقيرط الإ ديربال لب

 عراشلا هدد رب ىذلا قيرطلا 5-2
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 ١١1 ةيب رعلا لعىف الا اضيأ لئاسولا ىف ادهن نوكيت نأ دهتحلا مزاي الو

 عيمجج فرعي نأ ىبرعلا طرش نم سيلو « رادقملا كلذ ىف ىب رغلا ''”ىاضي ىتح
 دهجملا: كاذكف ءةمرعلا وا دمك كالدكف « قئاتالا لمع نا الر دكا

 هيوبيسو ليلخلا غلبم غاي نأ طرتشي ال هنأ سانلا ضعب مهفي اعرو . ةعيرشلا ىف
 خت تك 2

 مالكلا ىف ىتأيف « ضح ا ديلقتلا ىلع ةبب رعلا ىف ىنييف « ةبب رعلا ىف داهتجالا ىف

 طايل ةييلع دس اك ناكل نإ و وأ تردشلا اع ةعي رشلا لئاسم ىلع

 اذه ىلا هتلاسو ى سئاشلا راشأ دقو. . نيدترلا 2 الاى افعب 20 دك د 0

 مث ؛ اهناعم نم فرعت ام ىلع اهناسلب هباتكب برعلا بطاخ هللا نأو « ”'ىنعملا 3 0: ا اذه ؟م 5 0 : 2 ف أ 1 1 02 7

 «ب هرهاظ هب ًادارم ماعلاب بطاخت نأو امناسل عاستا اهناعم نم فرعي امرك ذ

 نع هلوأ 'ىني مالكلابو « قايسلاب فرعي و « صاخلا هب داري ماعلاب و « مالكسلا ىف

 فرعل ياللا نود ىعملاب هفرعلا ءىلاب ملكت ثَآَو 4 1 نع هردلاو 6 هرخآا

 مسالاب ة ريكللا قاعملاو ( ةريتكتلا" اك الا نحاول كل ا

 هب"تئاحو باتكلا لرن امال ا 0 انك ربح ن5 لاق دحر

 ليحلاب تلك عمر اضم نزع اوك ( 26 لل

 هدوم ريع هفرعلا ا ثتدح نعم هقفأو نإ باوصلا هو 00 هت مامو

 . .٠
 3 8 ع

 اطخخاو باوصلا و قرفلاب هملع طيح ال مف قطن ادإ روذعم ريع هئطح ناكو

 .ايتع تاوملاب ا تاجا زك كاد كالا .

 اروصت ماكحالا ىف مالكلاك « ديلقتلا هيف ىفكي دف تامدقملا نم اهاوس امو

 مدع ىلع لد أذهف ةغللا هتداجإ مدع 38 همت أ َنَع نعش 8 اذإ رظنا 600

 رشا اه دك

 : لاق هتلثمأو ىنعملا اذه ىف ىعفاشلا هلاقام مهم ماصتعالا ىف رك ذ نأ دعب (؟)
 لهأ ايطانب اهتافدت رئاس نال ترعلا قتازطا نو ضخ الاب ىفاقلا قاع

 لاو آلا تايضتقمللترعلا نع ةلوقنملاراخ الا لهأو خلا نايبو وحن نم ةغللا نونف



 (هلعو د ةياثلإ لالا زاداتحالا و ةلواالا ف فا

 0 كا ا فارتشالا دلل كالدااورالتفاو . هيدوتل علق كلا هزم

 ملكت نإو هيوبيس 0 كاذب دازرلاو م لكيتنلار طا ذم متي هيوبيس تاتكو

 اهظافلا ىف اهءافرصت ءاحناو « برعلا دصاقم ىلع همالك ىف هنن. دقف وحنلا ىف

 « كلذوحتو بوصنم لومفملاو ”عوفرم لعافلا نأ نايب ىلع هيفرصتقي لو « اهناعمو

 نايبلاو ىتاعملا. رع ىلع ىوتحا هنإ ىح « هب قيلي ام باب لك ىف نيبي وه لب

 ا لانك 1 يذلا كك كانه نمو | 1 تكافررعت هور

 ركنا ريع نم نو هك ى هنع ىورب ماك

 سيل اولاقف « ةيب رعلا مهف ىف ةفلابملا هذه اوفن دق نييلوصألا نإ : لاقي الو

 « ىممصاالاو ةديبع ىنأو هيوبيسو ليلخلا غلبم ةيب رعلا ىف غلبي نأ ىلوصألا ىلع
 | ىف اسحع نأ هيفكت اعاو يكفل ت20 ل عا ع حبلا
 ةنسلاو "'”باتكلاب ماكحألاب قاعتن ام ةفرعم هب

 : طرشلا اذه ىف ىلازغلا لاق دقو . هرير#: ""”مدقت ام ريغ اذه : لوقت انأل

 حي رص نيب زيي ىتح , لاعتسالا ىف مهداعو برعلا باطخ ه, مهي ىذلا ردقلا هنإ

 0 از هكر دمار هاو. زاخو هنتحو « هلم ؟ةرهاطو مالكلا

 الإ لصحم ال طرتشا ىذلا اذهو « هموهفمو هنحلو هاوُحو هصنو 6« هديقمو هقلطمو

 غلي نأ طزتشيال هيف فيفختلاو : لاق مث . داهتجالا ةجردةيب رعلا ةغللا ىف غلب نل

 « حيحص ًاضيأ اذهو « وحنلا ىف قمعتيو ةفالا عيمج نأو « دربملاو ليلخلا غلبم

 مهفلاري رح دوصقملا اإ و « طارتشالا ىف و وع نعي "هيف موزللا ىنن ىذلاف
 باتكتلا نم لسضتإلا لكل 1017

 ةجح هلوق يوما كفا وأش غلبي مل نم نأ نم 0
 ىنرعلا ىواسي نأ انطرتشا امبإ اننال , هطرتشن مل ةغللا عيمج لع وهو ىأ (0)

 ققدي الو. ةغللاعيمج ف رعيالىرعلانأل:عيمجا ف رعينأ طرتشن لو « ةغللا مهف ىف

 ءانب ةغللا ىف داهتجالا طرتشي نأ عنمبال اذهو. الثم ليلخلا ام لثم ةقمم تاقيقدت
 نآال ) ا ال ىذلا ردقلا ) لاذ ثيح هسفن ىلارغنامالك ىلغ

 داهتجالا ةجرد غلب نمل الإ نوكي ال اذه



 ١١6 ةيب رعلا لع ىفالا اضيألئاسولا ىف اديتع نوك نا ديلا مزليالو

 عشا قلعتي امو ع لمفلاب سلا تير تتلو 00

 ناكا ناك ع انه هيلا رقتفم ربغ اذه ناف « ةفاقلاو ضورعلاك رعش وه ثيح نم

 نم دصاقملا تاير ملا اذه نيعت نايب و . ةدب رعلاب معلا ىف الاكهب ملا

 ةبب رعلا ةغللا مهف نمالإ 0 اهمهفيالف ةبب م

 اندتبم انضرف اذإف . زاجعالا هوجو ادع ام طعلا ىف ؟'”نايس امهنأل « مهفلا قح

 مسهف ىف طسوتم وهف اطسوتم وأ « ةعيرشلا مهف ىف 'ىدتبم وهف ةببرعلا مهف ىف
 ةيب رعلا ىف ةياغلا ةجرد ىلا ىهتنا ناف . ةياهنلا ةحرد غلبي ل طسوتملاو . ةعب رشلا

 مهريغو ةباحصلا | مهف ناك اك ةجح ")اف همه ا ها ترد

 مهف نم 0 مهوأش ا غام ١ نم . ةحح نارقلا و2 ف نيدلا ءاكشتلا)

 هلوق ناك الو « ةحح دعي مل همهف رصق نم لكو « مهنع ريصقتلا رادقمب ةعيرشلا

 . الوبقم اهف

 سشفخ لاو هي وبيسو ليلطاك ؛ اهيف ةمثألا غابم ةيب رعلا ىف غلمي نأ نم دبالف

 'سانلا ينال نيد نم انآ ا 7 دقو 0 ىزالاو ىرخلاو

 امو ةحاصفلاب لخم الام لمشي ىذلا مع"الا ىنعملاب ةبارغلا ديربال هلعل 01(

 دوب الا هنالل « هيلإ ةجاحلامدعىف هجو ءانثتسالل نوكي ىتح ىناثلا ددرب لب ٠ امم لخن

 فلك تفرد داجالاو املس كوع رم رم لرلا يف سا
 تادرقملا 'ىتعم فيررعت هنآ

 برعلا مالك نم درو امو ةنسلاو باتكلا نم ةعيرشلا ىف دروام نأ ىأ (؟)
 ةجرد اهم عفترت ىتلا ايازملا نم هب اصتخا ام ىوس ءدحاو قيرطو . دحاو طمب نم

 هتلعج ايازمب برعلا مالك رئاس نع درفنا نآرقلاف . لوبقلاو نسحلا ىف مالكلا

 نم هريغ قوفي هلعج امب زاتما ثيدحلاو هنم ةروسب نايتالا نع رشبلا ًازجعم
 زاجيالا ةجرد غلس مل نإو مهمالك

 كلذ درجمب هنأ دارملا سيلو : ىنبرعلا مالكلا هديفي ام ثيح نم همهف ىنعي 6

 نم ىرخالا تافصلا مض نم دبال لب . اهف هلوقب ذخؤيو ةعيرشلا ىف ًادهتحم نوكي

 كلذ ريغو ةعيرشلا دصاقم ةفوعم



 ( لص - دياتلا هلال ) دابنجالا قيلاوألا فرظلا تا“

 رفا ,نونلا ا اشلا فاول ىاثلا هعولا مدقت ام كلذ نيبيو . عقودق

 5 ا *ءابتأ مه 0 ةفينح ىلأو ىفاشلاو: كلاك. « سانلا ةماع دنع دابتحالا

 «نوراقم" قيانلا دنع أ 0 داهتجالا لهأ دادع ىف اوراصو ٠ مهم اوعفتناو

 مهاوف 0 0 تا 4 مال وص كا

 .لوق راصف « مهقفاومو 0 مهفلاخ عم « اهقفو ىلع لمو « مؤارآ تعبتاو

 .فسوب وبأن اك 5 «مهمامإ ىلع فالحلا ىف اربتعماهريغوأ بهشأ لوقوأ مساقلا نبا

 نك ا الا عم نا وبلاو لل يش اوأأ ردا نيدو

 اف دهنحلا ةلآسملاب ةقلعتملا دعاوقلا ضعب ىف ديلقتلا عم داهتجالا

 هيلع داهتجالا ةحص فقوتت لع ضرف وهو *© بلاطملا نم ىناثلا امأو +

 دب الب وهف هيف داهتحالاب الإ ةعب رشلا ىف داهحالا لصحن ال ع ناك ناذ

 .داهنجالا ةحرد ىلا لوصولا ةداعلا ىف نكمي ل كلذك ضرف اذإ هن ال ؛ هيلا رطضم

 رهاظ وهو . هما ىلع هليصحي 0 ديالف « هنود

 هنييعت نع لأسيف « ةلجلا ىف مهبم ملا اذه نأ الإ

 تال ىكأ الو عنب يملا هقللا ع اذكه نوكي نأ ىلا مولعلا ىف برق الاو

 .كلذ ريغالو « ىاللا ع الو معلا الو ع هدحيو فيررقتلا الو ود ردا

 تك ناساوأ» ظافلأ ثاشلا لع ةلج دارملا لب « ناسللاب ةقلعتلا مولعلا عاونأ نم 18

 باب نم ناك قاثلا هجولا ىف هل ملس امو ةرام"الا هذه ىف داهتجالا عون الو ديلقتلا

 ,( اهيف دلقم تاهدقم ىلع اودهتجا م ) دعب لوقيسوهعم نمو ثدحأ | ملاعلل ديلقتلا

 ابيف مالكلا ررك ىلا ةضورفملا تامدقملل لاثم تأي لو

 ”ىراقلل ملستلا نم ىناثلا ليلدلا ىف اهزك ذ ىلا ةلثماللا نمرهظأ لاثملا لذه 01(

 ذاق را ىرعف الس ل 'مانلا ادعس دل ملا هنالل , خلا ىوغللاو

 فسوي ىنأو مساقلا با لثمل ملستلا ىف دحأ عزانبال هنآل . حضاوف لاثلا اذه امأ
 احم اهداهتجا رابتعاو « ةفينح ىنأو كلامل عورفلا ضعب ىف ةفلاخملا و داهتجالا ىف



 ١١1 ةبب رعلا لعىفالا اضيأ لئاسولا ىف ادهتجنوكينأدوتحملا مزلي الو

 ©""دابتحالا نود داهتجالا نم عون تبث اذإ و . ةصاخ ةعب رشلا دصاقم ىلع عالطالا
 بواطملا وهو هنود دامحالا قلطم ا فراعملا كتلط

 هل فصت مل دايجالاب قلظتناه شمر فاشل نارك

 ا ني نو ال امامدقم صعب ف داق 2 نال هش ةمولعم ادع

 وح, ان انمالكوا <« قالط اداه الا ةفح تا فص نا نك
3 | 

 فراعملا ضعب ىف هديلقت عم كاذك نوكي الو « قالطا.هداهمحا ىلع دمتم دعت

 اهملع ىلا

 در ال و امف ٌدهتحلا ةلأسع علا ا ا ادا

 داجألا نإ و" دايتلا يمان و ا تا ل

 تي 0 وأ ةايسلاب واسيافج وادع تراك ذاق اف هل

 هوانب ناك ل ىبب م انه ا م اممف دوسحملا فر ما تبحاص ملم صضرعب_

 وهو رحل نظلا وأ رعلإ ليصحم ىف عسولا غارفتسا وه داهجالا ن ال ؛ احيحص

 لع ةيبرذلا دصاقم مهف ىلإ ةليسوك فراعملا هذه نم هل دب ال مدقت ام ىلع هن اال
 دصاقم 0 نأ حص اذا كلذ حصي امنإو حيرختلا دنع اهيلا جتحي ناو لقأالا

 لمأتف . اديلقتةعيرشلا
 نود داهتجالا نم عون تين ءاذإو كاك : كلذ نه تك ١ جتني هليلد لب )1(

 فراعملا كاتنود.داهتجالا قلطم تبث . اهيف داهتجالا نع الضف اسأر مولعلا هذه

 ا لمار ا دلطأ رام اع اذه ل 4 ال 10 اهف 1 نوشبو

0 1 

 ( قالطاب دهتجم اف دهتجما ) لصاالا لعل (؟)
 هنآ هال تا هل قبسام ىلع بم ١)

 ناب شرما انمزع م يا لا مسي هلام اللا هذه لع قايم

 0 0 يا لا



 ( ةيناثلا ةلأسملا ) داهتجالا ىف لوألا فرطلا ا

 نعيم "يرو ١مل ةطمالا 1 كررن كلانا قطع رن لو انأل

 ضرفت « رم أهلا سفن ىف ةلطاب تامدقم 1 قبه 6« ناهربو !كتامدقملا

 تلالذك اضلاسقي؟ فواطلاب علا اهيلع ءانبلا ديفيف « اهيلع ىنبيف ةحييص

 « هفرعي نأ مولعلا كلت نم 3 نا زهتعتل الا داك جس الا دن اهو نا افلا

 11 087 ]تفي اعاؤدمم طانملا "ا قلعت اتو :نابتخالا وهو هيف ًاداعع نكي اذأ الأف

 لاق سد ةلادقلا اما وأ: ةةحرقو 0 07 امهيلا مجرب امو ةكدلا زن اتكتلا

 نأ نازل ادخل دع د دل تانيا ف افلا ليوق ليما ب هنافن اوت

 ىلع رفاكلا ىف مالكلا ىيلف ها هسفن داهتجاب ذخأ,نأ هلف داهتجالا ةوق قسافلل نوكت

 اقدصم تافصلا نم هل بحجبامو برلا دوجو معي نأ هط را ل 1
 هب .أج مو َُك وسرلاب

 لوؤي هنأ وأ ؛ ةجتنلا ةحصب معلا + ل ادهم 5225-0000

 عيال وهو تامدقملا تنص نإ لب ؛ نظ الو ملعب سيل هدنع اوكا اك نأ لذ ملا

 لكان حد هيدا ر رك ١ بص

 ىانثتسا 5 « ىط رشىارتقا : نيسايقنم هبك رت ىلع ةقطانملا نم نومدقتملا 260

 لاحنا ناكل امح هضيقن ناكولو : اقح هضيقن ناكل امح بولطملا نكي ملول : اذكه

 ىئاثتسالا ىف عضوت . اتباث لاحا ناكل اقح بولطملا نكي ملول اذه ةجيتنو . اتباث

 نيرخأتملا ضعبو . قحبولطملاف ؛ تباثريغلاحلا نكل اذكه اهيلات ضيقن ىثتسيو
 ل اال تاولطملا كارا دقج متم نت كك لع كفف" و انقدللا رمان هنأ الغ

 اديكال ىلع هلا نا ارفالل اى كا دكلا و ىدطلا# نا له لغو ١ ةطيق هم سي ناع

 اهجاتنإو امبمدعو مزالتلاو طابترالا دوجو ىلا عجري امنأ لصتملا ىئانثتسالا ىف
 ىلالمالا نت نا ةزطانلا تامادقملا نكت لرأف اماذو الك كاذ نارك ع فرت

 حضاو ريغ همالكف ؟ بولطملاب ملعلا ديفتف الع ىببي

 نارك اوشا“ عراشلا صن اهنمضت فاصوأ ىف الا نوكي ال وهو فيك 0

 ةطرتشملا ةيبرعلا ةيترلا ىلا همبف جاتحي

 ةريثك مولعو فراعم ىلع فقوتي طابنتسالا نم نكمشلا نإ مدقت |مف لاق 5

 عالطالا ىلإ رقتفي اممإو ) هلوقف .ةعيرشلا دصانم مهف وهو لوأالل مداخ 0

 مالكتلا قباس عم ىنأتي ال( مولعلا كلت نم ءىث نود ةصاخ ةعيرشلا دصاقم ىلع :



 3١ انتم ءاشتسلإلا و 2 ةعيرشلادصاقم مهفنم الإ داهتجالا ةحرد غلبب ال

 رصح ادإ مكيلع 7-5 ح هلوق نا حوسفملاو خسانلا ماع نمو 4 ص وا حيحص

 نأ: ىؤعلا نيم خوسنم ( ةيصولا اًريخ كرث نإ توملا ”كدحأ

 . ماكحالا هيلع. ىدي مت « كلذ هيغل نحيل اور لكلا 20077 ل لا

 م (50 كرام ىلع 4 امم ىو « نيقنلا با رم ىلعأ ا ىف علما نيهارب ل

 مولعلا نمدريغو ددعلا الد كويع بتاكل ناعاوستملا | ع قاع تاما حا ع ا

 هيلع لكلا طم ىو بساحل اور ايد مال ريل نو ١ قراسحإت كذا لك 0 اني

 مناصلا دوجول ر ملا رفاكللا/ نت ةمب اهلا" جفا كدخلا عوقو راطلاب 0 كا

 0 اههحص صضرفشت تامدقم ىلع ىئيشر 5 ةايحالا ناكذإ 2 ةعيرسلاو ةلاسرلاو

 هنف:يبانطإ ند حسوانالعتو ٠ الر دلا نا كا

 هل لصحتال اميلع ىد ىلا:تامدقلاب املاع نكي مل اذإ دهحملا نإ : لاقي الف

 هداهمحا -معصل م

 .«كلذديفتال انه هترابعتناك نإو ةبثرملا ةذهاغلاب نوكي نأ هنعبذخالا ف انطرتشا
 درجم هيف كي اذه نأ قخ الو ( ةحصلا هجو ىلع ىورم ) هلوقب تكا هنأال

 هياورلا قلت
 .برعلا ىواسي ثيح ةغللا ىف ادهتجم نوكي نأ دبال هنأ هل ىتأيس ام ىفاني' (1)
 .باتكلا مهف ىف هلوقب دتعي ال كلذ نع صقني نمو ؛ كيكازتو تادرفم اهمهف ُّ

 ارجل اناا

 ىلا ناعجري امهناف ؛ةيوازلا دوحوكو . هب لثميس ىذلا ةرئادلا دوجوك (9)
 لصفنملا كلا ةنشخااب ددعلا|ا ذك و :ةشدنطا غو يلع نورا لصتللا ملاد وجو مع

 اذه ةرم ىهام مث ٠ نامالا ةيطرشىواضيبلا جابنمو هحرشو ريرحتلا ف ()

 «لوّعم ريغ وهو ؟ ةعرشلا ماكح الا نمهطننتسا امف ناوبدملا هدلعب له 9؟ زيوجتلا

 (امتص ضرفت ) هلوقو ٠ ةعيرشلاوف ادابتجا دعيالو انينعيال اذهو ؟ ابوه لمعي مأ
 امأ . مكحلا ةحص اناظوأ ادقتءمنوكيىتح اهتحص هدك أتنم دبال لب ٠ فاكر يغ اذه

 داما“ لعباضيأ نكساةهو دعت عراف نو محلا ىدؤيالف ضرفلا درجب

 اين”ال ؛ ةعيرشلا, ىف ةدابتجا ابيلع .ىنني ىلا تاهدقملا ,ةمح  نعتعي ال هنااا نفاكلا



 هناي هكر كد ١٠

 7 نسبا وتلا ل نينا الا نع 71 23

 نم نإ 7 لوي ا لاح هيف هتامدتم نهرس نأ ٍِط لك ىف مزلي الو 4 هسفئنب

 6 قل تدلل لس كا دع وظني حار اهلك هلق 1 انبلا كدا

 لدعأ نافالا جازم كر ال تت ظيطبالار نأ ىعيبطلا علام دس نا بيبطلل

 <« تامدقملا نم كلذ ريغو « ناسنالا جازم هيلع نوكش نا مف ةحزم الا

 ركسو# ب اوحسماو ) : كلف هلوق نأ ءىراثلا نم 0 2 11 نأ حصبب كرد

 ىلإ طفلا درا ل مو عملا نع 9 ىزاأ فلا (ىنطنأ

 تع الا ماثلا' ني انقل دعا لأ ةلر اطرع اذه ناتو اريلطع نان ل

 جامجاب كاذك' نسسدلو رخآ الل نيمصخلا نكد ىلع هيك هيلع فقوتي ام لك ىف

 ىلعاهرمأ رودي ىرخأ ةبتر ءاضقلا نأ عم : ءاضقلا ىلع داهتجالا سيقي هارت تنأف

 ىف سو هيلع هللا ىلص هدابتجا ىلع | رع كاذلو ء الا تاثوحلا,ناطاللا تح

 هللا ىلص هتبتر نم ماكحألا طابنتسا ىف داهتجالا نوك ىف مهفالتخا عم . ءاضقلا

 ءففقوتب ام لكب ملعلا موزل مدع ىف .اضقلا ىلع داهتجالا سايق ملسي الف . ٍلسو هيلع
 محلا هيلع

 ثلاث ليلد ةقيقحلا فوه )١(

 ( ةيعرشلا ماكحالا طابنتسا ىف داهتجالا ملع ) هل لاقي لع كانه سيل (؟)
 ىفال معلا ىذرع ىف ًارظن هنع ج رخام لد دعي ىتح ؛ هاوس ام هزيم عوضوم هل

 رح اما كل دف: ايتجسالا ىف'نكملا# ابيلع يترارتلا كفراغملا ةدا متت اك نافر# هلا َقاذ

 بفقوتيدام» زاتم نأ دعلف ..ةلع كفنوتالا ام" هللغ تققاؤعاام "نييفإو ءاةم ردم ليني
 ىف وهو . رخآ ىف ملع لاخداب , ند هشاسف كسلا نوك هع دازاما نإ لاف هلغ

 رم الا صحم ملام تايرعشلاب هبشأ ليلدلا اذهف ةلمجابو . دوم ريغ مهحالطصا
 هللا, انضم اك ادجأ اك و ءاوجحلا مع قرت امارس و

 لاش كاد مدقت م ديتجلا "ني ني هنإ لاقي ىتح داهتجا اذه ىف سيل 06

 هنع ىورملا عم كلذ ىف دهتجنا كرتشيو . تلتلاو ةياورلا درجت وه امبإ . بيبطلا
 تاقبطؤاهقرط فردي نأ ذئيح ةياورلاىف همزلي ال هنإ لاقينأ الإ . ةياورلا درجمب
 اذإ اذهو . اصيصخ هيمسن وأ انف دنعي ىذلا تاءارقلا ماع فالخ ءاهل ةاورلا



25101011111] 

 اودع اعإو« تارك ةننك ىلاذ ع هتفرعمو هداقتن اق:

 ١ >4 ؟/اةطانتسالا رن وككم و ةارقلا كم اقم مف نم لإ ةاطحألا ةحرد غليل

 7 " ناك نإف : م در رمال نيس هيلا كذا ظل لع لكى ادهن

 ا نم كيلا رنا نكمال لع

 هيف كلذ مزلي الف مولعلا نمل كلد ئّؤساهاوزم هيف لاح 90 كة لع

 ةثال. هذهف . داهحالا ةقيقُح هيف ديلقتلا كال .نكلو هيف ادعت هو ]كلا ناك نإ

 يق نارا اس
 داهتجالاهب قلعتي لعلك ىف ادهني نوكي نأ مز ايال هنأ وهو 6 لوألا امأ

 | :ةاومأ هيلع لفلذلاح ركل لك

 ةاعلملا "ل عمرا نإ مل كلذك ناك ول هنا اهدخلا

 داهتجالاةحرد غل ا 1 0 ىفاشلاف : ةعب رآلا ةعألاب لثك نحو.

 هأرثو 6 ةدحو كل نم

 ىكف كللد ربعو ضيا بطلاو براحتلا 0 هربع لع 00- ماكحالا 2

 اطورتشم .ناكاواو : ال اكاد نود يطال 0 مكحلاو « كلذ ىلع ع -

 لصفلل بصق, نأ 5 اهل حصي ل« 1 محلا هيلإ رقتغيا ل ف املا 35 هلا قى

 000 كنملا هيإ رام د ىتح موصخلاا ني

 عما تدك مالا سلو ا

 دارك دنعو « ةصاخ كلاثلا ىلع اللد هكا رخل عورتا

 دف )لوقينأ مزتلاو 3 كورلا لع هذ 6 ريغ ايش دج م كلاثلا لع لا

 قيقحتلا دنع ةثالثال نابلطم امهف ذةنيحو ( هيلع لدي ام ىم
 لكب املاع نوكي نأ مدحأل ىتأتيال مهريغكمهو ؛ ةباحصلا ىتثتسن اذاملو )١(

 عوجرلا نم مهل دب الو . كلذ ريغو بطو براجت نم . داهتجالا هيلع فقوتي ام

 عقاولا وه اج دابتجالا هيلع فقوتي امم ريثك ىف موق
 هريغل هيف عجر ىذلا دابتجالا كلذ نع ىنغتسيال هانب ىذلا كحلاو ىأ 6

 دابتحالا هب قلعتي ام لكىف ًادوتجم نوكي نرأ دبتجملا ىف دبال ناد ولف .الؤه نم
 ( خلا اطرتشمناكولو )هلوقولطاب وهو « ذاهتجالا مهنملوبقم ريغةمتالا .الؤه ناكل



 ( لضم يتلا كلانا )ذارحتالا ىف قولا كفرطلا) . .ةرايمز#

 فراعملا ثالتب ةفرعملا لهأ لواز اهمف نظني ةلأسم هل تنع اذإ ثيحب وهف « امف دهنجي
 ثالثلا بتارملا هذه دعب سيلو . مهتروسمب الا اهف ىضتي الف « هتلأسمب ةقلعتمل

 ةروك دملا فراعملا لين ىف اهب دتتعي ةبترم
 .لوصالا لعن ىفاشلاو « ثيدحلا لع ىف "كلام ناك اك اههف ادهتجيناكن اف

 ىمفاشلا ىف اولاق اك ؛ اهدصاقم ىلع عالطالا نم انكمتم ناكنإ و « لاكشإ الف

 ناك نإ دايما هكا لاكش ال اينأ تارركنا كارلا لع ىف ةفيدح ىنأو

 كات ىف .دهنجْلا نوك عم ماكحألا طابنتسا ىف داهتجالا هل أيه ناف ثلاثلا مسقلا

 مدعلاكف الإ و « ىتاثلاكف « 0 افلا

 رم

 لصف

 نوكينأ ةيعرشلاءاكح الا ىف دهنجلا ؟"”هزليال هنأ ةلملا هذه نم لصخ دقو

 وعلل نمو, تدخلا م و.. ءىراقلا نم ادبتجملا مسي نأ حصي هادا نا 10

 نيئيهتم اونوكي نأ .الؤه ىف طرتشي ملو . خوسنملاو خسانلاب ملاعلا خرؤملا نمو
 ( ؟كلذك ) هلوق ىنعم اف همكح ىنبيو دبتجملا مهنع ذخأي ىّبح , ماكحالا طابنتسال
 معن .. هطاشتساهبلع ىني امي هنع دبتجملا ٍذْخأ ةحصل دبق هل ٌويبتلا كلذ نأ ديفي ىذلا

 عيمج لوصح ضورفملا داهتجالا ىزحت ةلأسم ىف بجاحلا نبال دضعلا ح رش ىف
 7 مقل | فمع روف ناك ايل ىأ امن مط" ةلاسللا فيقراقأ رهام

 مق هنع دخأ ىذلا للعلا كلذ ىف دبتجم نم اهذخأ لمتح هنكلو تارامأآلا ةمآلا

 لمأتف. هل طئارشلا لك ايفوتسم نكي مل نأب ماكجألا ىف ًادهتجم نكي مل نإو
 . نيتيئزج ةبلاسو ةبجوم ىلإ لحنتف ةيلكلا ىلإ ايف ىتنلا هجوت ةيضق هذه (؟)

 ةيئرجلا ( ملع مث ناكناف ) هلوقق . ( مسقني رمآلالب ) هلوقبامبيلإ راشأ ام امهو
 اذكه نيتيلك امبلعج نكميو . ةبلاسلا ةيئزجلا ( كلذ ىوس امو ) هلوقو . ةبجوملا

 ريغ نم دابتجالا فصو لصح ملع لكو ) و ( خلا لصحي نأ نكميال لع لك )
 بلطملاىلع ًادئازآرمأ اسيل ناريخألا نابلطملاف ( هيف ًادبتجم نوكي نأ مزليال هقيرط
 ىرت كلذلو ( مسقني مالا لب ) هلوق هيضتقي م. هل امو هليصفت امه لب ؛ لوألا



 ني - ورك احس

 ١٠م نا نمنكمو ةعيرشلادصاقم مهفنم الإ داهتجالا ةحرد غلب ال

 اعتلا ىف سو هيلع هللا لضيق ةفيلال |: ةلوش للون اك" لوفلا و لا

 هّنلا هارأ ا ؟لاو اي العلو

 ةطساوب وه امنإ كلذ نم نكسعلا ناف ؛ لوالل مداخلاكو بف ( ىناثلا امأو ) .

 ىفو «نايلو'الل 7” امداخ ناك انه نيو. للوإب ةعيارسشلا ع يرانا جاتحم فراعم

 لعج كلذلف «طابنتشالا ىف الإ مهفلا ةرمث رهظت ال نكل « ًايناث مي 5

 6 دويعتملا + الع ةيكرملا ني مادا عقيل لا هالو الابيض كت 0

 , ةليسو ىتاثلاو

 نوكب ةزاتوي ؛ انف ادارجج اع لع ناش نر هر ا

 ةراتو « اهيف داهتجالا ةبتر غلاب ريغ اهدصاقم ىلع عالطالا نم انكمتم اهل اظفاح

 ىلا هتلاسك اهملا اراقتفا هل ناسا ماع هلأالا نر الولف ظفاح 2

 : ذملا مبفلا طرتشيالف 0 ,الاقو ىلازغللر اتخحملاحجا ل

 لصحت داهتجالاةفص نأ قحلاو : لوصحلا ىف لاق ٠ هدابتجا اهم 1 اال

 ةلاسم نودكل ا لاو

 اظزرش هلم لكل نكس يفر هر فك 3 507 ااا

 ايس اذه ىعسو
 هنأ مدقت دقو . فراعملا هذه ةطساوب الا ةعيرشلا دصاقم مهغيال هنأال (؟)

 ىلا تانيا ككا لا هير ص تفانلا# حاصملا طباوض ىه 0 تالا نا ا

 ثحابملان ماب. قلعتي اموسايقلاو عامجالاو ةنسلاو باتكلا نم ةصاخلا ةلدأالا ىه

 هذبمالو ا تايئرجلا 2 تانلكلاب ل هلل 3 59 ]دو لإ 2 ةلصفملا

 ةهجلا هذه نم ابمدخت ىلا 0 ةعيرشلا دصاقم اب ميش تايئرجلاف ٠

 اذلف . ةلد الاف ها ىف هطسب مدقت م . اعم اهمض نم دبال 00 كو

 ةجرد لع وصحللاب وناث اطر شنكملال عج دقو (ايناث ماكح الا طابنتسا فو ) لاق

 طرشلا نمىوقأو» ىذلا ببسلاب هنعربعىتح .ايلوأ اطرش دصاقملا مهفو . داهتجالا

  نيأرجلا أ ىه تايلكلا نأ هللغلا أ .ئكاماقا قا رنا دا طابا لل

 فالخ ىلكلا ىنزجلا مرخ 2 نكم )ال كح هاد اهحكابرجلا 3 0 ١

 كايلكلالا اهدرومديدال ةتأدالإ ةئانصشلا» فورس اهي يشل 8



 ٠١ ةيناثلا ةلأسملا ) ةاهتجالا قف لولا فرطظلا (

 ايفاهلييخ لك ءاثإا طابدتتسالا نم. نكسملا «؟قاثلاو 8 "املاك لع -ةعب رشلا داعم

 حلاصملارابتعا ىلع ةينبم ةمي رشلا نادال فاتك ندع( لو الامأ)

 ©9”كاروإ ثيح نمال « كلذك عراشلا اهعضو ثيح نم تربتعا امإ حلاصملانأو-
 امرا دار تانامالاو بشلاب كلوي تلف حلاصملا ذإ . فلكم

 هيف عراشلا نعمهف ًاغلبم ناسنالا غلب اذإف « بتارم ؟”ثالث ىلع حلاصملا نأ ماتلا

 00 مل ارا 1 وك فو يدش نشل لئااس# م7 هلاشك 5 فه دنخ

 انفاك احاضيإ هحضوأو : انه فلؤملا هيلا ريشيام هنيعب اذهو . ها عامجالا عقاومو.

 ملاملاق ثيح .دعاوقلاو صنلاو سايقلا فلاخ اذأ احلا مكح ضقن ىف فارقلا
 ةاقاسملاو ضارقلا دقع ةحص ىف م. اعامجا ركحلا ضقني الف . اطضراعم كانه نكي

 . سايقلاو صوصنلاو عرشلا دعاوق فالخ ىلع اهناف ء اهو<و ةلاوحلاو مسلاو
 اذه ةفلاخ خي الو ةسيقألاو صوصنلاو دعاوقلا ىلع ةمدقم ةصاخلا ةلد الا نكلو

 نأ الا مهللا ىعفاشلا نع ىلازغلا هلقن امو اقباس هطسب امو انه فلولا هررق امل
 ذخ الاو ٠ اطهصيصخت ىارقلامالك ىف دعاوقلا لع صاخلاليلدلا دقت ىنعم : لاقي

 رئاسو ايارعلاك. هيف ىلكلاب ركحلا ةماقتسا ققحتت مل اذا . ةضراعملا عضوم ىف هل
 كانه فلؤنلل مدعت 5 تائئثيسملا#

 ةروك ذملا ةيثيحلا هيف عاري مل ىذلا تحلا كاردالا ىأ

 نود تقوو «لاح نود لاح ىف راضم وا عفانم ها هل مدقت 5 (؟)

 دز 22 فل يناهز نصا رعألا تارا صخش قود صحا فرو
 اعبتنوكي نأ حصي ال ةعيرشلا عضوف . هضرغ ةفلاخل رخآ ررضت ضعل ضرغ ذفن
 ع رشلا هعمرامب سحب لب ء كلذ عمرم الا ادني ال هنا إل ؛ ةحلضم كفاكملا هاري اال

 عبتاولو) ضارغاالاو اوه الا تفان ولو . ةرخ الا ةايحلل ايندلا ةايحلا ةماقإ نم

 ءالقعلانأو ؛ كلذ ىلع ليلدلا مدقتو ( ضرأالاو تاوهسلا تدسفل مهءاوهأ قحلا
 م هجو .ىلع نكل . مهلوقع بسحت حلاصملا رابتعا . ىلع نوظفاحب اوناك تارتفلا ىف

 ءىرخأ ةحلصم توفت ةحلصملا تناكو ؛ ج رهلا عملب . لدعلاو ةفصنلا ىلإ هب اودتبي
 تقولك يف حاصملا نين عمجب كدلا نازملاب ع رشلا ,اخ . دعاوق وأ ةدعاق مدهتو

 تار كلانق انآ اان رج رضع ىف راخا لصح نإو اهودعن ل أ(
 الثي ايقادحإ تالكم وأ تاجاخلا نم وأ

 راح لغاامأف“ ذابتجالا) ئرج ناؤج مدع نم ح وجرملا لوقلا ىلع اذه (4)



 16 ( ةيناثلا ةلأسملا ):دايتجالا ىف لوألا فرطلا

 9 21 صاخلا عونلا ا نر ةهح نم « رهاظ اًمهَت قرفلا نأ باوملاف

 مظعم عفترا ال هعافترا ضرف واف « اه ردك 1 15 مئاقولا عيمج ىف ماع « نامز

 تعفترا امزامز ف ضرف نا هن ال « حي ريغ كلذو « ا اجدع يكس 40

 َك أم دهع ال نيل ةددحتملا عناقولا نإف 2 هريع فال 4 نزال هب رص ةعب رشلا

 4 نيمدقتملا نم داهتحالاو رظنلا عاسنال 4 مدقت 8 ىلا ةيسفلاب ةليلق مدقتملا نامزلا

 تايئزملا ضعب لطعتب ةعب رشلا لطعتنالف « ةمي رشلا مظعم#: ال هيف مديلقت نكميف

 روضال:هنافب«زئاسلا نودزتايئرتلا:قطست[ ىف طانملا قيتحم ,نعرجنلا نضر

 ٍلعأ هللاو : ١2)عاوس اسيل امهنأ أ حضوفا« كلذ ىف ةيزشلا لع

 دي ةيناثلا ةلأسملا

 ©" مهن « اهدحأ » : نينصوب فصتا نمل داهتجالا ةحرد "” لصحم امنإ

 . ةعيرشلا عورف نم ليلق لطعتي امناف ةثالثلا عاون الا تلطعت اذإ هنأ ذإ (1)

 عورف عينج لطعت ىضتقي هلطعتناذ ؛ هعافترأ مدع لبيع لدتسملا طانملا قيقحت فالخ

 افعل لقأألاب لع ىأ ”ةعيرتلا
 , ايقيقح سيل رصحلا اذه نأ ديفيام ةسداسلاو ةسماخلا ةلأسملا ف قأيس (؟)

 «نيفصولا نمرثك ال جاتح اهضعب نأو . طقف دابتجالا عاونأ ضعبل ةبسنلاب هنأو

 امهيلع فقوتي ال ابضعلو
 هلعجلب ؛لو الا هلعج ىذلا طرشلا اذه رك ذ نم نييلوص"الا نم رن مل (*)

 :ةربتشملال وص لايتك هلع ترصفائذلا رف طاتسالا نم كمان

 ةف رعمب ماكح الاب اجيش تاك ام ل" سلا تاكشا ةفرعم ققحتي هولعجو

 خوسنملاوخسانلاو ؛ةيبرعلالعو ؛ رظنلا ةفضاو . سافلا لكنا عامجالاعقاوم

 داشرإ ىف تيأر مث . فلؤملا اهلا راشأ ىلا فراعملا ص هذهو . ةاورلا لاخو

 نأ كينجلل ىعط ايف تدك نإ ند  ىقاتلا ع لالا زرع ا

 لتقلا ىف اك: تايئور+لا ىلع اهمدتب ١ ل ى] لكلا دعاوقلا ظخدلير : لا
 :صوصدنلاق رظن .ةلك ةدعاق مدع ناف ؛ مالا ةأعارم ىلع عدرلا ةدعأق مدقتف ٠ لقتملاب



 ( لوألا ةلانلا)) دابحالا نت نو الا فرطلا ٠١م

 مطقنم ريغ ناك نا نال « ءا س كلا ىف امهنأ عم ؟ داهتجالا عاونأ نم هريغو

 .ةيلكلابال هعافترا حصيال هنأ عطقنم ريغ هنوكب داري نأ وام ال ذإ 6 كلذكا ةريغف

 كادكب دابتحالا عاونأ رئاسف ريدقت لك لغو .'ةيولسلالو

 ةلدالا تحب اهوخد حصيالف « رصحنت ال دوجولا ىف عئاقولا نلف لوألا امأ

 نم ديالف « هريغو سايقلا نم داهتجالا باب حتف ىلا جيتحا كلذلو « ةرصحنملا

 . دابتحا اسف نيلو الل د>وي الو 5 ىلع مر نوكت ل عئاقو ثودح

 داهتجا ريغب اهيف رظني وأ « مهئاوهأ عم اهيف سانلا كرت نأ امإف كلذ دنعو

 فقوتلا نم "دب نوكي الف « داسف هاك كلذو « ىوبلل ”عابتا ًاضيأ وهو « ىعرش
 قالي الام فيلكا ىلا درطزهول  اوزإا كفالكتلا ]يطا ىنعم وشو باغ كال

 ناقور و ممدالا عي فلا عئاقولا ناالزع نايرر ركجب ىادايسالا نم سيئات

 نامز نود

 00 ف دابتحال ا نرددتع كياكعلا لطي لاسم ةلوذإ 7 كطانف قاتلا اكأو

 نيب رهظي ]لف « هريغ ىفو صاخلا عونلا اذه ىف هعافترا نكميف « تايئزملا

 عاطقتالاب كدارمنوكي نأ واخ الأ( ةيدللاب وأ ةلكلات) رص لاول 01(

 ىف هعافترا امأو ىأ .الصأ دوجو هل نوكي ال ثيحب ايلك عافترالا وه عونمملا

 هنأ كضرغ نوكي وأ عونممب سيلف رخ الا ضعبلا ىف هئاقب عم تاي'زجلا ضعب
 مدع كل 0 لا دقو ٠ ةيئرج ىف الو الصأ عفتريال

 تاز اك ل لك 0 ل 0 اقءا وتس | ديفيامىناثلا ىلعو , ايلك عافترالا

 نيعونلا نم لك ىف

 ىدؤي اهفد اهتجالا مف عف رف اًضيأ ةالتلا عاون "الاف ىرح هع كالذف أ 7

 ا يل قى ةقرفتلا هذحهل هجو الف . لاحلا فيلكت ىلا

 ا لا نكمم ريغ وهو لاحلاب افيلكت ناكل ) لاق ثيح ؛كانه ليلدلا

 ةلفلكت ىلاهعجرو ٠ ءلاغا ا كانه انم ها 0

 3 201 ىزع نأ رمض ل 0



 ١٠1 ملادو ماع ريخأالاو هقيقحتوهحيقنتو طانملاجي رخاهنم : عاودأداهتجالا

 ىدراطعلا ءاجر ىنأ نعو . ةلأسا| ىف ةتكنلا وه ناطيشلا ةديكم فرعو هلونق
 ؟ هااشالئانلا فخ 2 ةباحصأ اب مك ارأ ىلام : كدقال 5

 , هضراعيام ءاح نكلو « سحتسم لو وطتلا نأ عم ان ل ل رد

 ا تكا "ناسا توضح لو

 نعو « نيعباتلاو ةباحصلا .نع ل ا عونلا اذه عبتت ولو

 تك وما نيبدعتلاك للا

 نتا انلا ”قافتاو عاون الا ىف طانلل قيتعو

 نوب دا 000 ا 0 هيلع 0 دقو . مدقت
 تاس

 اني را 2 ع 00 ا 0 3 أو 7 1 «. ريتلا 35

 ءادافقلاوا نقلا نم ىراش الا فاريكلا كادت د مضومىف ىنن نلاو عضوم ىف عطقلاو

 ماكحألا ىلا هومتسق كلو « نيسلا نمهودعوحاكتنلابر م اللا د هع عا ةءاحكاذكو»

 الإ متي ال هنا ًايعون ارظن ناك "ناو تفلكم لكن خ 1 ة اورل هوو ةخل

 نكلو 4 دحأو عيمجا ىلع لولدعمالاو 2 م ىعم 8 عيجأف 2 ىصخحسلا رظنلاب

 ةعيرشلا نم هدرومو هازغم نيبثب, ىبح « لو الا نسل ىأرا ءىدامي دعيقسي دق“

 نال هيلع هيبنتلا عقو امئاو «داهتجالا اذه ةحصب عطقا دي٠ فاكهلاثمأو مدقت امو
 5 قيفوتلا هللابو ٠ ضو ىلع هيلع أوهسن امو ءاهاعلا'

 290 علا 0 اذهنبب ةَق 00 0 تك

 0 ىلطم لب 527 عم ىلا م زكش تاجاملا 2 مبيفو ةرقلاب ًارقيف

 ىف ام عاونالا طانم ىلع مهعيرفتو . صاخلا ىصخشلا رظنلل دهشي ىأ  (؟)

 ىصخشلل ادهاش روك ذملاىعونلا ناك كلذلف . صاخلاىصخشلار ظنلاب الإ متيال ةلثمالا

 هتابثإ ددصب وه ىذلا صاخلا
 لوألا ىمملاب:طاخلا يعن وول (©)
 أدوجوم فيلكتلا مادام ايندلا نف عفت رب د هنأ: لع ع 6



 ٠٠١ .(ليألا للا اجلا ألا فرطلا .

 تثاخأف يكذ) ع , وهو نطابلاو رهاظلاو « ل ا لق

 4 رمأب سابع نبا باجأو « ةفاتخم ةبوجأب مالسلاو ةالضلا هيلع ىنلا

 دحاو عون نم ضراعلاو

 أ تفاح “ىلإ كل ةاريغوأ لخلا لدغ قاف: 0 حيحصلا قو

 لكوو موق <*”ئانغلا ضعب ىف مالسلاو ةالصلا هيلع( رثآو « راثلا ىف هلا 0

 هلام ركب ىأ قم مالسلاو ةالصلا هيلع لبقو ١ نيعي رفلاب هماعل ؛ مماهإ ىلإ اموق

 وخر تاز ام ورعس تاو ؟كالخأ 7 بيلاقؤهضنت «اقيتما ىلا كر كيدنأل 8 هاك
7 

 00 ىف اهدرف « بهذلا ع ند ٍةضيبلا لك ا ءاحو يك ( تل ريخ

 ل ب كنا نوم ايل نوعا رس ا : * لع لاقو

 ىنابرلا ىب اولاق دقو . موقل نود موقل حلصت ةلأسم برف « !ًديقم معلا ءاقلإ 0

 بدلا ةكئورو كلذ وي كسرلا 5 هرايكر لبق علا 0 ملعي ىذلا هنإ

 «ناافقتلا ةدعكك ف عون ثارت امش اك ا لك بود

 دواد ا 6

 زاوجلاب رخآ باجأو « عنملاب مءاصال ةرشابلازع هلأسزم باجأو : لوقأ (؟)
 خيش ىناثلاو باش لوآلا نإ رخام

 نينح موي هريغو نايفس ىلأ ءاطعإ ىف ٍلسم ثيدح ىفاك (4)
 هل لاقف: هتبوت لوبق دعب هلام نع علخني نأ دارأ ثيح كلام نن بعكك 6

 0 خلا كيلع كسمأ )

 هلل ار رار 3(

 اهدر رس ثيدحلا ىف نيب دقو رباج نع دواد وبأ هاور هلوطب ثيدحلا (07)

 دعقي مث . ةقدص هذه : لوف هلام عيمجم كدحأ ىتأي ) مالسلا هيلع لاق ثيح

 اهتبصأ ىنإ الئاق لوسرلا ىلع ملأ هنأ هبصت مل نإو هيمر ببسو ( سانلا ففكتي
 82 4 هاج هحا ص عأاو دم اهدا لوسرلا نأ الف اخ - كلا | 51. ننعم نم

 عبرالا تاهجلا نم هءاج ىتح ىرخأ



 . ١ ٠ ١ مادو ماعريخ الاودقيقحو هحيقتتو طانملاجي 2 اهنم 5: عا 1 داهتحالا

 000 : دك ياش هللا
 نا مولعمو 4 30 2 لام نيل وب االوإ ءنيننأ ىلع قف رمات لل © يقل يدكالاط

 هر ,اماالا ف لاق 0 ققح هبف ماق نأ لا 00 لضفأ ن :م نيلمعلا الح

 نما نيد غضون نم رئانم لع را دنع نتا نإ 0: كك
 لع ان اميتعي ماهن مث هن ف نيتاهك ميلا "لفاكو انأ » : لاقو ! "”ثيدحلا

 حالضلا نم تالذ ىف ًاصوصخ هل

 1ع تالا ”ناك لاق نب ريسنب ا نع قدسإ نب ليععسإ ماكحأىفو

 ؟ لعفت فيك : ركب ىلال ليقف - ةالصلا ىف ىنعي  رهجت رمع ناكو

 نانسي ا 530 ا لات تر ل عرمضنأو 5 7

 :ورمعل لبقو « ع مقرا ( اح ليقف . 0 لا نادل ادعو

 نعامهنم دحاو لكج ارخا دصق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأب رسفو « نيش ضْخا »

 احط خدمت ناك :نإو ةزامخأ

 دق | : اولاقف معو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلا اًواِح 20 ”حيحصلا فو

 : اولاق ؟ هومدحَو دقو : لاق. هب ماكي نا ان دحأ مظاعتي ام انسقنأ ىف

 5 عت كالذ ٠ نم حو نك غر د تدح قو )» نامي 1 6 كلذ : لاق

1 

 هللذ" 5 500 اذإنز © هلاق هلتما نتابع نبأ نعو «" ان

 )١( ص ١ج ) ىف مدت ا/ا١(
 ١) اولوامو مهيلهاو مهمكح ىف نولدعي نيذلا « نيك هيدي اتلكو ) همام (

 ظفللاف فالتخا ضعبي ىناسنلاو ملم هج أ

 1 يضخ رب دع
 أنه ال فلاخم امهظفلو ٠ ىذمرتلاو دواد ىبأ نعريسنتلا ف هجرخأ 6

 ( تيجان نم تعمسأ ) ةالصلا تاتك ىف ريسيتلا ظل (6)

 دواد أو ملسم نع ريسيتلا ف هاور (1)

 ملسم هأآور ثدد> نم ءزج 08 ١



 ( نوالا ةلأسا) داهتجالا ىف لوألا فرطلا 3

 517 220 نسلم . ناكل ىو 0402ه ولف ءاحامم لكفأب هلوأت تأيرلو“ زاق

 قىدئمرعلا قو«هسفنلءرملاءاعد ل6 لضفأةدانعلاّىَأ را زيلاىف وو« ءاعأ ىلا نم الل ىلع

 ترذابأ اد :رازبلا فو«نسح 0 ةمايقلا موي نمؤملادبعلا د ف لسا ىتن :مام»

 كيلع؟ اهريغ نم نازمملا ف 1 "ا , لع ناتفيفخ مه 0 ىلع كلدأ الأ

 « امهلثع قئالخلا لم هديب ىسفت ىذلاوف 4 يدا لو 0 00

 « مديو هناسل 3 ركل لستم: لاق؟ ري نسا كا 7 طم ىفو

 نم لع 2 0 رعيو ملا يما ١ 9 لاق ؟ ١ ريد مالسإالا ع كك ل 0

 اعسوأو . ريخوه أ ءاطع 1 ىطعأ امو » : حيحملا قو )» فرعل 0 2

 ”لضفأ 2 :هيفو )» للعم كال 2 ريح 0(, : عدم رلا 10 ا نم

 سيل ليضفتلا نأ ىلع لدي اهعيبج طعلا اذه نم ءايشأ ىلا « جّرفلا راظتنا ٍةدابعلا

 نال لا نإ للا فا بقنا نإ رارهاط ارامشإ نسما ا ل

 لاا

 نب ةبلعثل لاقو . هيف هل كروبف لاملا ةرثكب ال مالسلا هيلع اعد دقو

 ريثك نم“ ريخ ةركش ىدؤت ”ليلق » : للملا 01 هل ءاعدلا 20هلآسنم> بطاح

 59 ع ىلإو «افيعص كارأ ىبنإ ةدانلا 7 ردا ال "0 لول

 ريسيتلاف هرك ذ ليوط ثيدح وهو . ىذمرتلاو ةثالثلا هجرخأ )١(

 هأور ثيدح نم ءزج (©)
 ةبسنلاب ةيلضفآلا اهف دجوت ىلا ةروصلا نييعتو طانملا قيقحت نم وهف (؛)

 لئاسلا وأ تقولل

 (هللا دهاع نم مهنمو) هيف لزنو . هسفن بساني امل داشرالا لبقي ملو ىأ (5)

 كلا لع تازجعم نم اذه ناكف ةب الا

 (0 04ص جر قادم ن(5)



 هق متادو ماع ريخالاو : هدو هحيقتتو طاذملا جير انينع: عاونأ داهتحالا

 « لوألا ىف هقالطإ تبثام هب ديقيو « ماعلا لوألا قيقحتلا ىف ؟)همومع تب

 دويقلا_ضعبب كوالا ىف هل' تب اندردرإ أادنق مضي وأ

 اهلا

 نويلوصالا لفكت دق ةاويس ام. نظف لالا نع نش اع

 تحن اجردنم نوكيف « طانملا قيقحن مومع تحن لخاد وهو « هيلع ةلالدلا نادي

 ةاد الاف“ هيلع ةلالدلا نطوصخ كابدلا فرش ناكل يلعن لا

 هللا لح يا الع ريك شيلا

 لس هيلع لا ىلص ىنلا نأ كلذ,َق
 0 ع ةفاتكخح ار ع 00

 3 لاوس ريع نم تارا صعب ىف كلدب فارعو لامعألا -_---

 عم ىضتقال هموم وا ةقداطا لع لق واه د ل . فاح ل ا

 أ لثس » مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ حيحصلا ىنف . ليضفتلا ىف داضتلا هريغ

 0 ا كا ؟ اذام مث ل ااق.. هّللاب ناعإ : لاق ؟ لضفأ لامعألا

 لا 0 اللا 0 2 مالسلاو ةراسخلا هيلع لئسو )» كنا روردم 6 |( ؟ 0

 دا ل لاق 9 ىأ 35 ا نك ١ لاق 0 5 لاك اهمقول ةداخلا 5

 ملسو هيلع هللا ص 'ىنلا 05 : لاق ةمامإ ىأ نع ىتاسنلا ا و 0

 ىذمرتلا فو « هل لثمال هن ف موصلاب كيلع : لاق . كنع ةلخلا ومان لن را

 اريثك هللا نور كيلذلا كل لاقا؟ ةماقلا موي هللا دنع ةجرد لضفأ لامعألا أ د

 4 حلا هل كي ا هدذحو 5 الإ هلإ ال ( كوفى د حيحصلا ىو )» تارك اذلأو

 .صاخلا اذهةنرف اضيأ صاخلا اذهىف انححرا مدقتملا ماعلا طانملا قيقحتف 2

 نمم نكي مل ولف . صاخلا رظنلاب هيف رظني ىذلا صخشلا ىف ماعلا ققحت دعب ىتأت

 كانه نوكي ال لمعلا نم عونلا اذهم ةماعلا ةهجولا نم فياكتلا قلعت مهيلع قيطني

 خلا هبسانيال وأ هبساني هنأ ىف صاخلا رظنلا لحم

 ناخستلا هأور 02

 ملسم ءاور (9)



 0 ىلو الا ةلأملا ) داهتجالا ف لو ذدلا فلا 5 م

 .ىواقلا ةلااواحاس 7 هللا نيد ىف هقفلا ةكسملا نأ ىلق مقي : 22 كسلا

 كوع نال ملا ةياعكت كالا زك كوز: !ةلاقفو هعج

 .نوجاتحال مث ركبولق رينتست ىتح نومهفتو نوظفحت : لاقق ؟ عنصن ىذلا ام لّئسف
 كراع لا

 هيلع عقو ام ىلا ةيسنلاب فلكم لكى ”رظن ,ضاخلا طانملا قيتحتف 121

 .عىوطا لخادمو ناطيشلا لخادم هنم فرعتي ثيح ؛ ةيفيلكتلا لئالدلا ف

 0 0 "اه ابين كل لكس ط راما

 ك0 ميكو متحنملا فيلكتتلا ىلإ ةبسنلاب اذه . لخادلا كات نم زرختلا

 « هسفن ىف فلكم لكب حلصي امف رظنلا وهو : رخآ هجوب محلا 500

 ,سوفنلا“ذإ « نصخش نود صخشو « لاح نود لاخو « تقو نود تقو بسحن

 هكا ذك مئانصلاو مولعلا ف ا الا اع

 كل ت1 نر ل ار د كر ىلع هببس للا اص لمع برف

 د الاكل ةكلا دن ناكحلاو ىنستلا طع نوكي لع فلل الا

 "2 نرد لا ا ل 6 ين ركيو

 00 و لا كفر ار قرر ىلا وه: ضاخلا قينجتللا 0 ك0

 ا در اناحأ لاح لع هيض تدلاكشلا اهلمح هوقو. 3 اذ فا

 ندع لك لع لمح ف . اهاقتلا 0 دع ةماعلا طوطللا لا ان ا

 0 لا كا ل د نال ان ها سل ا صومنلا ماكحأ نم

 امم نكل ؛ قيقحتلا: اذهب فيلاكتلاو نيفلكملا مومع صخم هن كف . فيلاكتلا

 ؛ لمعلا ىلع داهتعالاو ..ةعمسلاو « ءايرلاو . هب بجعلا هلخدي امهنم لكف (؟)
 5 00 .ررضلاف كلذب لخدنف . هيلع امل ةردقالام امهيف سفنلاليمحت 0

 ةبازتلا نس تارا لولا



 هال مادو ماعريخ الامر يل هج طانملا عير ا : عاونأأ داهتجالا

 ءازج ىف لثملا عون نيعتك « صاخش“ 5 ىلا 32 3 0 50

 هيبنتلا مدعت دقو كلذ ا امو ) ةنارافكلا قتعلا قى همقرلا عوو ّ .ديصلا

 006 : هةكح طا قع افا نيد لا مجرب م ا برضلاو » هيلع

 نم صاخ د . 7 ا وو 2 ماع 0 : نيمسف ىلع طانملا 6 0

 ماعلا كللذ»

 رظن الفرع“ ام تاكل هر ةييع نم طايل كاان راع اولطلا كا

 1: هل رهظ م بسح لع 0 اميقتم ضضحنلا انك دحوو « دل هلادعلا 8 ديحلاب

 تامتالاوتادابشلا نم « لوذعلاب ةطونملاتيلاكتلا رد ل اه مقوأ

 ؛ ةيدلبلا يصاوتلاو رماو الا ف ظن .اذإ ادكحو . مساطر ةساشلا تا

 ماكحأ مهيلع عقوأ « ةلجلا ىلع نيبطاخلاو نيفلكملا دجوو « ةيحابالا رومألاو

 ىلإ تافتلا ريغ نم تامرحلاو تايجاولا صوصن مهيلع 0 5: ”ضصوعتلاك لت

 كال: ماكحأ ىف مهلك ن وفلكلا . ةرهاظلا ةئيِلاب طورشملا لوبقلا ريغ ""”ءىث

 راعنلا اذه ىف هاو لع يعرقل

 1 ةقينحلا ىف وهو ع قداو اذع نم لعاف ضاخسلا رس 1 رع 1

 0 لاحم نا اردس نإر .ناي د ف.

 0 ةكحلا تو ): لاع هلوق اهيلإ ريشيو « ةكسحلاب هنع ربعي دقو"

 م معبال نأ ا 6 كالام لاق ندر ع ل 0

 ًاضيأ لاقو . ( اناق مكل لمي شارد نإ ١) لاش ا لرد ل
| 

 بلق ف هفدقيإ رون 0 لاقو . ديعلا بلك لغأ: كلم ةحسم 0 12

 هيلا ان رم 6 تارا تا 0

 يه ىتلا يأ ( خلا اهيمارمو سوفنلا هب فرغي ) هلوقي هيلا ريشيس امي ئأ .(9)
 ربظي و .. قباسلا نمزلا ىف قيرطلا خياشم ةفيظوىهو. سوفنلا بطب ةقلعتملا ف راعملا

 دابتجالا|اذهباعحأ نعنمزلاواخوهو « هناكمإ لعلالدتسالا فل ملا ديريام ققحت هنأ

 0نإ م : ج  تاقفاوملا



 ( لوألا ةلأسملا ) داهتجالا ىف لوأألا فرطلا 1

 ” هراكنإ عم ةفينح وبأ ب لاق كلذلو ؟ سايقلا باب نع جراخ وهو :.اولاق
 -  رهاوظلا:ليوأت نم عون ىلا جارد هذ اقلك ةرازاتكلا قنا

 ىلع لادلا 1 مجار وهو . طانملا "7 جير ختب ىمسلا ( ىناثلاو )

 قماشلاا ا « ثحبلاب جرخأ هن اكف « طانمال ضرعتي م 2

 ءواعم وهوا
 ريا و ل تلا كاما دع نم عون وه ( ثااثلاو )

 سايت' 1 نورنا : ىديطا تقلا لاق. ..دلعلا نييعتلال :لالسنإ و. قرافلا نيستل نييعتل جيقنتلاو.-

 , قرافلا ءاغلاب وأ , عماجلا ركذب امإ سايقلاف ؛ سايقلا قلطم تحت جردنم صاخ

 ىف ايةيلعلا ىف هل لخدم ال اذكو ءاذك الإ عرفلاو لص الا نيب قرفال لاقي نأبس
 ناك ءاعلك هو .ةروك نلا الإ قرف“ : لافي قتلا ارش ىف ديفلاب هم الا ىاحا

 فالخلانأب ىردبعلاهيلع در طانملا حيقنت زاوجىف افالخ فرعنال ىلازغلا لاق املو

 ىلا سايقلا اومسق املو اذه . سايقلل هعوجرل . هيركتمو سايقلا ىبثم نيب تباث

 قرافلا نب سايقلاوه اذه نإ اولاق لص الا ىنعم ىف سايقو ةلالدسايقو ةلع سايق“
 نود وبف سايقلا ىركتم رثكأ هبرقأ نإو برضلا اذهو : ىدمالا لاق )١(

 ةلمانملا قف كل ١ ال

 الثم رخلا ةمرح ةلع ىه ةبرطملا ةدشأا نأ تاشإ ىف داهتجالاك كلذو 062

 اعل ع را دلع نااوذملا معلا كلا نوكتكو ع ةزيتعملاةلعلا كر اك كلم

 وا زدنا ذذ كح ةلع ةفرعم ىف داهتجاو رظن وبف هاواسام لك كلذ ىلع ساقي ىتح

 رهاظلا لهأ هركنأ اذلو « هيقباس نود ةبترلا ىف اذهو هتلع نود هيلع عامجالا»
 2مل ناي دادعلاا ك1 ةفئاطتو ةطلطلاود

 ابيلع عمجملا وأ ةصوصنملا ةلعلا ىذ سايقلا عون ىفف الإو هضعب وه ()
 طانملا جيرخت ىمسم ىف لخدي مل نإو ادوجوم ىمايقلا داهتجالا لازي ال

 : نابرض طانملا قيقحت نم مسقلا اذه نإ ىأ ( هنأ الإ ) لصألا لعل (:)

 مالكلا ضيفيس ىذلا صاخلا ىنعملاب نكل تايئزجلل عجريامو . عاون الل عجريام
 . عونمىلا ىدؤي الو امبعاطقنأ زوج ٠ نيلو الا نيمسقلا ِ امهمكح ناذهو هيف“
 ميبلإ رت را نيومكملا نق ئاوتسل" ئذلا ماعلا ىنعملاب نكل تايئزجلل عجريام انما

 همالك صيخلت اذه هل مدقت م هعاطقنا زوجبال اذبف دحاو رظنب



 ف مادو ماعريخ الا لدواتاتم را هود د« رح + اهتم : رم

 هه لاح اه اقملكتت ناكل دابندنالا ادن «عافتر اناكمإ عم فيلكتلا ضرف واف .:هب الإ

 ةلأسملا ىف ليلد حضوأ وهو . الّقع نكم ريغ 3 راع نكم يضاوكر

 : عاونأ"' 'ةثالثف مطقني ْنأ نكمي ىذلا داهتجالا وهو ( ىناثلا برضفلا امأو:)

 كحل ىف ربتعملا فصولا نوكي نأ كاذو . طانلا حيقتتب ىمسلا ( اهدحأ )
 ود امم ريتعم وه ام رح ىح « دايجتالاب حقديف ٠ صنلا ىف هربع عم 76

 دقو . هردص برصل و هرعش فش ءاح ىذلا ىلار ا

 5 ا طوسصمو وهو ل ليلغلا ٠ كا قى أهر م اهب لالالا و همسك

 وك نا سماخلاو . لعفلل ةنراقم هدنع هردقلا ف موطش لا ةيع تلال

 اأذمو . ناعقاو ناذهو . لهج 0 ناماك هلوصح مدعي هللأ لع قلعتل ةردقلا مدع

 فلؤملا مالك حضتا

 تالالد قينوكفيد. تايعورتلا نم ىط هللدام زك ىنركي ءانحلا 0
 ,ىلا ماسق "الا. قابو « كريشملا نم دارملاو « ماعلا صصخم نع ثحبلاك , ظافل الا

 دنع حبجرتلا ىف نوكب 15 خلا لمجملاو 1 نما. اح دارملا لع ان

 أنه امب هنراقف داهتجالا ىاحع ىف مالك ف ملا اما 0 ضراعتلا

 ةانبامو ايا هع رض رسكعم واطامملا سس سب يك ناس
 ىاثلا ثوضلا "قرم ك درايف. هعاطقلا نعام صح نا

 سبت اقل ناملم مر رع عاطل نع أ ىلإ فدخل ىط ا عاصو ل
 ةيئرج مدعو ىقبتسملا لالقتسا مزليف ء رخآ ل ىف قابلاب محلا ترش فاضوإلا
 لوطلاب فالتخالاك . ع راشلا ماكحأ ىف اقلطم هؤاغلإ لع ام هنوكبو (؟) ىغلملا
 اذه ىف هؤاغلإ مع وأ (م) الصأ مح اهم للعي الف ؛ ضايبلاو داوسلاو رصقلاو

 ربظي الأ وأ (4) قتعلا ماكحأ ىف ةثونآلاو ةروك ذلاك . هنع ثوحبملا محلا

 جامنملا ىف لاق . اهنع ثحبلا دعب محلا نيبو هنيب ةسانم هفذح ىف روظنملا فصول ٠

  قرافلاءاغلإ هب نيس ىذلا طانملا حبقنتب :رمسملا نعأ 2 اذهنا:: لوصخلا/ فيدإت

 لوصأ ىفو اذه .توافت ريغ نم مسقتلاو ربسلا قيرط هنيعب هنأ الإ ؛ دبج قيرط
 وه هنيعب مسقتلاو ربسلا وه هنإ لبق امو ٠ هنم علارلا قيرطلا اولبقي مل مهنأ ةيفنحلا

 « ارابتعا وأ الالقتسا ةلعلا نييعتل ربسلاف ء رهاظلا قرفلابدرو « ىزارلا رخفلا لوق



 ( ىلوأالا ةلأملا ) داهتجالا ىف لولا فرطلا 6ع

 « ةيراولاو مالفلا ىف ("” غوابلاو ءاتاراتك لا( قتعا فك ١7 ةحاولا ةيقرلا كادكو

 صاخشألا ىف داهنجالا نع ىنغيال ءاون الا ىف داهت 3 اذه كلو. كلل هيشار او
 0 يلكتلا لوضح نكح ندا تامر لك فم عداننجالا اذه رسب دافيه هعمل

 ملا و روعلاو للشلا لثم نم ةميلس 00 نأب نولوألا ابطبض دقف )١(

 هعم امو لازنالاب ركذلا غوابو . هعم اموضيحلاب ىنآللا غواب اوطبض اك (؟)
 هيف لخديو : دابتجالا دودح ضعب ىلع هضارتعا ددصب  جابنملا ىف لاق )2

 - 0 دابتجالاك٠ ءابقملا ىف رع ىف دابتحاب سل اه

 نمسسارلك و ةلمدإلا هذه ج رخأ دقف هأ بايثلاو ىناوآلا ةرابطو ؛ةلبقلا ةمجو

 "0 ماكحإ ىفو . فلؤملا عينصل افالخ ادابتجا نوكت نأ نع ظانملا7 قدح
 .نصخشلا ةلادعفرعتو  ةلبقلا صخش :فرعت لعج دقف . فلؤملا ةقيرط قفاوي ام
 درك و هنا ىلا اطيل منا هتارماع نين طاملا يتحرر دابحالا بايائرم .ىذلكلا

 ىف رظنلاب اضيأ هل لثمو . اهسفن ىف اهتقرعم دعب ٠ روصلا داحأ ىف هطانمو محلا ةلع

 دق ىدمآلا ىرت تنأف . ذبينلا عون ىف ةبرطملا ةدشلا ىهو رذعا برش ةلع دوجو
 عنص اي عاون الاو صاخشألا ىف اماع هلعجو طانملا قيقحت ىف روصلا هذه لكلا
 ىلع اهجوتمناك اذإ ديلقتلا هبف حصيام مسقلا اذهنم نوكي دقو ) لوقي ثيحفاؤملا
 ( عاونآلا

 وأ . اهدعب ام ابللد ىوعد هذه ناو ؛ هيالا باطخلا هجوت نكد ىأ (:)

 دصق عم هب فلكملا لوصح هل وصحت تا 00 اهدعب ةمزالملل اليلد لعجب

 ذم كلاييتزكتال ير قنا كتلكمل كفل هاج |!بمتلكتلا لاغلب و احتل أ اهدنا

 فيلكتلان وكف . ناكمالا اذهل عفار هدقفو . لاثتمالا ناكمال طرش ذبف , داهتجالا

 هنأ كك اعرش عقاو ريغ لاح اب فيلكتلاو . لاح افيلكت لاثتمالا ناكمإ مدع عم
 رومأأملاىلا عجارلا لاحلا فيلكت باب نم هنأ ىلع ءانب اذه مي امتإ و القع نكمي ريغ

 دمتعي فيلكتلا ناال لاحهنأو , لفاغلا فيلكت ىف ليقام ريظن وهف « هب رومأملا ىلا ال
 لصحت ال _روكذملا داهتجالا لصحي ملام هيف نحنامو ٠ هبىنأملا لعفلاب ورم الاب معلا

 فيلكت وهو هب رومأملا ىلا هيف لاحم علا ىذلا لاح اب فيلكتلا امأ 2 ىأملا معلا

 عناهورطل لاحو « ةداعلل لاحو . هتاذإ لاحم : ماسقأ ةسمخ هولعج دف قاطي الام

 عبارلاو . عقت مل نإو ةثالثلا هذبب فيلكتلا زاوج اوحتحو . ىنثثملاب ديقملا رم اك
 عيمج نأش وه اج لاثتمالا ةلاح اهدوجو عم فيلكتلا ةلاح هلع ةردقلا ,افتنا



 هام (كوألا ةلأسملا ) داهتجالا#ىفإ لو الا“ رطلا

 هنيعب طانملا قيقحت وهو « ةلدالا ىلإ ىواعذلا درو داهتحاو رظنب

 ةيكلاسا طن كا الان رك رنلإ فيلم للام متسبب القرأن كلاطإسا
 لى ةلفنفلا“ ةفايبزلا نا اةعلرلاد مان ىماعلا ناف ء هسفن ىف فاكم لك إ

 ةرفتشف هريس تناك ناسف يرو راما ل ع

 ىتح اهيف رظنلا نم هلدبالف « ةدايز هتالص ىف هل تعقوف . الف ةريثك تناك نإو

 ابرد هلك نيب اذا" 23 رطل داتاب الا كار كم ةرونن ناتشتلا كا اا

 عاشر طرلواو . سك را ل ا ا
 اهمال ؛ نهذلا ىف الإ نيفلكملا لاعفأ ىلع ةيعرشلا ماكحألا لزنتت مل داهجالا اذه

 أ تانك كتناتللك لاننا ىلع كلانس :كالذ للا عج ريامو تامومعو تاقلطم

 كا نوكي الف . ةصخشم ةنيعم عقت اا و « ةقلطم دوجولا ىف عقتال "لاةبكلاو

 دقو « ماعلا تاذ وأ قلطملا كلذ هلمشي نيعللا اذه نآب ةفرعلا دعب الإ اهيلع ًاعقاو

 دايحل هلكو وكيل كتر تاكا ك2

 نولو الا هيف دهتجا امف كلذو « ديلقتلا هيف حصيام مسقلا اذه نم نوكي دقو

 للاكل ةنيملا صا ا ا كيد لع ايجوتم نك نإ طالا 7

 نم لتقإم لم ءازشي) ن ىلا فت داوت هجر تلا ىف ماج ىدلا نايس

 هنولو « هعون نيمعت نم دبال ل اللا نأ الإ ؛ لما رابتعا ىف رهاظ اذهو ( م ىلا

 هلاك زتعلاو ؛ عبضل الّثم نيكل نركب وكمل عونلا اذهل الثم

 .ء ءابظلا نم ةاشللالثم ةاشلاو « ةيشحولا ةرقبللالثم ةرقيلاو « بنر الل الثم قانعلاو

 مهارلا نام دع عادلا ( مييلع ا هانم " معفد اذافإ ة "1 تعد الإ

 درحبناك كلذبو . قافنالا سفن نفااع وم ناكا ناو دابشالاب الا ملستلا 1 8

 نيدلا فلحيف ؛هيلع ىعدملا وه متيلاو ؛ ةنيب الب مقيلا ىلع ىوعد . تماس » هلوق
 ةفرعم اةعوطعا ال نا ءاضقلا تبلو : يرش ىنااقلا لاق. لاملا قحتسيو

 نم وىعادملا نم اثرمأ نم ىلع .لكشأ نامصخ ىلا عفتراامل أف ٠ ىلا هيف مصاختي ام
 اصخلم ها ؟ هيلع ىعدملا



 ( ىلوأالا ةلأسملا ) داهتجالا ىف لوالا فرطلا هبي

 كااذكو . داهتجالاب اهيف راظنلا نم دب الف . انل مدقتي مف رمآلا سفن .ىف اهل مدقت

 رظن وهو ؛ الوأ اهلثم.امنوك ىف رظنلا نم دب الف ءاهلثم انل مدقت هنأ انضرف نإ
 تافلتملا ةوط و نعام > هيف امف لوقلا 0 انهأ ايا

 + امدح ىلع ةيئزج لك مكح ىلع صنت ملةميرشلا نأ كلذ نم كايفكيو
 لكلف كلذ عمو ؛ رصحتتال 01 تل كاواتعو اةئلكأ ومأب تنأ انإو

 ًاريتمم زايتمالا هب ام سيلو « نييعتلا سفن ىف ولو هريغىف تسيل ةيصوصخ نيعم
 « نيب رضلا ىلإ مسقنم كلذ ىلب « قالطاب ىدرط وه الو « قالطاب مكحلا ىف

 «ةوح ولا روصلا قم ةووتج ىقبي الف . نيفرطلا نم ةهجب ذخأي ثلاث ىسق اهنبيو

 ؟ لخدت ليلد ىأ تحن ققحب ىتح « بعص وأ لهس رظن اهيف ملاعللو الإ ةنيعملا

 : علا ىف ادش نمل نيب هلك اذهو « بعصا رم الاف نيفرطلا نم.هيشب تذخا ناف

 هنالعالا داق لوك أ رغا نيقاإلا ىلكطلا راك عطر و ةيئاتشن انكار تان ب
 000  ةعقاو ىف مكحلا

 ا وردا عدملا نم عدلا مهف دب الإ

 نيفرطلا نيب ةجاحملا ةفد ةرادإ هنكمال هنأ هانعم ناف . هلبق امل ريسفت 01 ظ

 تا ود

 : .اضقلا ةيفيك ىف سداسلا نكرلا نم ىناثلا مسقلا ىف ماكحلا ةرصبت ىف لاق (؟)
 ههمأو . لكشم لصأ هن ال ؛ هيلع ىعدملا نم ىعدملا ةفرعم ىلع رودي ءاضقلا ملع نإ

 اعطت ىف مهو . امهزيامم ىف مالكلا نكلو . امبنم لك مكح ىف اوفلتخم

 هاما ديجتال نم (6اؤأ 0 يو (ابتيازيك ريك

 ليلا اكليل . هلو رظروأ لضأ كيف لغ هلوق نوكيال نم ( وأ ) قدصم ىلا

 اك از كلاعربأل لفرع قفاز ىلا مرام  ةيوطختا نالخ ال اوه كلذكو
 ,ميتيلاف . هدب تحت ىذلا هلام هميلست ىصولا نم بلط ًاديشر غلب م داي ك6 و
 هنم مهغي هلكاذهف . ميلا لام ىلع ىصولا ةناهأ ا لطاللا وكلت 0 بلاط
 . لاملا لس هنأ عدم اضيأ ىصولا نكلو ؛ هيلع ىعدم ىصولاو :ىعدملا وه متيلا نأ
 .لاكشالا ل حامو .نيرابتعالا فالتخاب حلا فالتخا مولعمو. ملسنلا هيلع ىعدم متيلاو



 ه١ ( ىلوأالا ةلأتملا ) داهتجالا ىف لوألا فرطلا

 ةيصولا لهأ نم وهف «2'”رقفلا مسا هيف ققحتيف « هل ءىشال نم شانلا نم نا

 نوكي لحرلاك « طئاسو اههنبي و . اباصن كلع مل ناو رقف الو هب ةحاحال نم مهنمو

 ؟ ىنلا ركح وأ فلا مكح هيلع بلاغلا له : هيف رظنيف . هل ةعسالو ءىثلا هل

 قفتملاولاعت واؤعتلا للا علي ر كتان لاق انا رتل و هت ورا كراس عن كل

 ل ل ل ل رش ما لإ

 ن:الز؛ ديلقتلاب انشاه فك نأ/ نكع الفا اهداحلا نالودلا: اينما

 دعب ققحتي مل انه طانلاو ؛ همف دلقملا مك دكا 1 ققع نم 1

 نإو رمظن اطل مدقتي مل اهسفن ىتةفاتس ”ةلزان ةلزانلا 0 ةروص 5

 عينصلا اذه نمحضوأ ناكل ة 1 ا ةلادع نيبو هنيي لعج م ةلادعلا

 ريكتلا قافاولأ ماده هونبل او" جراخ رج هلا ةلادتلا رم نفر طلا دا ناقل . مموملا

 ( ضماغ ) هلوقو اهنع جراخ ىأ ( رخآ فرطو ) هلوف . نيفرطلاو طسولا نع
 ةءورملا نوه و ةلادعلا نحل ىم افلاام رطل طن ش1
 قمر وه نيعفلا نأ نم ١ صلال ضار لع ءاتلا اني و ل ا
 اًمرتفا اذاف . اعم اركذ اذإ اذهو . ايش كلعأل“نم نيكسملاو . هماع توق كلم

 نقال اوم او لتر الللاو روظلاو هاك اكيلطعلا انه اعملو ارامل كنا
 ةوؤطلاو“ ةرهاظةنطاولاف اطوخدقا ماعلا فاظولا ابق وح لام لردك

 اباصن لاملا غلبي مل نإو ماعلا لوط هتاجاح كير لانو اانناك اطالب
 آذئا زا نةولاو كام أن سنك هن ان هئلاهلا رق وسلا وا رماط هلع نه
 دقق" فاك تاجا قلل 1 رظنلا لحب اذهف هتاجاح نع قيضي هتكلا كاقنلا نع

 اففعت ا الا“ هذعيال دقو . اجرحو :اقض ةشيملا نه ءئذ:دقف نمانلا ضعب ادنا

 زابتعا“ نه. ةيفنحلا]) هيلعاك ريغ همالك هلع ئازج اهو ءاءدقف ةلاب رطخعاال و "اقلطم
 ةيكلاملاك ةيعفاشلاو . اضيأب سكلانوربتعيال مهو ..ىنغلاو رقفلا ىف همدعو باصتلا

 نلاغلاهرمعهيفكي ام ىلا لاملاب ىنغلا طباضف نورظني مهنكلو :تدكلا نانا

 ْش هتقفن همزات نم كيو

 عجري ( تقولا لاحو ) هلوقو كلام بهذم وه ..اعم املاح ىلا رظنلا (؟)
 عورفلا ف ررقتامىلع ًادئاز سيلف . تقولا هيف ربتعم |هلاخ ىف رظنلا نآل . هلبقام ىلا



 ( ىلوألا ةلأملا ) داهتجالا ىف لو الا فْرطلا هب.

 0 يش 222 را يي
 رظنلا ىقبي نكل ىعرشلا هكردع مكحلا تبشي نأ هانعمو . هلوبق ىف ةمالا نيب

 | كنس لدع يود ار لاا عراشلا نا اتادر ( لع 77 نست

 اد! ءانع مد تلف ونيس لا يرش الع 0١ ةلارلا ماا دنع تو

 ىف 4 ىلعأ فرط»» : ةطساوو :نيفزط .اهل:مهفاضتال اننخو قودعلا . انلمات'اخإ اناخ-

 ةحرد كن وهو 0 فرطو 8 ىقيدصلا 0 يف كأن لكك ال ةلاثدلا

 مالسالا درحمب مكحلا كأ رفكلا ةيترم زواحملاك 6 فصوألا ىصتعم نع | 2

 ادهو . رصحتتال بتارم ) اهنسو 11 أيمق نيدودحلا رئاكلا ىكترم نع الخف“

 دامحالا وهو 6 عسولا دح غوأب نم هيف كبروا ٠ ضماغ طسولاب

 كشالف « ءارقفللهلام ىصوأ اذإ اك « دهاش لك ىف رك احلا هيلإ رقتفي امم اذهف

 مث , توقلا .ىه ابرلا ىف ةلعلا نأ ىلع اقفتا اذإ ا. هيف اهدوجو ىلع ليلدلا ةماقإ:
 هيف ةلعلا نوكت نأ همزايال اذهو . ها ايوبر نوكي ىتَح نيتلا ىف اهدوجو ىف نافلتخم:

 هتايئزج ىلع ىلكلا قيبطت درجم وه لب ؛ اسايق ىمسي امف
 نقب ناكل رما وب بيير اخلا [تولزرملا وو تاترملا_لعر هقيطتيف فال نر

 سايق مأ عامجإ مأ صنب اباث مكحلا

 نوكت ,ىوقتلا ةمزالمو . ةءورملاو ىوقتلا ةفزالم ىلع لمحت ةكلام ىهو .(؟)
 الآ دنع ابنك امو سانداألا نع نمفلا نوص ةءورملاو)' راكلا تالا

 لع فازرصاالا كرتوني زئابكلا: كؤويوهو:: اهانذأ: ةذابشلاز !ةلاؤوررلل, لل كظترشلالو

 ةللع و1 نولولعآلاءااهفرع اًةكمجبا ةداورملاب.: لام لع رارضالا كراون اةازغص

 مثوأ نإو ء رهاظ وهو . اهتايئزج ىف هركذ ىذلا ( رخ الا فرطلا ) لخديالا

 (تففصولا ئىضتقمزع ج ورخلا ىف) هلوق نأ الإ . كلذ ريغ ( زخآ فرطو ) هلوق

 كي ت11 لاس هاج ابل يفر عي هده ىلإ جاتحا ةلادعلاب هفاصتا نم دعب هيف

 ىاهنع دنزلو ٠ ةلادعلا نع ج ورخلا ىف ةجرد لقأ هااللا ١ لدن نبل اذه. لك

 هيف ققحت نم لقأ رخ' الا فرطلا لعج ولو . جلا ةريبكىف دح نم اهنع ج ورخلا»



 4 ىلوأالا ةلأببلا ناو البيوس عر يمل | 7

 - مرار ارلاسا مب

 ملسو هاو " ىلعو نم اتدشس ىلع هللا ىلصو :

 ع

 : فارطأ هيف رظنللو

 6 را ا
 4 ءادتقالاو هلوق لامعا هيف رظنلا قاعتي فرطو ( > ) 5 هأوتفب

 : لئاسم اهيفف:لو الا امأف

 د« ىلوالا ةلأسملا ا
 0 5 : 4 0 3 1 يي 2

 ,لصا عطقني ىح- عطقني نا نك ا » اهدحا ع نب رص لع ) دامنجالا

 ايندلا ءانف لبق عطقني نأ نكمي « ىناثلاو » . ةعاسلا مايق دنع كلذو . فيلكتلا

 هيفالخالىنلا [وهوا مانا 7 تتسم قلد دا دسنالا ىف( لوألا امان

 نما ضاخبا :هب يمك انف دهبلا لرلاو اء قع علو ماعلا عار موج نماكأ 70 ش
 .كلذريغ ىلا  دبتجما أطخ بابسأو . حصيال امو دابتجالا هو حصي امو . لئاسولا

 .نع هدوصقم ىف دعب ال ثلاثلا فرطلاو . ابابقام ىلع ةعرذتم ةبترملا هذه (١؟)

 ىاثلا اذه ظ
 ماكحألا كرد ىف امإ : عسولا ةياغ لذبو دهجلا غارذتسا وه داهتجالا (س) ١

 ىذلا لوآلا برضلا وه ماكح الا قيبطت ىف دابتجالاف . اهقيبطت ىف امإو . ةيعرشلا

 كرد َْق دابتجالاو . قافتاب عطقنيال وهو 8 ةفئاط نود ةمدلا نم ةفئاط صخنال

 .ناكمإ ىف اوفلتخا دقو ؛ هل لهأ وه نم صخم ىذلا ,قاثلا برضلا وه ماكحألا .

 ...اولخض:نأ نوحي .ءاىوهملا لاقو. ديت قم يضع ولع ال .ةلبانلا لاعفا- هعاطقلا

 هدد ريثكلا ةمنتلا ا لاحم عمل البلاد ' ويعمل بينا رعب

 نع , ع رفلا ىف اهيلع قفتملا ةلعلا قيقحت وه 0 قيفحت : جابحلا ىف لاق 04(



 ) 3 تاو ا هاج وي الا اك احا 3 ىلا ايا ااا

0000 

7-2-0 

0 



0 
 0 م رم ا مسقلا وهو

 يفتت م 15 تلال



 ( ةرشاعلا ةلأملا ) ةنسلا ىناثلا ليلدلا 83

 006 1 لا ىدافيإلف عر ريش نريطلا ٠ 2 نقال
 .ىعطق لصأ ىلإ دنتسإ مل هيف نحب امو ؛بانكلا اذه نم“ ' هعضوم ىف مدقت امسح 5 ا 2 : ١ . 022 ها" 01 هن

 7 4 ١ 0 جل /_ : 5

 الف 0 ا كلذ بشد ميلي هيلع هلنأ ىلص ىنلا ناك نإ ف ءاذه . ئبظ الو

 طور عنتما طرشلا عنتم ا اذ ؛ةمصعلا وهو طرشلا دقفل ؛ انيلإ ةيسنلاب تمشي

 ءالقعلا قافتأب

 5” كدي نا ا

 ةلدالا: نم ةيناثلا ةلأسملا ()
 نال. ىنظ وأ ىعطق لصأ ىلا دنتسي ملام ىلا ةراشالا مسا ع وجر حصيال 6

 00 0 قيرطب 4م

 تكا ىضتقم لا | لقبا ىأ- . يبل مدل

 ني يالا



 6 ف ونظم ماس وفا ءاللو أول حال امو

 5 اف ىف حيحص دنس 0 ء لبق 7

 اورهخأ امبسسح ىلع هعوقوو ٠ «للواهيلعاواة وسن لالخ ل "ليش لذ ةنكح

 وهو امقم'الا عيمج كرتشم رمأب الإ مهسفنأ نواماعيال مهنكسلو « مهب نظي اوه

 ديال ل1 لقلا“ ةزاقت“ لاف .مةيواح ااهازأ» كل اويأ لاق كريذلا طا واخ

 كا : 2 دنا تع 01 عم - ( ليجلاةي راس اي » ةرامعو . كح

 رفي ناك ناطيشلا نأ ةيصاخلف 1 نإ و. التم اهاوساام لك نأ ديهالا 0

 حال اذاف . هريغ فالح « 8 ه1 يلا هلاوحأ مح لوح 0-1 لذ هع

 كشال ققحم اهنم لع ىلع نوكي الفيلا لاوحأ نم ءىن هللا ءايلوأ نم دحال
 ىف اقباطم عقو اذاف . « نظأ ا « راد ايف لاقي ىلا لالا ىلع لب « هيف

 كزذدعب هب رابخالل+ىتم قف نان اكا -_ الوأ ةقباطملا ةن هققحم ضرفو دوجولا

 ل را ”مقاولا ىلع كلا باب نمراص هنأل . كح

 00 مف ةوقو « ىلاعت هللا 0 اءاحد ال قراوتناو امارات

 هيف نحن ام ريغ وهو

 نت داهلك فلا ماكحالا اك را نال

 دارطإلا الكل د كك لس نإ هيف نم امو ؛(هريغو سايقلاو داحالا راج

 0 نوكنف « انظ ديفي هنأف .

 ةقلاسلا ةياز"نب سنا كغ انو ا 0

 ظ ةروشمو ةحيصل لب (؟)
 دعبف . عقي ىتح كش وأ نظ درجم ىلع لب ملعلا مدع ىلع قد هناأل ىأ (0)

 خش محلا نو 4 هيلع - ءاَنب ْق ةلكاف 4ب رايخالل نك 5 06 هعوقو

 تاماركلاو قراولا ىف ةدئافال ذئنيح هنأ مثوملا هليقأم ىلع كار دنا (:(

 » نيعيلا ةدايز ىشهو ٠ أذه نود مأ ةدئاف امل لب لوي . أ م اهملع ىدب الهال

 ابهأو برلاب معلاو ةريصنلا عاسناو 1 نامالا رون فداضت ردضاا جرشو



 (قرشاعلا ةلالملا زنسلا ىاثلا ,ليلدلا 1

 "«ىتاكشإلف ءاذي ظاوشيف «كالذ ديتحاو أ( دقاق ادويلاإلا ىف قيلت نإلو. كيفي نزع

 مكح هب مطقي نإ حصي / هنأش اذه ناكاامو . قاب مهولاو أطحلا

 ثيداحألاو تاي الاف ىيغلا عالطالا ىف أدوادعم اهل دعب نقل ناك قافلطيأ وي

 :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نم ثيدحلا ناك« هللا الإ هملعيال بيغلا نأ ىلع لدت

 لرتيو ةعاسلا ”ملع دنع هللا نإ. ) الم مث هللاألإ ناسا سم

 تنكفلا: مانعا قشور ا) *:ةعرمتالا ةيآلا ىف اقول 5 "12 زا ل رجا ىلإ ( تشل

 قطب هاف سيغلا اع ) هلوشا رتب الا ةينالا'ىف .نيلسرملا ىشتساو ( وذ الإ اسما
 مكحلا ىلع. مادغ نم ىقبف !:ةيآآلا ( كونسر نم ىضترا نم الإ ًادحأ هبيغ ىلع

 (ةلسلاب ماع ء م لطيل هللا ناك امو ) : ىلاءث لاقو . هملع عانتما وهو « لوشلا

 توف 0 الإ لقا ندر اللا كا ونبك |! قامو لل لق ).:.لاقو! ةيآلا

 دقو ( 8 ىلع ةيررفلا مظعأ دقف ٍدغ ىفام عب ف نأ معز نمو » ةشياع

 53 ةحص ديفي وهو ؛ هللا لاق: َْف 0 رامخ الا كاش تةيواع

 ناك اذاف . باتكلا اذه نم مومعلا ؟”باب ىف رم امدح «رهاوظلا كالت نم

 مهيلع هللا تاولص ءايبن الا عم اوكر تشي نأ نم ءايبن الا ىوس نم جرخ كلذك ظ

 تابيغلاب لعلا ىف

 قاب مولاو أطخلا ناكماف اهيف مالكلا ضرفي ىتلا ةيئزجلا هذه ريغ ىف ىأ (1)

 ال و اهتم دو ا! هيلع رآر اهتيدج اهإ نمالا ثفيتك< ل ةيرملا هذهرق

 ايؤرلا الو فشكلا ال ء دوجولا عجرملاف

 بتك ىف عراشلا دصق ىف بيغلا ىنعم قيقحت نم هيلا ريشي ام عجاري (؟)
 ريسفتلاو ثيدحلا

 لبوط ثيدحنمض ىراخبلا هاور 2

 اهظفل و . نامبالا باب ىف لسم ةياور ظفللا اذه ىلا تاياورلا برقأ (4)

 ( ةيرفلا هلل ىلع ملعل ادهن انكلاول نركب اه يح هنأ عزب نمو
 غيصلاةهجنم اينآنوكي نأ مزايال مومعلانأ وهو . هنم ةسداسلا ةلأسملا ىف (ه)

 ىنعملا عقاوم ءارقتسا ةبج نم ىت الاوهو ناث قيرط هل لب



 دلل موصعم قح وهف لوسرال تابيغملا نم فُشك ام

 نع هوئيشاف كاتجاور كاوحأ اهلها" كدي لإتا 7 ه نايس

 :دالا نهاعإ ءدتكوتل اذكو اذك ناكو هتلاو تيلي. كتل لاق < هنا . .اف؟

 نب رم ةاشقو كن هه هبيراح اهار / ةحراخ تنب نطب ود“ :نازنق ١ الا نش

 فعللا يلقى 8 + اًوتلقتا ريثللا ىلع ا 6 0 هنادن ق باطكلا

 ةافيلبلا بنتك للا تاه ءلبلوا قيد روش « تبغا هذ قدك عالطالاو

 هلا ىلص ىنلا نع ةثارو مكحلا نايرج كلذ ىفتقيف . هيف مرابخأب ةنوحشم

 . لطو مللع
 8 ! ا

 ةقدتلا ههه ماسلاع مسلت ودع ةلامملا ىدطب هلاك سب كلل دل ل ا

 كر رقالا ةهدلامملا نكح ا قا ١ لكلا ناكنإؤ

 عع 3 2و تعم ع 1 م ةيلع اهلل ََن : ةلاذلإ ةزعسلاب فو كتم ةسصعلابر ني ورز هيلع اذن ل0 ىنلا ا

 دوا دب اموصعت ةهوداعلا دارج الا وب نفاع 0[ لا

 ؟كالذرتب هليل هلا ىضارف تا هلمعك لع اقبال هنابللما و ا ل

 كي 0 8 يم ا 1 مو ابور هيح ند ه4يع ريح ا أ هد مكحام لكف

 موصعم ريغ مهمم دحاو لكف 2 ”هتمأ امأو . لجو زع هّللا نع كلما هيلإ ىقلَأ ام

 40200 0 كور كوكس نأ روحو, نايسلاو اطلضاو طلخا هل

 عرشلا مح اهلطبأف 60
 ندا لم زوجب ال ام باب قالا قناع هاور )0(

 نيك رشملاعمطروتو ٠ قأ اكناميلكلا شيم أدئاق ناك منز نا ةيراس وه 2

 لبجلل زيحتف ٠ كانف هصخش عاذإو هعمسف ؛ 0 هأدانق مازمالاب م مهتكر و َّى

 0 ةمال نع ىدحاولا ةصقلا ج رخأ : ث ثيلا نم بطلا ردك قفالاك ان

 ءايلواألا تامارك ىنوا زءالا باو نال قبلا اج رحأ و عع هبا ملسأ نا

 ا انلعحي ةزجعملاب هديضعتو . قدصلا الا هتاذؤ هنعرددي الف 4(

 عونا ند ةراع ةاطاخا داما َْق 4 متأو اذه نود عسوأب م دكا مدعت 6 (

 ثيدحلا ف مدعت م”ناطيشلا نم محلا ىأ 3(



 ( ةرشاعلا ةلأسملا ) ةنسلا ىناثلا ليلدلا م

 ا ف بأ هو ككاو ءدب ىف عقو كلذ 0 ٍإ 8 0

 هترتخأف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انيتأ ايل دآ 1 57 لاق جاني زير هللا انت

 2 ا راظططللا ورع إو نأ لالا ثتيخللا 7« ىلا داع نإ ة::: لاقق ايؤران

 ا 3

 ؛ايؤرلا ىلع مالسلاو ةالصلا هيلع '” خل «تبثأ كاذف دجلا هل » : سو هيلع

 ا ملا ىفو . ناذآآلا ظافلأ ىف ركحلا اهيلع ىنب و قح اهنأب

 هلآ! كتذلع 0 هلا ندانا د لاق: فرعا مث ًاموي سو هيلع هللا ل هلل

 دلة مل ل سارع عاف لسمك 2 1

 ل نتأو و كن 00 ” ءىرما كح اذهف « ىدير نيب نم ا

 اذه قم ربك نصير ف طداتمالا

 د ةاعاعملا كفاك ١ ف الفك موك ك6 ادق: لوفي نأ : لن اقلفاادخ

 اذاف : انمعي همعي امو . انصخم سو هيلع هللا لصاشا" لوس ضخ اد

 هعالطا ىمتقع مكح نأ عالطالا | 5لا لهأ نمنأك نم لكل كا ٠

 مل هايإ امل “49 اهف ةثئاع هتنب عم قيدصلا ركب ىنأ ةيضق ىلا ىرت الأ « هفكو

 ىراخبلل ىرخأ ةياور ىو . ىذمرتلاو ةثالثلا نع ريسبتلا ىف هجرخأ 01(

 1 ربشأ ىهو ( تاطاوت )
 دا ور حم تع 0

 ا ف ا ىنمرتلاو دل 2 5 برخأ 0

 انه امع فالتخا ةممب زخنبا ظفل قو ٠ هل 1 )0(

 0 م :أوملأ ةلاران امس كلا 00 كك م5 0

 1 0 ل 0 ناقل ءازمل م

 اةسو نورشع رهو (8)



 8١ ماوضعم قد وهف الوقنا تابيغللا نم فك ام

 لاو غور قا كا نع كاللا هب د كلذ 0

 هنااا ءرمح لامعالاو تاداقتعالا ىف هيلع ىنديرو هب جتحم ربتعم كتالدق"ءناكاام

 خجول هو مطلي ادورن ةييمفل ارا يروم 3
 ١

 لو ا ا 6 مداغلل قراخ هحوال بسيغم ىلع عالطاو 0 5 3 53 4 هسفن كب

 2 مث هلع نككترو كنلغ جاجتحالاب لوطن الف مالكلا اع الا

 ا لوح اندر 1 هلع

2-1 

 5 ىعور 3 ىف ٍسدقلا عد ذإب 0( ا 5 هلاثف

 ادبف اا ١ كلت اجو ا اوُمتاف اهقزر 0 لس توم نس

43 

 5 ولا 5 مالسلاو ةراتسكلا هيلع لاقو 5 سآقنل ل 5 ىلع 0

 ع 5 3 . .٠

 ص ثيدحىفو «"”رباوملا رشعلا ىف اهودقلاف ؛ اميسنف ىلهأ ؛ :ظفيأ مث ردقلا

-- 1- 

 ارد ا هدفت ميسلاوف تطاوتدق م 5 ا

 وه ( هسفنف قلأو) هلوقو . مالكلاب ن ا م 01١

 ملع قاخن انورقم ءاقل الا نوكيو . هتراشإو كلملا ةرابع نودب نوكي ىذلا ماملاآلا

 ةلاشالا و هيفاشملا ىف د هندرلثلا" نس كراشم ردعلا انهو) هلا هيف هلا 22

 ةعيطق ةجح ةثالثلاتناك اذلو ٠ كلملا ةبطاخم هنأ ىرورض لع قلخ نم اضيأ دبالا
 . محلل هاا ونصر دج رايز كرا رهاظ ىحو ةثالثلاو . هريغ ىلعو هيلع

 نسب ضراعتلا دنع حيجرتلاب ال . سايقل انين اعانى: ديا لصمت ملناو :

 هيلع هللا ىلص هريغ "يب راايبخالا فان ركيامال رب رات الط وس ١

 ىنطاب: ىجو داهتجالاو ٠ « ٍلسو»

 الو) ةدايز رازبلل ىرخأ ةياوز ىفو . ا تال |! 6

 ( هتعاطبالا هدنع ام لانيال هلل ناف ؛ هللا ةيصعمب هوذخات 3 قزرلا .اطبتسا نلمح .

 ل د عم ةعورشملا بابسآلا ةريشابم بلطلا ىف لالا

 روظحب ىف عوقولا ىلا ىدؤي الثث'
 ظفللا ف فالتخا ضعبب ىذمرتلا لأ بلا نع نيستا قارا («)

 5 م 3 بج تاقفاوملا



 (.2 ال10 يلا ىاتنإا زيادلا 5

 1 لك جامعا مهسفنأ مذخأو هل مهتعباتم ةدشل وه امإ و ؛ كلذ ىف ةيزمال"

 هةموو ( ةودق دحتنإ نأ 2 ةب املا هده ناكنمو : قالا طلو هتناجح عم-

 نتساؤ ييده ىدتها نموأ ةباحصلا ىلا ةبسنلاب ىنعملا اذه ىف كلام غلاب الو.. ةلبق“

 هل نيت عاما نور كلل ناكر هنا ا تالذا ىف .مويعل ةودت لاننا لد م

 نمد أ ةودق مهلعجو مهيلع هلوسرو هللا ىثأ نمل هعابتا ةكربب 0 نودفع
 لا

 مث هلل الات نإ الا هَ 0 بز -- كنغلوأ ع شنِع اوضر 9 منع هليأ ىصر 0 ٠

 د ةرسشاعلا ةلأسملا

 يح ياك 0 ل هيلع 0 0 لوس 4ب 0 1

 ف هع ع 3 هيلع 2 2 اعءا | وهس ل هب نا يف هيل لمثعم ؛ قدصو ىعح-

 تتار ٠ 9 لاق اكو هف ىهموأ رمأوأ اكح عرش اذإ هنأ اك © 2ال أ كَ 5 0 6 عاب كولا ا 0

 نيعباتلا : مهضخبأ نم ضغبو مهبح ىلع ثعاوبلا اعررفأ ناك ناوواذدع 01(

 "60 2 لل دسالا زغ نأ لاةحلا نم نضغلو سو هيلع هللا ىلص هبحل

 .ةيفلكتلا مهلاوقأو مهلاعفأب .ادتقالا ىف رهاظ لو'الاك عبارلا ليلدلا اذهو-

 يا الاال

 هلا ككل يتلا ى ىداصائيق دك لقوا قبولا كلانا نإ لاقااذافال

 ربخلا نومضم ىف قداصو اذك

 محل هلوقو لخنلا ريبأت ةلأسم ىف لسم ثيدح ىف درو ام اذه ىفاني الو (6)
 انأ امنا لاقف هل كلذ رك ذف تصقنف هوكرتف ( آريخ ناكل هوعضت ملول مكلعل )

 امناف ىأر 6 رمأ اذإو « هب اوذخع مكتيد 00 ,ىثب مكترمأ اذا رشب

 مثدنع . ةداع ىف كشلا باب نم وه امنإو ؛ ًاربخ عقا راق ربل اديك كاع( لقب انأ ش

 ّكلعل ) هلوق نم مهي ام وه اذهو اهوب رج مهل لاق هنءاكو ًايداع ايس اهودقتعا

 ىف مييلع ةروشملا باب نم وه لب« ًامزاج اربخ هركذي مل وهف ( لا هوعضت ملول
 رابخالا هب دصق امب الو . ةيعرشلا روماآلا نم سيل ىداع ببس ىف ةبرجتلاب ذخآلا»
 هيلعي رمأ نع



 1/4 املا عجري.و أهم ل م

 مط اوفرعاف « هنيد ةماقإ واهي ةيحصل هللا مراتخا اموق «الاح اهنسحأو ءايده

 مك اإ) : ىلعلاقو «.يقتسلا ىدهلا ىلع اوناكمهاف 6 مهران ىف مجوعبتاو « مهلضف

 ( ءاصنالابال ؟تاون اكل اوشا منك ناف : لاق مث . لاجرلاب نانت.الاو

 ”لوسر نس ): لاق زي زعلا دبع نب رمع لوق كلذ نمو ٠ ماوعللالءاماعال ىهن وهو

 : للا تان قريع يكادعلالا كوالا زنك سو هيلع هللا ىلص هللا
 امم رصنقسا نمو ؛ دتهم ا . لمع نم . هّللا نيد ىلع ةوقو « هلا ةعاطل لاكتساو

 رجمزسأر ار اما وورش را تايلر ع عبتا اهفلاخ نمو « روصنم

 4 ل راق تنيح و م ري

 ! ثيدحلا ( دتهم اهم ىدتها نم . اهفلاخ فر طنا وي

 م ا + ايران 1 0 )لاق ة ةفيدح نعو . ادح دل كلام ناكو

 دوعسم نبا نعو ( اديمب الالض ملل 0 نإو ءانيي اقبس قبس دقف

 7 نا ا 0 انزان1ءاوعبتا ) لاك

 نم ءدهأل نإ 5 دمع لاهف 5 م الهو 6 6 8-2 5 لوهي ودحسملا ىف
| 

ِِ 

 كمر ئعلا اذه فران الا“ ,لسأ مار هد زي مدمر نا ا

 ٠ وهو دان اليلد كلذ نم كيسحف : اهداربإ

 جلا نما مهب باجيإ نم ثيداحالا ىف ءاجام ( عبارلا )
1 

 نم نأو «

 هيلع ع ىنلا د لو مهضغبأ نمو 4 سو هيلع أ ىلص ىنلا 0 لق ني

 داك ط 2 جي هورواح 5 9 0 ةهح نه كاذ امو : 9 مالسلاو ةالصلا

 هيلع اوعمجأ امف رهاظ )١(
 رك ن1 عال نم ةريغ رج |!نيكت كوي ار دلل مالكلاا ذه ىأ 60

 نيعقوملا مالعأىف
 مهبحأ نف ىدعب اضرغ موذختتال ! ىاحصأ ىف هللا هللا ) ثيدح ىف اك ()

 هخرات ىف ىراخبلاو دمحأ هاور ) حا مهضغبأ ىضغببف عهضغبأ نمو : مهبحأ ا

 ثيدحلا زومار نم ها ةيلحلا ىف معن باو تدمر



 (ةكئاتلا ةلأبملا) ةننلا ناثلإ ليلذلا //

 .نأ لبق دهتحملا نأ ىعفاشلا“ نع لقت دقو . هيف :اورظن امف مهعم رظنلا نع الضف
 ا اع 0 للا
 ىباحصلا ىف هع لويستلومو يح جل 4 ةياحملا ديلقت نم 1 ل دهمج

 كاذ م ا هتحح1 هترصاع و نّم.لوقل ثيدجلا كرتا بك

 مردق مط فرعلا

 هد نك دا نايتدي الئإع مهتعباتم فصوو حلاصلا فلسلا مهفصو دقف اضيأو

 نعفا“ «نيدلا نلف نوي ردنلا 00 هفرعلا ملام 06 لاق هنأ ريمح نب كيعس نعف

 كربأ اوناك" مهنإ ه: لاق'- سو هيلع للا هلي هك اع 0155 وو عساكم

 5 ىلص هيب ا مهراتخا اموق « 2 يللا كالا ا ا دوب ةمدل | كنف

 ىلعةبعكلا بروم مناف (مهقت ارطو مهقالخأب اوهمّستف 2 مسو هيلع
 2)» د طارصلا

 نعو « مكدنع لضفل مولا نعى ءىث مكل رخدب م : لاق ع هاربإ نعو

 ىركعلف 0 مكلبةنمقي رط اودخو ءارقلا مالا أوقتا ( لوش ن 00 ةفيدح

 الالض معالض دقل الامشو انيع 0 مقبس دقل هومتحبتا نم

 2 ىلص ليغ اما نا ا مكنم لك نم ( 9 دوعسم نا نعو ) رد

 ا! 21: اهلك تاولقأ و ءااتلعاا ةعأو كاب واقدم الانهار اءاناك هي 0

 ةاحضلا هدم ف ىذم الا مالك نم 0 0 اذهو ها ابملا

 ىلا هلوصوو هداهتجا لوصح دعب ديلقتلا هل زوج ال دبتجلا نأ ىلع اوقفتا ال

 انه هيلا راشأ ام اهنم :لاوقأ ةعبس ىلع اوفلتخاف داهتجالا لبق امأ. هرظن ىف ىلا

 حجرأ نوكي نأ طرشب هريغال ىناحصلا ديلقت هل زوجي هنأ ىفاشلا نع لودملا دو

 نشا رعلا لامر ل انطي رج دعا لاو . ريخن الإ و : مهنم هفلاخ نمت هرظن ىف

 اتلطم عملا ىدم الا راتخاو .هب ىتفي |امفال هصخب امف زوحب

 دج مل اذا هنكل , مهلو هلال نم هدنع حصام كرتي مل ناو وهف ىأ )0

 نيعقوملامالعأيف هلقنامهي وةيف اذه ىلا فاضي امتو ء ام د هديل تح ردو كنان !١

 .فلاخ ام ةعدبلا هلعج نم عيبرلا هنع هاور امو ةيدادغبلا 1 ىف ىفاشلا نع

 كسلا لجعل ع انرثا وأ "ةس را "اناتك6

 كلذك مالا ناك نيدلا نم سيل 'هنا اولاقف ايش اوركتأ اذا ىأ' ()



 اا املا عرار لسإ كورلا قال ل

 2 اط لمح دقفءلي واقألا حي حرت دنع ةباعصلا اومدق الملا روهج نأ( ثلاثلاو

 دعب مهضعب و«اليلدةعب رالاءاقلخلا لوق دعمه ضعإوا اليلدو ةح> رهعو ركب ىف لاق

 6 م اوال هذ نقوم كتل 3 ورب

 كرا, ىلا :كفاضتةي ونا يش تاهنواح د حجر: نإو -ءارآلاهذهو .ةنسلا

 ةفلاخنوب ام مدعب نمو نيعباتلا نم فاخلاو فلسلا نأ كلذو « ةلأسملا ىفدمتمملا وه

 رئادلا 1 مولع ىف ينعملا اننيدع انامك لاو“ مهقفاوع نوط ا ميال

 5 ا مدحتف « ني ريتعملا ةعألا نيب

 ةوقو « مهميظعت ْ 7 اخ ىفو 'موسقأ ىف اةدعتعا: اذ "اللا كلاذامؤرت ةءاجملا

 ممديلقتو مما ٍ ل أو . ةعب نريغلا ناكل 171 ' ممريغ نود منجا

 5 مكذخأ مه 0 هنا رمع نا َّع عفان 2 اع

 ر وهشم ةينق لاقوالسرم 0 هجو نمو 000 رع نأ تيدحن هم قبلا

 ءافشلا | حراشلقنو ريرحتلا حراش لعن نب , نكمت قفوتلا يصوت

 ( ربعو ركب ىنأ ىدعب نمنيذللاب اودتقا ) ملسو هيلع هللا ل اص هلو : 1 0

 امهعامجا نأب لاق نم ليلد ه- هن يع .ةفجلو.ىدمولا روب هاك نيل

 قالطالا لع ةيباحصلاو أ 1 ,كشارلا اناخلا م كيمس َّق ةقياسلا ع ثيداحالا ٌّى مو عامجإ

 ىراخبلا مجأرث بقع ًاريثك كلذ ىرت ا؟ 6

 املاط مهنأ اضيأ هضراعيو بق ال مول ميال هنكنلو بولطملا وم اذه 6

 نأ هيلع لوعملاف كلذلو مالكلا عوضوم ىه ىنلا ةيداهتجالا روم الا ىف مهوفلاخ
 قافتاب ةباحصلا ىلع ةجحن س ل هنأ ا سيل ىناحصلا بهذم-

 هش عارنال ام كلذف اهملع أوقفتا ىلا مهتلسبذخاألا ب وجو ةلأيملا صر ناك ناك

 هيلع لمعلا 6 اما ضرغلا.ناك نإو هلا 2 نم لف ماخلا عاونأ مهأ هنال

 دنع هنأ لاقيدقو ديتجماهب ديقتيىع نسما لملم ندد !دهفر هلع ل ردت مل نإو مهدهعف

 رهاظا صوصنلاوداح" الا رابخ اك اهسفنفف ةجحابن وك نع مهتلس جرخت ال مهفالتخا
 را ىلع فوقولا مدع عمو: حييجرلا ىلع امقوتم اهب لمعلا نوكيو

 قاحيصلا ةنسنضرغلا نآب.ةلأسملا روحت نضراختلا دعا ناشلا رهو تلا ر]

 عجريو اهيلع لوعيفداح الاربخك ةنسدعت مهنم عامجالاعضومريغف العفوأ ال وق



 ( ةعساتلا ةلأنملا ) ةنسلا ىناثلا ليلدلا ذه

 لت دعت أ" طيمو_ مهاورعي قفاطلي ظمأ رج يأ[ ةباجصلا "ىلع قلطب نأ [حصيف

 اناس اككع ورع رغب _ىدتمت مهلمعو ؛ ريتعم مطوقف تدق اك اذإ و « قالطاب

 "انوفا يملي رتل | لاي كنك ٠ رفا نا تالا

 أوقكوتت ن :يدلاو : هلوق ىلا اير هللا ( نم. دخت نوعي مطاوم َر مهرايد نمر

 كلذ ءايشاو . الا ( نا الاورادلا

 سلط ا نيني ناز“ ميعانإب رتل يسر ثنا ل1 ايفر ءاجبامل/ ناثناوز

 ني.دشارلا ءافلحلا ةنسو ىنسب ؟يلعف : هوك ا :هيلعملا ىلدىنلا ةن 0

 ملا هلوقو 7 » ل اهماع 0 نع نبيدهملا
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 ]ال9 < لاق © هللا لورا م نفو اولاق ةةدحاو الإ رالا فا ك7 ةقردا نيدو

 5 0 3 حلصيال « حلملا لثمىباحصأ» : ناقل ىناحصأ م

 6 نيلسرملاو نيببنلا ىوس نيلاعلا عيمج ىلع ىناحصأ ر اتحلام هللا نإ 0 اضرأ هنعو

 قو ٠ ىناحصأ ريخ مهلعشل «ايلعو نامعو رمعو ركل ةعبرأ مهنم ىل راتخاو

 كا ىلاحصأ 3 رامخألا ل ضعب ىف ىوريو 0 4 مهلك احصأ

 هانعم ىف امم كلذ ريغ ىلا « مج. دتهأ ل لتقا 1
 للا د تت ل ل1 تل ا ب اا ا لا د تال ل لال عل ل تت تال ل و ل

 قدمت و رواد أ دارا ىذلا ثيدحلا نم ةعطق 220

 نمو . ةبراقتم ظافلأب ةباحصلا نم ريثك ةياور نم ةريثك قرط ثيدحلا 0
 حيحص نسح هنإ ىذمرتلا لاقو دمحأو ةجام نباو ىذمرتلاو دواد وبأ هاور

 :قزارلادبع ىلا نيدانساب ةطب نبا نع نيعقوملا مالعأىف ةيزوجلا نبا هاور (؟)
 ىوغبلا ةياور اهنم سو هللا لص هنع نسحلا ىلع رودت ىرخأ قرطب مث

 انه امع فالتخا ضعبب ىديملا نع نيعقوملا مالعأ ىف هلقن (4)
 فرعي مل ثيدحلا اذه نا ريرحتلا بحاص لاق امل ةرابعلا هذه ىف هب هاج 0

 ثيدح : دمحأ لاقو . لطاب بوذكم عوضوم ثيدح : مزح نبا لاق هحراش لاق

 ا مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع مالكلا اذه حي ال رازبلا لاقو . حصيال

 امرا ,افشلا حرش ىف ىلعالنم لاقو ها 00 ةحص ربلا دبع نياازرمع ىنأ

 لماكلاف ىدع نباهاورو ةجح هب موقتال دانسإ اذهلاقو رباجشيدح نم ربلا دبع



 7 0 مسح ؛(لؤكرلا هنالك ةباعتملا ةيي

 مدنا 1 هل ) اينابو ع 5 ١» ساشا مدعي نم ومع 00 1

 7 لودسرلا نم كلذ ىتلت قرأ مهناف : اناظحلا لومش ىف لخاذ لوأ ع

 مهريغ نك لوخدلاب و مها 62 اًثلابو 0 ىحولل نوارساتملا مثو 6 مالسلاو ةالصلا:

 فصولا ةتباطف . مالإ نوكشلا قع كح اوفصو ىلا فاضو الا ذِإ

 ةباحصلا دعب نم نإف اضيأو . حدلاب مريغ نم قحأ مهنا ىلع دهاش فاصتالل“

 ةياردو ةياور مهمع هاا « مومعلاو قالط الا ىلع ةباحصلا اودع ةنسلا كهأ نم

5 2 
 تحص نم الإ مهنم او ربثعي م ربع” فالح 3 دانت الو ءان مسا ريع نم

 « مهريغ نم حدملا كلذب 8 عبوكل ف لام كلذاؤ# ةةقلااؤع تعي رتك

 اباطخ سيل اونمآ نيذلا اهمأك هافشلا باطخلا نأ روصنملا بهذملاوه 5 (1)

 افالخ « سايقوأ عامجإ وأ صن نم جراخ ليلدب مهدعب نمل تبث امبإو . مهدعب نمل

 . صاخ ىلع ماع فطع ( سابق ) لع فطع ( رخآ ليلدبو ) هلوقف . ةلبانحلل

 ىف روك ذملا ليلدلا دوجو مهدعب نمل هتيدعل ىف مزايال هناال . فيعض باوجلا اذهو
 جاتحي كلاثلاو . ديفيالىناثلاو . دوجوم وهو . فاك ىلكلا ليلدلا لب . ةيئزج لك
 نع ىبنلاو فورعملاب رم الاب لاكلا لع اوفصتي مل الثم نيعباتلا نأ تبثت ةنبب ىلا
 ةناحبصلا نامت ككل

 فالخم هنقانخاالا 4 ق1 ولاكملا اذه نعد نو لها ورك

 قسفلان ال.« لاحلا.لوهجينع ذخؤي الف : اولاق ةلادعلا اوطرتشا املوهنأ عم . هزيغ

 نوكي الو . قسفلا مدع نظ ققحت ىأ , همدع ققحت نم دب الف لوبقلا نم علام

 ةلأسملا نأ ىلع . هريغو ىناحصلا نيب قرفال هنأ اذه ىضتقمو ةلاهجلا عم كلذ

 نعل اني ال#ل ودع تءاحصلا نإ .نئاعلا رك لا م ع تناول
 اذإ/ لنا ةةدايشالاك ةءاور ىف ثحب الو بيقنت نودب ةيلسم ذخؤت لب« مهتلادع

 هلوسرو ٠ نيملاعلا بر ةيكزت مهيف ]بقتال فيكف انمدحاو ةيكزتب انضعب ليدعت انلق

 دب الف مهريغك مث ليقو.لاخلا لوبجملا نم ىناحصلا ريتعيال هيلعو ؟ نيم هللا: قداسلا#

 ليدعتلا ىلا جاتحبف . ابلبق امو ناهثع ةنتف دعبانم نيب ليضفتلاب :ليقو : ليدعتلا نم
 ا كحبم لع كخبملا اذه! قبب نأ هجر عدلان جداقلا هود نو هاجت

 . قاف وسقف لول دلل للاب 1 را



 ( ةعساتلا ةلأسملا ) ةنسلا .ىاثلا ليلدلا 17

 د6 ةعساتلا ةلأسلا

 ليلدلان مو . اهيلاعجري و « اهيلع لمعي ةنس مهنع هّللا ىضر ةباحصلا ١7" ةنسس
 مقا ٠ :اروعا تلا ىلع-

 ابيلاعجري امو ةلادعلاب مهحدمو « يبرد ا هن اه («اهدعأ)

 م انلعج كلَذكو) : هلوقو ( سانلل تَّجِر ا ير مكر نات لوقك

 ىلؤ الا موف ( اديهش كيلع را 0 0 اونوكتل الكسوة

 ناب رجو « لاح لكى ف مهتماقتساب ىغقي كلذو « مماالا رئاس ىلع ةيلضف الا تابنإ.

 لدي كلذو « الطم ةلادعلا تابثإ ةيناثلا ىفو « ةفلاخلا نود ةقفاوملا ىلع مهلاو>أ

 كف لا هيلع تلد.ام لع

 مدعبنم نود ةباحصلااب صن الف ؛ ةيحلااو ماع اذهنإ : لاقبالو

 « صوصخلا ىلع نوبطاخلا مهمأ ىلع ءانب م ل 6 "لوا » لوقت ان

 كابقلا [عاذإ ىلإ( ةلمعلا هسلا دارلا نأ ىاثلاو لَو هلا 0 1 22

 ىتلل ةنسك اذه دعت اناف ةفلا الو: ةقفاؤمال لوسرلا نع ةنس هيف انل لقني مل المع

 ريتعم مهلوقف ) دعل هلوق نوكي اذه ليعو هيف مهم ىدتقنو و ملَسو هيلع هللا ىلص

 الذ م كلذو . قيرعتلا ال قيلكتلا لوقلا لوقلاب دارملا ( هب ىدتقم مهلمعو

 اا صوصخم ناكم ىف ىلي و ا درا

 عابتاب رمآالاو مالو الأ الذدلا قف كلا دخلا حدملا اوف دل وأ اعلا و لالا

 تلاقا) ملدا الأ"! لارا احلا 101 كلذ نادال اقل ليلدلا ىف مهتلس

 1 اطال نوكت اعأأو مههاذموممئار اب نحالا ةذانف نم ل

 ىأر ديؤي هنأو , مهلامعأ ىفمه ءادنقالاو مهئارا نم معأ وه ام فلؤملا دارم نأ

 ده الا ماكحإ ىف نيفرطلا ةلحا ةلامللا عجأرت (ةجح ىباحصلا بهذم ) نيلئاقلا

 دل قبر رات مانا را اناسلا 22 هر حو ءاعملا اذه ورشا 01 حضوأدقو

 هفلاخم ملو مبضعب لاق اذإ امف مالكلا لحم لعجو « انه فاؤملا هيلا دصق ام ىلع

 نوكي له دحا هفلاخي ملو رهتشااذإ هنأو « ربتشي مل مأ مهنب : امف ربتشأ ا

 امف هلك اذهو طقف 1 ياا فا ؟ اعامجإ ريتعي مأ طقف ع

 الت نادك" ش«نقت ةفأ ئتفل



 4/1 ىلوأ لعفلاب ءادتقالا ناك لعفي لو هريغ رقأ اذإ

 0 تاو « قوقملا عطقم لحم هن إف « ناك

 هف لب 1 رظن ريغ نيناوجل | قلظم ىل اع لمبأل ر ارقنالا سفن أ لصاخللاو 1

 نوكبالام هنموءةفر ل تاحامملاو تاك ةالا وح ٠ تادكت نكي

 ةلثمألاك كلذك

 0 ا 0 اي دي ا ناف

 ةفلاخملا نود « ةقباطملا 2 هيف ةحصلا

 ريغ ق دعي ىذلا ظفللاب :قانخو نلف احل راسلوا دع 7

 دحلا ىف طايتحالا ىف ةغلابم اشك ماقملا اذه

 محلا صوصخ نيعي رخآ ليلد مضو ىأ 6

 . زاوجلا قلطم ىف مالكلا لصأ نأعم ؛ تاب ولطملا ةدايز هجو امرظنا (©)

 ررقت املاقفاوم ناكو . هيعونب حابملاو تابولطملا لمشل نذالا قلطم هلدب لاق ولو

 ديمو ) هل رق ساب | لا ١ دف جرحال هنأ نم زارقألا هدفي ايف اننا

 .ىنعأ حابملا نم ىناثلا عونلا نم ىه ىتلا ( ةروكذملا ةلثمآألاك كلذك نك

 هيف جرح الام

 .لوقلا مضانه ىهو . ماقملا امضتقي ىتلا روصلل ليمكت : ةلأسملا لصأ لباقم (4)

 رارقالا ىلإ

 -+ لاقف ما ررق دقو . رارقالل لعفلا مامضنا ةروص ىف ىأ (ه)

 لع. لوقلا ءاج له لوس ][6 نأ ىدلا نفل لا باول لعفلا ىلا رظنبف )
 رهاظف رالي كوتا: هيكغ اك ءاح مأ هل رارقالا قفو

 ةفلاخج روضت فكر كلو لإ طم رإ 26 ل ا مكحلاو

 ذخاللا ز وجب ثيحح ؟ ةضراعملا هذهعم نيايلد اهؤاقب روصت تبق و ؟ لوقل ادد

 لوقلاناكاذإ الإممللا ؛ رارقالل لعفلا ةفلاخع ىف قبسام ىلعاسابق . جرح الب امهأب
 .كاتحاب] الو يفلكملا يال حيرصتهيف سيل و لوسرلاب اصاخرارقالل فلاخلا

 نو طقفيم لك لآل هدا لك الل رارقالا عم هنا بضلا ةلًاسمىف ضرف اذإ اك

 ةقيرشلا هسفن_ هفاقت دنا .ةلعلا نأ ناد نإ



 لالا ةلأسملا 0 ةنسلا اا اتا كوبل. !ا 14

 2 ا اعفلا كلذ ا هريغل هرارقإ هقفاو اذاق ؛ عا مقوم عقاو
 تبثم دئاز ليلد رارقاالاف « لعفلاب ءادتقالا

 1 نإو. ض راعملاكك رتلافةحصلا ىختقا ناو رارقالان اف«هقفاوي : اذإ ام فالح

 .لعفلا نع مالسلاوةالصلا هيلعدفقوتل.فقوتلا بوشهيف ىمر دفف ةضراعملا هيف ققحتت

 4 نطلتلا نع نط قع 1 نك نإو وبلا عامس نع هضارعإ هلاثمو

 هترضح ةياعاذ اوما ا نوندحتي عا - ةلاطحسأ ف جرح نإو

 أ ةجاح هلل ىفاتابلدلا كلذ نس وهيك ذي نكي ملو ؛ كلذ دنع مسبت ارو

 .ىذخ » : اهلاق ةضيحلا ةراهط نم ةلأسم نع هلأست ةأرملا هتءاج الو « هنم ”دبال ام

 او اهيلع داعأف ؟ اهيربطتأق بكو : تلت ةكشسمم ةصارف
 راف 6 حرشأو حرصأ وه ا اق ةارآ م 6 تت ا ا

 نيتي! اذإ ئعارم اذه لثق. ا حرشلا ىلع ةشئئاع

 فيك ماهفالا الإ نكمي الف نيعت اذا امأ «زئاجلا باب نم يي

 هرارقإو هلعف عومج ىف ملسو هيلع هلا ىلص هب .ادتقالا نوكعنأ عصيإلا 0

 عطقأ و ىوقأ امهعامتجاف « لقتسم ليلد امهنمالك نال . لعفلاىف هب ءادتقالا درجك

 هناف اًضيأو . الثم ةيصوصخلا لمتحت لازال هدحو لعفلا نأ ىرت الأ ؛ تالاتحالل

 .سيل هدحو لعفلا نآل ( ىمأتلا بتارم ىلعأ نع طاطحنا الو ) هلوق عم قفتيال
 .فلكملا نم مئاقلا لعفلا نإ لوقي نأ ديري هنااكو , فعض ةرابعلا قف كلذك
 امرأ تنم لبلد هال رارقألا كلذ ىبع ديز. و حيحص هلعفب ءادتقالا ىلع

 ثاعب ءانغب نيتيراجلا ءانغ ثيدحف مدقت اك )0

 00 ع ها لع ىلا تيلاجر لاف عسا ىحر هكا 627

 رزما | كاع و اةجر رعسعلا قر نشا هناا ناكر ا م ةناع نم ركل

 ا ل امرو . تك اس وهو ةيلهاجلا
 فاالتخا ظفللا قري اشلار داواك أو ناخيفلا ةالوز ثم ذدنللا )4(

 ١ ؛ ةيطغتلا تدروننأ رظناف . هبجوب ضرعأ هنأ فورعملا (5)

 ,سفن نأ وأ . ماهفالا هيف نيعتي الف , زئاجلا باب نم ةصرفلاب لمعلا ىأ (1)
 ازئاج دعو هيلع نيعتم ريغ راص ةشئاع وهو هنع هب موقي نم دجو امل ىيفتلا



 55 ىلوأ لعفلاب ءادتقالا ناكل مشي و هربغ رقأ اذإ ( ةنماثلا ةلأسملا )

 ناككاغإو . تالذىم ايش ؤه لفي 7 ' 0 0 راض راه لقا 1

 دارأ اذإ ناكف وزغلا ىلا هحوتلا ىفو « *"”ءام نم نحن » : هلوقك « ةيروتلا هنم

 نذالاهموهتمىذلا (”لوقلاب ءادتفالاف كلذت نآك اذان 6 اهرشب " ىو ةورغ

 نسحأ مالسلاو ةالصلا هيلع ىننلاب ءادتقا هكرت نإ و « هيف جرحال امم ًادصق هكرت اذإ

 باباو“« ةلوذسلوقلا' قفو ع ةعسوتلاف »كاد رم انش نأ نق  كلدا 200

 هلل دملاو .حوتفم ريسيتلا

 6 ةنماثلا ةلأسملا ا

 ىسأتلا ىف حيحص وهف لمفلا قفاو اذإ مالسلاو ةالصلا هياع هنم رارقالا

 مالسلاوةالصلا هيلعهلعف نال « ىسأتلا بتار «ىلعأ قعر طالقملا الو < هدف برشا

 انع لذخ ) مالسلاو ةالصلا هيلع هل لاق ىذلا دوعسم نب معن ةصق ىفاك 0

 إذا عي ةظرتلا عقر تل هنن ةظيوبتر اذافاتير نير قار تا

 ةراك شام نم نكن قرنق نيكرشلا نم ةقئاط سو هيلع هقل ىلص ىنلا 0

 : اولاقف ضعبىلإ مهضعب رظنف ( ء ءام نم نحن ر محلل لاقف ؟ منأ زم : نوكرشملا لاقخ

 ءام نم نوقولخم مهنأ رخآ الا ىنعملاو ٠ مهنم مهلعلف , ريثك نعلا .ءايحأ

 دقو اهنع هفلختنع كلام نب بعك ثيدح ىف درو اء كوبت ةوزغ ىف الإ (<)
 ةطا ضي ريسلا ند

 اذإ ام فالخم ) هلوقب اقباسهنع ريعملا ىناثلا مسقلا اذه مكح لمحي نأ ديرب 4

 جرحال مدعي ادصقدكرت ةكفلاو اللوق لوسرلاة فْنذأ أم لعفف ىأ ( لعفلا هقباطي م

 داصت و ردق نمل لضفأو نسحأ هل ةكرت ىف لوسرلاب ءادتقالا دصقب ةكرتو . هبق

 اقافتا هل سو هيلع هتلا ىلص هكرت ناك اذإ هنأ هموهفم ( ادصق هكرت ) هلوقو. كرتلاب

 رعشلاك ةيجس هنم عنم هنأال وأ ء بضلا لك ”اكهسفن هفاعت هنأال وأ . ةفداصمو
 هنع باوجلاو رعشلا ىف لاكشالا نع مالكلا مدقتو . هيف نحن امم نوكي الث
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 ةعباسلا ةلأسملا ) ةنسلا ىلاثلا ليلدلا 0

 م عنتما الو « ةزاحإالا ىف اوهاظإا ناك[ ربع دهشأ» ::هنبال سهاولا

 هريغوناسحمالسلاو ةالصلا هيلع ” ”رمأو . لوقلا ىفتقم ةيحوجرم ىلعلد ةداهشلا

 لو مالسلاو ةالصلا هيلع ا عمو “ هيف 0 نيداو رصتلا داش

 مهحضا»“ '”:ناسحللاقو . (هلىغبشي امو) : هلوقلو ؛ هةيحودرم ىلع لدي كلدو؛ 1

 « هيف بيعب ادحأ مالسلاو ةالصلا هيلع م فيلو« ءاحلاىفنذإ اذهف «كَمَمْلي ربجو
 هيلعهفاصوأن مو ءاضيأ موظنلاهلت أتي لاك هروثنع ًادحأاجهالو «نيدلا بيع ف الخ

 تناك مفانمل ("” اولوةينأ ىف ماوق النذأو . اشاَحخالو ! 0 , ل هنأ مالسلاو ةالصلا

 (55 نصا حر مش“ 0

 روجلا ىف ليوأت ىلإ جاتحم اذه لب ( روج ىلع دبشأ ال ) هلوق اضيأو ()
 ازئاج لصأالا ىقبي ىتح اروج هتيمستب لجرلا ىلع ظيلغتلاب

 ىلص هللا لوسر نع حضاني هيلع موقي دجسملا ىف ارينم ناسحل عضي ناك (+)
 نع حضان ام سدقلا جورب ناسح ديؤي هللا نإ ) لوقي ناكو ؛ ٍلسو هيلع هّللأ

 ئانماؤتلاو دود وب ىثراحتلا هجرتخأ هللا لوتطر

 : هيدب نيب دشأي ةحاور نباو .اضقلا ةرمع ىف كم لخد دقف (:)

 هليزنت ىلع محيرضن مويلا هليبس نع رافكلا ىنب اولخ
 نيتلأ

 هللا مرح ىفو هللا لوسر ىدي نيب : هل لاقو ةحاور نا ىلع رمع ركنأ ايلف

 هجرخأ ( لبتلاحضذ نم مهف عرسأ ىبلف « رمعاي هنع لخ ) هل لاق ؛ رعشلا لوقت
 قالا هححصو ىذمرتلا

 امم نوكي الف ارايتخا هكرت نكي ملو رعشلا هتردق ىف نكي مل ثيح لاقي دق (ه)

 هلوق هيوقيو ٠ هتحوجرم ىلع ةلالدلا ىف غلبأ نوكي اذه نإ لاقي نأ الإ هيف نحن
 ( هل ىغش امو ) ىلاعت

 ناخيشااهجرخأ (كعمليربجناف نيكر شملا بها ) هللاقثيح . ةظيرق موي (1)
 ىناسنلا الإ ةسخلا ثيدك ثيداح“ الا ىف ىنثتسملا حابملا بذكلا اوبذكي (07)

 ثيدحو ( ًاريخ ىمني وأ اريخ لوقيف نينثا نيب حلصي ىذلا باذكلاب سيل )
 نمنيبلا تاذ حالصإ ىفو برحلا ىفو ةأرملا ىلع بذكلا هيفىنتثتس ا ىذلا ىذمرتلا

 تذكتلا مرح



 516 ىلوأ لمثل د 2 انف هريغل نذأ ادإ

 ةحصلا بار ىلعأ ىف لمعلا ٌتالذ ىف هب ءادتقالاف « كا عضو ْى

 500 تقي لوقل ناك نإ و هناف , لمفلا هقباطي مل اذإ ام فال

 هقدر ناسا يكاناماول

 بك : هل ليق لو هيلع هللا ىلص ا تلو

 : لاق ؟باط لوقأو اهدعافا : لقا يردكلا ى رشد 20

 «لمفيألنأ ىلع مزع دعو امل لب « هزاجأ ام لثم لمفي مل هنإ مث « كيلع حانجال »
 .٠ يب ع 1غ 0 5 5 1 د 2

 دجا ىلإ : هحاوزا ضعب هل لاقف ؛ السع هحاوزا ضعب ع * يريم نيح كلدر
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 | كفي د ل يلقي دحر ا اح اعاد 5ك ريق اعَم حير كنم

 1 ىلا اها ايي ) : هل هلا لاقف  لوالا ملا عجريو  هسفا ىلع همرح 1 0 1 لل ٍ 7

 نيمس مزع هنكلو « لوقيرو دعب نآ ىلع ارداق ناكو ( كل هلا لحأ ام مرح 7

 لح را لاقاماف 2( . ناع هلا ةاحنللا ل 0 د

 كد كلدو ر* لو هام كل ىلع بيقعتلا ف 50 ؟ اذه كا مر

 ؟ لوقلا نومضم ةيحوجرم ىلع لدي هلوقل هلعف ةفلاخم نأ ىأ ( هتتححوجرم ىلع

 لوقلا نإ ليق .ادصق هكرت نأ ىلإ رظن نودب هدحو لوقللل رظنلاب كلذ نإ لبق ناف
 هل قبس م بدنلاو بوجولل وأ اكرتشم هنوك ىف لاوقأ هيفف رم الا ةغيصب ناد اذإ
 ةحوج رمو ةحجار لع ةلالدلا مدع لوقلا ىدلطإ أي لف

 ريسيتلا ف ككلام هجرخأ (9)
 ىذمرتلا الإ ةسنلا نع ريسيتلا ف هجرخأ (8)

 ليثقلا مثهب رشي نل هنإ هلوق  هبرش نع فكلا وهو  هلعف نراق دقق (4)
 رت لب ءافولا مزايال امف ةجوزلل هدعوب ءافو 1 يكد ول رهظي امإ هب

 نأ ليلحتلا ةيآ لوزن لبقدلسيلف ٠ مسرحتلاو فاحلاب دعولا نرق هنكلو « اهئاضرإ
 ردقب عضوا اذهل يثعلا نأ انلمدقتو . احضاو سيل هيف نحن ام لاثملا لعخ . فلاخب

 هباحصأ نم رضح نم ضعبل اهيرقتب هرمأ عم اهنم لوانتلا نع عنتما ىذلا لوقبلا

 لاخلا دما جضوأ



 ( ةعباسلا ةلأملا ) ةنسلا ىتاثلا ليلدلا 8

 مداصموه اك ات ىهنال٠ مداصم هوركملا لعاف نأ كس الو . هلبق ايف ال عوقولا

 مكحىف عقوامدعب هنريصةتدسفم ةلقو ةوركلا ناك ةيدك كسلا: مرا ل افلا

 لعف نم ةمدعتتإ اممو 0 5 22 تالا ؛ هيف ج رحالام

 تاراهطلاك « تاعاطلا نم مم اهلك نلإ ةريعصلاب هل اهيبَست ٠ تاعاطلا

 ءةعب رشلا كف كلذ نم تسلا ل اكو 00 أو «ناضمروت الاوت اولصلاو

 .ةمعلو هّنلا نم الضف م مكحلا ادع كا هوركتملاف 0 هوركملا نم مظعأ ةريغصلاو

 ةيرم الو « عوقولا لبقامىلإ ”رظنف جرحلا مفرا ىهنلا ةمداصم نم انه 5 دام انو

 اش راك ل1 1 ا ا دل ناو ل نك دان كادت رمل نأ ىف

 كلير هيا ة باسو ىلشنلا ل) ”ةنايك ٠ ةريثك م كا ل اراد جرحالام

 لسا ل نا دنع هاقع 1 ةدتام لع " ” يذلا | لكسأو
2 - 

 مويلا يطعأ ال تلقف هتمزنلاف لاق « زديخ مولر 0 ) : لاق

 دق: ايستم سو هيلعمتلا ىلصعتا معا سا 1

 ىلع راكن الا كرتب ؛ مالسلا و ةالصلا هيلع ىنلا مدةراهط ىلع ءاماعلا ضعب لدتسا

 6 هتماحح مد تريم نع

 دي ةعباسلا ةلأسملاإ

 00 غلبأ كالذف لعفلا هنراق اذإ سو هيلع هللا ىلص هنم لوقلا

 00 ىلع 7 مالسلاو ةالمصلا 1 هلعف ن 0 4 نينا ١ نا ةيسنلاب

 3 مدع (0)
 ملسم هأآور («)

 نأ مه ريغو ىطق رادلاوىناربطلاو ىوغبلاو قبيبلاو رازبلاو 57 احلا ىور (4)
 ىلص ىنلا هل لاقف ؛ ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا ةماجح مد د 1 هللا دع

 افشلا ىلع ىلعالنم حرش نم ها ( كنم مل ليوو سانلانم كلليو ) ملسو هيلع هللأ

 عيرشتلا تاقبط ىلعأ ىف هلعفف اهئاشنإو فيلاكتلا عرش ىف هلل أ ىأ (5)
 ءادتقالا ىف ةحصلا بتارم ىلعأ كالذ ناك لوقلا ىلإ مضنأ اذاف ى أ ماكح“ الل



 3 جرحلا عفر لطم ىلع ليلد هرارقإ و

 نألو . هنع توكسلا حصي مل كللذك ناك اذاو « هنع ”ىهنم هوركملا لعفلا نال

 ةماعلا ركاشلا 0 كح هو ركملا هنم مهفي الف « ءاماعلا دنع عي رشن لحم رارقالا

 برقأوهام مث وأ" ””فيررعتالو ةنيرق مث نكي مل اذاف . هب نرشت ا

 تدك ووكفملاوأع قالطاب 0 ال نأ وأ نذالا وهو ؛ مهغلا نإ

 ريغ هيف رارقالا كب مهفيال ذإ ؛ بودنملاو بجاولا ىف هلثم مزايف : لاقيال

 ماو ةكار 0 0 نذل 6 قرلذكادا اسلو 4 جرحال نأ ا نذإ الا قلطم

 الف « ج رحلا مفر قلطم ىلع " ” دئاز كالذ عيمجو . هلعفب رومأم بودنملاو « هلعفب

 ةكلج ازعا .؟لكارت ا نأ نر ا

 ةقفاوملل « مزال بجاول | لعف عم جرحلا مدعنال « نالخاد امهلب :لوق انال

 5 لعفلا ههدح نم 1 ءاععحلاا ف نارتءب اعإ بودنملاو بحاول نال 4 ايي

 ةداب رز نود

 ءأ م قار ذعلا ئ 1 هن ف را فالح ُ أامهمف 5 ال ار ةهملا هده م

 الف « لعفلا ىلا عج ودل جرحال ناد لا د

 ؟ لمفلا ف جرحلا مدع مداصي ىهنلاو ناقفاوتي فيكف الإ و . ناقفاوتي

 لعفلا ةهج نم هنع وفعم هوركملا نأ ماكح الا باتك لئاسم نم ليق نإف

 اذه حرخلا انه ا م هبق ج 1 مدع ىبعم عم وه هنع اوفعم رك همر

 مالكلا

 دعل ايف كلان مالكم | يك ا ضو تاق دارملا لإ بتاع

 رآرقالا قعم ريغ لإ 5 فرصت : نأ ماك كات أ "1

 نذالا ريغ ديفي لوق الو ىأ ١)

 ىضتقملا ( امبنيب ةقفاوملل ) هلوق كلذىلإكدشر. . جرحلا عفر قلطمىفاني ىأ )0
 بودنملاو بجاولا موبفم نيبو جزحلا مدع نب قاب ضارتعالا د 3

 ( نالخاد ا رك لا 0:0(

 بجاولا ىف ةاؤجوم اذهو .:لعفلا. ىف وه انإ ”ارارقالا هيلع كدي ىدلا ىأ (6

 هوركملا ىفال بودنملاو



 (لعفأ 2 فاو ملاح ) هلا افا لادا دا

 .بابنم هنال « ىبنلا هيضتقي ىذلا كرتلا ىلإ  عجار هنا الطن دال

 - حنوجوملا# ملا ةنرع ىهني و« ختجارلا ىلا باهذلا بلطي ذإ « نيتدسفم ضراعت

 هيلع لمعف حجارلا وه انه كرئلاو

 لصف

 وأ« هرقأف مالسلا هيلع هآر ىذلا لعفلا ىف جرحال نأ ىلع هلمحف رارقالاامأو

 عضوملا صخب ىذلا نكلو . ل ركل عه

 .نوذاملا ىنعب حابملاو « بودنملاو . بجاولا : عاون ال سنج هيف جرح الام نأ انه
 دفا تدوخ وذا لعمل للباذ ريوق مورككملا رامأ5 هيف جرحال نأ ىنعمبو هيف

 .«كلذ هيف حصي ال ٌهوركملاو « كرثلل لعفلا ""”ةاواسمب هقالطإ نذوب ةيلع هت وكس

 ام 1 ركن لع ارذاق تكمن 2 ل نإو لعف لع اذإ هنأ هلصاحو (1)
 ,عفتتيال هنأ ملعي 2 هتوكسل رثأ الف ملسو هيلع هتلا ىلص هل هراكنإ ملعي رفاك دقتعم

 .ىذلا لعفلا نوكي ماعب همم رحت قبس ناف رفاك دقتعم نكي مل نإو ٠ نادكدو كلا
 .كلذ ىف ةيعفاشلاو ةيفنحلا نيب فالخلا ىلع ؛ هب هل ًاصيصخت وأ ميرحتلل اخسن هرقأ

 يحال كفو كعنالا را هيفنوكيال تح زا وجلا ليلدف م رحتلا قيس 7 نأ الإو

 نأ الإ راوخلا لع لديانأ ىواف لكلا سيتا ءاذاقإ ةعيرشلا ىف عقاو ريغ وهو

 دعف العقلا نم هلال لعفلاب نرتقأ ر ا ل امسيالا ارك نأ ىلع لدلذب لدي

 ايا لاقل انام كل ]ارش هي اه | وكس راتعأ ى كوقلا تلقح كل

 ا كاملا لعأ هل لش للا نإ رغ رامتسالاو توكسلا لع وأ

 نيديزو ديز نب ةماسأ اذاف . سو هيلعةللا لص ىنلا ىلع لخد امل ىجلدملا ةللأنسم

 ,مادقألا هذه نإ ) لاقف امبمادقأ تدب دقو امبسو.ر ايطغ دق ةفيطق امهلع ةئراح

 ةمص ىعفاشلا تبثأف ٠ نطقلا لثم ديزو « ليللا لثم ةماسأ ناكو ( ضعب نم ابضعب
 الفاعإ 0ك | 1 رة كالو .٠ ةفل اءناب فاقلا بسنلا
 ماقملا مبف ىلع دعاستل ةذبنا هذه

 هذه لهو : لاقي مث . بودملاو بجاولا لخدي ىتخ «لقاالا لع ىأ (+)

 ؟ اقباس هل هريسفت ىلع هيف جرح الام ىنعمب حابملا لوخد عسل ةراملا



 6م ىهنلا قلت ىلع 0 هل رتو ٠ د ع " ىلع لب خلد هيك لا

 نيل ىحوأو ) : هر ال لاما أوم و 3

 رظنف): ميهاربا ىف ىلاعت ل لاق. كفندكوب.( ادعس سدالا كموق نب ب نمو نإ هنأ

 مول ىلا ريشيام هدعبالو كللذ لبقرك ذي و ( مقس ىف ىإ لاذف 1 قدر

 ميلا هله للان لاس ةلوق.داثسو . يع الو رسال ا

 ةيالا اس ا ”ةراشإ الو ةفلاخل اا ىف عقب ملف ( اذه

 اس اذكهو . ةقفاوملاب حدملا ىف ةياغ وهو ( مل ر غسل هزار“ اسفرت

 يلو مهاربإ انيثآ دقلو ) : نقع اهلا ةييذلل :ىاوأ تل عرايا

 نم قحلا نع هتلضانمو هحدمت اي الا تنمضتف! اهرخآىلا ( نيلاع هب لس

 دمم لاق دقف كلذ ميد“. قئلوم حيص هنالسالا لك نا[ 001

 ةمايقلاىف ميهاربإ و ؛ « تابذكثالث الإ ”مهاربإ "بكي مم : سو هيلع 0
 ةئرطأتا تايثإ نأ تبثف.مسون كلذكو.١ 'هركّذي امب ةعافشلاةبتر نع هسفنرصقتسي
 ةبترملا هب هيلطت ايف دبعلا نم رابتعالا ةبج نم لب ؛ هللارما ةفلاخ لِمق نم سيل انه

 أدع وق ا دقو ٠ ا 0 2 مالسلاو ةالصلا هيلع دم ةصق كاذكوب

 ءايدن الا:نأش.ى.لاقلا ا ند نيل ةللط الار ال اون ناقل الا دع 0

 نازك فيش ل حرششي ام مالس بلاغ

 اني ققاونلاواونماو الا نكن 91 ور كاضالا قررا هاو ا

 ا عجار 9 انه كرتلا نأ عومجملا نم لصح دقو . لص الا اذه هب ديمتي ات

 ىراشع دا ىهشلا وكسل# ىهنلا هيصتعب

 ىل تناك ىنإ ) لوقي ذإ حون كلذك و ( خلا تبذك تنك ىنإ ) هلوق وهو )١(
 (ىوق ىلع ام توعد ةوعد

 ىلإ ىهنلاو لصألا ىلإ رمآلا عجر اذإ هنأ اهفو : ةريتق ةسساقلا هلاسملا ف 1

 كرتلانأىنهف يأ( ا عئارذلا دس تاب نم ن وكل 9 ل

 أآذه رك ةلولو ما رهاظ هم هلاتلا سلا هع د نوذأملا ريغ لصاللا ف هع

 مضل
 سماخلا هجولا ىفىأ (<)



 ( ةسداسلا ةلأسملا ) ةنسلا ىاثلا ليلدلا 4

 6 قل تلا ةسسلقلا وم ةلارتاهكا «كلءالاربأ هاف 6 نوع نود تادعتا قع

 اهسقنأ اهيف ناسنالل
 00 نايت الا - ىف - نيفتقت )تماثل و - عضوملا اذه حضوي ىذلاو

 ثيدح ىف مالسلا امهيلع يهاربإ و حون 00 ياكم دال نودإج لف عضم

 لع ةولعَد ا « اهب موقي نأ نع مالسلا هيلع حون راذتعا ىفو « ةعافشلا

 هللا نإوقا عبو ©") اولاق مهناعأ نم ه1 دس لاك اعا هكوذ لع فار . هنوف

 هنأ الا « حابم ءاعد هنأب ىضعي اذهو ( نمآ دق نم آلِ كموق نم َنمْؤي نا )
 كاسمإالا ىلوألا ناك ذا ب اذه لثم هلثم نم ردصي نأ هنأش عيفرل هسفن رصقتسا

 هلوه ثيذلا ىف. تايكحلا'ثالثلا هو: هتئئطخم ردت - 1 كلك ودلع

 51 را كاقك اكد أ" تنك كيا ل اه هاربإ بذكي مل »

 ردا راما افرول
 درت مل ةيضق لك نأ باتكلا ليلد ىف مدقتام ريرقتلا اذه ةعص ىلع ناهربلاو

 ىلع انتلآسم انضرع اذاف . ةقداص ةحيحص ىبف اهيف ام ىلع هبني ملوأ لطبت لوأ

 "حوت لاقو ) لاقف « هموق ىلع هءاعد حون نع ىكح نلاعت هللا اندجو ةدعاقلا كا

 لديام هدعبالو هلبقرك ذب | اراد نيرفاكلا نم ضرألا ل

 هلل 0 د ١ ؟ شتاودرماالا يقتم نع جورخ الو « مولالو بتع ىلع

 كلذ لقي مل مالسلا هيلع هنأ مولعمو ! ةيب الا ( كدابع مط مرد نإ كلذ

 ) خلاحون راذتعا ىفو ) هلوقو ةريره ىنأ 0 ىدمد ل نيخيشلا ةاراق 010( 'ظ

 0 نيتصقلا لمجم نايب
 أولضي مهرذت نإ كنإ ) هلوق نأ هل ىنايسو تبثت ىلا هدنع جاتحي هنآك (؟)

 ىأ ( خلا حون ىلإ ىحوأو ) ىلاعت هلوق 3 وه هنأو ىحوب ناك امإ ( كدابع

 نم نمؤي نل ) ىنعم ىف وه امم نرتقا هءاعد نأ دافأ ناو اذه لك نأ الإ . همزلتسي

 ردقلا اذهلب . احرص كلذ هيلع لزنام دعب الإ اعدام هنأ ربتعيال وبف ( خلا كموق
 . تايثالل جاتحم-

 صاح جار مده (0)



 "0 ىبنلا قلطم ىلع ليلد هكرتو « نذإلا قلطم ىلع ليلد لوسرلا لعف
 5 ل هألا هامل انك د هند تملا ىف نكي رف لدالاامأ

 ؟ مالسلاو ةالصلا هيلع هتدئام ىلع لك أ دقو فيك

 . ريغلا:كالذإ 7 اظل ماو وكماوأ اعرب انقل ح رس تل

 ىفو هيف 7 ماع وهف اهيف لوخدلاو اهتبراقم عم امأو ؛ دجاسملا ةبراقم ريغ ىف اذه
 اروع وعن كلفااولا مجار وهو « دجسملا ةبراقم نع اهلك 1 ىهن كلذلف  ةمالا

 هتبراقم دارا نأ

 وال“ يولطم :كالانه'تارتلا يدمكملا ةيودسلا قفا ع ا

 اذاف . هنم دشأ وه امم افوخ بولطم وه اماكرت ناكاذإ عئارذلا لصأ ىلا عجار

 ابواطم انه كرتلا راص هيف نذوب ل ل ام نم افوخ هيف نوذألا نع ىهنلا ىلا مجر
 دع ىهنملا ىلا هعوجر هيف *؟ ”نيبت دقف عبارلا امأو
 عيفرلا نأ كرتلا لصح ىح لمفلا ىلع هجوتملا ىهنلا هجوف سمالا ماو

 «© هب قبال ريغو هنع 2 ممم هفالخ دعي ثيحن ؛ 006- ىفتقي 5-5 طع قل

 : مهلوق 8 مهدنع ةرابعلا هب ترجح امسح ؛ رم لا ةقيقح ىف تدل ناو

 ةقيقح ىفال « مرابتعا ىف نوديري اسعإ 4 نيب رقملا تائيسرامالا تا

 ىلع مسقلا دعب ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هياط ىور تقلد نعل

 1 5 0 لوشيو هبر ىلا ردتعي هب قيل 1 لع لوكا لا

 بلل "ايما كلب قير 4 "كما الو كاع ام 1 دحلاو ا ف

 0 دقاو «ع ءاوش كلك هاا[ ع اييتادم كا 6

 هلإ ةراشالا تيكك بابلا ىف لخديال ىلبج وهف اضيأو

 لاح نود الاح صخمال قلطمو رمتسم صأ وهو ىأ (؟)

 اندجسملزتعيل وأ انلزتعيلف الصب وأ اموت لك أ نمو كيدخلا ف درو ا
 ةسنلا قع نيسيتلا ىف ةحرلا

 كلذلف . لكلاب هنع ىبنم ءزجلاب هيف جرح الام نأو « حابملا ثحبم ىف ىأ (4)
 هنع ىبنم هنإ لقي ملو ( هعوجر نبت ) لاق

 -هللا لوسر ن6 : تلاق ةشئاع نع ننسلا باحصاأ نع ريستلا ىف هجرخأ (ه)

 ( خلا لع اذه مهللا ) لوقيو مسقي ملسو هيلع هللا لص



 دلك هناا )هيل 1 ا يزولرب 200 انجي

. ٍ 

 ا زو 0 1 نم 4 خيرت: نانا هلوق ىعم وهو 0 هقح ىف هحاوزال

 رسقلا 0 ام كرتف كلذ ممو « ني رسفملا "'”نم ةعابج دنع ! ةيآلا ( ءاشت

 هدهّناف لدعأ : 98 دع لاق نم راصتنالا ٍّك رو ٠ ةقالخأ | مراكب "ةلخأ وه ىذلا

 هل تمس ىلا ةأ 0 دف دارا ا ا 1 ا

 ' لد نما لاقرب افعل دارأ ذإ ثرحلا نب ةورع بقاعي مو" 6ءاننلا

 كلذةحاصم نم مظعأ ةدسفم تودح نم افوخ بواطملل ٌعارعلا «اهنمو» إ 3 كلتا

 ةيلهاجلاب مدع ثيدح كموق ثاكالؤلو ةئاع نك ا ا 6 كوالا

 ؟80حتضر الاب هبان ل ردحلا ندد نأ 0 أ "1 كك

 قافنلا لهأ لتق نم ممول: 0 كانبا 0 لك كيبل( 0 5 ةياقر قو

 "الإ « هب امحأ لتقي 0 نآ ل اتنم ايإ 2 لاقو

 ("” مدقتملا لصالا ىلا عجرت دق هوجولا هذه لكو

 ١ ( رم اش نم قطن جدأ كااسمالاو قالطلا لع ميضعن مل و 00
  . 0أاعضج ا ىلع مب عل هلمحو

 للعزا و ربنلا موب ج رأ وخلا قلتق ٠ نيقفانملا نم نكت ا وذ وه ( 7

 ناحسعلا ةجرحأ كدلك“ هبجو هلأ "ا

 هاورو ( .ال :لاقف هيفا ؟لولاش# دمر "51 ع ناحتملا 119
 هاري زها ىلا نع قبيبلل ةياور 3 (اهقاعي ملو ) هيفو رباج نع قييبلاو دواد وبأ

 ك1 اا رع هسفن قحل هنع افع هنأب تاياورلا نمد ا اه اا

 اصاصق اهلتقب ممَسو هيلع هللأ ىلص ىنلا 0 ءاذللا تدق

 ١) ):4ملسم هأور /

 دوااخايا الإ ةتفلا نعاريستلا قاداور (ه)١

 .تضقنل رفكلاب كموق ةثادحالول) ىراخبلا ةياور هذهىلاتاياورلا برقأ (1)

 ميسو ىراخبلاىف 5 ريثك تاياور ىنعملا اذه ىفو (مها [ءا راس لع هبل 2 تييبلا

 مُلسم هآور (0)
 لإ روماالا هذه هدر ىف فلؤملا و: هيف نوذأملا ريغ هلك رتلا نأ وهو .()

 ا هر كرتلا ظحالب ةراتو: هنع ايهنم هلعجفف لعفلا ظحالب ةرات ةدعاقلا

 ريبعتلا أ عيروشلا وه .ام]و نامزالثم أمها



 0 ىوغل | قاطم ىلع لبا" ةددعالا قلاع لكي لداد لوسراا لانا

 ميلاد دلع .نطرففا نيالا ب لمع ناسخ 1

 5 فلا نيرا ا ل أ نادال ناقل ”ناتفسر ف

 5 ها تأ الولد نايستاوب الا دقر ىتح ءاشعلاب معأ- ا]'لاقو

 نأ ىلع ءانب هلعف ىف جرح ال امل كرتلا اهم دحض ا

 بل تيه رام اا عامس 0 ع ءزجلابهيف خرح الام

 رحال ام ةناكناو يتلا كلو 4 49 يي الو ود نو ل ا
 باتك ىف هيف مالكلا رم دقو . هيف نذوب هيف جرحال ام لك سيلفا ٠ هيف

 500150 1 1 ؛ لضفالا وهامىلا فرصلا حابملا كرت «اهمو» . م اكحألا

 نأ مهيلا راشأف «لوقبلا نم ايدنلع يخاف انعلاك“ احن ر احل دوف لرش

 ( ىجانتال نم ىجانأ ىناف لك ) هل لاق اهلكأ هآر الق هءاحصأ صخب لاا

 هل ىف الا لسعلا لاثم نم ةعباسلا ةلأسملل ليثقلا ىف حضوأ اذهو

 )١( ا ؟جرر مدت ص0"؟١ (

 حرصي مل هنآل , رظن هيف ضارتفالا ةيشخ هكرت امم نيذه لعج (؛4) و (؟)
 الو.ةليضفلاةهجىلع بلطلا دك أتب ولو « هب مهرمأ اذإ ةقشملا فوخ درجمم الإ هيف

 (مهترمآل) هلوق مهضعب رسف معن . متنا بلطلا ىلع ةفقوتم ةقشملا نوكت نأ مزلب

 ريسفتلا اذه ىضتقم ىلع راج وبف , باجبإ سمأ ىأ لاقف:
 نييبقلاو دعو كلا عرفا تاس ارا ل 2-7

 ديو نع 5 ىأو ىئاسنلاو دمحأو ةريره ىنأ نع هجام ناو قاسنلاو ىذدموتلاو

 نضعب ظلت ىلا لا هتحصرلع اوعمجأ : هدنم نبأ لاق ىوانملا لاق . دلاخ نا

 رتاوتمثيدحلاىأوهو:فنصملالاق .أطخأو , هجرخ مىراخبلانأ ا,عرفرابكلا ةمئأللا

 متعأ لاق سابع نبا نع ريسيتلا ىف مهظفلو ٠ ىئاسنلاو ناخيشلا هجرخأ (ه)

 « هللا لوسر اي ةالصلا : لاقف رمع ج رع , ءاشعلاب سو هيلع “هللا لَضاشا لور

 (خلا قش *أ نأ الول) لوقي رطقي هسأرو ج رفع ناببصلاو ءاسنلا دقر

 هبجولو-> و شارفلا ىلع عجطضاف . ثاعب ءانغ ناينغت اتتاكو هشلاع دنع (1)

 نيخيشلا ثيدخ
 سذأ نعرك اسع نا هجرخأ ( ىنم لطابلا الو لطابلا نم تسلو) همامت (07)



 (ةسداسلا ةلآنسملا ) ةنشسلا ىلاثلا ليلدلا 59

 . لا> ىف امإو انلطم امإ وهو . لعفلا ةيحوجرم ىلع لاد مالسلاو ةالصلا هيلع

 كل ا نع و10 هناك لاح ىف ورملاو . رهاظ اقلظم كو رلاف
 هله

 دا لاق ال: ل وللا لاق ةناف 6 20

 0 كفو 3 م ىلع "يل ؛ ىربع

 : مدهت ام ريغ هوحول كرعلا عقر دقو

 نكي مل هنإ » هلك أ نم عنتما دقو بضلا ىفلاق اك ؛ امط ةيهاركشلا «أرمد

 . هيف جرح الو «ةلبحلا ركح حابملل كرت اذهف 49 « هفاعأ الجاف « ىموق ضراب
 وهو( "”«ةكئالملا قل لصبلاو موثلا لك أ هكرت ىف 5 ؛ ريغلاق ل كرثلا ءاهتمو»

 لمعلا كك رسب 1 0 : ضارتفالا فوخكرتلا ا ءاهممؤ» ٠ ريغلا قح ةضراعمل حايمكرت

 اك ا لاا ىسلو هوركم حابم سيل ايف ةدابشلا لمحت نأال 2

 نخ  سدلا مك ةياور ىو . اقلطم زوجبال ةدابشلا نايف نال ؛ ةدابشلا

 دوجو مدعلةدابشلا كا ةضلا لطبأ دف نك ابل (هعجر).ال : لاق ةتسلا

 رم هنكلو . دوجوم ةدابشلا لحم نأف ( ىريغ دهشأ ) ةياور ىلع امأ ابلحم

 ليثملا هل حصامباف دعب و . هيف نت امم نوكف اذفان هئاقب عم . هيلع دبشي ملف ؛ هوركمو
 ةتاكلا صوار اع ىدجأ ور نك ل . ةقلطم_ ةدايقلا ذحا هناإل لاحو كر كنا

 ان ل ل ل 1 ناكل نضع نود لولا 1
 فالتخا ضع ظفللا فو ناخيشلا هاور (؟)

 اهبل ك1 5 5117 ار نوذأملا ريغ لع كرتلا: ةنغاققيطت نإ ىأا (2)

 نآآلرهاظ  ةلحتلا لاثك لاح ىف كورثملا نم مأ هل ةلثمأ تلج ىلإ حاتحال ىنلا
 0 ابكرت عقو ارركأا كاف نادل كادف نودان ها امف لصأللا

 ىلا روم الا هده عا ةدعاقلا هذه نع 0 هاظ ى ىهو٠ ا

 اهعجرو اهللخ داع 2 كرتلا بابسأ 0 ايف نوذأم ىهو لس و هيلع هللا بص ابكرت
 اطل الرأ فورس ابق نوداسا لع تراض) نصا نغاللا» كلتا ابنأ نانو ةدعاتلا ىلإ
 الصأ كارت اةق

 ( ريسيت ) سابع ننأ نع . ىذمرتلا الاففلا أ 0:4(

 تارضخ هيف ردقب ىتأ ٍلسو هيلع هللا هانا اوم كنا اع 15-285



 68  ئبتلا قلطم لعل دمك كرار اظل ل ا ا

 لوصألا اد كك اع مالكلاو . ًامهريخو| لاح ةني رق وا لوف 0500

 نم لام الاو) باب ىف غل اا الا عضوملا اذه صخب ىذلا نكبلو

 نايبلا ل كاان نك ناو ىلا ا

 لد.نإو هناف اضيأو هش داملاو ؛(تاتكللا ادع نس دابا ناقد 0

 نذإالا قلطف . هعاونأ نع جرخم الف نذالا قلطم فالخ ىلع ةنيرقلا وأ ليلدلا

 ء' كللذ نع جر 0 مالسلاو ةالصلا هيلع هلعفف . حابملاو بوتنملاو تحولا 27

 ناك" مأ لاح نف' كلذ نك 1١ ابلغ ايلا حابموأ تا ور

 قال ةزيرقك لادع ق ىدلاو "هل 93 تتلودللا ذلك دلل. 0

 « حيررصلا ءطولا ظفلب هل حرص ىتح هيلع طايت>الا ىف غلابف « هدنع رقأ ذِإ

 ردقتبف 4 ةرؤرطلا لل راح !اتمعافءالذنغ «ىهشف لكلااناحلا 057 ١

 ىفيلكت ىبعم هلال : "لمع انس وعلاو .ةايطم نتخسس | علا

 وأ ص وأ أوم 7 05 ىذلا وهو ؛ لاوقالاىف دودعملا وه ىفيرعتلاف  ىفيرعت ا

 وهاك: رم لمني مالا فرس الا ئقالاوقي ىظيلكتلاو عسا

 .فردك رشلا تانك 5

 هكرتف . عونمملاو هوركملاوهو « هيف نوذألاريغل مالا نك
_ 

 ا توجو نف ندا عون نيبعل ىلع 0 نأ قالط لإ 1 نعد 1 7 ١

 دعب هيلإ ريشي 5 ٠ ةجابإ وأ ٍُى

 دصق هيف رهظي مل نإ هنأراتخا ىدم الاو.. لاوقأ ةعبرأ ىلع هيف اوفلتخاو . (؟

 كرتشملا. لع ليلد وهف رهظ نإو ةثالثلا نيب ك رقملا ردعلا لع لذ ف

 ءثدنلل هنأ راتحماث.ةيرقلادصق رهلط نإ: لاق بجحاملا ساو يرانا 7

 ْ ةجاتوللف لإ

 ريغال ةحابالل اهنوكىف عازنال هناف . ةيابجلا ةعيبطلا ريغ ىأ (م)
 ادإف# لعقلابل وهلا ةلاقم ىف هلع فر ردت اع معأ ماقملا اذه ىف لعفلاف ىأ (؛)

 العف ىنازلل هريرقت دع
 مدنع .ىنعملا ف فالتخا امبنيب ناك نإو . اقباس فكلاب هنع ربعملا ىأ (ه)



 ( ةسداسلا ةلآسلا ) ةنسلا قاثلا:ليلددلا هم

 كلذنم ءاج دقو . جرحالف كلذ نع تجرخ اذإ ةنسلاف . '” كلذل نارلا ليتأ

 « دباعلا جي رج ثيدحو ىمحأو عرقأو صربأ 2” ثيدحك حيحصلا ىف حلاص طمع

 ىنبفي ال امم ء انلبق ممأالاو مالسلا مهيلع ءايبن الا صصق نم لمحو « ىسوم ةافوو

 ال0 حرا تي اوقلا صيتلا] ناعوت رايتعالا ل كلذ. ىت نكلللو 6أ ليغ هيلع

 تالكلا ىف دودعمو « ىهنلاورم الل مداخوهف « بيهرتلاو بيغرتلا ىلا عجر ابر

 لعأ هلو "لوألا مسقلا نع ةيلكلاب جرخم ملف « عي رشنلا ةرورسغل
 د ةسداسلا ةلأسملا

 ىلع ةردقلاو علا يضر[ لم مدقت اك عاونأ ةيالم ”ةنسلا

 أ ركتم ناكاوا راكس لا

| 

 را |[ تر تامل زم هال( لمعلا ف نكت ادع زك طيف مقا انأو

 لك ىلع مالكلا نم دبالف ةلهجلا ىلعو . لمف ريغ فكلا نأ نييلوص الا نم

 0و

 ىلع ليلد لدي ملام « هيف نذرالا قلطم ىلع ليلد سو هيلع هّنلا ىلصدتم لعفلاف

 ل ا راك ار رم تاخ رم ادهتنأ رع 00

 ىاثلا ف رطلاا نم

 هنم ريسفتلا باتك ىف اهدجت . ةحلاص ةفئاط عونلا اذه نم ىراخبلا ف (؟)

 ءانألا فيداج اين اتكرر كاكا د تاكو

 باتكلا دوصقمل مداخ هنال باتكلل انيبم ناك ام وهو ()

 هخسني الف . رخآ العف ضراعيال لعفلا نأ لعفلاو لوقلا نيب هب قرف ام (:)

 نيد لقعي امنإو . انين ضراعتلا لقعي الف , لاعف الل مومعال هنأال . هصصخب الو

 لاوق الا نيب لقعي 5. لوقلاو لعفلا

 فكلاو لعفلا ىأ )ه(



 8 1/باتكلا ىف لصأ اهل نوكي نأ مزابال اهوو صصقلاك ةيعيرسشتلا ريغ ةنبسلا

 للاعتّنلا لوق نع دوهيلا هلأسو « 0"2ىناثملا ”مبسلا ىهو نآرقلا ”مأ لثم ليجتالاو

 0 اا رش ( تاني رتايا مستر ىسوم انيتا دقلو )
 بذكي مل» لاق ( ةس ىفإ لاقق ) ىلاعت هلوق ىفو . ؟”حبحص ”تباث رضحلا

 ركنإ «لادو 4 4 ”يقس ىلإ ملوق : ثالث ىفالإ طب ءىش ىف ميهاربإ

 « ةيآلا( هديعت ق ل ا 0 أرق مث 2 آل رغللا ىلا نوثروشحم

 : مهل ا و موا كلذ » :لاق ( مظع :ىث ” ةعاسلا كلر نإ .هلوق فو

 00 1 هنأل قدتعلا تيبلا ىعت اعإ د : لقفز! [32 رال ع

 ةراثك نضل تا
 لعرأ داما ليلك ل ف الور فلل مقوم عقي ال نأ ( ىناثلاو )

 امناو « فيلكتلا مقاوم ىلع دئاز رمأ هنأل ؛ نآرقلا ىف لصأ هل نوكي نأ م زاي الف

 0 ىدمرلا هك 0

 ىتاسنلاو ىذمرتلا هجرخأ . لاسع نب ناوفص ثيدح ىف (؟)

 هلوطب ىراخبلا هآور (*)

 (؟56«ص ن »ج ) مدعت (4)

 ىذمرتلاو ىاسنلاو ناخيشلا هجرخأ (9)

 بح ناديعو روشف نإ د ردحأ جرخأ : هريسفت ىف ىمولآلا لاق. (1)

 اهأي ) تلزن امل لاق نيصح نب نارمع نع هاححصو ماحلاو ىذمرتلاو ىئاسنلاو
 كلذو ٠ رفس ىفلسو هيلع هللا لص ناك ( ديدشهللا باذع 0 0ع قل

 هلوسرو ىلاعتهللا : اولاق ( ؟ كلذ موي ىأنوردتأ ) : لاقف . قاطصملاىب ةوزغ ىف

 ( خلا رانلا ثعب ثعبا مالسلا هيلع مد ال ىلاعت هللا لوقي موي كلذ ) : لاق . ملعأ

 هيفو .رخآ ظفلب نكل امهريغو نيحيحصلا ىف روكذم ثعبلا ثيدحو :لاق مح
 ةمايقلا موي ىف ةلزازلا هذه نوك ديؤي ام روك ذملاك

 هجرخأ ها ( قيتعلا تيبلاب اوفوطيلو ) ىلاعت هلوق ريسفت ىف ىسولاآلا لاق (07)
 .قاربطلاو ريرج نباو هححصو كاخلاو . هنسحو ىدمرتلاو* هزات ف ئراختلا

 كتينلا هللا ىعمامإ ) سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق رييزلا نباص كرت

 ها ( طق رابج هيلع رهظي ملف ةرراجللا نم ةقتعأا هناأل ىتعلا



 (ةسماخلا ةلأسلا ) ٌةنسلا ّقاثلا ليلذلا:' 61

 .نركيوا الا لغ < كاس ًاطسو همأ 5 انلعَج كلذكو ) هللا 'لوق

 لال( ن مال 2 ريخ منك ) هلوقفو ©" اين يا

 011 ]ل ها هيك أو اوي نأ نأ نيبس نوبت كن 0

 دلل م لصا وح ىف مهاورأ نإ » ( نوقز ممر ل

 :لاقو ٠ نط 1 ليان ىلا ىوأتو تءاش ' يك

 ”لاحدلا | ةيآلا لبق نم. تنمآ نكت ملاماعإ ا قت مفتي ل نجر خ اذإ ”تالثو

 0 ا را درو ع“ 1 سمسا ؛عولطو ةيادلاو

 طقسف هرهظ حسم مدآ هللا قلخ امل » لاق ! يلا ( مهيايَرَذ مروهلغ نم مآ

 ىنيثع نيب لعجو « ةمايقلا رموي ىلا 0 و ل

 7 دكر لاتقل ١ مدا لع مهصرع عازر نم امي سو نانا لك

 5 ا هط )هلوق ىو ! "1 تدطأ كتر د ءالؤه : لاق ؟ ءالؤه

 ا ىلإ ىوُأ 0 هللا محري » : لاق مد ىلا ىوآ

 مآ هلل دما زل 7 لاقو 0 ٠ رت سوير فال مدعب نم هللا تكلا

 .ةاروتلا ىف ما اا ةياور ىو 0 ىلا عبسلاو ناكلا ءأو نآرقلا

 ا نانا مانو راد 05000 ا قل مر ا اع 0

 ىذمرتلا ةياور

 0 خلا ةمأ نيعبسنومتت منأ ) ظفلب ىذمرتلا نع ريسيتلا ىف هجرخأ )0

 حضاو ىونعم قرف نيتياورلا
 دواد وبأ هجرخأ هلوطب ثيدحلا (")

 فالتخا عم ٠ ىذمرتلاو ملسم نع ريغصلا عماجلا ىو ريسيتلا ىف هجرخأ (4)

 ةثالثلا بيترت ىف
 ةككض ١ تومارتلا ةجارخا راق أ ثيدح (6)

 ىراخبلا ثيدح (1)

 ( لا نيملاعلابر هلل دمحا) ظفلب ةريره ىنأ نعىذمرتلاو دوادوبأ هجرخأ (0)



 مدقت ال ؟ 0 راع هب نشل ضلع ىشت دايسالاب لا و

 © ةماكلا ةلأسللا

 « هل.ةنيبم ؛تءاج اعإ ةنسلا .نإ ورع ةنبلا لع ناد تلا ا

 قلتي اما (ةلفكاب و6 كاد ىضتخي ام وأ ندالاو, .هلاو مالا لإ لا

 ام رابخألا نم كلذ نع جرخ ام امأو " ”فيلكتلا ةهج نم نيفلكملا لاعفأب

 : نييبرض لض نذإ الو ىجن الو رمآ < قل م ترك ا ١

 ناس هنا ل طرد اذهف . نارغال ريسفتلا 5 || ىف عقي نأ ( اهدحأ )

 ارا لاق د وارقو م ايلا اراد لاك ها هل

 ىدلا ريع "0 نيردلا لدبف ) هلوق ىفو . 1 0“ مهن ا لكس

 ةمأ رك انائّجكاذكو ) : هلوق ىفو « <”ةرعش ىف ةح باول: لاق( ن1

 يكلف : 5 : لوقيف ؟ ا له لاف ”مون 1 » : لاق ! ةيآلا ) ع

 ل لاقيف .٠ ردحأ رم 50 امو ريق ن *ىم انا 6 8 نولوقيف ؟ ل له لايف ةموق

 كاذلق . غّلبدق هنأ نودهس مكب ويف لاق هما 0 00 كدوهش 0

 دش اعز ل : 1 عملا 6

 الإو :ةنيرتل ةسفلارلا اجلي كاتكلا ىف انيبم ا< رص 0 جا دحب مل اذإ 700

 ضارتعالاق داس حلا باوجوهو . همالك رهاظوه أآذه هسا هندش

 هادعاام امأ و ..فلكتلا ىلإ اعج ار نك اك ها 0 ا 35

 الا هل انا نوك الف تاتكلا ف نة لصا ا نرك ل كر كاك 0

 ةلأسملا رخآ ىهلإ ةراشاألا ناتسو, ةهيابلا هيد ولا نم نر لإ

 ةيعضولا ماكحالا هيف جردنيو (+)
 (مبكاروأ لدب مههاتسأ ) ىراخبلا ةياورو . ىذمرتلاو ناخيشلا هجرخأ (4)

 لدب ةطنح ) اولاق ةياور ىفو . ( ةريعش ر ةياور ىفو . ىراخبلا هجرخأ (0)



 ( يو ةفارلا هلأ ها ىنثلا د 1

 برقأو « ”'”نارقلا ىف وهو « دهعلا ضقت باب نم وهف ملا 0 0

 كريطخيو ةفايمإ لل دنا دج نرمتت ١ نيد او ) : لامت لرد هلا تاثكلا

 01 اوال ,ضرألا ىف نودفيو لّصوُي نأ هب هللا َرمأ ام

 (نورشاخلا مه كئلوأ.) : ىرخألا ةيآلا ىو ( رادلا

 نآرقلا نم هعارتناو ةنيدملا مب رحت رم دقو

 لصوي نأ هب هللا رمأ امعطقىفىعلاب ”لخادفهيلاومنذإ ربغب اموق ىلوتنم 0

 هير دك  لا يح ف رك ئدلا را د 0و 2 ةاذألا نافافلاو

 للاوراق لاس لاف دفو تالا لا ت1 1 ى ره 5 «ءالولا كلذ

 0 ا هد را ؟جاوزأ 0 ل ا را 0 1 "كل

 ىنمملا انه قدصو (! ؟ نورفكي مه هللا ةمعنب و نونمؤي لطابفأ . تابّيطلا

 عم مجري ىتخ َرفك دقف هيلاوم 00 دبع اهي ) : "هلق نم حيحصلا ىفام

 را ا ل

 وهش هيف هنايب لصح الو نآرقلا ف هب 2 ملام 5 ف رهاظ داع لو

 ل تاكا فراذ رج ره ناكاول هنأاو افنآ مدقتملا هضارتعا لثم هيلع درب 1

 انه ضارتعالاو . نآرقلا نع ةجراخ هنع هللا ىضر ىلع اهلعحب مل هوحن وأ صيصنتلا

 نيذلاو) ةيآأ ىف وهو . هنم لزج ىأ ؛ دهعلا ضقن باب نم هنإ لوقي هنأال٠ هجوأ

 صأام عطق ىفىنعملاب لخادف ) دعب هلوق ىف رظنلا اذهل اضيأ رظنيو . ( خلا نوضقتي

 ايرخ ل! هرولا نم هربغو أسال هج و ىلع اذهنإ لاق نإ ل (لعربتا هب هلآ

 رباج نع ملسم امهاور ناثيدحلا () 00

 حرصي م انك 8 ةفيححصلاف ةدراولا لبآلا اس نع باوجلل ضرعتي مل 6

 جردنمهنإلاقينا الا . اقبا- هب دعو دقو . رييزلل ءاضقلاب صارتعالا نع باوجلاب

 نيب ةددرتملا ةطساولا قاحلاب داهتجالا ىلا وأ سايقلا ىلإ عجارلا عبارلا رظنلا ىف

 امهدح ا, نيف رطلا



 م هك نم اودروا امع باومحلا مده امم رهظو

 ةنسلا حرطي نميف ءاج اما ثيدحلا ناف « هيف ني ام لوانتيال هرخآ ىلا « هتكيرأ

 ار وها زنا كد اهلا ىف هعّدن مل اذهو « نارقلا مهف ىف هيأر ىلع ًادمتعم

 هلا "لوشر مرحام نإو الآ ه : هلوقو . ىلثلا ةقيرطلا نع نيجراخلا كئاوأ

 اطانملا قيقتحتب امإ « مدقتملا هجولا ىلع حبحص « هللا مّرح ام لثم سو هيلع هللا ىلص

 اهريغب امإ و « ةيسايقلا ةقي رطلاب امإ و « هيلع مكحلاو نيحضاولا نيفرطلا نيب رئادلا

 ةمدشلا د لا

 كد ذ لك مي رحنو ؛ اناح وا اع ىلع ةأرملا حاكت 2 نع تاور و

 نلسلا نعويرطلا نس تلح 07 عابسلا نم بان

 نيدلا ىف ؟ورصنتسا نإو ) : ىلاعت هلوق نم ذوخأف ريسألا كاكف امأو

 هريغب راصتنالاب الإ ةرحملا ىلع ردقي مل اذإ رجابي مل نميف اذهو ( رصنلا مكيلعف

 ىلا مجري امم وهف .رصنلاب ىلوأ ىنعملا اذه ىف ريسألاو « رصنلا ريغلا ىلعق

 يباسلا رطل

 ::ةلوعك “4 اتكلم ناب ةافلقلا هع ديف فاك 2 ا

 ا ا 0 نا َّط :- ا

 كحل نإك ول هنا رع ألا نكسر 1" "دكا قل حر ( هللا نال رانلا

 « نارقلا نع ةجراخ "ىلع اهلعحي مل "') هوحن وأ صيصنتلا ىلع نآرقلا ىف ادوجوم

 تارفلا ف ناك ولردإ ( ةنيحصلا هله و اموهللإ تكا لال 00

 قيضانفلا شاي هللا كح نكون كك را اردنا للا لتق نود نيتنثلا دعل

 "ار 0 3( فلاب كسعلاو را ا لاق لا ا ناكل « مدقتل

 كم لاو مداه ال نأ لوا. رككشلا رانا 0 ٠

 ( نوزئافلا م ةنجلا باحصأ ) ىلاعت هلوق ىف نيب دق .اوتسالا قز < 00(

 ان دلا فضعب ىلع مبضعب ىدعت اذإ صاصقلا ىف امهئاوتسا مدع لمشيام دارملا سلف

 نين الا نم محلا عازتنا ىوعد نم َذَخْو م ىأ 0



 ( لصف - ةعبارلا ةلأسملا ) ةنسلا ىناثلا ليلدلا ذآ

 رشا ةنشلا السلا دك

 اهلمعتست ىلا ةبن رعلا ةراشالاو صنلا ىلع دوضقملا اذهب يال نآرقلا نكسلو

 سافنلاو ضيحلاو ةاكرلاو جحلاو ةالصلا اذه ىف دهاش وأو !اهوحتلوأ يرغلا

 مال إلا را ا كل ناسعاو ةتاملاتلاو :تالادلاو ةاقاسلا و عضارتلاو ةطفالاو

 برعلا مالك اهلبقيال ذخ ام كلذ ىف فلكتي نأ الإ « هاعدا امب ىنبال اذه مزتالاف

 مار دقلو ؛ علا ىف نوخسارلا ءاملعلا الو « حاصلا فاسلا اهلثم ىلع قفاوب. الو

 ىلع الإ هب فوي. لف « هيلع هيبنتلا ىف عرش ىذلا بابلا اذه حتف سانلا ضمب

 اهيف هل تأتي مل ةريثك مضاوم ىف نوال حالا لا عوجرلاو « روك ذملا فلكتلا

 ا ا د ناك كا 1 كا لا اا راق نال: ن

 جارختسال الإ ماقملا اذه ىف هسفن بصني مل هيلا راشملا لجرلا اذهو . دصق ىنلا

 نود « حيحصلا دنسملا هباتك ىف جاححلا نبا لسم جرخ ىلا تي هاج اال نام

 نارقلا مولع ىف ةفنصملا يناعلا بئارغ نم وهو . هاوس ةمئألا هلقن امم 29 اهاوس ام
 قل ل! ىلإ 2 كل كوم( دج املا نم اذه رتأ تلم وكم نأ وحرأو * تادحاو

 باوصلل قذولا هّللاو

 لف
 ل نآرقلا نإ اولاق ىتلا ثيداح الا نم اودروأ امع باوحلا مدقت امم رهظ دقو

 لدا ل تا وااو املا هلع رن بل

 لئاقلا اذه هديريىذلا ىرجلا اذه ىرجب ةنسلا نم اهيف:درووإ ام سيل اهلك :(1)

 صاخلا نايبلا نم
 رادهالا عضوم ىلا ىوعدلا هذه ىف هدصق امب الزان ىلا (8)

 فيداحأ هوب ىيداح"الا نم.دودحت :نادقم ىف هضرعا هل متي ناكاذافىأ (+)

 ؟ ىرخأالا ثيدحلا نيواودىلا رظن اذإ هضرغ هل متي فيكف لسم

 ريخ/“الا اذه لع ةقباسلا ةسنلا راظنالا (:)

 ( 0و نط © جر مدهت (ه]



 كو فلكت اذه ةنرا كلل ةيللا الك 2 يش رسل كل

 « ليللا داوس نم 0 ضان كاذ اعِإ (

 لاق م هنلعاشا/ 122 لا نأب ينساب اك كا نيزك

 مهروبق الما مهلا ماك فاح 06 هدرا 1 وطول ةالص »

 ) ل ىطسأولا ةالص قيد رات مهوب و

 3 عضوم نإ » : مالسلاوةالصلا هيلعلاق « ةري ره ىلا“ يلا عساتلاو

 "0 ا ايندلا نم م ىف رطوس

 4 0 هما لخداو

 ايف مالسلاو ةالصلا هيلع لاق « ناكل 1 ل

 رمل توداحأ هو نوزلا "لوقو. نسنلا لسد نسر | م

 ن'وهنت ام رئابك اوبنتجم نإ ) : ىلاعت هلوقل ريسفت اهعيمجو « رئابكلا رك ذ اهيف
 ! ةيآلا ( هع

 ىدع :عضو ال رمآلا:لوأ نم انابب ( رجلا نم ) كلوت ليي ىو يلا
 ار ' ىلوأ ناك اهركاا5 فيل قلباو كارت ولف ٠ لئاس ءالوو ةداسولا تلال

 ايلسمو ىراخبلا
 هحمح و ىذمرتلاو دحأ هاور )١((

 قة ( قدنخلا موي ) ةياور ىاوا :ادنع هللا ىكر لع نع كيدخلا (900

 ديف“ نع رمت

 حصص نسسح لاقو ىذمرتلا هآور (؟)
 كيح نم تاتكلااى ظفلل زيسفت هيف سيل هنالل .لاثملا اذه رب الو 4

 ؛ةلثمالا نم هدعب امو هلبق اف ىراجلا وه اكو ء رظنلا اذه يع مك ةغللا عضو
 ثيدح هضرغ ىف ه٠ ربظأ ناكامب رو. ةب الا نم ىنعملا اذهل جاتنتسا هن 5 وه لب
 رطخ الو تعمس نذأ الو تأر نيع الام نيحلاصلا ىدابعل تددعأ ) نيحيحصلا
 نأال ( نيعأ ةرق نم عضوا اها زد ا هلوق قادصم ( رشب بلق ىلع

 رهو هيا الا ىعمل كيارقتاو حيضوت هنأ الإ هصخشب نيعي مل ناك نإو ثيدحلا ىفام

 ايف دارملا ىلع ةلالدلل هب ربعيام ىصقأ

 ىذمرتلاو نيخيشلا نع ريسيتلا ف هجرخأ (ه)

 رانلا نع ا : 0



 ( ةعبارلا ةلأملا) ةنسلا ىتاثلا !لييدلا 66
 ص ل

 م 0 ةعب رأن وسفن أب نصب رتب اجاوزأنور ديو مكنم نوفوتي

 «( نيل نمضي نأ يلجأ لامحألا ”تالوأو ) : ىلاعت هلوق نأو . لباحلا ريغ ىف
 نهريغو تاقلطملا ىف ماع

 ريغ الق اوملظ نيذلا لدبف ) : هلوق ىف ةريره ىلأ ”١ ثيدح عبارلاو
 11 ع ( مهل لبق ىذلا

 .فاط ةكم م هيلع هّنلا ىلص ىنلا نع 0 0 تيد ةيدانلاو

 .ىأم « ماقملا فلخ ىلصف ( ىلصم مهاربإ .ماقم نم اواو ): ار ايفا تيما

 نم .ةورملاو افصلا نإ ) : رو « ةياثلا ادب اع ار 0, : لاق مث « هماتساف رححلا

 ا
 هلوق ىف سو هيلع هللا س1 لا نع راس. نانا يطا

 4 اللا قو« ةداسا وش 2 كل بحتسأ ىنوعدا مه لا

 ظ ( نيضاد) : هلوق ىلا

 001 يح ) 8 كل 0 لاق متاح نب نب ىدع رك 00

 : ملسو هيلع هللا ىلع ىننلا ىل لاق ( 2” رجفلا نم دوس داس را
 0 لا

 (6اباطعخ كلر فت ةط> اولوقو ادجسبأاللا اراعدا )لك شا ىلا لق 059 ١

 .ىذمرتلاو ىراخبلا هآأور (هرعشف ةبح) اولاقو مههاتسأ ىللعنوفحري اولخدف اولد

 حيحص نسح : لاقو ىذمرتلا هاور (؟)

 حمص نسح : لاقو ىذمرتلاو ا رولا 6

 ا ا
 ] ما ل

 0 , ىسملا ا هناحفلا ساد يلا ب دا ل( حفلا ءر هإوف (ه)

 ًامبلعجىدع وهو مصخلاو ا“ امبيلا رظنبل هلجرفف ضيبأو دوس نيلبح ملا ماا

 هل لاقف ؟ناطيخ امهأ امهنع سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاس مح ةداسولا تحت

 ذا ىعايه لب تادلك ةفالس رهتلا كارواصا ةئم ةفطل اةياتك 2 ضيرعل كتداشو نإ 9

 .ليللا ىنعي امنأ اوملعف (رجفلا نم) دعب لزنو ناخيشلا لاق ( رابهنلا ضايبو ليلا



 54 فاكت اذه ةلواح نكس «ةئسلا املك لعاليطنت مشب باتكللا نأ (ابسو)"

 ةنيبلا ىف يعم لك دي نأ ل نلطتي لحل اراده بحجاط نكللو . كنار كان 12

 نآرقلا ىف هيلعاصوصنموأ ١ ىرخأ ةهجنمال ةغللا عضو ُثيحنم هثلا راش

 هتح مدع وأ هتمص ىف رظنن من هلثعلو

 ةرثكا ةلثمأ كلو

 هئلع لاتف « ضئاح ىهو هحوز هقيلطت ىف رمح نبا ١" 0 .ةيدح اعدخأ

 0 ؛ ضيع مل « ربطت ىتح اهكرتيل مث ءاهعجا يلف هرم » : رمعل مالسلاو ةالصلا

 له ىلا .ةدملا :كالتف :رونم نال ىلط ا ا ل ا مندل

 نهوةأطف ءاسنلامكاط اذا ىنلاامنأ اي ) : هلوقف هرمأ ىنعي « ءاسنلا اهل قلطي نأ هل

 ( نودع

 هيلع ملا لص هنا لوسأ) نأ نيرسلا تي هان ) تا لا

 نإ ىكلا ان نأ تيان نانو قبلا 0 دا اهل لحي سو

 : هلوقل ًاريسفت كلذ ناكف «اهناسلب اهلهأ ىلع تّدب اال  ةقفن ال نكي

 ( ةنيبم ةثحافب نينأي نأ الإ نجع الو )
 9 بق فصن |هحفزةانو دعب تدلراذإ مةقق ايلانم ست ل اا

 نيدلاو ) : لات هاوقنأ «ٌتيدملانييف ؛ 5 تل لق نأ ما ادددعلا هيلع ارجل

 :قان ايس قاطو ل 5 5

 هليثع ف ريزحتلا ف لاك - ىراخلا الإ هتسلا نع سلاف هج ا 0

 اهلل لعجب مل هللا لوسر نأ سيق تنب ةمطاف ثيدحك : هب لعي ال ىذلا لوهجملل
 ىردنال ةأرمال وقل انين نسال واجر باك كد ل لاش رع .. فة 7

 درلا اذه ملسم ىورو ٠ تيسل وأ تظفح ابلعل

 ةعبب ر أ نب شايع ةريغملا نإ صفح نب ورمع ابأ اهجوز ىنعي (؟)

 دواد ابأ الإ ةتسلا نع هجرخأ (4)

 ( لايل رشع نم ابيرق ) ىراخبلا ظفلو , (0)
 < انا # جبس تاقفاوملا ظ



 ( ةعبارلا ةلأسملا ) ةنسلا ىناثلا ليلدلا 5/

 ةنسلا نأ ىلع لادلا ليلدلا ةحص ىلع ءانب « دارفأالا كالت عومم نم ذوخأم ىنعلا

 ةلدأألا تاتك ©0» لوأ:ى منعت ام هجؤلا اذه لاثمو ::بأتكلل ةنيبما تااجت اع

 «"”رارض الو رّرضال » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ىعم بلط ىف ةيعرشلا

 د ا ل لا ا

 كك ل و سيداستالا |( لكافالا "دا او )

 . ىعطقىلإ عجارلا ىنظلا ىعرشلا ليلدلا باب نم هلعج ثيح « ةيناثلا ةلأسملا ىف (1)

 عضاوملا هذه مطل كف .ةيسلاف. تالكو تانج ق' ةعلرشلا فا ثودف ل

 عمج هجولا اذه نءاكو ؛ ةماع ةدعاقب دحاو كلس ى اهتلعجو « ةئوثبملا ةقرفتملا

 هوجولا ضعبل سكع وبف . تاليصفتلل لامجإو ٠ تايئزجلا نم ىلك ذخأو  تاقرفتملا
 نابل! رصأ ف ئوعانلا هللعا تسال [دجلم وأ ارذان هذ هيف لمأتلا و" :ةمادقمملا
 كة هوجرلا هذه نأ فلؤللا دارو ناك ناف ٠ هوجولا نم « هريغل مذ اذإ الإ

 ناثلا ىو . اما. تلاثلا هج ولا ىف كلذ رطب اعاف ,ةلأسملا تايثال وكي ايف دار

 روظي الف اهادغ ام امأ . هنم دصق ىذلا قيرطلا لع لو"الا قو ,"فلكت ضقعب

 سداسلا هجولا ىلع ضرتعا دق ناكاذإو . اهتالاكشإ عفدو ةلأسملا تابثاب هدارفنا

 نوكيفيكف  ريثك ةنسلا ف طفلا اذهنإلاقو ةلثمأةرشع هل ركذ هنأ عم روصقلاب

 هضرغ ناك نإ معن . دحاو لاثم الإ هيف هلرسيت, مل ىذلا سماخلا هجولا اذه لاح

 ىف الا لصفلا ىف هيلا ريشي اك ضعب ىلإ ابضعبةمومضم نوكت نأ ةسنخلا ههوجو نم

 ضارتعالان اك ( خلا اهريغب امإو ةيسايقلا ةقيرطلاباماو طانملا قيقحتب امأ ) هلوقب
 ىفكي هنأ هبف ىعداو هيلع رصتقا هبحاص نأ ةهج نم اهبجو سداسلا هجولا ىلع
 ( خلا ذخأملا اذه بحاص نكلو ) هنع لاق م«ىوعدلا تابثإ ىف

 ( ودع جمر مده 0590
 ؛ ءاملعلا نع روبشملا هنأ مدقتملا ىناثلا رظنلا نم صخأ سداسلا رظنلا اذه (+)

 رخآ ىلأ اهتايفيك وأ اهطورشوأ الثم اهنع ىبنملاوأ ةبولطملا ةقيقحلل نايب كلذ نأال
 روصقف اذهامأ . الثم ةالصلا اوميقأ ) : ىلاعت هلوقك ثيداحأ الا نايب ىف مدقت ام

 عضوشي- نم ) لاق اي« هنم ضرغلا حضوي امب ةيا الاف درو لم ظفل نابي ىلع
 ةقباسلا ةسنلا تاهجلا نم ىأ ( ىرخأ ةهج نم ال ) هلوقو ( ةغللا



 ع/ ىلاتنا هنولا انك ا

 دلع .لاعلا فو 4 فورتلاب الك ايلف [سدف ناك نكرر ها ميتيلا لاعب مايقلا

 ؛اهرئاس لعمان عفانم ضعب ىفو ( اهيلع ”نيلماعلاو ) : ىلاعت هلوقك ةقدصلا

 رودلاو باودلاو سانلا نم باقرلا عفانم رئاس ىلا ةبسنلاب لوقلا اهيف ةنسلا تقلطأف

 ىلا اهرئاس لكوو « اريثك كلذ نم ِلسو هيلع هلا ىلص ىننلا نيرف « نيضرألاو
 ىنلادصقأ انيلع الو . عرشلا ىفربتعملا ىمايقلالاحملا وه اذهو . نيدهتحملا راظنأ

 هدصقرملا مجري كلذ عيمح نأل ؛ال مأ صوصملا ىلع سايقلا مالسلاو ةالصلا هيلع

 ناك هجو ىأ ىلع هيلا هللا لزنأ امنايب
 حبذ نم هب ريخأ امب ايؤرلا نأش ىف مهاربا نع ريخأ لامي شا تا( كلا

 لع كيدزلك و « ةقداص ابور 557 6 نييتفلا ايورو 4 فسوبب ايور نعو « هدلو

 ةلئابقلا اي ثرلا"نأف «كلذ ماكحأ سو هيلع هللا ىلص ىننلا نيبف ؛ ايؤر لكق دص
 67 1 5 0 2 ع 1 #6 7 ع :

 ”ءاسقأ ىلعاهمأو « تارشبملانم اهنأو « ةوبنلا“"”ءازجأ نم ءزج ملاصلا لجرلا نم

 وهو . م نير كتغلوأ ريغ قاحلا نمصتف 4 اي نم كالذ ريغ ل

 ةرشكس عملا ادهيف كلتمالاو . ناسا يلا

 ةلد الان إف ؛ :ةعمتجم ناعم نم ةقرغتملا نآرقلا ةلدأ نم فلأتي امىلإ رطنلا اهمو
 ةلسرملا حلاصملا ىف رمألاب هيبش دحاو ىنعم اهلمس نكلو ةفاتخم ناعم ىف ىنأت دق

 كلذأنآأ رك رأ لعيف ٠ دحاولا ىلا كلذ ىفتتقمب ةنسلا قاف . ناستسالاو

 نآرقلا ىف ةزئاجلا ةراجالا تأت مل مهضعب لاق لب ٠ عاضرلا اهحرصأو ()
 (نهروجأ نهوتأف .مكنل [نعضرأ ناف) عاضرلا ىفالإ

 اثالث تناك ةوبنلا نإ همجوت ىف اولاقو ( اءزج نيعبرأو ةتس نه) درو (6
 ثالث ىلإ اهتبسنو . ربشأ ةتس تناك اهلق ةحلاصلا ايؤرلا ةدمو « ةنس نيرشعو

 حضاووبف مهضعب هضتري ملنإو نابلا اذهو . لسوهّللا ىلص هلاق ام ىه ةنس نيرشعو

 اهريعي ناكو ؟ ايؤر مكنم دحأ ىأر له هباخصأال لوقي ناك ام ًاريثكف اضيأو

 ( مم مهريغ قاحلإنمضتي وهو ؛ مهل

 ( ناطيشلا نم محلاو ؛ هللا نم ايؤرلا ) ملسو هيلع هللا لص لاق اك ىأ (م)



 ( ةعبارلا ةلأسملا ) ةنسلا ىناثلا ليلدلا 5

 «نيعجأ لكلا .ةكئالملاو هللا 0 لد

 كا
 ١

 9, 5 ّح اى

- 
 ١

 ةمدقتملا “ع ةيرزص لف لتقول اها ةكي نعاالو فرط ةمانتلا موي هنم هلا ليقيال 0 0

 نيذلا نإ): ىلاعت هلوق اهيف ءاج دقو . ةمرحلا ىف ةكع قاحلالا نم عون اذهف

 داحلاب هيف ٠ دارينمو : هلوقىلا  مارحلا دحسملاو هللا ليبسنع نو دس ا 17

 « لظلاىلا باوصلا نعلو دع كسل لماش داحلالاو ( ملأ .باذعنم ةقدن لظ

 ىنعملاذهىفام ةقحال ةنيدملاف ٠ ةنسلا هترسف امسح « اهعونت ىلع تايهنملاب اكتراو

 مل نإف « مكلاج ر نم ني ديهش ةهشتنما ) : لاق َس هللا نأ (نماثلاو)

 ةمضنم ءاسنلاةداهشبلاومألا ىف مكس !'ةيآلا ( ناتأرماو لج رف ٍنيلِحَ رانك

 (كياراك » : هلوق ىف كلذ ىلع هبنو "ا فعض هب رهظو 6 لجر ةداهش ىلإ

 ذاق د سا كك د رو كاك ىزل_ ةبلغأ نيدو لق تاصقان نم

 1 1 ضتنآ) : هيف لاق رناردلا كالذ تبب نبحو . لحجر ةداهش لدعت نتا ايها ةداهش

 لكل اني اور هلو رق طالع لد (ىرذاالا فادح رد« مالا
 نانا كد مالسلاو ةالصلا هلك 0 دماقلا عم نمعلا كالذب ةنسلا

 دبع نورتشي نيذلا نإ ) ىلاعت هلوق هب ىفق كح اهئاضتقاو قوقملا عاطتقا ىف

 دهاشلا وأ نيدهاشلا ىرجم نوهلاو دهاشلا ىرجل ! ةيآآلا ( اليلق ًانع' مهناعأو وَلا

 ةئللا متين لون هنأ الايك ياست فر تحرر

 2 رج ل 1 ىعيبلا رك ذا لا ههانأ (عساتلاو)

 لع ةراخاإلاو( يسب لج هب ماحب نك وز زب للإعت مل وق ىف هيلاراشملا لل © يحل

 مانع الا د د كد 002

 ملسم نع ريسيتلا ىف هجرخأ ثيدح نم ءزج )م(

 نيميب لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىضق ) امهنع هللا ىضر سابع نبأ نع (م)

 دواد ىنأو ملسم نع ريسيتلا ىف هجرخأ ( دهاشو

 مالسلاو ةالصلا انيبن ىلعو امبيلع ء ىسومل بيعش ةراجإ اهنمو (؛)



 1 ئتاثلاهحلإلا ذل نال: هدحو

 لحفلل نبللا نال ؛ روكذلا ثانأالاب "7 قيل مث « ىنمملا اذه ىف ءاج ام رئاسو
 لاكتإ د مأ كلاس ا عاضرلاب ةأرمااةضاكواذ اذ امأرملا ردا درر

 (نماا سد برا. لعمار ءاعدب ةكم مَّرح هللا نأ ( عباسلاو )

 هلال وسراعدف . ةكم هّللامرح تاذو (لسا ال مَوأ ) : ىلاعت لاقو

 ثلا هناحتافا ع اهلا ياتي تكا .!يهاربإ ب اعدام لث ةنيددلل هب سو هيلع هللا ىلص

 « اههاضعإ مليش يشل ا مرحأىفإ ( لق لا نمط

 ”هياذأ الإ ء و ةنيدملا 0 ا 2 الو) : ةياور 0 ك1 1 أ

 :رخآ ثيدح ىفو *'” « ءاملا ىف حلملا بوذوأ ٍصاصترلا قود نافل هل

 قلادقأزملا جوز سيعقلا ىنأ ىخأ ملفأ ناذتتسا ىف ةيئئاع تيدح ىف 3

 ىسضرا كلر ل ا 0 هاخأ نإ « هللا لوسراي : تااقف اهتعضرأ |

 ( كم هناف هل ىنذئا ) : لاقف : هتآّرما

 ىذلاف ) لصاألا لعل ( مأ نمللا هل ىذلاف ) هلوقو ( امأ ) ةملك طقس انه (؟)

 ( كم هناف ) قباسلا ثيدحلا ىف مالسلا هيلع هلوق مثالي ىذلا وهو ( بأ نبللا هل :

 مهللا ) لاق ةنيدملاٍلعفرشأ امل سو هيلع هللا ىلص هنأ نيخيشلل ةياور ىف )0
 اهعاص ىف ةكربلاب ابله ال اعد دقو (ةكم مهاربا مرحام لثمابلبج نيبام مرحأ ىنإ
 دحأ اهتدشو ةنيدملا ءاوأال ىلع ربصيال ) ىذمرتلاو ملسم ةياور ىف لاقو . اهدمو

 م اهثخ نت اهنأ اضيأ دروو ( ةمايقلا موي اديبشو هل اعيفش تنك ل

 ( هعم هلثمو ) هلوق اهم رسفي اهلثام امو ايازملا هذه لعلف ٠ ديدحلا ثبخ ريكلا نب ّ

 و دمحأ هآور 7
 لكو ةكم ميرحت ىلععيرفتو سايق هنإ هيف لاقبال هدعب امو ديعولا اذه لثم (0ه)

 هلأ نم ا لل مهاربإ اعد اي ةنيدملل اعد لوسرلا نوكي نأ انه لبقيام
 عباسلالاثملاف . اثدح ابف ثدحأ نمل ديعولا عاونأ نم اهعمامو هتوعد ةباجإ هغلبأو

 سايقلا مكح نأ لأسم ىف 2 هحارشأو لاوص الا رار قو كفضلا نك ىرتام ىلع

 ىلإ الإ ةنيدملا ةمرحب لاق نم دنتسي مل اذلو : لاق  عرفلا ىف لصأالا مكح توب
 عرفلاو لص الاتتا اذإو ها عرفلاو لصألا ءافتنال سايقلاب تشي مل امإو . عمسلا

 ؟ سايقلاب مالسلا هيلع لوسرلا دنع تبث هنا لاقي فيكف سايقلا ىف نانكر امهو

 بيغرلا ىف اهرك ذ لسمل ةياور (5)



 ( ةعبارلا ةلأسملا ) ةنسلا ىناثلا ليلدلا 5:

 ( دلو ال ع نكي ل نإ ام ةارحا )دب ةذاكتلا هبا اورو[ نضل حلال

 ملل و ا كك نود :ءاطر الر وع واع تل كارو
 1 نا ا كا لا نوبواةيمال ةروكللا سئس بلل جاف أ

 فس نا ةعاتخأو « معلا نباو « معلاو « دختاك ؟ ني روك ذملا ءالؤه ريغ

 , 9,5 لجرىلوأل وهف ىقباف ءاهلهأب "ضئارفلا اوقحلأ » : مالسلاو ةالصلا
 هبنامدعب « هيلا جاقحم امم ىقبام ىلع اذه قاف« را د كف لؤألف»: : اور ف

 هلكا لع ناتكللا

 ىنأللا”_كناهمأو ) : هلوق ةعاضرلامب رحينم رك ذىلاعتدللا نأ ( سداسلاو )

 رئاس نيتاب لسو هيلع هللاىبسىنلا قملاف ( ةعاضترلا نم كتاوخأو « مكن عضرأ

 / خالا تنب و « ةلاخلاو « ةمعلاك ب سدنلا نم نمرحن ىتلا ةعاضرلا نم تابارقلا

 01 د إ ىاكفلاراونالقالا ةيدع ها ايفا ةيسو تزد ايسأو اكسال كنبات

 2 .احلالا رهأل قاكياذإ سس ةندنلا هيلع "7 تيت ا قراقلا د اش انا

  دبعتلاىلع رصقلاو قاحلاالا نسب ددرتو رظن كلذ ىف مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا

 () بسنلا نم مرحام ٌةَعاضَّرلا نم مرح هللا نإ :  مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف

 ةصملا ىف مودع ديقللا جملا .قياف وي دلرق دهاتلاب لج(
 هجرخأ لاقو ىذمرتلاو نيخيشلاو دمحأ نع ريسيتلا ىف ةياورلا هذبم هآور (؟)

 تاياورلا عيمج ىف اذكه : ةياورلا هذه نع راطوأالا لين ىف لاق ٠ ةمجرت ىراخبلا

 (ركذ ةبصعىلو الف ) ظفلب هقفلا لهأ نه امهريغوىلازغلاوةياهناا بحاص دنع عقوو

 ةلط وف تسل ةيضملا لكفلا نأنا ىردتملاو ير را )كل. ني رغاو

 نأال خلا مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف « ةنسلا هيلع تصن قاحلالا ةهجو ىأ ()

 ( خلا تصن ) هلوقف . هيلع هللا تاولص هكرتي ملف « نيدهتجملا ددرتل لباق ماقملا

 3 ربخ



 1 لفاثلا ةيغولا اذا دزثملا كلعيو

 نيتخألا نيب و , حاكتلاىف اهتنباو مالا نيب "١”مجلا مرحىلاعت هللانأ ( ىنثلاو )

 مالسلاو ةالصلا هيلع هين ءاخل ( مكلذ ءارو ام كل لحأو ) : نآرقلا ىف ءاجو

 هلجأل ىذلا ىنملا نأل « سايقلا باب نم اهتلاخ وأ اهتمعو ةأرملا نيب عجلا نع

 اذإ مكن اف » : ثيدحلا اذه ىف ىوري دقو : انه دوجوم كئاوأ نب عجلا مذ

 نمايقلا هحوب رعشي ليلعتلاو:« "”وكماخرأ متعطق كلذ ملعف
 هنكبسأ هنو اهلا« نم هلو. هنأب راويطلا ءالا كضو لاك هللا "نأ ( ١ تلاتلادأ)

 هريغب رحبلا ءام قاحلاب ةنسلا تءاحل « رحبلا ءام ىفئالذ لثم تأيو ضرألا ىف

 يكل ا هر ( هوام رازوطلا 2 هايملا نم

 تايد رك ذي لو « نآرقلا ىف ىلاعت هللا اهركذ سفنلا ىف ةيدلا نأ ( عبارلاو )

 حضوام !همايدنم ثيدحلا ؟*) نيبف « لوقعلا ىلع اهسايق لكشي ام ىهو « فارطألا

 هيلا عوجرلا نم دبالف ؛ هرمأ لكشي ىذلا سايقلا ىرجم راج هن اكو ؛ ليبسلا هب

 هودح ىذح و
 ب راو. فصلا نما ةردعملا ةرضئاردلا رك ديلا كاان( سال ١

 :نيووب الاىفهلوقديلإ رانا ةسعلا تار و 2 سدسلاو« ثلثلاو 4 نعلاو

 رك دلل ) : دالو الا هلوقو ! هيدا ( تللتلا عضاف  ةاوب هن ردو كاوا نكي مل ناف )

 هذه ادع ام امأو : ا لخدي ملو مالا لع دقع اذإ ام ةروص ىف ىأ (1)
 صخمال ديبأت محرحتا ناف  تنبلا لع دقع وأ ماالاب لخد اذإ 5 ؛ ةروصلا
 1 عمجا درب

 (35 صر متل
 ( 1/لص :  ر مدع

 ( لضاألا كح عرفلا دخأ ىف سابفلا ىرخ هزار ده ىف د دا 0
 يظن لاملا قافطكسا 5 رح "قانا لاه نألإ هم ترلاو هاش 05

 هب حضوام ) نيبهنأ ىهو . ةلمجملا ةملكلا هذهلاق كلذلو ٠ ندبلا ىلع أطخ ىدعتلا

 ( هن اكو ) هلوق اضيأ دازو ( ؟سفنلاب :فارطأالا قحلأ ) لوقي نانود ( ليسلا
 ةقحاللا الو ةقباسلا ةلثمآلا قيبطت ىف اهرك ذي ملو



 ( ةعبارلا ةلأسملا ) ةنسلا ىناثلا ليلدلا 1:

 ةدايزلاف « 0 دار مف مفانملا براقتل « هسفنب ءلوشلا لدن باب نم لسجل ف 0

 ١ #1 عونم وهو « ءىث ''” ريغ ىلع ضوع ءاطعإ ىان نم. كلذ لع

 كت ماسيال ذإ ؛ ةميقلا ىف هب ةدايزلا ةنراقم دنعالإ ةداع نوكيأل نيضوعلا ل

 0 ا ةدايزلا وهو 6 ةميقلا ىّرتماخلانملعأ وه ام ءاغتبا ل باغلا ف

 ىف رظن لحم ؟ !ههيف زجب لو تاموعطملاو نيدقنلا ريغ ©" ىف اذه لثم زاج مي

 الا 0

 كر كلا لااع ررأ لاقل ىف لك اولي و اذ! 90 ةيبلا اهني 10

 ىرجم 9 راج اذه لثف « داهتحالا لاحنم ريثك ىف رظنلا مييلا لكو
 هلمأتف . سايقلا ىف عرفلاو 1

 دكا دا باك نيناحلا نس زدفلا راد اك فارع لع نإ لاش دف 0

 نأ لإ) . نضع كانهف . دبجلا ةدوجب لياقت :ئذلا ةدابزف )2 ديج ليلق ىف ءىدر

 هققح ام ريغ هليلعتو . عونم وهو نيغ امهأ هعم ملعي ال اريبك اررغ كانه نإ لاقي

 ةعبرذلا دس ةلعلا نأ نم مهضعب

 ةئيسنلاو لضافتلا ىأ (0)

 امهف اعنم ثيح « امهريغ نيبو ةمعطأالاو دوقتلا نيب قرفلا رسو اهتلع ىأ 2

 ةيرواطملا ىفاكلا نابسلا هنفف نيمقوملا مالعأ نم ىناثلا ءزجلا عجار . امهادع امف ازيجأ
 نزع نودي ةدبدلا رج عملا ةلع ذخأ هنأ وه فاؤألا دنع قرف لكشا لاو

 ةلع ,زج لعجب نأ حصي ام ةتاتقملا تاموعطملاو نيدقنلا ىف اذهل اوفاضأ مهنكلو
 حضاولا قرفلا طخ نوكي

 شيجلا زاهجىف لبالا تدفن انا هتارد ن.دبعل 0 هنأ كلذ نم 0

 ةقدصلا صن الق ىلع ذخأي نأ صاعلا نب ورهع نب هللا دبع ملسو هيلع هللا لع
 اعم نارم الا هيف اذهو . ةقدصلا ليإ ىلا نيريعبلاب ريعبلا

 . اهانعم حضتيل ىلا رومألا ىخأ نم هنأ نم هل قبس امل «هنم هنأب مرحب ل ()

 هنأ نم اضيأو . هيف سايقلا ءارجإ ىنأتي الف ٠ ةلع ىلع اينبم سيل ادبعت ناك اممرف
 لانقلاب هضمي واهب ةضخي و "ديعالا هلأ( لعاءانت «ازيغال .ىعولاب"نؤكي نأ انإ

 سايقلا دصقأ انيلع الو ) ةلززق ى اشو! دامعالا ملسو هيلع هللا ىلص هل زوج نإ

 ( خلا صوصخلا ىلع



 ١ فاشن هولا انا هل الل

7 2 3 

 ناكاذإو . )هلك عوضومهن ف 6 كيلطلا دمع نب سايعلا اير ا ٍر 1و

 لك 4 ةنسلات تأ ضوعريغىلع ةالاي زةلاوكك اح[ ةمؤعأ اعإ هيف عنملاناكوكلذك

 ع َ 37
 ةضفلاو به ذلاب بهذلا» :مالسلاو ةالصلاهيلعلاقف « ىنعملا كلذب ةدايز هيفام

 « لثمب الثم_ « حلملاب حلملاو «رعلاب رعلاو « ريعشلاب ريعشلاو « يلب لاو « ةضفلاب

 قاصدا ةده فاتحا اذاف 4 و كقق دادزا 0 داز نم . كيب 8 6 ءاوسب ءاوس

 اذإ ءاذدلا عيب كلذ ىلع 0 م 9 55 دا 3 هزت الش الا اني ل ضل لا ا ل ا ٍ

 يل ا كح ف كاكا ْن ال ك ابرلا نمو دعو 6 ةايدالا تدلل

 سنجلا اذه عيب نأل 27 كلذو ء اعفت رمي فلسلا *” ىنمملا كح هيف لخديو

 رخأتلل مثو ( للا تفلتخا اذاف ) ملسو هيلع هللا لص هلوق ىف .اج ناث قاحلا (+)

 طعاقلا) لس" فيرتلا وكل نأ الإ" "رح ارا ترفل ل نانا اا

 ( كفلتحا اذافا) هلق رخو نأ هيلع ناكر انآ "انامواىاخالاءاو اهنا" كدا

 فانص الا فالتخا دنع ,اسنلا عيب ميرحت نأ ف رظنلاقبيو . ( داز مث ) هلوق دعب
 صوصخل ناك نآر قلا ىف ابرلا م رحت ل صأ نأ ىلع فقوتي اذه نال ؛ ةنسلاقاحلاب ءاج
 نم .اج امتإ فالتخالا دنع .اسنلا حرحت نأر , طقف فانص'الا قافتإ دنع .اسنلا
 مثدنع اءراج ناك ام هدعاسي ال امرو . ه. لضفلا ابر مكر حن ءاج ك٠ ثيدحلا اذه

 . رثك أب لج ال ريعش ةلباقم ىف اريعشنوطعي اوناك ذإ « نآرقلا ىف ميرحتلا هيلع عفوو
 هلثم ىف طوسبملا خيراتلا ىلا عجريلف اذكهو . رثك أب لجأال مهارد ةلباقم ىف

 دعل هل حرص ام « ةداعلا ىف ابلاغ ىأ (:(

 ضرقلاو فلسلا ظفل هظفل ناك نإو (0)

 لج الاو) دعب هلوقو . الضافتم اهلثع سانجأالا هذه عيب مرحتللليلعت (1)

 نال ) هلوقل ليمكت وهف ءاردق ىواستلا دنع تح ابف .اسنلا مرحتل ليلعت ( خلا
 ( لا نيضوعلا دحأ ىف ءاسنلا
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 الا فانكوفر كذا ن1 اذان . ىعلا اذه نابي 27 ةلدألا اناتك قرد

 ” اما تل ا وينافط ايفو يبو 17 كاف را داسم قاع ةيتلا اق احوتكتا

 0 الار لولا و 0 ئتامتلاب هات سو هيلع هللا ىلص ىنلانإ انلقأ انيلع ءاوسو

 لنآ ف ريسبملا يملا هل لاماش بانك لا 2 لاو .ء سينما رحت انمايفأ قف راج

 لمادا ةلحألا تانك

 اعإ) : هيف اولاقىذلا ةيلهاحلا اب رو « © ابرلا م لجوزع هللا نأ (امهدحأ)

 0 بلاطلا لوقي ند خسف وه ( ابا 0 اعيبلا

 «<لاومأ 20200 دن نإو) : ىلاعت هلوق اضيأ هيلع لدىذلاوهو ىبرت 50

 تسيل ةعيرشلاناو صاخش الل كانه مومعلا ناك هنإو , ةعساتلا ةلأسملا ف )١(
 ةهرشلا ٠ محلا هيف ىذلا ىنعبلل عجري لومش انهو ء« ضعب نود مبضعبب ةصاخ

 ةفص هلمشي مل نإو ىنعم هل الماش رخلا لعجب ذينلا
 داهتجالا هل سيل ليقو سيقيف دهتحي ٍلسو هيلع هللا ىلص هنأ ىلع ءانب (؟)
 . هيلع لوعي ىعطق لصأ ىلا عجارلا نظلا نإ لاق ثيح . ةيناثلا ةلأسملا ىف (؟)
 ابرلاو عويبلا نم ةلمج نع ىهنلا ىف ثيداحأالا نم دروام كلذ لاثمو

 هددصل ىذلا وه اذه نال ٠ مالسالا ىف دقعي ام هب دارملا تأ رهاظو ى 22

 اذهو ( حلا عوضوم ةيلهاجلا ارو ) لاقف ةيلهاجلا ىف دقع ام هب قحلاف عيرشتلا

 حصيو ٠ سايقلا ىرجب انماهفأ ىف ىرحب ىحوب وأ ملسو هيلع هللا لص هنم سابق امإ

 اكاط ال ل ا[ الاثم (كلذك نك لدار زا كرش ىلإ رادتملا اذه تركت نأ

 نيذلل لق ) اضيأ لاقو ءابرلا مرح ىلاعت هللا نأ كلذو . امهدحأب هقحلأف نيحضاو

 هدقع ذفنبف ,رفغي ام نيب ةيلهاجلا ابر ددرتف ( فلس دقام لل رفغي اوهتينإ.اورفكا

 لوصح درجم ناكنإو هرْثأ هيلع بترتيالو ذفني ال هنأىنعأ هدقعلطبيفرفغي الامو
 انماهفا ىف ىرحب ام ةلثمأ لوأ نوكي هيلعو هلطبأو ابرلا رئاسب هقحلاف ًاروفغم دقعلا
 لو“ الا نم هترابعىلا برقأ هجولا اذهو ( كلذك ناك اذاو ) هلوق سايقلا ىرحب

 ريشي ام رك ذي ملو « سايقلل ةلع حلصي ام ( كلذك ناك اذاو ) هلوق ىف رك ذ ثيح
 غرف هنأ انه هل ادوصقم هجولا اذه نوك دعبي ناك ناو ؛ ةيلهاجلا ابر ىف ةلعلا ىلا

 سايقلا ىرجم ىراجلا ددصب هنأو . نيفرطلا دحأب قاحلالا ةلثمأ نم



 هيف ةصوصنملا اًهوصأب عورفلا قاحلاب ( امإ و )
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 لالقتسالا بناج 05 1 ا

 . كرتام الن نهلف نيعنتا قرف < ان نأ ناف ) : لاق هلا نأ ( رشاعلاو )
 © رس ا ( تقطف ابلغ انكار 2

 ليفان ئضاتلا هر ذ يتلا فرت اها دلل 2 6

 ىلا عجارو « لمأت نمل حضاو رمأ هناف « اهاوس ام ىلع اهب ناعتسي ةلثمأ هذهف

 الق ء كفرطب امينم لك نم دخايف ن٠ اههبلإ وأ ؛ اميبلع صوص لسا 4

 0 اهودعب الو امهنع جرح

 نم ناك ام ىلا ريشت لوصأ زيزعلا باتكسلا ىف عقب هناف سايقلا لاحم امأو

 تاديقملا ضعب نأ اهقالطإ نم لصاحلا مهفلا ىلا برقتو « اهكح هكح نأ اهوحن

 اذهو . هيف ةنسلانايب ىلعأداّمعا عورفلا عير فتنع لصأالا كلذب ىزتحيف « اهلثم

 دقو ىنعم ماعلا مكح ىف - اصاخ ناك نإ و -- هيلع سيفملا نأ ىلع ءانب وحنلا

 دواد ىنأو دمحأو « رب 0 الا اجلا اور 00

1 0 

 هنتم ىلا لاتحا قرطتي ال ةحص ص ىلازغلا لاق : ىوانملا لاق كلام نب ل

 : , الا لاق . بيلاس"الا ىف زا ماما كاسل ام اقلا ا ل

 ها اهلك هديناسأب جتحي ال : قحلا دبع لاق . كلذسيلو : قارعلالاقو . دانسالا مح
 ىناربطلا هاورو . قارعلا لاق ه١ ةجحلا هب ضقتنت ام اف نأ قحلا رجح نبا لاقو

 هلثم هرك ذ امف سيل هناف ٠ هلافغإ مدع هفنصبلل ىغبني ناكف ديج دنسب لع ولأ ف

 لواعم لكلا لب
 ملسو هيلع هللا لص هتءاج امل عيبرلا نب دعس ةأرما نأشب رياج ثيدح ىف ك )٠(

 امبمأألو نيثلثلا امل ٍلسو هيلع هللا ىلص لعل , هعيمج هيخأ لام امهمع ذخأ اهل نيتنبي

 قابلا هلو . نقلا
 . فارطأالا الو سفنلا مح ذخأي مل هنآلل , نينجلا ىف ةرغلا ىف رهاظ ريغ ()

 ( ىطايتحا ) هلوق ىلع قبس امف ( هريغ وأ ) هلوق فطع ديفي وهو



 ( هناا هلال ),ةنسلا فاثنإ ليلدلا و

0 : 
 رحببلا هفذق امممالسلاو ةالصلا هيلع لك أو 07 جارخلاو ناتمملا : ناتنيس تلح:

 ةدسع 1 هب كا ل

 حان ادم ف ازاعلالا م لدقأو 0 0 لا يدنا لح لافت هللا نأ (نياثناو)

 . ةيآلا رخآ ىلا ( سقننلاب "سفنلا نأ اهبف مهيلع انبتَكو ) : ىلاعت هلوق ىف ضعب
 ىلإ نكس عا ىلا

 ةماسم ةيدو 2 بقر "ردا هلوقل ؟ ةيدلاف ارك اكول دلما قاذف

 "9 ىبأي ىذلا وحنلا ىلع ,فارطأالا ةيد مالسلاو ةالصلا هلاع نيلي ( لهآ لإ

 رو 0 راما ةتطقسأ اذإ قلل ا ٠ لكس نافرط ءاكن تكا لوح

 تنييف « هتقلخل ماتلا ناسنالا هبشيو « فارطألا رئاسك ناسن الا ءزج هبشي هنإف

 هلنيفرطلا دعا صحح مدعل هسفن مكح هانا 6 ةرغلا هتيد نأ هبف ملا

 كلك نم 3 نينملا رادف « ةاَكذملاحابأو ةتيملا مَّرَح هللا نأ ( 3

 اك ٍنينجلا 000 : ثيدحلا ىف لاقف . امهلمتحاف « نيفرطلا 0 اميمداك ذملا

 توحلاافناتتيملا امأف . نامدوناتتيم انل تلحأ) ظذلب ةينصلا الا 010(
 :خيشلالاقىزيعلالاق . رمع نبا نع ىقبيبلاو 5 احلاو هجام نبا نع (لا دارجلاو

 ع
 مزح نب هللا دبع نع ىئاسنلاو كلام هاور ام عوضوملا ثيداحأ ربشأو (؟)

 عقو ام لاثملا اذهو . بيعش نب ورمع نع ئاسنلاو دواد وبا فا را ع

 تيقبو « ةنسلاب رخ الاو هب امهدحأ نابي نكل . نيفرطلا ىلع صنلا باتكلا ىف
 ةظانلا لع 0 الا ]ل كيضاولا

 سايقلا ىرجم ىرحب امم عبارلا لاثملا ىف ()
 اهريغ نم ىأ (4)
 ةتسلا هجر خآ ثيدح ىف )0(

 , ةمآلاو دبعلا برعلا دنع ةرغلا : ثيدحلا حرش ىف ريسيتلا بحاص لاق (1)
 مل ىأ ( هسفن مكح ) هلوقو . ةيدلا رششع فصل ديعلا نم هنمي غلب ام .اهقفلا دنعو

 نيفرطلا دحأب قحلي



 يا تكد

 ةريغك تقلا اذه نم الضال كات يضل كلل

 « نيعلا كلمو جي وزتلا لحأو « ىنزلا مارح لجوزع هللا نأ ( سداسلاو )

 «ضحب حافس الوضح حاكنب سيل هناف « عورشملل فلاخلا حاكنلا نع تكسو

 ءاملعلا دابتجال الحم 0 نوكيب ىتح . هوجولا ضب ىف كسحلا نيبام ةنسلا ىف ءاخ

 ىفارخلا لص الاباو ل للاوحاالا ضخ لف وأو 2 اناظن ع نيلسالا دكا كا

 انحاكبف قلو ققإ يق ميسكم ادا مارال تسل و
 7-0 بيلا اهب لخدن اف . لطاب اهحاكنف « ”لطاباهحاكتف هل

 ةنسلا نم دسافلا حاكنلا ىف ءاجام رئاس اذكهو

 ايف ةتيملا مرحو « تابيطلا نم لحأ ايف رحبلا ديص لحأ هلل نأ ( عباسلاو)

 هيلع لاقف , اهككح لكشأف « نيفرطلا نيب رحبلا ةتيم ترادف « ثئابحللا نم مرح
 ثيابا ندع فاعورو ل د كنا شلال هر دا مالسلاو ةالصلا

 ىنال تب جوزت هنأ هيفو . اماسم الا ةسخخلا نع ريسيتلا ىف هجرخأ ثيدحلا 00

 لاك ءاهم جوزت ىتلاو ةبقع تعضرأ ىفإ : تلاقف ةأرما هتتأف « زيزعز: باهإ

 منأنالإ ا اهقرافف ( ؟ ليق دقو فيك ١ ملسو هيلع هللا لص ىنلا هل لاقف . ةندملا

 01 ا ل ا تاس

 الأ هاضتقم ناكف « انهاه فوتست مل اطورش عاضرلا ىف ةأرملا ىوعد عامسل لعج

 هلوق قام ملعل هنمو . حاكنلا اذه محرحت ىف هب ىضقي الو « ةأرملا لوق ىلا تفتلي

 ( اب جوذتي نأ دارأ ىتلا )

 هنسلا ةنش م ىذلا هنقاب ىأ 12 تركسلا ىأ 6

 نإ هياع بترتي رثأ هل سيلف . لوخدلا لبق ىلو ريغب حاكنلا لاثم ىف اي ()
 مكحو ةلاح ىف نيلصأ الا نم لكب قلل وعذلا» دعو , لوخدلا لف ىدلطلا ن3

 دابتجا نم ال ثيدحلا نابب نم تذخأ اهانرك ذ ىتلا ماكح الا هذه تناك نإو
 ءاملعلا

 (ريسيت) هظافلأ ضعب ىف ريسي فالتخاب ىذمرتلاو دواد وبأ هجرخأ (:4)

 نم لاؤس نع باوج وهو« ةريره ىنأ نع ةعبر”الا نع ريسيتلا فهج رخأ )0(

 هنتيم لح ةدئاف هيلع دازو هضرغب هباجأف رحبلا ءامب ءوضولا نع لأس



 ( ةعبارلا ةلأسملا ) ةنسلا ىلاثلا ليلدلا مس

 اهربغ نفأ تكا كيالكد طلتخا اذاف رب : ةيصلاف ماح نب ىددع ثيدحفو

 ناك عاشر دب ىف لاق كل امم سيل ىذا ءاتق هلعلا ير دتالل ف نك :١ ناف

 كل ا ا "7 هلا :
 )» ءىس ةسدعالا روهط ءاملا هللا قلخ 00 تارذعلاو ضيحلا مق حرطن

 «تيمْمْأ رام لكا هن : ديصلا ىف ءاجو. . ةراهطلا) وهو. ,نئرلفلا ,دحنأب خل

 هتربخأ اذإ عاضرلا ف ثرحلا نب ةبقع ثيدح ىف لاقو ىلا تيعأ ام عدو

 افا ل ف لاق اح ورق ةارإ ىلا ةا ع اس

 تنب ةدوسل لاقم“  رجحلارهاعللو .شارفلل دلولا . هعمز نب دقن كليه

 اق هنا ارا ( مي حال ا

 نمهلعجب ملف ٠ ةيمرحلا ةبج نم شارفلا بحاص ريغب هقحلأو .حضاو وهو . شارفلا
 اطايتتحا « اهيبأ ريغب هببش حوضول ؛ ةدوس مراح
 هيلع قفتم : 0 9

 ةعاضب رب نم ءاملا كل قتسن انإ : هيفو . نئسلا باحصأ هج رتل د 9

 ةليتفلا ىهو . ةرذع عمج ) سانلا رذعو ضياحملا قرخو بالكلا مول اهيف قلتو
 لا ىوخ لا 5 ىلا رظن اذاو ( عجو هباصأ اذا قلحلا لخاد عضوت ىتلا

 ةمالع نآل ةراهطلاب مكحلا نوكي (هحبر وأ همعط وأ هنول ريغ ام الإ ) ةدايز اهيف

 نأ دبال اهنكل « ادنس ةفيعض تاياورلا هذه تناكناو « هيف دجوت مل سيجتتلا

 نم دنس نودب عامجإ الو . اهانعم ىلع عامجالا ليلدب « اهيلع دمتعي ثيحن نوكت

 ا[ لكم طاملا ىفح فان 6 هناا. هيف نحت امم نوكي الف , ةنسلا وأ تاكا

 اشنإ ناك اذإ امأ . كحاب ممل ريك ذتك اذه نوكيو ؛ لبق نم ةررقم ةدعاقلا تناك

 : بابلا نم وبف مكحلل
 لالا و  ةيكفلا 4ع هناج ا  يمقلعلا اق .”نمابع نبانع وا رطلا هاو 6
 ىف حجر ملسو هيلع هللا ىلص هنإ ثيح . املا ةلأسمو ديصلا ةلأسم نيب قرفلا ىف
 ًاداهتجا ناك نا لصأالاب امهيف ذخأ دق هنا دحت ؛ ةراهطلاءاملا ىفو لحلا مدع ديصلا

 مزجت لاف , طورشو دويقب ةصخر ديصلاو . ةفورعملا ةيعرشلا ةاكذلا لص الاف

 كلذكو . ىذم ريغ هن“ال ؛ لحلا مدع وهو لصأالا ىلا انعجر طورشلا لوصحن

 املو  هفلاخي ام نيبتي ىتح هيلع قلخ ىذلا فصولا وهو ؛ لصأالا هيف حجر ءاملا
 هلصأ ىلع ب نيبتي مل



 غ1 ا

 3 ِِء .

 اكن كلذ نم ةلثما هذهو

 هنم 0 15 هلتق اذإ » سل « هسفن 00

 تلك ”تاشرأ ادار رسل ا نك لدحر ام اف عش

 عوجر كلذ عيبمجو ٠ اي ا ل 00 نإو كف لا مسن و

 5 نيررهاظلا نيلصالل

 لع نأ ءانو © انطق ضنا 5 مرحلا ىلع درو ىهنلا نأ ( عبارلاو )

 هلتق ىقبف ؛ هيلع ءىث الف هلتق نف ًاقلطم لالحلل حببأو « ءازحلا ًادمع هلتق نَم

 ::ئرظنزلا لاف. طلخا نطل عواقب زينا ل ميال بح اينما ا د

 رعأ نم ىرخرلاو' 0" ةيلل العلا "قو نركر ”اتئافلاا 81

 ناعلاب يتلا

 امين تتاح نايلي بدق عون لك نم مارحلاو لولا نأ( سال

 هللا |ىلض'ةنسشلا تَحاتط نيف ءازخلاو لالا نق قرط اهدنا تا

 «نّنب لالحلا ) : هلوق ""” لوأالاف . ليصفتلا ىلعو ةلجلا ىلع كلذ نم سو هيلع

 ثيدح ىف هلوق ىاثلا مو ماك ت6 تابمتشم 0 امهنيب و ؛ نب مارحلاو

 ا . : 1 ا 0 1
 1 ”تذدملا ةهشعل ةههمش نم ىار مل 4 ةد وسايهنم ىدتحاو 0 هعمر نب هليا دبع

 ننسلا باحصأو ناخيششلا هجرخأ )١(
 دواد وباو دمحا هجرخأ (؟)

 طف اطايتحا نيفرطلا دحأب قاحلالا نم لو'الا ثيدحلا نوكيف ()
 دواد وبأ هجرخأ )0(

 نيحضاولا نيفرطلا ىأ ()
 بحاص عم ىرجأ هنأ : رمع ىلا هرمأ عفر ىذلا ةصق ىف كلام جرذأ اك ()

 فوع نب نمحرلادبعو وه هيلع مخل . نامرحم امهو ايبظ اباصأف , ناقبتسينيسرف هل

 ةلمجأ ىلع ناك ام ىأ (07)

 (را نط ا ا
 ثيدحلاىف ,اج دقوىذمرتلاالإ ةتسلا هجرخأ ريسيتلا ىف لاق « ةشئاعشيدح (9)



 , ا
 كالد نم ةاثما هذهو 101

 نسل اَم نيلصألا نيب مف 007 ةالصلا نعو هللا كد, نع هيلا ءاضغملاو

 اكرخل يالا اعف لاو تلاكبن عر < 10 نا تاو هنكلو“ ةقيقحركسعي

 كل قي لإ جر مرت ل اال عم

 ا مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف « لسعلاو ءاملاك ةحابإالا لص لا نا

 لك ركسملا ليلق فض ”هارح ركسُم ل اا

 ىهن كلذكو « مارح هليلقف هريثك ركسأ ام » نأ نيبف « ' 0 هاا

 اش ال اللا ىو داسنإلا نع لجأ نس ل يا لا للا

 ل لهل اى 1 نانبلا ناك < نيلضالا نب 20 0 ةرر

 كلك الإ قم فاطر ةيج ىأ لا سو هيلع

 ل و تيل كاما لعمل راحل ادعم نم علبأ هللا نأ تلاد )
 نإ رادغ.« هسقن, ىلع الإا كعب مذإ 8! مارت هديصق' :امافم نكي ل3 نأخذ

 تلت مياعتلاف . هديص نم لك اهنكلو الف 50

 تل قر تءاقب كن دا الا | راكش «كالالزبسنتل داطسا هنأ تسقي كمألاو

 نأ فاخأ ىناف « لك أت الف لك أ نإف » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف « كلذ

 00 لا ال الفار . هر لانس ةعرألا هذه ىواشالا عر 6

 اوكشو,مهسوفت هيلا تن تن ا|طاو مهدنع همب رحن رقتسا ايلف هبرشب دهع يدح اوناكذإ

 ةبعو "هلا مملح اب أاهنع ممل ةحودنمالىتلا ىناوأالا هذه عنمب مهيلع مالا قيض نم

 الف ؛ هيضتقم ماق ثيح محرحتلا بناج حجر دقف . اركسم اوبرشي الأ ريغ اهلك
 مأ ىحو كلذ نإ انلقأ ءاوسو . لصأالا وه ىذلا لحلا بناج حجر ىضتقملا لاز

 سو هيلع هللا ىللصهنايب لكلاف . داهتجاب

 الإ ةسخلا نع هانعمب ثيدح ريسيتلا ىفو هيلع فقأ مل ظفللا اذه ثيدحلا (0)

 ىراخبلا

 ةطساو تيقب هنأ ضرفلاف(ةحابالا وأ ةبلك انه ةخسنلا نم طقس دق هلعل (")

 خلا هريثك ركسأام نأ نيبف ؟ مضنت نيفرطلا ىأ ىلإ , ركسي ال ىذلاليلقلا ىهو
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 : ةلثمأب كلذ حضتيو
 نييلصالا نيه نيب ىتب و . ثئابحلا مرحو تابيطلا لح أىلاعت هّللانأ (اهدحأ)

 «رماالا هب حضتا ام كلذ ىف ءالسلاو ةالصلا هيلع نيبف مرطب ينال ركع اا

 نع ىهنو « ريطلا نم بلخم ىذ لكو عابسلا نم بان ىذ لك لك أ نع ىهنف
 : لاقق ذفنقلا نعرمع نبا ©” لئسو سْكَر اهنإ لاقو . ةيلهألا رجلا موحل لكأ

 ةرعزهابانإ نانإمل لاقفاإ ةيآآلا (ننإ وأي كليا
 نبا لاقق . ثئابملا نم ةثيبْح وه لوقيو « لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع هيوري

 هيلع قح) دواد وبأ جترخو ! لاق كورت لَو هيلع هللا ىلص ىنلا هلاق "نإ : رع

 ةلجلا رثأ نم اهنبلو اهل ىف امل كلذو « اهنابلأو ةلالحلا لك أ نع مالسلاو ةالصلا

 هيلع يدا اكل ةتلئابلا رطب :فاللاللا ىللاعلا عجار هلك اذهف . ةدهنعلا ىو

 الما < 1 اهقايقأو! ةةيضرأ الواوا راو بضلا مالسلاو ةالصلا

 تايبطلا

 تبالاو _.ءاملاك يكتم يوليلا«كاباو شما" 2: نجا نسوا (ةيلاقلال)

 ةوادعال مقوملا لقعلا ةلازإ نم اهيف امل تاب ورشملا نم را مرحو ؛ اههابتشأو لشلاو

 لعج اذإو ( هسفن مكح هل نإو ) هيف لاق ثيح . نماثلا لاثملا ىف ةرغلاب نينجلا ىف

 امني وأ نيفرطلا خلاب قولا نيَح اتلاث اخون نوكي ( قحال ) هلوق ىلع افطع عفرلاب

 محلا اذه لثمل ةلماش ةدعاقلا نوكتف

 لسوهيلع هللا ىلص هنع ىذمرتلا ىور دقف بئذلا هلثمو . دواد وبأ هجرخأ )١(

 ( ؟ ريخ هيف دحأ بئذلا لكأي وأ ) : لاق هنأ

 ةتسلا نع بضلا ةحابإ ثيدح ريسيتلا ف جرخأ ()
 دواد ىلأ نع 0

 ةسنعأ نع )0(

 ةسنخلا نع هجرخأ دقو . دارجلاك ىأ ()
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 لك الا بادآو « ناسحالاو قفرلك سوفنلاىلا ةبسنلابو . مايصلا ف قفرلا باذدآو

 حيررستلا: وأ فوزعملاب كاسمالاك لسفلا ىلا ةبسنلابو . كلذ وحنو , برشلاو

 هبشأ امو « ةرشاعملا ىف قفرلا طسب و « ةجوزلا ىلع قييضتلا مدع نم « ناسحالاب

 « هلاعتساو هيسك ىف عروتلاو سفن فارشا ريغ ند 5 للا لاةيسنلاب و . كلذ

 دصقمل نإو اهتبناعو رمملا ةدعابك لقعلا ىلإ ةبسنلاب و . جاتحلا ىلع هنم لذبلاو

 أذه عيمش قالطاب ة هاا د[ ( هويتكحا ة ) : للاعت هلوق نأ ىلع ءانب « اطاعتسا

 ا ا ا | رآ زيمم وأ لامخإ لع 00 هني, نآرعلا ىف لصأ هلع

 دوصقملا اعاو حرشلا ىف ىفشأو مهفلا ىف حضوأ وه امب هلك كلذ ىلع ةيضاق ةنسلا

 قيفوتلا هللا و . هيلا ريشأ امم رك ذي مل امل هنم ىدهني لقاعلاو . هيبنتلا انه

 0000 يارا اطل نحال"( د يايا اك لارطلا 0

 نيب رئادلا ( سايقلا لاجو ) عومجملا اذه نم داهحالا باتك ىف نيبت ىذلا

 سايقلا ليادىف نيدملا وهو « عورغلاو لوص 371

 : لوالاب ًادلتلو

 مدقت اك ةنسلاف راد نيني نو رع ملا تاكلا ف عقي هلأ َكلَذَو

 < اهايإ نيفرطلا 0 نيايتلاو « داهمحا ىلع ةطساولا ومو, اناقنإ دحلان

 قذيش امسح نيدمحملا راظنا ىلا كرتيف « 0 بيررق اهيف رظنلا هحو ناك اهبرف

 لكل 12 ىرع لادم لح ناك واوطاغلا:لعا دهب :اتوواو دا يلالا ناكل

 اد 0 ا ناله لاو هلل هللا | نا لوو نع ىلع 0 الا
 د )25 1 م ِة 0 يا 4

 وه ادهو . ة ” اس امهنم دحاو لك نم ذخا وأ نيفرطلا

 انه دوصقملا
 رح دج عاوز الك هنأ هك دل 0ك سارزسا لاس 0 7
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 لاك لورا ل ةركلات ةدعاقلا تنا هلبقام ىلع افطع رجلاب لعج اذإ ()



 - ب نسا سو سو تسع

 ١# . بتم لك تالكمو ؛ تاينيدجتلاو:تائجاملاو تاووردلا ىغأ

 .ضارقلاو ةعفشلاو ضرقلاو ايارعلاو لسلا ةصخرو « بلاغلا ىف اهنع كاكفاال

 ةحاحلا قوق وهام“ 7 هلاشإاو لاؤمأألا راغتذا ىف ةشتوملا هنير ااه كر نا

 راتقإ الو فارسإ ريغ نم دصقلا ةهج ىلع لالحلا نم تابيطلاب عتعلاو « اهم

 لاق نم لوق ىلع رطضملا نعو ؛ هركملا نع جرحا عفرىف لقعلا ىلا ةبسنلابو
 لك . كلذ هبشأ امو « ضرملاو شطعلاو عوجلا دنع 7 سفنلا ىلع فوحلا ىف هب

 .ةنسلا تنبي و ىداهتجا هرثك أ نأل ؟ جرملا مفر 40 هدا تع

 تلد دف امو : اتكلا نم لمحأ ام ريسفت لإ 1 : هودح ىدتحي ام هنم

 0 جر الو هود ال ةندلاف, تاتكلا ف

 طفلا ىلا ادسح ار اناا حاحا نورك كيلا ك0 مدقو

 .ءاساواصلا ىلا ةيسنلاب كارايطلك «؟تافاملا ىراخو 2 مراكم

 تاكا نساحمو سأمللا نم ةنيرزلا دخاو 4 مسقلا اذه نم 1 فار نم ىار ىلع

 ع .تاقاقث الاو كتاوك لا ىف. لعاالاو بيطاالا باعتناو ؛ كد اا 7

 اننم دودعملا ن الد ةدقن (مف تايرورضلا نم ةسمنتلا هدع أذه فاح 01(

 . ىنفي الأب وأ . ةخسنلا لصأ وه اك ءقي الأب ىأ نيديقلا دحأب اديقم ناكام هيف
 اعم نابولطم نيديقلا نأ قبسو . ىناثلا هجولا وه اك

 هناال_ / ةانئاوملازو ديلا ةحاي ا[ نشل اج اح سنك نان ب

 لذ. ةهج نم احيحص اضيأ هرابتعا ناك نإو « اهظفح ىوقي.امب سفنلا ىلع عيسوت
 تابيطلا هذه ف لاملا

 .نإو كالحلا اهنع عفدي مف صخريف . لقعلا ىلع ةمدقم ذتيح سفنلاف ىأ (0)

 ايرشش مأ الكأ ناكأ ءاوس « لّقعلاب رضي ناك .

 ركذ ام عيمج لمشي نآرقلاذ ٠ احرص باتكلا ىف ةررقم ةدعاقلاو ىلع
 لوقعملاىأ ( ىدابتجا هرثكأ )هلوقو . اليصفت هيفدضعب درو دقو هل ايلكربتعيو

 لمقف ]يلق هيلع ةتلملا «هتواسف هروح نيضنلاب ال دابتجالاب لم تانك لا ا

 لاق م هوذحىذتحيل



 ( ةعبارلا ةلأملا ) ةنسلا ىناثلا ليلدلا م

 « ميتلاك ؟ ةراهظلا ىف صخرلا ةيعرش عضاوم ىف رهظ» نيدلا ىلا ةبسنلابف

 « ءامغ الا ىف ءاضقلا مفرو « رصقلاب ةالصلاىفو . اهتاازإ رسع اذا ايف ةساحنلا 2 مفرو

 كلذكو . ضرملاو رفسلا ىفرطفلاب موصلا فو . بنج ىلعو ًادغاق:ةالصلاو ؛ عجلاو

 « كاذف رظفلاو رصقلاو مهيتلاك ليصاعتلا عع لع صن نإ .نارثلاف ١ تاداسا راك

 .صخرتلاو ةدعاقلا ءارجإ دهحمالو : ةيفاك هبق جرحلا عفر ىلع صوصنلاف الإو

 كلذب مئاق لوأ ةنسلاو اهبسحب

 ةقيلاكلا“ نضخيلا مضا وم اهنم عضاوم ىف رهظي اهيا نسنلا لاهي

 -همق تاع ١ ناو ديصلا 6 ةحابإو 6 اهريغو ةأك زاب ةاساوملا ةيعرشو 4 رطضخملل

 21 5 1| 3 00 ١
 . ةيلصالا ةاك ذلاب قا 8 مرحلا مدلا ةقارإ نم

 .ضعب :ةزاحإ و « قادص ةيمست ريغ نم عضبلا ىلع دقعلا نم لسانتلا فو

 نود اثالث قالطلا لعجو « عويبلا ىف اك ةحاشملا كرت ىلع ءانب هيف تالاهجلا

 كلذ هابشأو « ملخلاو « هلصأ نم قالطلا ةحابإ و ؛ "” رثك اوهام

 000 ل لال او ل يكل رذلا ا ضخ رتلا اخرا لاتملا علا ةيعتلالو

 سفنلا ظفح تالمكم نم افن ! مدقت |مف امهدع

 مسجلا ربطي ىتح مسجلا نع هعيمج لصفني ال ناويحلا ىف ثيبخلا مدلا نآل ()
 نيجدولاك مدلل ماع دفنم نم 63 اذإ الإ هنم

 نانغ قالثلا دمعب, انرك ةأرملل ريسنو جرح عفر ثالثلاب دييقتلا ىف (©)

 نامزلا اذه ىف هيف سانلا فارسإو . قالط مدنع سيل نم للملا لهأ نم هفرعي

 ةدراولا : هلةلككملا اههاونوةعيرشلارما وأب لمعلا مدعنملب , هعيرشت لصأ نم سيل
 هريغو نيمكحلا ثعب نم . ةنسلاو باتكلا ىف

 عب ىف امو ؛ خبطبلا عيب ىف كو « ضرآألا ىف ةبيغملا ناردجلا لوصأ ىف اك 2

 « هدسفن هعبب لبق هلك هجارخإو ضراالا ىف هضعب بيغ امم اهو<و رزجلاو لجفلا
 كإذل رفتغاذ
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 89 ابنم: لك تالئكموناو تاينيلجتلاو كا اللا اا

 . نارثلا 1و "وهو 6 هيفا ىك70 واسس ان( لنلا طجر ا( اظكللتا

00 

 «2يواراولا لانها كلما تح« انيأ ل طوسنت مز ةنسلا ىف هل نكي ف

 ةنسلا يكلم ليطأ !لفاتكملا:ىرةلف( قع رولا لف تار كا را 1

 ىلع اهدخأان نأ ةةلزوب ام تاييرؤونملا ىف الابتعالا (عوبدجلو ادها ا منتلاو اك

 اتا فانلا صفا دطاقلا كانك كدا مدقت ام

 ؛ هوجو أ تاياتلا كالذ_نلقلا ى احر ااولعلا ذولا كيسا لا ترام

 تاي رورضلا ىلع ةرئاد تا.جاحلا نإف

 تايسحلا كلن

 ٠ ءىث اهنع فلخت, لف «ةندلا ىفو نارزلا ىف ةفب يشل كعادتك

 لاناك الو « ةنسلاوباتكلاب ملاع وه نم ىلع لهسيو « كلذ نيني ءارقتسالاو

 هيف مهضعإ نع مدقت امسح هيلع اوصنو هب اولاق كلذك ماعلا

 ع ريبستلاو ف ةعسولا_ 1| ا احا ا نارود ىلع دن ل ف

 قفرلاو « ج جرح ا 8 رو

 خا ان ارقلا ىف ) هلوقو. ةدحوملا, الاب 1 ّ واخر هد لعل (

 ءادتعالا مدعو فاؤمالا مدع عم تابيطلا نم ل مالا ةحابإ ىلع ةلادلا تاشلا

 واثتي ائأ (آلا) فدع ( دهام لواشر) اذكه لص الا نوكي نأ ليك

 خلا مرج لالا فو وسو اع لل
 رفغ] فبعأ, .(59)
 تاردحا باغ ىأ 6

 اذه . اهربكو اهرغصب اهفصوو ابسنج ىف ةميرجلا بسح نوكي هنإ اولاق (:4)
 ءصوصخ دحب ةنسلا ف ددحي لو نآرقلاف هلصأ درب ملء كاذكرخلا دحو رجزلا ىف

 اهناف نوناعلا امأ دودحم ددع نود ةرات ديرجلاب و ةراث لاعنلاب هنوبرضي اوناكف

 ىذهاذإو ىذهركس اذإو . ركسب رش اذإ ) ىلعلاق 5 فذقلا لعسايقلا نم تءاج
 نينامث راف دحوهيأري رمعذخأف ( ىرتفا



 راق مك ادام داق كانا ىلع ةينبم ةنسلا , ري
 كت تا” م اللااب7|/7:

 ايا هلل 1 ا ةفدللا "ف 1 اذه عيمجو . جراخ

 3 0 ىلع نولي 5 كلذو ) ىنزلاك مارح ُق ةعصو نع 53 كالذو

 ىدغتيام ظفحو « اهريغوناعللاو علخلاو قالطلاك هتاقلعتم نم وهام لك هب قحليرو

 م 3ك الا روكألا هذه موقت الام ةماقإو 66 كس و لتعي 3 رع مم نوكي نا دهب

 هاشأو , ةقحاللا ضراوعلا ةاعارمو « صاصقلاودحلا ”2١ ةيعرشو « ديصلاو متابذلا

 7 ل اا لا اا
 أ

 نأ هتيمنتكو "” كالمألا ىف هلوخد ةاعارم ىلا عجار ( لاملا ظفحو ) . اهتنبب

 وهو . نامفلاو دحلاو رجزلابل ام نضراوملا هد ىف

 ميا 0 : ضراو ءلأ ةشب 0 ضامن ككل 00

 0 أذهو . مدعلا بناج نم اهلكو . هظفحل لكم اذه

 رابتعالا فالتخا نم عنام اال ودصاقملا فاك ىف هرابتعا ربغ انه ككل ل هراثعأ

 هسفن ىف احيحص لك ناكى م
 ,عيمجاو هلمكم ىف لخد هدأ ص نر نأ حصيو ٠ «رمعتلا ظفح مد 1 6

 نآر فلا, هلبصا الات
 1 ع ةكفلللا لك باوبأ نك هزيل سر ع

 نم ربتعت امنإ هتيمنت ىأ ( ىنفي الأ ) هباوص نإو افيرحن هيف نإ لاقي دق (4)
 ةيمنتلا امأ .هريغوقافنالاب هئانف مدع ىلإ ةليسو ةيمنتلا تناك اذإ ىرورضلا هظفح

 لصأ الا محصي دقو . هظفحىرورضؤف ةلخاد تسيلف ةرثكلا درج اهنم دصقي ىلا
 اع ءافولا ةجرد نع.زصاقلا 'لاملا ةيمنت'ئرورضل اةظففللا نكاد ىلا ا

 لكن كايرو اصلا ىف لخدت الل ةكلا: كل 3 نع داو ام اعأ . اهريغو سفنلا ظفح

 ( ىنفيالأ لج ال) ىنع لان وكي لو'الاىلعو . عقاولا ىف دوصقم لب هيجو نيينعملا نم
 ( ىنب الأ ةيشخ ) ىناثلا لعو . ريدقت نودب هلج"ال لوعفم وبف

 هتافلتم»رتانل و عوارللاو ةقارادلاو فاسالا ريم هيلع ةظفاحلا (4)

 .مل ىذلا بصغلا لثم ىف رجزلاب نوكي ةيكلملا ىف هلوخد ةح ةاعام وهو (1)

 .لوخدةحص ظفحت ةثالثلاهذبف « فلتملا ىف ناهضلاو « ةقرملا ىف دحلاو . فلت هب لصحت

 .صوصخغ دح هيف تدر و 0 ةسيملا بعل رجزلا هيف و 2 تساثلا ةيكلم ْق لااوما الإ



 هوس ندي وعوامل

 ؟//امهوحن وريداقملاو تايفيكلاديدحتب ةينآرقلا صوصنلات المج نيبتةنسلا نأ اهنمو

 ىعةنسلا يف .دوجوم هنأ «,ةلقخلا ىف بباتكلا هلع لدام ىلإ لقا 00

 في رعتلاب أم ركلانآرقلانأ كلذو .حرشلاونايبلا نم اهيفام ىلا ةدايز لاكلا

 ودعتالحلاصملا نأ رم دقو « امل ًامفداهدسافم في رعتلاو « امل ابل> نيرادلا حلاصمب

 فاض تاس لاو قحلي و تايرورضلا ىو : ماسقألا ةنالثلا

 ةررقملا ةيالثلا"هذه لع دئاز الو . امدلكم اهلي و تاينييحتلاو ءاداكم الا

 رومالاهنه مرغ كج يا اضن سلا لا رس ا
 ايي و باتكسلا لع ًاعيرفت اهب تنأ ةنسلاو « اهيلا عجري الوصأ اهب ىلأ باتكلاف

 ماسق الا كلت ىلا عجار وهام الإ ةنسلا ىندحم الف . اهنم هيفال

 (نيدلا ظفح )نِإف ةةنسلا ف تاصفت باتكلا و تلضاتو ل

 ىاهنايبو باتكلا ىفاهلصأف ؛ناسح ؛الاو نامي لاو مالس الا ىهو :ناعم ثالث ىفهلصاح

 مار واةدناطنميداهجو «بيشرالاو بع رتلابهيلاءاعدلا شو: ءاسنا ل ١

 قاماسوباتكلاى .ذه ماو . هلصا ىف .ىراطلان اسما 000

 ةيعوشب .هلصأ ةماقإ ب صوفا قاطم.ةنالك ف اضاح ل( سفن ظنسو )| لكلا 20

 لك ألا ال ةهح نم 4 دوحولاىلا مدعلا نم هحورح دعل هناقب 00 طظفحو 6 لسانتلا

 نك هظفح 8 كلذو 4 قدما لما 0 لحاد ند هلظفح 5 كلدو 6 ال

 لتقك ةيعرشلا دودحلا ةماقاب نيدلا لوصأ ةماقإ ىلع مامالا ةظفاحمب (1)

 : ن.دترملا

 دوعي ام وهو. مدعلا بناج نم سفنلا ظفحو ) لاقولو ثلاثلا رك ذي مل (؟)
 دحلا جرديس هنأ الإ ثلاثلاب ىفول ( تايانجلا ماكحأ هل تعرشو لاطبالاب ابيلع

 ناك نإو , دصاقملا باتك ىف عنص م لصآلا نم امبلعحب ملو لمكملا ىف صاصقلاو
 عج هنأ ل اقث' دقو ةيكيلاثلار ىعملا وها ىلأا : ميلغ كل! رو يي

 ىلإ امض اذاف جراخلا نم رخآ الاو لخادلا نم هظفح امهدحأ نيمسق ءاقبلا ظفح

 هلبق نيلمكملاىلا دئاع ( خلا موقت الام ةماقإو ) هلوقو : ةثالث تلك لوألا
 ريغ اذهو نكاسملاو سبالملا ذاختاو ةيذغ"الا لاعتساب هظفح لاق هناك ()

 خلال تقي وأ رضيال هنأ ةفرعمو الثم ءاذغلا صخ نم سفنلا ظفح تالئكم ىف ىنأي ام



 (:ةعبارلا ةلأسملا ) ةئسلإ ىتاثلا ليلدلا 3

 اهعوكرو اهتيقاوم ىف اهفالتخا ىلع تاواصال !هنايبك « كلذ هبشأ اموأ « هقحاولا
 للارشألا يمل ف اهناقوأو هر داتعا ىف هكا اهناذ وو ايماكجلال رئاكعو اهدوجسو

 صنلا عقي مل امم هيف امو موصلا ماكحأ نابب و « ىريال امم كريب ام نييعتو ةاكزملا

 ديصلاو متأبذلاو « جحلاو . ةيثبحلاو ةيثدحلا ةراهطلا كلذكو . باتكلا ىف هياع

 ةعجرلاو قالطلا نم اهب قلعتي امو: ةحكنالاو , لكؤي ال امم لكي امو
 0 يك ايلا ب تااتملاو .«افاكحأو عويبلاو « ناعالاو راهظلاو

 نع فل د. لبا ىذلا وهو ٠ !تارقلا ىف المع 0 انل نانمكللذ

 ( ميلا نام ءاَنلل نمل 55 ذلا كيلا انل: 3 ةعركلا ةيبالا

 لكل ل ااا ١ تن كرا لاق ةنأ قيضحل وبا نادك نع ل دو

 قحمو ةكجرلاو ةؤلضلاةبلإ ذدع مث ؟ ةءارقلاب اهيف رهجمال اهب ناورطلا نا لاك

 نإو « اذه مهبأ هللا باتك نإ ؟ اًرسفم هللا باتك ىف اذه دجبأ : لاق مث « اذه

 لد الي رع ويقتل ملا لع ل ولا ىليقو كا ١ 0 كلا

 هلال را نك كيمالنب انازقلاب دب زب اماشاو ءالإو لعامل لان

 ااا ار ل لقبا ىدقإلا ناكني ولاق ةلطغ نإ قاس نرخ نعازوألا تورو :اانم

 مارشال لاقل كادر ىلا ةنسلاب !لئربع هرضحي و « سو هيلع

 ل ا ل ع وبا نتاوي نعال هنن يستنملا 0

 دلل كا ور ل يدا ليش نانا نتسو دعا فازرلا قشر هلع

 اة رقا الو يا وق نأ, دهب 16 لجأ امنع لاق ل ةاتكللا ل

 هنيبتو باتكلا رسفت

 ىف ءايلعلا لاعتسا ىف رهشأو « دوصقملا ىلا برقأ ليصفتلا ىف هجولا اذهف
 ا

 ةسنرارتلا نيب دفا ند تجيد تاوم لاوسألا وهو 57

 كاذل ةنسلاب



 *ه ذخ آم كلذ ىف سانلل نأو « بآتكلا ىلإ ةنسلا عوجر ةيفيك ىف

 لوسرلا مك انآ امو ) : هلوقب كلذ رسف مث « هللا باتك ىف وه ه اهل هلوق رهاظف

 تدق“ ةيحالا كالت نإر( هنا كَ 9 ا : هلوق نود ( هود

 دب نحنا دنع اع ةئوزأ اك 3 كاذب رعشي و . ىوبنلا ثيدحلا ىف ءاج ام عينج

 ىنايت عزنت 00000 ةياب ىتتا الك تاء هام هلكظامزخا 7 هنأت

 لما قاك ةلشواط نأ قوزت"! الا ( هود لوسرلا مكن انآ انو) ان هيلغ اقف

 نأ اهبتع قناع“ قلاش هاكر 4: اقوا 0 دب ناكر

 55 ا سو هيلع هل ىلص هللا لل 00 ك1 نْبا"لاقف ."ةغ

 5 ل لاق دولا تتار 0 2

 ىوردا/ مهرمأ ني 'مل نوكت نأ ًارمأ هلوسزول هللا. ئصق:اذإ ةنمؤم الو

 را كر ود ةم ركع لأس هنأ نابأ نبا حلا نع

 :نلاعتدنا لاق لاقا؟:نارقلا ىف ىدعأب ةدتلفا  نارتلاتا ناكل ل ل

 .نم رمع ناكو ( نم رم الا ىلوأو لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ اونمآ نيرثلا م 0

 ةنسلا لاعإ ىلع لال دتسالا هبشي ا طقس قا تك ناك ل 0

 # 2181102028 1 هيكل

 ةيسلا: نم

 درك دلك ناب ةلدالا تيدا الك امنا عروش ترا
 وأ « هعئاوموأ « هطورشوأ « هبابسأ وأ . لمعلا تايفيك بسح امإ . ماكحألا نم

 مماضرأو « نويضرم لاجر ىدنع دي :لافام عنا ىطر سابع ناك ( ١

 دعب ةالصلا نع ىهن ) ملمو هبلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنعاساا|ىصر 2 ع

 ةسخخلا نع ريسيتلا ىف هاور ( برغت ىتح رصعلا دعبو « سمششلا قرشن ىتح حبصلا
 أاواعجو + ةسلا ىف ىلا ةيليصفتلا قاعملا]| اع لادلا كلشي ازكلشس ىلا 0
 الاو .ةمدقتملاراث الاف تير ةاابيلع كاتكلا ةلالذ ىاعملا كلت لع هنسلا هلل:

 ىاتكبلا ىف هيلع ؤلدملا انتاوت: تاتكتلا"ىاقلغ الوادم انكي لاو اناا ككتلت

 اهاثتما يو جوو اهنا دعا كال



 (ةيباإلا ةلاسلملا) ةلخلا:ىاثلا ةليلالان ل <32

 ىف « ةلذالا غيابك" 00 لذ الا كقول طب ةيناثن ١١ ةلأس ما ىف مدقتام كلذ ققحبو

 قيفوتلا هّللابو . ةيفاكة لج ةفلاخملاو ةققاوملا ف لصألا اذه ةلثمأ نم عضوملا كلذ

 راص نوح -« ةيسلا لع هب فياتكيلا لد ىذلا هحولا ىفرظنلا ب اذه كتف اذإو

 : ا هاله الباك نإ رو ا بي

 د ةعبارلا ةلآسملا

 هيا يلا اذهب ىف سانا نإ قيفوتلا هللا ووش لو

 هسا ىلعباتكلا نم ليلدلا ذخأ ىرجم راج هن اكو  ًادج ماعوهام ( اهنم )

 : ىلاعت هلو ىبعم نم عما دنا لح نيزنيج هك ةنسلاب لمعلا

 قدموا يبس ريغ عني و ىدلط لنايتام و راق قل ناوسرلا قئاشن عنز

 تلاع كانا 7 يفرم نأ ل 2 در نإ هلا دنع ةب نأ نع ةيالا

 001 دق ىلا وتلاوة اول و تيد تامل كل

 لوسرلا مك انآ امو ) تأرق امأ :هللا دبع اهل لاقف . لوقت ىذلا دجأ لف نيحولل
 اال و لد لي عيلت ؛ (هلا ارهاب ..اويتافدنع نإ

 كا 219 0 ار اابف وتكلاو تاينناولا هللا نعل » : هللا دبع لاق ها

 اأ اي : تلاقف دسأ ىب نم ةأرما كلذ غلبف لاق . « هللا قاخ تاريغلا نحال
 00 ”هعلأ "لورا د لان تل تل تع كنأ كنع ىنغلب, نمحرلا دبع

 تأرقدقل : ةأرملا تلاقف « ! هللا باتك ىف وهو « سوديلع هّللاىلصهّللا لوسر هنعل

 نلاناق؛ هيتدخو دقل هارت كك ل لا هةةدحو اف تحمل رن ام

 يل يول ا فر ل ل لوسرلا وكانا امو ) : لجو رغ
 نقم همم هم مع هع مم همم همم م ممم مم همم همم عمم همم مم هاهم معمم ممم ماممم 5

 .ىلاىه ةصمتتملاو . هتقلخ لكش ريغت ىتح نيا م ىلا ىه ةصمانلا )١(

 كلارا لكما
 ( "حمص م جو مده (0)



 ؟# ليضتتو هل نيت اعز. نارقلا ف كمان الإ رساراسللا وف لل

 الو دضلا مئالي ال دضلا نالا4 :تولقلاو نال الو 6 وللا ترمثق ١
 ءاديد صدام هنع ةريره ىلأ نع ًاضيأ ') ىواحطلا جرخو . هقفاوي

 ىنإف «هلقأ وأ 6 هب اوق دصف هنوركشت الو هتوف رع ناد ىع مث دحاذإل»

 هنوفرعت الو هنوركتت ًايدح ىنع مثدُح اذإ السرب لاين ان كا
 اذإ ىورلا نأ كلذ هور و فردا الر ور كسبه لا ل

 تبث نإ هنأل « هلوبق بجو كلذ ىف هانعم دوجول (") هيبن ةنسو هللا باتك قفاو

 همالك_ريسفت حصي ذإ « ظافلالا نم كلذ ريغب هانعم لاق دقف ظفللا كلذب هلاق هنأ
 نآرتلا ةيانكي انلافع تي دللا نكادإ وا. يدلك ىلا مالسلاو ةالصلا هيلع

 قم لصاخلاو «:ًايضبأ منقت:امأ لثم,اذهو ٠ هلقي مل هنأ عبو ء مفدي نأ و
 ىلع بولطملا وهو . هتفلاخ 2” مدعو نآرقلا ةقفاوع ثيدحلا رابتعا ةحص عيملا

 تا ىلا ذإ «انيلعالف حضت مل نإ امأو . تالوقنلا هذه ةحص ضرف

 نم مزلي ال ذإ  هجتم ريغ ( خلا دضلا نأال) هلوقو . ىناطخ مالكلاف افلاخع الو

 يي
 تواعلا لحمحف

 مكحلا نع ثيدحلا زومار ىفهركذو : لوقأ 010(
 ديزتالةنسلا نأ ىلع اذهب لالدتسالا نم هضرغ عم قفتي ال انه ةنسلا ذخأ (؟)
 هللا تاتك"ابنم قفاو ام نأو . نايلا درج انآ و ءانيدع ا فاكلا 1

 ( خلا عيمجانملصاخلاو ) هلوقب هيلا لصيس ىتلا ةجيتتلا ىه هذهو . الف الامو لبق

 اذنه. ن كلذانل قأزو هادللا كاتك هقفاوم اع .ناضف لا الا ككالدتمالا متي الف

 . ثيدحلا

 الأ ثيدحلا رابتعا ف كي هنأو ء مزات ال ةقفاوملا نأ ىضتقت ةدايزلا هذه (+)

 نم هضرغ اذه ناكاذاف . ةقفاوملا عم ةدئاف اهرك نذل ناكاملالإو . افلاخم نوكي

 نأ حلصي ام انه ىلا ىواحطلا مالك أدبم نم ليوطلا ثحبلا اذه ىف قبي مل ةدايزلا

 فارطأ عمجي كيلعف باتكلا ىلا ةعجار ةنسلا نوك نم هدصقم ىلع اليلد نوكي
 اهنيمس نم اهثغ كل رهظي ةقدب امتزوو اهيف هدصاقم عبتتو ةلأسملا هذه ىف مالكلا



 ( ةثلاثلا ةلأسملا ) ةنسلا ىناثلا ليلدلا 7”

 لكشم نايب ىف هباتك ىف "7 ىواحطلا ثيدحلا اذه ىنعم ىف جرح دقو . ال وأ

 ناسا ى أو دنا ىأ نع ىراصناالا دي وس نب: دنعسا نبا كلما. ديِع نع كترادللا

 نيلتو ؛ ميواق قرد وع (تيدخلا متع اذإ » لاق اسوهيلع هللا ىلص هّللا لوسر م "ع ري 1 ا

 متسعساذإو . هب مك الوأانأف * بيرق مكتم هنأ نورتو « مكراشبأو مك نرامشأ هل
 1 لا 6 8

 «ركتم هنانورثو 1 هس هنم تذل 6 وات هأركنت ىنع ثيدحم

 نأ لهس نب سابع نع روك ذملا كاملا دبع نع اضيأ ىورو « هنم ك ادعبأ انأف

 و هيلع 7 ىلص هللا لوسر نع نوبدحتي تالا 0 ىأ

 0 ا لاف وعرف الف 6 مل اك ل كاي ا

 هدنعزو>ربو دلل هل ”نيايّوباقللا ءةرعإ 0 هيلع هّللا لص كر نع مكب

 "00 لا نويسؤلا اعإ) : هباتك فلات لاع هلا نا ئراعطلا كلذ 20 لذ

 06 0 ا النواة تلجو هللا كا ذ

 5 000 ما اذإو ) : لاثف كي رم

 0 همالك عامس ناك هيلع 3 اع ناعالالهأ نع راخاف ! 3 الا ( عمدلا نم 0

 نم هاك هنأل 6 كالذ سنجح نم 8 هيلع ل لص ىنلا نع هب نود ام ناكو

 ليلد نارقلا عاوس 590 هيلع نونوكي ا لع يدخل كانت مهنوك ىفف : ل كك

 هلا فقرا بحرا كلذ فداق"اوناك نإواءيثيدملا" كلذ ف 2

 0 ل ل 2 فاول تينا نركي نأهنم مزلي هلاك مذ داو كلا

 لاح ر كلاجرر لاق راثرلاو دحا نع كئاوزلا عمجب هرك ذ دقو : لوقأ 0(

 هنم رفاتو) ىلو الا : نيتلك ف فاؤملا ةياور نعفلتخت هتياور نكلو ها حيحصلا

 ركنم هنأ نورتو لدب ( ديعب مكنمهنأ نورتو) ةيناثلاو دنت لدب ( كراعشأ

 . الف لولدملا سفن ىف امأ تافصلا كل: ىف اقفاوم نوكي نأ هنم مزلي امنإ (؟)

 اننا ؟ةانعم ن ركل ناك 5:دنغ خلا بواقلا نيل تافص ىف ًاقفاوم نوكي دف



 "©" انتو هل نست عزم ارم ناقل فشار #1
 0 00 ع 3 2 0 قى سم

 نع ةينآرقلا غيصلا نم ارب دما ضصخ و6١ قلل هينهأل لكك

 :,: كمت هللا .دازرما اوله ةفيبلا فاو: نأ كارانب اكسل ا ءادعلل ا أ نيب ا
 ا

 1 هي نام 0 ع : طباخ دك الهاج ؛ 4 ىف الاض

 ىثو 4 ريسسلاررلإ الا هي وين دلا تافرصتلاىف 0( اضملاو عفانملا كاردإ نم لوفعلل رسل

 نايضاعلاو ةلجلا لعدسا ردا
 ةدحال هب هةحح الف لقنلا َْق حطب منوف تيدا 0 هب اوحتحا 3 1

 لاف ؛ هيف رظنلا نم كب اللف هاا لبق, قييرط نم ءاج وأ حص نإو « نيقيرفلا نم

 مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نم داهمجا امإ و « فرص هللا نم .ىحو امإ ثيدحلا

 ضقانتلا هيف نكمي ال نيريدقتلا الكى لعو . ةنس وأ باتك نم حب ىحوب ”ريتعم

 ىحو الا وه نإ « ىوهلا نع قطنيام مالسلاو ةالصلا هيلع هنأال ؛ هّنل باتك عم

 م دب الف « ةتبلأ هيلع رقي الف هقح ىف أطخلا زاوحم لوقلا ىلع عرف اذإو . ىحوي

 ا اهمحاب 5 ا 0 ا عبررغتلاو . با اوصلا لا عوجللا

 لو اعنف ل 1 زو معن . هلا و ىلاعت أ ناك 2

 فالخ ىلع ناهربلا ماق اذإ الإ « نآرقلا ىف هنع اتوكسم نوكي امب لب « ةقفاوم

 ند تول لك ىف ديال لي 6 000 هل مجرت ىذلا وهو 5 زئاجلا ده

 هددسْم حص ميخ ان رول لا تا هب 0 م فاك 5 ةدذأ اوملا

 ضقانتلا هيف نكميال ) هلوقو ؛ ةئسلا حرطو باتكلا ىلعراصتقالا ىلع ىأ 000

 هيلع هدابتجا ىف أطخلا زاوجب لوقلا ىلع انعرفأ ءاوسو . هح رطل ىنعم الف ىأ ( خلا

 لمعلا لبق باوصلا ىلا هدري نأ دبال هنأو هلل نم أطخلا ىلع هرارقإ مدعو مالسلا

 لأوأ و ةدامل مسحأ اذه ناك ناو كا نابل ف ىطخ ال هنأ اناق مأ هداهتجاب

 ريدقت 0 ىلع ةسلا حا رطال يعم راق نا كلا ا ا ىى الل هنا ق

 ةضراعم ثردحلا لعج 557 اللا داعف ؛ ةنسلا ىلع المتشم باتكلا راصو ١)

 اذه . عبارلا لاكشأالا اوه" للا ةلأسملا لصأال ةجح راصو . باقلاب

: 



 ( ةثلاثلا ةلآسملا ) ةنسلا ىناثلا ليلدلا 7

 ةيلناب ب انا اهلنا "يزل دلك ميكا ةدايزب نه له كتان

 1 باتكلا ىف دجويال رخآ ىنعم ةدايز وه مأ « ارش نكي مالإو حورشلا ىف

 عازعلا لحن اذه

 (ىاتلا وار "1 لفي علا انه لغو

 هن كف ىليصفت ةنسلا ىنوهو ًايلاجإ نآرتلا ىف مكحلا ناك اذاف اضيأو

 رع )وسدد وخل (هداصلا اوييقأ )2 هلرق ؛ هانا ند
 ىنعم وه نايبلا ىعم ناك نإو « نيبملا نم رهظي ملام ناسبلا نم رهظف . مالسلاو

 كايلإلا نر اخف نواز هنأ. ىرتخلا" نانلتخ محلا ناو ندا

 « ىعم امهفالتخاك رام كح افلتخا الف . هاضتقع لمعلا نايبلا ىفو « فقوتلا

 نانكلا را ورنا نايتعا ةيلالا 7 تروي
 هناا ءانت نإ انهينيس هللا ف هع كارلا فايف ( تناك ءاماور

 ىأرلا مهلامعإ ناكل كئلوأ ىف ةنسلا نع جورملا عقو اعاف ( عبارلا امأو)

 حضوت ااا اا ل اا مهحارطاو

 لب ؛ ملسم ريغ ( لاح ىلع ةكورتم ةنسلا تناك امل ) مكلوق : لاقيف ىأ 00(

 باتتكلا هيلعلمتشاىذلا ىنعملل نايبلا نم اهيفام ىلا تفتلي مل هن"ال , ةكورتمنوكست
 امس ال ىتاثلا ىف رهظي ال لو"الا نع هب بيجأ ام نا لاقي ا_همع باوج 0

 دجوي مل امم ةئسلا هيلع تلمتشا امف اهنأو رياغتلا ىف ةرهاظلا ةثالثلا ثيداحأالا
 (هظف هاتمو ن ارقلا تيارا و ماللتلا لع ةلاوق قم زفاظلا وم" نارقلاو هلضأ

 افلا" ك1 : لودي وهف ( هللا مرح ىذلا لثم هللا لوسر مرح ام نإو ) هلوقو

 ىنرم اهوحنو ةلثاملاب ريبعتلا اهيف مصف باتكلا نع ةدرفم ةنسلا تربتعا اكح

 ريبعتلا ححصم ةينءاكلاب باوجلا اذهله رظناوشي :احأالا ىف ةدراولا تارابعلا

 ؟ انعوضوك ةيلك ةدعاق ليصأت ىف لاكشالا عفدا فاكو ةروكذملا تارابعلاب

 هناف  ءىث لكل نايبت نآرقلا نأ نم ةلأسملا هيلع تينب ام ىلع مهؤانب هو ()
 افتك الاو ةئسلا نع ءانغتسالا نم هيلع هونب اوف داسفلا نكلو . هتاذ ىف حي
 هسفن نم ضارتعالا اذه طوةس كل مدقتو . مهئاوهأ بسح هولوؤيل نآرقلاب



 ١8 ليصفتو هل نيستىهامنإو . نآرقلا ىف هلضأو الإ رمأ ةنسلا ف سيل

 هانض رعااملغ اولاق 4كااذزرع "نيترو م للون نك رش لا كانتا

 نم لبقنال نأ هللا باتك ىف دجيمل ان ال« هّللا باتكل افلاخم هان دجو هّللا باتك ىلع

 هللاباتك |: دجو لب. هللا باتك قفاو ام الإ إو هيلع هللا" لطهي وس

 «(')اذه#لاعتزك دلع هلك أرمأ نع ةيلاخللا نك ردع و ةعضا طير دال او تناول

 فئاوط:ةقيا زظلا هانا كتلضادتلو!:كناتكتلا/ ىلإ ةفعاو اةتلللا تاس رنات مزمل امم

 طارصلان ع ”ليم اهملإ ليملاو اهم لوقلاف . مدقت نميف تالذ ناك اك« نب وجاك

 هنع كلذ نم هللا انذاعأ «؛ قتسلا

 . مدقت ام فالخ ىلع اهنف ةجحال ةروك ذملا هوجولا هذه نأ باوحلاف
 قباواف باتكتلا "نابي ةطعلا نأ“ ها اعيفب اذإ؟ انا داق( لوألا بولولا امأر

 نود نيلاحالا نخل ةنيللا نيك[ ركاز نتا ل

 عاطأو « همالكب دارأ ايف هللا عاطأ نايبلا قفو ىلع فاكملا لمع اذاف . رخآلا

 ىلع هلمع ىف ىلاعت هللا ىدع نايبلا ةفلاخ ىلع لمع ولو « هناب ىضتقم ىف هلوسر

 "يدعم ف هلو ”رفعو © هتااكب:دارأ نأ واخ نك رلع نإ

 1 كلذ مزاي مل اذإ و « قالطإب هيفعاطملا كاس اان مز رف هع

 نافمتم نق لب. اتكللا ىف نشيل"ةشلا فاننا

 رظنلا ىقبيو ٠ هيف لاحم الو « نيتهج نم ناتعاطلاو نانايصعلا عقيو « ىعلا ىف
 اذه را نآرقلا ىف ملسو هيلع تلا لضوتلا لو 0 يا

 نكلو « ملقم( هيلع اذئازإ تركي نأ ذيز دفان كارحلا ن ةلوقو لرد تاو

 مصخلا ليلد سفنب ؛ بلقلاب ةضراعم ىهف )١(

 ةنسلا نع نيجراخلا لاوقأ ةاهاضم نم عبارلا لاكشالا ىفركذ ام ىأ )٠(
 ةقداتلا ةقسر د الا

 وأ الامجإ ولو ريبزلل هب ىضق ىذلا محملا كلذ نآرقلا ىف دجوي نيأ ىنعي (0)
 ورع تاوتملا ”اهيلع لاحلأ مي :ةقياذلا ةلاشتلا' الع :هبازروجب كرعأ دن

 كلاثلا لاكشالا



 ١ ةثلاثلا ةلأملا ) ةنسلا ىناثلا ليلدلا (

 ”نم دهب ة - ا نارقلاب قفانملا لادحو « ماعلا هل مكيلع ا

 دوعسم نبا نعو « نولضم ةمئنأو «نآرقلاب قفانم لادجو ىلعلا ةلز : نيدلا

 ركيلعف ٠ مثروهظ ءارو هود دقو ل انك نإ 00 2 نودحتس »

 ان » رمع نعو « قيتعلاب مكيلعو ٠ ا لوا عوير ل ١

 ”كلملا 1 0 ريغ ىلع. نارقلا لوأتي لحر : نيلحر ؟يلع كفاح

 سارا نا 217 1 وات لع ءانلعلا اهلمح «ئيملا اذه را[ اهو 4 ةيخا 2

 : سو هيلع هللا ىلص ىنلا لوق ءاهلعلا نم ريثك لمح هيلعو « نئسلا ؟١"مرط

 .ضبق لا ضيق نكلو « سانلا نم هعزتني ًاعازتنا ملا ضيقإال هلل نإ »
 «لعريشب اوتفأف انا :اسور سابا دخان قمم ملاذإ ىق > . ءاماعلا

 « اولعف اذكه عدبلا 00 7-0 ناف اء ناو 00 ا 00

 : واسأو اراضف هيي را ريع لي كا رت

 هللا تانك فاو ادنالإ هنلإ تيقليال تيدا نأ رن اة ا ا

 .هوض عاف ىنع 1 مالسلاو ةالثعلا هيلع هنأ .ىوراك كلدر 2 ىلاعت

 .. انأدلقأ فما ب 00 ةفلاخلنإ او علم افشل فاتك قمار ناقل نا

 ةقدانزلا : ىدهم نبا نةرلادبع لاق « ” هاما هب ود 0 كلاخا ككاو

 هيلع هّللاىلص هنع © ”حصتال ظافلأالا هذهو : اولاق .ثيدحلاك لذ اوعضو جراوكلاو

 : اولاقق موق ثيدحلا اذه ضراعدقو . هميقس نم لقنلا حيحصبإإعلا لْكأ دنع 1
 م 1

 توجب لا 0 ٠ ١ تان هدم هدب الا رات ةلااءذده او كانا(

 امإ ةنسلا هاني نإ 020 2201 تحت اعرب لي... باتكلا ف سيل هنسلا قاءؤت
 حرطتو لممت الو ء اهب باتكلا نيب د حف تاتكلا نم تاع د دك ملكت

 ةريثك هوجو نم فيعض عبارلا لاكشالا اذهف ىأرلاب باتكلا مهف ىلا دمعيو

 ( و نض كلا را

 سو هيلع هللا ىلص عرابلا هبواسأ نع ةديعب كيلا بلا



 /١ ليصفتو هل نييبتىه امنإو . نارقلاكف هليعأو الا ربا ةييبلا#] ق ندب

 هيلمف انا مرفخأ نف « مهندأ اهب ىعسي ةدحاو نيبال ةمذ :اههاذإ و..كلد ال
 نش اب اذا و. الدع 1 رص هقم 92 ليقيال « نوعا نداثلاو ةكنلملاو هنا ةنكلا

 هنم هللا 'لبقيال « نيعججأسانلاو ةكنالملاو هلل ةنعلديلعف هيلاوم نذإ ريغب اموق ىلاو

 2 للاقرن هلا 12-5 2 < » ذاعم ثيدحىف ءاحو « ةلرعألو ير

 امم هانعم ىف 3 4 0 هيلع هللا 1 هللا نوسر ةنسيفا لا 1 نافذ

 لاق نملوق وحن وهو . نآرقلاف سيلام ةنسلا ىف نأ حضاو وهو . هركذ مدقت

 نارقال انضوم ةنبسلا تك و هيل وتد ناكللا 2 2
 نع نيحراخ مش قالخال موق ىأر ا ناتكلا 0 538 راصتقالا نأ ( عب ؛ارااو )

 اوحَر طاف « ءىش لك نايب هيف اتك | تأند 20 0 لع اولوعذإ « ةنسبلا

 الر ىلع نارقلا لي واثر ةةحاطلا وع عالخمالا لاذ مادأف تلا ماكحأ

 ل سشاقلا ل سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىور دقف هللا

 انأو + نكمل ب ئاداكتل نوقفاتملا هايف «ثارقلا اماقن. تلو تان نا

 ضعب ىفو . « "”تاولصلا نوكرتيو تاوهشلا نوعبني « فيلا نوعبتيف نبلل
 موذخ ا تاي مكتولداجم مو ةتافاشمال" نطللا ا 2

 امم نإ » ءادلادلا وبأ لاقو « هللا تاتكبا رع ننللا 15 0 2 فيفا ا

 0 (هلاص يجر امرأ
 ابف امنإ . مومذملا راصتقالا اذه ةلأسملا سأر ىه ىلا ىوعدلا ىف سيل (0)
 مزالت الو « اليصفت وأ الامجإ هيلع لد باتكلاو الا ارمأ ةنسلا ىف دجت ال كنأ

 نوكي نأ 1 ماني نوك نم ءزاي الو« ةسلل مهضعب حارطاو اذبم لوقلا نيب

 ملي امم اذه ) هلوق ىف هيلع هبتر امو هجولا اذه ىف هب لاطأ اف ادساف هيلع ىنيملا
 ىرت ايوه ( باتكلا ىلا ةعجار ةنسلا نإ لئاقلا

 ,حمسلاوب أجارد هيفو : لاق ريبكلافىناربطلاو دمح!نعدئاوزلاع مجفف هاور (")
 ناللاو نآرقلا نيتنثا ىتمأ لع فاخأ ىنإ ) هظفلو . هب جاجتحالا ىف فاتخم ةقثوهو

 هلعتف نارقلا امأو ةالصلا نوكزتبو تاووشلا نرد كهلان
 : ( اونمأ نيذلا هب نولداجيف نوقفانلا

 ذل مام ؛«ج  تاقفاوملا



 (ةثلاثلا ةلأسملا) ةنسلا ىناثلا ليلدلا 0

 هّنلأ 2 اندحواه» « ئرداؤل : نوقف هلع كك ا فرم 5 لا

 ::نادكلا ف سلام ةقلا لف نأ ولك لتلك رهو ٠ م0179 انستا

 مل « ةرثك ىصح ال ءايشأ ةنسلا ىف نأ ىلع لد ءارقتسالا نأ ( ثلاثلاو )

 56 جرو« اهنا وأ اهنمع ىلع ةأرملا حاكتن مي رحتتتك ؛ نآرقلا ىف اهيلع صني

 لا ايزو سلا تااكقو 6 لقيازرع 7 عابسلا نم بان ىذ لكو ةيلهألا
 : نفق لاق ثبح.؛ بلاط ىأ نبا ىلع ثيدح هيلع هبن ىدلا هيو ا سم

 م ا او ام لج هيلعأ ليتل مارال ا رخو

 لاك هدام لحمل دق د ةيلعو تظن هنأ لسع ل

 مي ل للا نانو نا بانك اذلإ يرش الل

 .تدحأ نفل 5715 ىلا رئت نم مزح ةئيدملا ؛ أهيف اذإ وب « لبآلا نانييأ اذ

 را لا ل افا ”نسانلاو دكتو لاول نأ نيا

 ةريخألا ةثالثلا ةلثمآلا ىلإ عجار ريمضلا (0)

 ؟ ةفيحصلا ىف امو تلق ) هتيقبو ىئاسنلاو ىذمرتلاو ىراخبلا هجرخأ 6
 ( رفاكب سم لتقي الأو ريساللا كاكفو لقعلا لاق

 ىراخبلا ظفل ىف سيل هنأ هنم ذخؤيو ةسنخلا هجرخأ : ريسيتلا ف لاق ()

 بيجأ دقو اذه (لبالا نانسأ راذكو (هيلاوم نذإ ريغب اموق ىلاونم) ةدايز سمو

 رظنلا قبيو.اهنم هظفح ام لاق وار لك ناب ةفيحصلا ىف امع تاياورلا فالتخا نع
 تبث دقو مهطابنتسا ةركو مهملع ةعس عم ةروكذملا رومألا ىف مهدنع ام رصح ىف

 هنأ ىرابلا متف ىف لاق م رهاظلاو ةفيحصلا ىف سيل امم ريثك هنع هللا ىضر لبع نع

 ( هٌورقن باتك اندنع ام هّللاو ) : لاق اي هوبتك ام لب هوبلع ام رصح دارملا سيل

 باوجلا اذهنأريغ( اذكالا اندنع ام هتلاو ) هلوقىهو ىلوآلا ةياورلا املعلمحتف-

 ناقل قي ره ءاعيعنم ان بدك ناك هنع هلا: ىحرر الع أ كيرف لع اان

 ( روث ىلا ريع نم ) ىراخبلا ظفل (1)



 ه8 ليضفتو هل نيدت ااعإول 1 نازتلا ىلا ةلي طار ا

 مكحلا ىف قحال وهف ىهنو هب رمأ ام لكو لوسلا هب ءاجام لك نأ ىلع لدت نآرقلا

 هيلع اما نيك نأ دب الق « نآرقلا ىف ءاح ام

 ذإ « باتكلا عابتاو ةنسلا كرت 122 نغفةلاللا كيذاخألا («قاثلاوا)

 وراك « لاي ]ل2 ةكاو زتماتتسلا تناك (!جلاتكلا آد لع وتلا هيلا نا نا
 ل 9. 2 3

 : هاا ةحاطق ذل كالا مدحأ كشوي » : لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ

 3 نم هلأ َ ةاثم رك مارح 0 هيف ا امو 6 اناا لالح نم هدف ناك هلك

 لاقل ل ىذلاو اب ا ا هب 50 ِيِدََخ ىَ

2 
 و

 أاننس : 0 ر 2 0 5 ةعكسرأ ا ىلع اك 6 22 مكغبس لجو كشوي,»

 نم همف اندحو | مو 6 هأ دات نم هبف اندحو م ِ هللا 52-- مكنييو

 -1 .٠ 202 8 َّ 0 1 2 ع

 ع 3 8 2 3 2 1

 هير رهالا »ا هنمايح عك رازو لع الا يفد ١ 4 و

 ةلادلا ثيداحألا : لوقي ناك ىرخأ ةروص ىف لاكشالا اذه غاص ول 00(

  .سلا# ةسلااق نأ ور ةيلقلا 7 بانككلا "ات ليصل كن ها ةعيرشلا نأ[

 . . ياثكلا ام دخور 5 ءاكقنالا نين ةلئلللا و اعع الا نح هنو : تاكا ف

 نأ ىلع ليلد اذهو ) دعب هلوقل اًتفاوم امجو هتاذ ىف هنوك عم ناكل كلذ لعف ول

 ىذلا عبارلا لاكشالل ةرياغملا مامت ارياغم ناكلو ( باتكلا ىف سيل ام ةنسلا ىف

 هيلا ةجاح ال فلكتب الإ ىناثلا نع هلوصح ىف جرخي ال

 هللا لص هللا لوسر لاق لاق هنع هللا ىضر رباج نع دئاوزلا عمجج فىود (؟)

 ىذلاو اء ةلاوتظر راش ةنالث كذك دقن فنا تنكس توك ىع ادغلل نم ( سو هيلع

 مكاح ىنأ .نبا' هزك'ذ زوسم.نب ظوفحم هنفو.طسو الاف ىناربطلا هأور ( هب ثدح

 ها.اليدعت الو احرج هيف رك ذي و

 الأ ) هلوق ثيدحلا لوأ ىف دواد وبأ دازو ىذمرتلاو دواد وبأ هجرخأ :(©)

 ىلهأالا راما كل لحب ال الأ ) هلوق هرخآ ىف داذو ( هيلث تاتكللا كلمن أك

 .ةيلهالا رخخا رحت نأ قخي الو ( لا دهاعم ةطقل الو عابسلا نم بان ىذ لكو

 نآرقلا ىف سيل اهعم روك ذملاو



 ١١ ةثلاثلا ةلأسملا ) ةنسلا ىناثلا ليلدلا (

1 © 2 : 1 5 100 5 

 راها نلكولا نمي يضْولا مدع 0 نيلاكانذو 77 طولا

 رمال لوأو لوس / اوعيطأو 0 ا

 هنااا ناوسوت منك نإ لوستلاو هللا ىلإ هومر اول 0 مرت

 درا وم وز وشرلا+ىلإ ف زلاو . كياتكلا لإ ةدررالارغا نانا دراو «( رخآ الا مويلاو

 كاطيؤب(!اوؤظدم او تلا كرا! ةفطأ واش طاو ) : لاقو . لم قب هتنش" ىلإ
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 شو ةومأ اناذملا ةلكاطا نأ لع ؟”لادويد,< اذا ةعاطب نوشرلا هكا اديه ان اقأ اي

 © نارتلا ىف هيلا ءاخام مع معو +فلدلل ام قؤيفإلا ةعاطوأةمباتك قفاهتع

 تر ا در الخ تعور سكن "اية ل وي ناكل نان نك

 مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا صتخا دف ! ةي.آلا (ةنتفر مهبيصت نأ هرمأ نع

 ا عطإ ا كَ هلا ىق كك م ىتلا ةئسلا كالذو « هيف 60 0

 ةلخأو“؟ 5 اوهتناف هنع مك 2 واننا ركإلا 71 انآ امو. لاقؤ؟ ( كل هللا ل دقف

 ؟«كيبعا نر ناك نأ_: لاقو ىزاطنالا اضعف :ذ ( كر 16 ل ارت بااب

 ( ردجلا غلي ىتح املا سبحا مث ريبز اي قسا ) لاقو مالسلا هيلع ىنأا هجو نولتف

 ةجرد لقأب .افتكالاب هراج عم حماستلا الوأ ريبزلا نم ٍلسو هيلع هللا ىّلص بلطف
 لسو هيلع هللا لص ىفوتسا ائيس المح هلمحو كلذ ىراصنأ الا مهفي مل املف . تسلا ىف

 اماتز ابتلي قسيت كفسأالا نع ءاملا بعت لعاالل نأ وهو « ىرنلا هفحي اوال

 دوادابأو ىناسنلاو اءاسم و ىراخبلا ىنعي ) ةسنخا هجرخأ : ريسيتلاف لاقو (1

 ةتسلا هجرخأ لاقل أطوملا ف هدوجونم فاؤملا هلاق ام ىلع علطا ولو ( ىذمرتلاو

 هحالطصأ وه اك
 ثتاتكلاف ىنعي «:ناعدالا]ق اجو رج كلتا ذع ف ةقباسلا با الا ىف ىأ )0

 نارا, ف: شيل عوضوم ىف قار ابيع ا ةنملا تدهش

 ىلا درلا وه هللا ىلا دزلا نأ ىلع نوملسملا عمجأ : نيعقوملا مالعأ ىف لاق ()

 لاو وب ةروسيجب قفل درلا:وه هيلع همالّسو.هللاتاَواص لوسرلا ىلا درلاو ..هباتك

 هتامم دعبو هتيبغ ىف هتتس

 امهنم لكل هيف عاطملا نيابت ىلع لدي هللا ةعاطريغ ةعاطبلوسرلا دارفاف كل .(4)



 ا ١ لصفة نيبت ع اعإوان قازعلا و ةلطاو رس

 نأ كالذ نم مزليف « ءىش لكل نايبت نآرقلا لعج هللا نأالو « ءايشألا هذه ىف

 ..باتبكلا :ىنام "'7نوأ نبا وس الاانا« هلا ل ا
 1 تاكا ا ريما 1 كلا ىنانط تاخر بد تاو 00 5 ل : ا لا

 ا[ منا ارم الا اوصف تلا[ 1 وهو.( مكيف

 ل امسح كللذ ىلع ل أد مات اتلا ءارفتسالاف اخراو ا هيلا ةضئار ابوك نم كللدد 5

 نادل كلاي ةيجارر ةنقلا نأ ةلحا الا كن نانا وف مدقت دقو ٠ هلال

 ماقملا اذه ىف فك 20 3 اهومق نع 0 الإ و

 : هحوا نم حيحص ريغ اذه : لبق نإف

 سال

 ان كومت ىح نوني زلال تل رو دال رت ل ا

 سو هيلع هللا لصلا كوس اس فل ل )م

 يضرك م تينا للا لا 2 0

 هيلا ةزاشاالا :تمدقت اك ةسحخأ مواع لع لفتملا نأو نارك 0007
 نآرقلل ةفاضملا مولعلا ف ليصفتلا ىلع ةلد“الا ىف ىناثلا فرطلانم ةعباسلا ةلأسملا ىف:

 ماو. ةيلتعاةيداقتعا ةيفارملا فيلاكتلا "يأ قينلاو ملا وكلاب وعر انا لو ان

 . لامجالا هجوىلعن آر قلاف ةلصاحةنسلان وكتف .اهبلصافتو فيلاكتلا نابب ةنسلا ىفام

 ( ءىث لك هلوقتحن ةلخادلا ءايشأ الل انابب اهنوك نع جرخت ال اهنآل ) هلدب لاقولو»
 هضرغ ىف حضوأ ناكل

 ظوفحلا حوللا هنأ رخ الا ىأرلاو ٠ ىأر ىلع «نآرقلا ىأ (؟)

 ناو ان نيدلا لك 1 نا لا ناكتوا هال كل د مل تا ال ١)

 هذه لوزن دعب مالسلا هيلع شاع هنأ مولعمو . ليلدلا متي مل ةنسلا نم درو امو

 دارملا اذه نيعي وهو . ةيلعفو ةيلوق ةنس نم لخت مل اموب نينام وحن ةباالأ
 هذهف كثلاثلالاكشالا ىف روكذملا ءارقتسالا امأو . ةعبارلا ةلأسملا ف ىأ (4)

 انه هب لدتسملا ءارقتسالل ةضراعم وبف ةلأسملا

 لصأ هنم امل دهشي الو باتكلا ىف ايعطق الصأ ضراعت ال تناكاذإ ىأ (0)
 ةدودرف ىعطق»لصأ ابضراع اذإ/امأ . ىطق

 قسأ ) لاقف « ٍلسو هيلع هّللاٍلص هللا لوسر ىلا ىراصنآلا همصاخ ثيح (1)



 ١ ةثلاثلا ةلأسملا ) ةنسلا ىناثلا ليلدلا (

 ةثلاثلا ةلأسملا

 ا ال 0 و اا اعدام را نسكاوح هك ردا
 هرصتخ م 007

 هقلنإ ان راوتر هل قال هزم يلع ند قنلا وهوا الا قاف اهنأل ١ كلذو
 ىلحدق نآرقلاواالإ أرمأ ةقسلا ىف دج الق ( ميلإ لام .سساتلل نابشلب رك" ذا

 0 لال شافإ 48 7 ندام لكف اهوا ء ةيليطسو ا ةيلاعإ ةلالد هان

 ىلمل كنإو ) : لاق هللا نأل « كلذ ىلع ليلد وهف اهل عوبنيو ةعيرشلا ةياك
 00 ل ( مظع قل

 011 ا ا ناوقا ىلا عجار هرارقإ و هلعفو هلوق نأ ىلع لدف «كلذ

 الثم ( ةالصلا اومقأ ) لمجي ةلصفملا ثيداحاألاك (1)

 فالخةباحصلا اهنم مهفىتلا تاي الازم ضرغلادحضوأ ىتلاثيداحاألاك (؟)

 كلذ ربك تازن امل ( لا ةضفلاو بهذلا نو :ةكي نيذلاو ) ةبآ الثم . اهدوصقم

 ةاكرلا ضرفي مل هللا نإ : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ءاهنع اولأسف ؛ ةباحصلا ىلع

 ةباحصلا نع عفر ىذلا ثيدحلاكو ؛ رمح ربكف مكلاومأ نم قيام اهب بيطلل الا

 كرشلا لظلاب دارملا نأ هنايبو ( لظب مهنامإ اوسبلي ملو اونمآ نيذلا ) ةيآ لاكشإ

 ناهقل ةبأ ىف اك
 ءذلا ثيدحلا اهبتصق طسب دقف ( اوفلخ نيذلا ةثالثلا لعشر قا 0

 نابرق نع ىهنلا مث ؛ مبمالك نع ىهنلا نم ابف لصح ام حرشو «٠ ةسنلا هجرخأ
 ةصقلا رخآ ىلا , مهئاسن

 جاتحي ال ) هنإ لاق لب . زيزعلاباتكلا تحابمنم هعضومف هيلعلدتسي مل (4)
 (ةةملالا يدل نط ماولعم.ةئاآل 6 هيلع لالدتشاو اريرقت لا

 ملسو هيلع هللا ىلص هلاعفأف ٠ ةلوهسب هلاعفأ هنع أشنت ام صخشلا قلخو (ه)

 هل امل ىللقت اراد كاس اما لنفرض لك كا ب اهافاسو هلازعأو

 اهنع جرخمال اقلطمقلخلا رثأ وأ . اهمالك فنيفرطلاةفرعملا ةلمجا ىضتقمب ىأ (1)



 ١ ١ راقعألا ف بأ انكلا نع ا ةنسلا4 ةهسر

 فققوتلاف الإ و ٠ لويقم لمعلا ىف وهف ا عوطقم ةدعاق ىلإ دنتسا ذإ دحاولا ريخ

 نينو ٠ كل قفم تع 0 3 كا عجار هب عوطقم نإ اذه ةركو

 اندجو ةدعاقلا كلت ىلع عضوملا اذه انضرع اذإف . كلانه مالكلا اذه ىنعم.

 نع جرخو كلذ ىلإ عجريف « نيين ارق نيلصأ ةضراعم ريخلاو ةي آلا ىف ةضراعملا

 ع الإ ضراعتلا اذه عوقو حصي.ال كلذ دنعو . ا

 رقلا ميدقت ن م دب الف ةيعطق ةدعاق ىلإ يلا هي 4 نااار نييعطق

 قالطإب ريحا د

 01) كافر زئاكرمأ ىضرد فلا هيعمل ارابجتإلا توت ندرك ناك ندع

 روك كلا تلا ةمقاررلا ناهز[ يل [انرتازت» يضخ ايف للا ا

 رعأ هللاو . هيف ىودج ريبك الو « عوقولا ردان ىفوأ مقاو ريغ ىف ثحب ةلأسلا ىف

 ىلع ققحتت م ةرابطلا ذإ ةب الا ىف دصقلا نيعتم هلعجب ال ةرابطلا ةبا ال هتيئزج

 مارحالا ةريبكت دنع نيديلا عفر اذكو . رسايملاب ءدبلاب ققحتت ةفصلا هذه

 نيبئرجلاا نيده اق:تاذرازلا نازيخلا نوكا ىج ((ةالطلا)ا ومقأر ) هنآ تولت ١

 انف حصي ةققحم هيفا رفال عل فقدم اواو نكس ئدلا قيقحلا:ىبرجلا مح ال

 ىناطخ مالك اذهف . نيبعطق ةضراعم نم هنأ كلذ لع بترتيو  هيلكو هلصال
 ١ دعب هيف مالكلا ىنأيسو الغ د5

 2000 اراب دعي تملا نإ ١) ثيدح ةشئاع در ىف مدقت 5 55

 ) قيرجأ قنورفيزاو نروالاو (

 الف دنسلا ىعطق اف اضيأ ةنسلا نأ وهو ٠ كثلاثلا لاكشالا باوج.اذه («)

 ١ ظ ةلدلذلا ىرباتكلا
 ىلع اقلطم باتكلا مدقت نم هنا لعل تامل اكن لس هل 170

 طرش ىلع ةرتاوتم ةنيس دس لإ تاساعإ ايم ركلا ليج هيكشاو ؟ هنكلا

 هللا ص هنمز ىلإ ةقبط لك ىف بذكلاى بع مؤطاوت ليحتسينم اموري ىنعي ءرتاوتلا

 لاكضتسالا وكيلا ويفي جلا دا نك ا ملسو هيلع



 (ةيئاتلا ةلابملا )انقل :ىاثلا 1 .ايلفلا مْ

 ليلدلا عبتملا لب , باتكلا ميدقت . 3 1 (20

 حارطاو هيلع اهعدقت ىعب سيل باتكلا ىلع ةنسلا ءاضق نأ باوجلاف

 ةلزنجةنسلا نرجو يتلا قدا ولاوه_ ةيسنلا اردد كالد كب لي ء كلتكلا

 يلح نيبنل | ) : هلوق كلذ ىلع لدو « باتكلا ءاكحأ | ىباعا حرشلاو هجأبلا

 اوعطقاف ةقرافال .قراشلاو ) .: : كاع دل اوق ن ك أب 01 اذاف . ( موملإ ل 1

 « هلثم زرحنم رثك أف باصن قؤرسلا نأو « عوكلا نم مطقلا نأب ( اًمْمِديأ

 ماكح الا هذه تتبثأ ةنسلا نإ لوقت نأ ال ؛ ةي الا نم دارملا ىنعملاوه كلذف.

 ا 38 1 ب سلا هدأ 1كللاع اعل نيب اذإ ونارِف اتكلا نود

 لوشن نإ نود ىالفلا رسفملا لوقب انامع انإ لوقت ن انل حصي الف 626 0 ن6

 يل ا مالسلاو ةالصلا هيلع هلوسر لوق داش لالوف اهلع

 هاد :٠ 2 ةنييفي انا ككانكتلا لع ةيضاق ةنسلا نوك ىف هلام

 هيلع ةعرتم امأإ ل هلق ذوصقملا تدني خقو 1 هلاحا عم فقويإ

 نأ اسال كانك لوأأ و ك0 كرولا اف نييلوص الل "سل

 هنأب ىف ةررت هذا حبجرتلا نا م 6

 امهضراعتي نييلوصآلا ضعب لوقوهو ىناثلا لاكشالا نع باوجلاف عورش (؟)
 اباتك هنوكب رخ الا ىلع امهدحأ حجري الف ء اممخضرات ملعي ملو ةلالدلا ىنظ ناك اذا

 هب هحيجرت غوسي امب امهدجأ حجر امهنيب عملا نكمي مل نإ لب « ةنس هنوكب الو

 كرت الإو ١ نكمأ نإ

 ءربتعم وهف ىعطقىلإ عجر ناف اينظ ناكنإو ) ةيناثلا ةلأسملاف لاق ثيح (م)

 هل انايب نوكي ىف آرقلصأ ىلا عجري ربتعملا اذه نإ لاقو ( هيف تبثتلا بجو الإو

 و . ىعطق لصال هعوجر ىنعم كلذو نآرقلا نايب داح الا رابخأ ةماع نإو
 , جحلاو ةالصلاو ىربكلاو ىرغصلا ةراهطلا ةفص تنيب ىتلا ثيداحألاب كانه

 ةراهطلاشيداحأ تدجو تلمأت اذإ تنأو . حلا ابرلا نم ةلمج تنبب ىتلا ثيداحأللاو

 ايت اها ةداتعلا ىلا ع رنلا يقل دافي تح رابع كان اك ناو درتي ةحلبتلاو

 "لق ولا هاقام أدي هناك نآلل , كبعض نابتعاب الإ ىف [رقىلكل تانمرج ان



 رتعالا ف ناتكتلا كم 2 ل

 ان
 نسل يد ع ساسي ةنسلا ىنأتق .ارمإ ناكلا

 , هقلطم ديقت أ 10 ةنسلا دقت ىلع ليلد اذهو . هرهاظ نع هحرختف

 نآرفلاف . لوصألا ىف روك ذم وه امسح « هره لل

 نخاف ضال رجلا وسلا ىراش كرد ناكل كلل ا

 لخأو !للاعت ةلاقق ةصوصخم لاومأب هتصخن « أرهاظ لاومألا عيج 0

 لكف . اهلاخ وأ اهتمع ىلع ةأرملا حاكت الذ نم تجرخأف ( ( كلذ ءارو امك

 ٠ ةرثك ىمحال كلذ لثمو . هيلع ةنسلل ىيدقتو باتكلا رهاوظل كرت اذه

 دعا( له: لوضاالا لهأ طفلتك: اضراخت اذا" ةنسلاو باكتكلا ناف'ايناث اعأر

 ؟ 17 ناضراعتم امه مأ ؟ سكعلاب مأ ؟ ةنسلا ىلع باتكلا

 لك ثياف ا نزيلولا نفود ةرهادلا اور تاب كيرف قتلا ماكنت دقو

 ىف فعضتال ةرئاوتملا رابخالا ناف « ةنسلا لك ىلع *””ءدقيال باتكلا فام

 باتكلا رهاوظ عم داهتجالا لحم ىف داح الا ٌرابخأو « باتكلا ةلدأ نع ةلالدلا

 ينم الاب هةئابلا ىلع هلع ثيردحلا ىف ميدقتلا اولواتو : ©90نورفلا 2 كلذلو

 لوقلا قالطال هحو الف اذه ىلع رمآلا ناك اذاف . تاعلكلا هوا برقاالا

 حلصي امب امهدحأ حجرالإو . مدقتل دقتمل خسن امهنم رخأتملا لع ناف ىأ 6

 ىنظ نيب ةضراعم ال ) ل ذخأ الإو : نكمأ نإ امهنيب عمتج وأ احجرم
 . تايعرشلا ىف امأ . تالوقعملا ىف ىأ . ةيقيقحلا ةضراعملا ف نوكي امإ ( ىعطقو

 ىذ ضقانتلا ىنعم ةضراعملا امأ . طقف ةضراعم ةروص عقاولا ىف اهنآل . عنام الف

 ةيعرشلا ةلدآلا ىف امل رثأ الف ةناقلا تادحولا
 هلوقف . باتكلا رهاظ ىلع مدقي ةنسلا نم ةلالدلاو دنسلا ىعطق ناف (؟)

 -ةيعطق ىف ايواست اذإ ضراعتلا صح دقو . انرك ذ ام مدقت دق لبىأ( فعضت ال )

 :هيف حجري ام امهنيب ضراعتلا روص رم قبب مل هنإ اولاق كلذلو . ةلالدلاو دنسلا
 اهدض ةينظ عم اهنم ةلالدلا ىعطق عم هنم ةلالدلا ىظ ناك ام الإ هدنسل قاتكللا

 امبض راعل اا ا باتكلا مدقت ىف ىأ 0

 ةلدات لا (:4)



 ( ةيناثلا ةلأسملا ) ةنسلا ىناثلا ليلدلا /

 ضفاف “هلا فاتك ىف نييلامكاقأ اف“ هنبا تاتنك ىااع نضقاق رم كاثآ اذِإ د

 ..تدجو اذإ » : هنع ةياور فو - خلا « سو هيلع هللا ىلص هل جاوسا) هلق ا

 0 اذه ماكل نما وموج ع راقت ىلا عطشان الو اهل دفان هذا كاطت 06

 ش امو « ًادحأ:هنعألأست الف هللا باتكى كل نيبت ام رظنا » : هل لاق هنأ ىرخأ

 اذه لثمو 4 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس هيف عبتاف هلا باتك ىف كل نيبني

 هءاج ناف هللا باتك ىف اب ضقيلف هءاضق مكنم هل ضرع نم ه دوعسم نبا نع

 "اا رو هيعمل لع درت ال: ىلع انا نسال نا لا

 4 هي فال كانك ىف. ناك نا شيوع لس ساق ناك ه1, ماع

 وهو . هب لاق كو هيلع هللا ىلص هلل لوسر نع ناكو هللا باتك ىف نكي ل نإو

 ءاملعلاو فلسلا مالكى ف ريثك

 ىلعباتكلا رابتعا مدفت ىلا مجار بجاولاو ضرفلا نيب ةيفنحلا هب قرف امو

 راع تلاع ال دقوا ! .ةيسلاءرابتحا نم ىوقأ اكاتكلا ةراصفا نو ٠ ةتسلا راخلا

 ىف باتكلاك تسيل ةنسلا نأ ةلأسلا ىف هب عوطقملاو ةقرفتلا كلت ىنعم ىف

 رابتعالا بتارم

 : نوققحلا هيلع ال فلاخم اذه : ليق ناف

 6 اكل سلو «ياتكلالا لك ةيماق ماملعلا يع هيلا نق ر

 كدج :ةفسلا“ ىاس نارتكك اذا ورأل قاطع وك ننانكتل 01 يع

 216 6 د انياوأل قاتلا عت كارو هلال عج ار تا عدحأ

 تاعوضوملا ىف ثيدحلا اذه ىناقزوجلا دروأ ريسيتلا ححصم لاق ( خلا ءاضق كل

 :ةتيارعلا لوطا نما لضأ | ىاديلع و كاوا ةانيف اناا لظا كونك اذه لاقو

 ها لصتمب سيل هدانسإو .هجولا اذه نم الإ هفرعن ال ىذمرتلا لاقو

 ريغلا لومش ( هريغ ىلا تفتلت الو ) هلوق نم مهوتب ام عفدل اذهل جاتحا )١(
 .باتكلل نايبك اهلا تافتلالا نم دب الفباتكلا عم ةنسلا تدجو اذإ هنأ عم « ةنسلل



 ا/ 2 رابتعالا ىف باتكلا:نع ةرخأتم.ةملا ةبتر ( ةيناثلا ةلأسملا)

 هذهؤ ب اهقح ىف دايزحالا»ةحنم لع ءاننان دايس الاب وأ حولا

 لوقلا ىلا مسقني ناك نإو وهو. ءانالفإفا ةياحنلا نع ءاج ام عبارلاو . ةثالُ

 ةباحصلا نع ءاجامف رم الا لصفتي م ذإ | + دجال امجو دعنكلو « «نايتلاوالام

 ْ ١ه > ام لي

 د« ةيناثلا ةلأسملا

 : رومأ كلذ ىلع ليلدلاو . ' رابتعالا ىف باتكلا نع رخاتلا ةنسلا ةبتر 00 كلدلاو اك اثرا علا ىلا نوع عاقل لا
 ىف حصي اإ اهيف مطقلاو ٠ ةنونظم ةنسلاو «هب عوطقم باتكلا نأ اهدحأ

 عوطقملاو . ليصفتلاو ةلجلاىفهب عوطقم هنافباتكلاف الحم , ليصفتلا ىنال ةلجلا

 ةنسلا ىلع باتكلا ميدقت كلذ نم مزلف . ن ونظلا ىلع مدقم هب

 وهف أنابب ناك ناف :: كلذ لع ةدايز وأ , باتكلل نايب امإ ةنسلا نأ ىناثلاو

 نم مزاي.الو 4 نايسلا طوقس نيبملا طوقس نم مزلي ذإ 4 زايتغالا ف نيمملا ىلع نات

 5 ل نإ و « مدقتلا ىف ىلوأ وهف اذه هنأش امو « نيبملا طوقس نايبلا طوقس

 تاتكلا )| رابتعا م كف قع ل زيلد كالذؤ الا ١! ىف دحويال نأ لعب لا ريع, الؤ

 3 را تا 0 رانلاو راكتالا 1 كلذ ىلع لدام ثلاثلاو

 د دج ا ا : لاق ؟ دج مل نإف لاق كا لاك لا

 : صارت لأ كس 1 كتل 0 للا لا ىنأر دهجأ : لاق
01 

 هدصقبام اذه.اهيلعمدقو باتكلاب لح وةيطراعملا عرش اه درو اذاذ د 6

 اذه جتي ال لوأالا هقش رابتعاب ىناثلا ليلدلا ناكناو « ةلأسملا ةيقب هيلع لدي اك

 ىضتقت انا امنوك ةهج لب , لصأالا عم عرفلاكةيعبتلا درجم جتني امناو ىنعملا
 باتكلا ىلع ةنسلا مدقتب لاق نم لدتسا كلذلو « ضراعتلا نظ اذإ هيلع اهميدقت

 4 الا باتكلا ىلع ةيضاق اهنا ديفملا ( مبيلا لزن ام سانلل نيبتل ) ىلاعت هلوقب

 ىنعم هنكل « نيبملا نع ةبترلا رخؤم نوكي نأ ىضتقي رخأ ىنعم نايبلا ىف ظحال
 نفلا اذه ىف ةلد الا هلثم ىلع موقت ال ىرعش

 ضرع اذاىضقت فيك ) ظفلب ىذمرتلاو دواد ىنأ نع ريسيتلاف هجرخأ ()



 ) لوالا ةلأملا / ةكعلا ىلاثلا ليلدلا 5

 3 نيواودلا 59 نيوسو 4 ةعبسلا فورحلا نم 50 زيبا فرك ةءارقلا ىلع

 : مالسلاو ةالصلا هيلع '*” هلوق قالطإلا اذه ىلع لديو . "» كلذ هبشأ امو
 0 مدقت ٠١ عمج اذإو . قفل نيدقارلا كانو يلع 1 / مر

 لكو -' '”هرارقاو « هلعفو « مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق : هج وأةعب رق الطاالا ىف هنم

 اف :نيلتللا لذ فاليحالا 'ةدنك ىلا :ةيدؤملا تاذاتتلا:مذها لا ىتسإلا عاد قبي ل

 سطو لكاشلاو طقنلا نم :اةيراعاةشنلا١فحاضللا كفا اذملو -نيدلاولضآ اره

 ١1:1 راع قلسه ايلا نافع لا وأ و. ةرتيرق اةقلي يلع قفحملا رات زو

 .ناعمجا ناذهف خوسنملا مكح ىفراص ىنذلا ابفلاخ ام كرتو اهقفاو ام ىلع راصتقالاب

 ةباحصلا ضعبو نيتفيلذلا داهتجاب الصح لب ءلسو هيلع هللا للص هدهع ىف انوكي مل
 ةحلصم كلذ نوك ىلع نوقابلا مهرقأو

 عمج هنإ ماصتعالا ىف لاق . ةينانعلا فحاصملا هذه ىف امل قفاوملا ىنعي )١(

 تاءارقلاىفالا اوفلتخ م مهنآل . بلاغلاف فالتخالا اهيف لصحال ةءارق لع سانلا

 ىنأ هناف دوعسم نبا الا فحاصملا ىفام ريغب ةءارقلا مدع ىف فلاخت ملو  ىرخألا

 امل ةفلاخلا تاءارقلا نم هدنع ام حرط

 اكالبلاو .. ةلهزركلا ور ىرشوسمل ![ناهسأ .ةلاقكلل رع ديعاف, لططيلدلا نأا ! 5و

 ةالولاو ةفيلخلا هيلا جاتح امم كلذ ريغو . افراصمو لاملا تيب لاومأو ٠ ترا

 لمعو ةتسنيب ىروش ةفالخلا كرتكو . رمعل ركب ىنأ نم ءدبعلا ةيالوك (©)
 ىلا فاقوالامدهكو « رمع دهع ىف « مثارجلا بابرآل نجسلا ذاختاو نيبلسملل ةكسلا

 دهع ىف « قوسلا ىف ةعمجلا ناذأ ديدجتو اهب دجسملا عيسوتو لوسرلا دجسم ءازاب

 2 اماو ملسو هيلع هللا ىليص هللا لوسر نع ةنس كلذ نف ءىث ىف نكي لو ناهثع

 مهنع هللا ىضر ةباحصلا :قأ ئذلا!ىتلصملازظنلا

 مهتتسف هسفن ىلإ اهفاضأ اك مييلإ ةنسلا ٍلسو هيلع هللا لص فاضأ دقف 1

 اذكو « هنعةلوقنم اهيلع علطت مل ناو ملسو هيلع هللا لص هتنل ادانتسا هولمع ام ىه

 ةحلصملا ىف مهرظن .هاضتقا امب هوطبنتسا ام

 ىذمرتلاو دواد وبأ هجرخأ ()

 نييلوصألا دنع ةنسلا هيلع قلطي ام وه ةثالثلا عومجو (+)



 ؛ ناسحتسالاو ةلس وكلاب ماعلا قالطإل ادهن وع لطسيف . مدنع تاكا

 سانلال محو ِ فحعصملا ا عجو م ”رايطت “ يل دح 0 اولعف 4

 ةباحصلا دهع ىف اهنم ناكام ىأ (1)
 لب . دودحم ريغ مسو هيلع هللا ىلص هدبع ىف براشلا ريزعت ناك ثيح (؟)

 دبع ىف اذكو , نينامت نوغلبي ةراتو نيعبرأ وحن ةران: براشلا نوبرضي اوناك

 اوراصام دعب « سانلاف برشلا عويشىأرو ٠ رمع ةممإرخآ ىف ناك املف ء ركب ىنأ
 لاق. رجلا نى دج ق هلاجملا_رابعتسار اعلا نال هتك لجلال

 ىدذ فلائاذارو (!ئدهلركسلاقأ و بركس عطر ادا لاا اسر ىلع

 ايلعجب نان وأ + فلوو نزل كلا تاع[ و ل نو اهنا ىرتفملا لعو ءىرتفا

 ةباحصلا اهيلع ل معىتلا ةنسلا وه نيناهللا ديدحتف هيلعو . نينامت ىنعي دودحلا فخءاك
 ةسايسلل ىأ : ةاقرملا ىف لاق . هيلع اوعمجأو مهنم دابتجاب

 ءارجالا نعنامضلا ملسو هيلع هللا بص ىنلا طقسأ دقو ليلجلا حنم ىف لاق ()

 ماصتعالا ففلؤملالاقو . ادابتجاو ارظن مهونمضف عانصلا كلذ نم ,ابلعلا صخو

 ( اذه الا سانلا حاصي ال ) ىلع لاقو عانصلا نيمضتب اوضق نيدشارلا ءافلخلا نا

 مييلع بلغيو . ةعتمالا ىلع نوبيغي مهو . مهيلا ةجاح مهل سانلا ذأ

 كرت امإ : نيرمأدحأىلا ىضف“ال مبيلا ةجاحلا سيسم عم اونمضي مل ولف « طيرفتلا

 متاوعدب اونمضيالو اولمعي نأ اماو ؛ قاخلا ىلع قاش كلذو . ةيلكلاب عانصتسالا

 ةحلضلا :كياكك ات اش اك و تاع الا قلهه و لاو ذل عيضتف « كاله لا

 هأ نيمضتلا

 « ماظعلاو بسعلاو فحصلا ىف اقرفم ناك ثيح ) ركب ىنأ نمز ف ىأ (4)
 ناح ناو « بوتكم ءىث هنم عيضي نأ امش عام الفص قءفلكا ايلتعا انك

 سانلا فاتخا امل ناهثع نمز ىف مث ؛ ةباحصلا نم نيريثك رودص ىف هلك اظوفحم

 مهنم دحاولا هفرعي نكي ملام ن"ال اضعب مبضعب رفكي راص ىتح ةءارقلا هوجو ىف

 ةباحصلا نم ةفئاط ناهثع بدن كلذلف , رفكلل هبسنيو هريغ ىلع هركني هوجولا نم

 ىلع ابيف نورصتقي فحاصم ةسمخ ةباتك مبيلا لكوو . مبلعو مهتنامأب ًاقوثوم
 ىلتي ام ىلا امنوزواجتي الف ء شيرق ةغلب اهلكو : ءادتبا نآرقلا اهب لزن ىلا هوجولا
 اهوقلت ام دعب مهيلع اريسيت امم ةءارقلاب ابلهأل صخر ناك ىتلا ) ىرخالا تاغللاب



 ( ىلوالا ةلأسملا ) ةنسلا ىناثلا ليلدلا 1

 ىلع لمح اذإ "6 ةئس لغ نالق,» : .لاقيف ءةعدبلا ةلباقم: ىف ًاضيأ قاطباو

 كاكا ف ةنلغع صنإ ام كالذا ناك سو هيلع هللا ىلص لا لا

 قالطالا ذم نكن كاذ فالخىلعل اع اذ « ةعدب ىلع نالف » 2 0

 نإو 4 ةهملا كلت نم ةنسلا ظفل هيلع قلطأف 4 ةعب رشلا بحاص لمع هيف رتعا اعإ

 باتكلا ىنفتقع لمعلا ناك

 باتكلا ىف كلذ دجو « ةباحصلا هيلع لمعام ىلع ةنسلا ظفل اضيأ قلطيو

 2 اال ملهدنع تتبثةنسل اءابتا هنوكسل « دجويإل نأ 27 ةيكلاوأ

 مجار ممافلخ لمعو ِ عاجإ مهعامجإ نإف 3 مهافلخ نم وأ مهم هيلع أعمتكحم

 رظنلا هاضتقا: امسح هيلع سانلا لمح ؟*7 ةهج نم , عامجاالا "7 ةقيقح ىلا اغيأ

 1 1 هي قالطاللا ىف هنم لصحت مدقت 1 عمج اذاو) دعل د هلو نيقالطالا

 هلمدقتهنا الا ؛ تاقالطالا ليصافت ىف هب حرصي مل نإو اهجورارقالا اهنم دع دقو

 لاعفالا نم رارقالا دع

 هنوكل ) دعب هلوق حصيل « ابيف هيلع رثعن مل وأ ةنسلا ىف هيلع انرثع ىأ 0

 ابنأو هرهاظىلع ( دجوي مل) هلوق لمح اذاو ( انيلا لقنت ل مهدنع تتبث ةنسل اعابت)

 ( حلا ةنسل اعابتا هنوكل ) هلوق رهظي مل الصأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ردصت من

 هلوقىلا اعجار اذه ناكولو . هل انابيب ( دجوت مل وأ ) هلوق ىلا عجار هدعب امو هناف

 ىنعم ( انيلا لقنت ل) هلوقب هدييقتل نكي مل (دجو)
 رهظت الف خلا هنكر لراك نم*ةلد الا قدرطتلا وه ىاتجالا نإ كات 69

 ةنسلا وه ليلدلا ناك امف ضرفت ةنسلا عابتا ةروص نأ لوقن انال ءهلبق ام هتلباقم

 هوحنو سايقلا ةطساوب هدعب امو « ةرشابم
 لب ؟ هقباس ىف لاق م ( انيلا لقنت مل ةنس عابتا ىلا عجار ) لقي ملم رظنا (0)

 قالطإىفلخادةقيقحلا ىف لوالان الاقي دق . عامجالاو دابتجالا قش * ىلع هيف رصتقا

 ىلع هيبنتلا درجم الإ هيلع صنلل ةجاح الف «اراوبشملا ةنسلا
 اطوخد مدع مهوتي ةروص

 . حلاصملاو ناسحتسالاو عامجالا نم ةلدآلا ةيقبل عج ري ام لاخدا وه هدنع مبملاو

 اضيأ سايقلا رك ذب نأ هيلع ناك نكل . مهئافلخم قلعتي امف هرركي مل اذاف.
 ىلع لد ريكن نودب هيف اوراسو عيمجلا همزنلاو هيلع سانلا اولمح املف ىأ 50

 عيمجا لمعهبحاص دق اذهن "ال ء ىوكسلاعامجالا نملوبقلاب ىلوأ وهو ٠ هيلع ميعامجإ



 بو يوشك

 #  ةنسلا ىمم ىف( وألا ةلاتملا زب ال ف 1 تا لا

 | ىناثلا ليلدلا
 5 4 َّى رظنلا أمم قلعتيو

 *« لوألا ةلأسلا ع

 ىلع 0 هيلع هليا ىلص ىنلا 1 الوقنم ءاح 8 ىلع ) ةقللا ( ًالكذأ قلطي

 هتهنح نها هيلع ضناها: لبات# نييزعلا:كاثكتلا خب هيلككلا'/ نضل ل اه نصوصا
 دلذزأ نادك "فاني انا كك« مالسلاو ةالصلا هيلع

 لاورقالاو ف سو هيلع هللا لص هنم ردص ام ىه : 0 ىف لاق .)

 ؛ هيضيفر درو ايخلا ةيمصتم نرد "دقو تلا زملا 16 5 اوعي ناجع للا تسرلا لإ

 الأ ةنسلا قالطا ىف مزاي هنأ هانعم سيل .( باتكلا ىف هيلع صني ىلامب ) هلوقق

 |.زج اريتعم كح ل اه هاتعمب ليو# زي وعلا مياتكلا, هقمضت دق ىعم ف ةدوا نود

 (الوأب اتكلاف املب انا ناك, ) هلووق' اذه لع لدي و : هظافلأ سفنب باتكلا نه

 ةحو اش دلما يفرز عملو راوصمالا اهاضتم كءاتكبلا نك اها ناب سرك

 هروهظل هريغ ةكرتو ) ةيعيبطلا لامعا الا نم سيل امم ) ديف مهضعب دازو . ةنيبمو

 ا اضيأكةيقالا عم وأ هدحو ىأ ( باتكلا ىف هيلع صن ام كلذ ناك ) هلوقو

 ذه نوك حضيل اذه ىلع هانلمح اماو . طقف ةنسلا ىف هيلع صن نأب ىأ (الوأ)

 5 ) نا ئدتقم لع لأ ةناك.نأاو ) هلوقو هل ذم معأو هناخلاا رياغم ىنعملا

 ( هتهج نم هيلع صنامعا لب) ذليأ هلروق رهاظ والا دم و الاغا الا داو راويط وعلا

 قفو لع لمع دعب لوقو: لاعق آلا“ منقي“ لاو ا« لااوق'الاب/ ضاخ قالطالا' | ذهن نأ

 لمع هيف ريتعا امتاقالطالا اذهن اكو . هلوق ةميمضعم مالسلاهيلعىنلا هيلع لمعام

 لاوقالا لمسشي الو « لاعفالاب صاخ ىناثلا قالطالا نأ ىضتقي ( ةعيرشلا بحاص

 لوق نوكيو مالسلا هيلع هب قلعتي ال امف ىهاونلاو رماو الاب هريغ ىلا هنم ةهجوتملا

 لك ناوكيو : ماعلا ةالطالل ف رعت لا هنم ردص ام ةنسلا نا هريغو جاهنملا بحاص

 لضوشتلا ةلضصوع 5 ل ص اقلا ع فلؤملا مالك ىف نيقالطالا نك هاو
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 هتف ولا قالوا زال كود نهار زعو
 ( ليلج ح رش هيلعو )

 ابعاده هتارآ دقنو « هثيداحأ جي رختو ,هيمارم فدك و هيواعد ريرحتل

 هصوصلو عال حو لغو ىلقعلا رظنلا ىلع دمتعي

 ولقب
 طايمد ءاملع خيش ريبكلا ذاتس الا ةليضفلا بحاص ةرضح

 همجأ رت عضوو هميقرت و هطبضل ىنع دقو
 تفيرشلا رهزالاب نصفحلا مسقب سردملا زارد هللا دبع دم ذاتس اللا

 عبارلا ءزجلا

 حراشلل ظوفح عبطلا ىح

 رضي لعدم راش لوأب كحل راغبلا ةيكلا زميل
 كى عطس : امس اضل

 يي و و كسا 2
 يعل تتياعل ا رعبا ٠: ةحشللا نع



 دل ةئا ناتك
 و نظن هيف و

 لكانف تدان هق و

 هدعؤفص

 52كظغ

 م4 مه

 لا

 دي ىلوألا ةلكاسملا

 رم الا سفن ىف ةعبرمشلاف ضراعتال )

 نابرض وهو ٠ دهتملا رظن ىف لب
 عما هبف قدك ترض

 ) عما هيف نكع

 د ةيناثلا ةلءاسملا 6
 عملا هيف نكميال ىذلا ضراعتلا ىف )
 ىلع نيؤرطلا ىليلد ضرام:ت هنمو

 برضو ؛

 ةحعفص

 رفا اهواي وست ةطساواا
 ىاثلا ترضلا للا 2 (لصف) 4

 « ةثلاثلا هلأ اسما )

 ( عمجا هيف نكمي ىذلا ضراعتلا فز

 ىلكوأ نييلك وأ نييئزج نيب امإ وهو

00 

 . ىنزجو

 نءيلك نيب ىذراعتلا هيف عقو 1

 لاثملا اذه ىف عملا هجو ناب 4

 باوجلاو لاؤسلا ماكحأ ىف ىناثلا رظنلا
 ع 0

 د« ىلوألا ةلآسملا
 ملاعلا اهيف مزلي ىتلا لالا نايب ىف )
 ( لعتملا سحب نا

 د ةيناثلا ةلأسملا ع
 ( مومذم ةلّئسالا نم راثك الا )

 اك عضاوم ضعب ناب يف ( 0

 لاا هيف هركب

 4 ةثلاثلا ةلأسملا 0

 ( مومدم علا َلهأ كعاار خارتءالا )

 د ةعبارلا ةلأسملا ع
 لا 2 مارلألا
 ( عومسم ريغ

 د ه1 الا 790 دلل

 0 نأ نيعتسملا رطانملل دير

 ( هفلاخم نم ال لوصالا ىف هقفاوي نم
 ةفداسلاا هل اسمللا دم 7 لصف 5+

 4 ةسداسلا ةلئاسملا 7

 نأ دب الف ريغلا عانقال رظانملا امأو )

 دنع ةملسم هشدقم ىدحإ يك

 ا

 همصد

 تامدقملا ن هس زاب الو ( لصق ) ©”

 نوكي دقو « ىقطنملا عضولا ىلع

 الوقم البد اذه

 (مت)



 هه تاقفاوملا م عبارلا ءزدلا سرهف

 ع 0

 قى : ل 6 م ) ( لا ل 3 3 ةشالا ذحأا نأ ل لا سن (لعف) 550 |"هدفلا ١ طش را ع 11 ن2

 ارس هسفن ةصاخىف ( ةصخرلاو

 رظنتل يهاذملاءأ رقّتس اب كيلعف (لصفر 5 كرتنإ معز ند طاغ دقو ) لصف ( "ه5

 طسوتاو دصقلا )5 5

 ءادتقالاو ءاتفتسالا ىف ثلاثلا ىرطلا

 مهند ةطساوال هنأو جرح صخرتلا

 )ع سل لئاشم نذ هيف

 ( ةماخلا هلأسلا 73 0 4 للرالا ةاأنننلا اا
 + هريغ وأ, موكل المز ىدتقل العر ( ليج اع لاونلا الا دلقملا عسيال )

 بلطو ديعتلا دصق مهنم ملعب ملولو ( ةيناثلا ةلاسملا ) 00

 6 كانا أوددعتن اف ءركذلا لهأ 00 اهناور

 « ةسداسلا ةلاسملا ال 2.4 م

 كاوحالا اب را كاقعإب قلتي كامو عةتافلا لام زرت
 (؟مطاوقأو ءاقلاو .«ضاخ لأ لع نإ يحتل ١
 4« ةعباسلا ةلاسملا اذ ١١ 5١85 ح وجر ملل حير جتلاو نءطلاب نوكيال

 هاملعلا»فاصوأ ضب (ف انك لئاضشلا ركاذب نوكي اعإو ( لصفر

 ( مدياقت حصي نيذلا حجارلل ةرهاظلا ايازالاو

 4 ةفاثلا ةلاسلا 7, ؟؟١ || لفاغتلا رانا تا اعرو (لصف) ٠٠"

 انع :كيكتلا ىاعلا نع طقس | ةباحصلاوأ ءاملعلا ضعباواضفنأ موقب

 ( ايتفم دحي ملاذإ هكح ملمبال 0 ضغلاب ءايبنالا 5
 6 ةعساتلا ةلااسملا © 00 4 ةعبارلا ةلاساا ع "7

 ليلدلك ىئاعلل ةشالاب (دبتحلا لوك ز قدصلابف صاخلا حيجرتلا امأو )

 يتصل اب ( لوقلل معلا ةقباطم .ىنعأ «انفلا ىف
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 ( ةرشاعلا ةلآسملا
 دوصتل لاغف الا تآل ام.ىف ارا ر
06 
 ديو ( لصف )
 عئاردلا ةدعاق ( اهنم )

 لرلا ةدعاق ( اهنمو )

 قالا ةاغاررم ةدعاقا( اهنمو )

 ناسجتمالا هدعاق اتفق

 نإو ةيعرمشلا حاصملا ةماقإ ( اهنمو )

 5 دعاوق اذه للع' ىف

 ةدححفص

 ىؤطا عابتا نع

 4 ةرصشع ةُيلاَثلا ةلاسملا 0 25

 ةثالث هيلع رع ةعيرسشلا ملعب لغتشملا )

 : ( راودأ

 ماكحالا ؟-نعثحلارود ( لوالا )

 هذه بحاصو . ةياكلا اهدصاقمو

 هلاحلا

 اهتايلك ىلا لوصولا رود (ىناثلاو )
 راك لع اذهو . ان اشارخ ىئانتو

 ديلقتلا لهأ ن

 ةمئرملا هذه 1 نمو, 5 رك انانلا ضيا اهقيارط ىف نضارغ

 تارا كأ قرود (كلاثلاَو ) 42 ةرشع ةيداخلا 7 0

 داهتحالا لهأنم اذهو . تاياكلا عم ةل> نيب فالخلا ب 1 ناي 0

 أطق يعل

 ( ةرمصع ةعبارلا ةلأسملا الا *6؟ 6 ةرصع ةيناثلا ةلآسملا 1
 هند( ل اذاجالا فرش ى) 20 ةففللا او اد الاه ةفالخلا, نم

 « نيفاكملا عيش مالا داعش - قافولا ىلا عر لب

 2 لك د : 1 ) 1 ال

 ءاهقفلا ىنع لوالا عونلابو ( لصق ) "| ىف فالخ لك نإ لاقي دقو ( لصف ر

 حاصلا فاسلا ىنع ىناثلا عونلابو كلذك ةعيرمغلا

 لوادر يرش ًاشنام قيقحلا فالخلا امئاو ( لصف )

 ىوتفلا ىف ىناثلا فرطلا
 لئاتم دزآ هيفو

 لو ةلامال

 3 ا 3

 4« ةيناثلا ةل انما 0

 لعقلابو: .لوقلا»  ىوتفلا٠ ن 25 (

 (رارفالابو

 1/0 < ةئلاثلا ةلاسأا ١ 7 مع

 (هاشفب عقم 3 5 هلوقهلعف قئيلاك نم (

 ؟ دكنح هع ايتادلقملامزابإ لهو (لصف) "هال

 ؟ عم ١ ةعبارلا ةلأسملا <

 نء وه ايتفلا يصنع قيلخلا ىتفملا)
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 نأ ءالطاب' ملضم :معز كفوا( هر
 ةجح ءىنغلا ىف علا لهأ فالتخا
 هزاوج ىلع

 عنم ىلع مهضعب ض رتعاو ( لصف)

 كلاعمتا اًيعاز7كهادلا صخر عبتت

 يدا كان
 موضعل كالذ زاجتسا اعرو ( لصف )

 نطاو# 7 اك ىعددبب عئاقو ْق

 ةرورضلا

 نم ةلج ركذ ىف (لصف )
 بهذملا صخر عابتا

 ذخ' الا ب مهضعب لاقو ( لصف )

 نيد ىف رسل

 كيس أمم

 ربتعت له فالخخلا ةاعاره ىف ( لصف )
 ؟ ربتعت ىتهو ماكح الا ىف الصا

 ناي عمج 0 ل مجمل لهو ) لصف )

 ؟ 1 1 اذخأ 00

 تدد رداع 3 _ ا *أ ا (

 ) نيحضذاو نيؤر ُْط نود

 دامت>الا هةحرد غلب :

 0 ١5

 ىلع فقوتيال ىناعملا نم طابنتسالا )

 (ةع رمشلا دص اةمإع ىلعلب « ةيبرعلا لع

 ١ ةسداسلا هلأسملا (

 ) فقوتيال طانملا قيقحتب داهتحالا

 هدعفص

 ا
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 دصاقمب م ىلع الو ةغللا يع ىلع

 0ع راشلا

 00 ةعباسلا ةلأسمل (
 هلهأ نم دابتحالا ىف اطخلا عقب دق )

 (هلهأ ريغ نمو

 6( ةنمانلا ةلاسملا 7

 قويصقتا) نوباشنتاءةلز دينك مخ

 ( ةلفغلا 31

 ديو ( لصف )

 3 أ ىغنيال م «هتلز ىف دهتجلا دلقبال

 1 لكلا اذنك كا

 اهيسل 3 ردق صقش

 تانسا 21009775597 لات

 ةياورلا فالتخا نع ”ىثانلافالخلا

 ريتعب الام ةهنمو 34 اقاللخ ريّتعيام همم أَو

 ١ ةعساتلا ةلاساا «(

 مكن ةيدس ؛ درر عم 2

 0 عابتاوءىوحللا

 ةعئازلاق رفللةعي رمغلا فيرعت (للدق)

 تاننكشو راف فتتالا راع

 صاوخ ثالثقرفلا هذطو ( لصف )

 مزلتال ةليصفت تامالعو 4 هلام

 اهتف رعم

 قح وه ام لعيام لك سيل (ىلصف ) 4

 ه رمش بالطب

 اه>حر 6 قرفلا هده كالض 2( لكفر) ١57)

 ةلملا نع



 ( ةسداسلا ةل اسملا )

 | نذالا قلط طم ىلع لل لوسرلا لعف (
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 ةحفص

 ا لقب لو .لمف لغ هريك فأل اذآ)

 ( لوأ رع هلكفب ءادتفالا نك
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 داهتج الأ بارك

 فارطأ ةثالث هنف رظنللو ٠  6 5-3 5ء .٠

 دابتجالا ىف لو الا فرطلا
0 0_7 

 هلاك ةرمشع عبرأ هيفو

 جرخلا عفر

 © ةعباسلا ةلاسملا )ف 34

 نك وه لعش و هريغأ نذأ اذا (

 ( ىلوأ مالسلا هيلع هلعفب ءاذتقالا
 6 ةنماثلا ةلاسملا )ل ١“

 مسقلا

 ا الآ ةلاملا 45

 «( طان أجير 2 8 م : عاونأ تأب الا (

 ا أذهو؛ ظ كل ةحنو 4 كاتم يش دو

 ) َّ "دو ماع ريد 6

 م ةيناثلا ةلأسملا ١) 6١٠ه

 .مهف نم الإ دارتجالا ةجرد غلسال )

 | طانتسالا نمنكمتو ةعيرمشلا دصاقم

 نوكي نأ
 ) اهنم

 دهتحلا مزاي الو ( لصف ) 4
 ةييرعلا رعىنالإ ًاضيأ لئاس دان ادب

 يانا لال:
 6 7و

 كر د ىداسلال هنادناب ف

 هيشلا درو « اهعورف ف الو ةعب رمشلا

 كلذ ف

 اهم :دعاوق ىتننب اذه لعو'( لصف )) 7 |

 دارنا كس نأ كلل

 لساالا ادق لانغا ىدا دقو نلدقر
 ساو” ىلا ذ لراس اهل



 0 ا ا

 عببارلا ءزْوا سرر

 ةح 05 و تافقأ وللا تا 5

 هدعفص-

 هسا يناثلا ليلدلا ١)

 لئاسم رمشع ةيفو

 © ىلوالا ةلاسملا ع

 (تاقالطإ اطناوةنسلا ىنعم نايب ىف (

 ( ةيناثلا ةلاسملا 4 ١

 ىف باتكلا نانا لا
 (راجعدلا

 « ةئلاثلا ةلأسملا 0 ل

 ان ةعاش يار كارو
 ( ليصفتو هل نيدت ىه اعاور“ نآءرقلا

 ا

 باتكلا ىلا ةنسلاع وحر ةيفيك نايبف )
 ( دخ ام كلذ يف سانال ناو

 ىلا عجا و ”ةنشنلان ر لقعلا نأ ا

 ناءرقلاب اهنا ولا ك1 قولا هعاط
 صولا تاع ند نقلا 0 («ايتمو ]0

 ريداقملا و تايفيكلا ل دحتب ةيناع رآلا

 اموحنو
 ع 2

 ىلع ةيتم ةنسلا ماكخا نأ.( اهنمو.) "ا

 أسهم ءاج ىتتلا ةثالثلا دصاقملا ةاعارم

 تايحاحلاوتايرورضلا ىهوام ناءرقلا

 نيدهتحمللتمسر اما ةنسلانأ ( اهنمو)" 7

 هدعؤص

56 

 4ض/

 نذل

66 

 كالذو 6 نارقلا نم طاشتسالا قيرط

 "ناو لع

 باتكلا ف صنلا عقب دق هنأ ( لوالا )
 ةطساولا نع تكسو نيفرط 5 ىلع
 ةنيم ةئملا ءىجتف 6 مهند ةعقأ ولا

 نيفرطلادحأىلا ةطساولاهذه عوجر
 ةريثك لم[ كيدلو + ثنا ردكلا 00

 باتكشلا ىف ص ف1( نار

 ع رفلا 5 ع كك لصالا ىلع

 ءاطوصاب عورفلا قاحلإ ةنسلا نيبتف

 اضيأ ةريثك ةلثمأ كلذلو

 ةماع دعاوق عضتدق ةدسلا َنأ ) اهنمو (

 ثنيدك ةقرفتم امايئز# ناءرقلا ءاح

 ( ارض الو و ع

 الضان "لمتشا كا دنا نأ( فو

 اذه ةلواحم نكل : ةئساا ىفام لك ىلع

 فاكت

 امع باوحلامدقت ام رهظ دقو (لصف )

 نا |ولاق ىتلا ثيداحالا ند أودروا

 اهيلع هيفي مل ناءرقلا

 د ةسماخلا ةلآسملا ع

 (ناءرقلا ف لامأءاحلا نورك نأ (ةرانال
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