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 ةممه ءكانطماألا 0 ءادصلا + ىئنصلا

 ة.سقلالبق هسفن لس و هيلع هلا ىلص ىلا هافصتسا مئانفلا نم سيفن ”ىث وه (ىنصلا )
 ١ ء ناحل ىف اذك ةماآ وا سرقوا كسلا

 لد 507-5 سفن ةئمه تفل زا 3 ىثششو كدنا هفوصتم حالطصا 33ه دملاب ) ءادصلا )

 دسرب لد خاروس رد رك 1 ان راونا تايلحت و قئاقح لوبق زا ارلد دنادركبود>خحم و دشاب

 « تاغللا فثك ىف اذك دبا رد نامرح دحم

 ٠ ميلا بابن م ءايلا لصف ىف قبس دقو دنبوك ا ءابتجا صلاخ ناكلاس دزن (.ءافطصالا )
 هتياده ةعارب و ىلاعت هقيفونت نسحب ىناثلاداحلا هيليو لوالا دلحلا مت



 نهذلاءافص ٠ ئدصلا هه

 ىف .لززن اه ىئرت ىنرك و قنغو . ىمه. فناتك | ني رطّصللا بنخم اي و. نيب وركملا .خ رض اي ءاعد
 ىاهميح ىامانطات اركثالم زا ٌةعامح ىلاغتقح .داتسرف و ءادد دش باجتسم سب. ىناح ايدو

 قنهلاو رد طر و: مز: دتعك ىف اواه: نفقأ او دندن دنكم اراهخيم و دندير ىناشيا

 تيةدنابو اناهحبمنيننلك اور اس ةواب.دنمأا نمز/ةندندنا را تاق زا نيغاك م ش ادسأ قاشنا
 اواهزي نكس تخادنا و .اركاغ ناشيا ىور.ر ترو اراهكيد دنكفا نيمز ربو اراهمسمخ

 ىاعزوإ دتتغاانككاو ' لش ايش ادرك نم ارارتكت : دوش نكدعمزا ةشاوكره.ود دندن او

 ىلاعت دنوادخ زا هك ىدونن ١ هن نك ذك ةاهراا دوخ ريسفت رد:نيدلا دامج خديشو * ارنازك

 نايداغ وب هك مقع داب زا .ىدوب دشا نانشيا رب ايص داب ن هدب زف ١ نيملالل ةمجر ار دمحم

 ب نع ةنكل هلع . ىل اعت هللا ىخر ننانع نبازا شيوخ نيسفت رد هيودرم ناو فاو

 ىراي ار ادخ .لوسو و مورباان ا تفك لاش داب اب اص داب بازحالا :ةلبل رد هك هدرؤا

 بشزد دنكيم ريس :لبصا نز 'ليالاب نيشق ال را نا ابص داب. باوج ند تقكلاعش داب ميهد
 ترصأ تش ناراد ذك يداب نه دينادرك ميقع [روحدزك منوع لاهش دابرب ىلاءعت قح ندب

 نم ىهتنا انصلاب ترّصن دومرف 0 امال اد د و هيلع هللا لص ادخ لوتسر

 . (..:يراذملا

 00 . حارصلا ف ط نإ دننام و.ىارس ووك ززاوآ ةغالا ىف حتفلاب ( ىدضلا )
 .بيسوعجر و هوحن و رادك سلما امج وا البج مداص اذا توصلل لماخلا جومتملا ءاوهلا

 مداصملا ءاوهلا ىف ثدحف ىرقهقلا ءاوهلا كلذ عجرفلاخ ىلا هفرص و هل مسجلا ةمداصم

 بد توات .ىلع لوالا , توصلا دعب ع ومسملا ىدصلاوه و لوالاب هيبش توص عجارلا

 مامالالاقو «طئاحلا ىلاةيمرملا ةركلا عوجرب روكذملا عوجرلا لثمو ةهدعب و مولقملا برق
 هنثكاع و .توصأا نيب :ةفاسللا بزقل اما ء.هب نحال دق نكل :ىدص توم لكل ئزازلا

 اههتيابث كاردا ىلع سحلا ىوش ثيحب نيننابتم نينامز ف ىدصلا و توصلا عمسي الف
 نال اماو ادج ةلَيقصلا سلملا ٍبادقلا و تامامخلا ىف 6 دجاو توص امها ىلع امم سحبف

 هناق نيل ةىوت ىلا ىرت ىلا ةركلا“ مجازا راوهلا نوكف ىلما الع نوكأل نكاشلا

 ناك كلذلو افيعص سك اعلا كلذنع ءاوهلا عوجر نوكتف فعض مالا هنع اهؤبن نوكيآل
 حوش ىلا عجراف ةدايزلا .,تاش نا و تافقينملا يف هنم فءضا ءارحصلا ىف ىنغملا توص

 ظ ه.تاعومسبملا ثحن ىف فقاوملا

 ىف ذك ق:الب بولا جور خنمال سفنلا دادعتنسلا نع .ةدابع وها ( نهذلا ءافص
 * قاخزملا



 ايلا هيون

 طاشنو دادعتسا و توق بسحن هءاضو ترضحن] لنع و تسا دكوم نوئسم تءارق ندع

 زاع رد ارهرش ٌهروس اوخآ تبا ىذه نحف :كسادراو تاباور ىضعب رد و « هدنام فاتح

 مع اهنا زا نأ دندومرف ترضحت | هل تسإ دراو نموا دتكس تءافك ايوا .هنارخ دخت
 نا نق ةصخ مويس: دند رك نط ع هيا دشناب هدناوخب نش نه نأ لق ةضح موس بغا دتاوت
 تا نأ رق ةصخ..موم رار دخلا ةللاوعا لق ةروسك دندومزفاتسازاوشو ناب بحرش
 هدا هتثاد لومعم تاقوا رثك أ دهجت زامت رد ار هروس نبا خاشم رثكا اذهل و باوثرد
 ارهروس نا راب هس تعكر نه رد هحتاف ةروسذا دعب كن ]لوا ء تسا قيرط دنج ارنباو

 صه رد راب كب كب نازا دعب و دنناوخ راب هدزاود لوا كتفك د مود دشناو<

 ةكذن ا .مويس « دوش هدئاوخ رابكي تسا مهدزاود هل ريخا تمسكوا رو منا ان دتتك < تعكر

 مهدزاوددك ريخا تعكر رد ان دس ازفس راب كبك تك روغو نازا دعب راكي لواتعكر رد

 زا مود .تمكر هجاريز تسب لوبقم قيرط نا ءاهقف دزنااما دوش عقاو راب هدزاود تسا

 ةروس ةقو له قد حاشم ىضعب و ء« تسا لصف كرت نباو ددركيم رت زارد لوا ثيل

 ار دو> نارايدكت سا لوقنم دنيشقن هجاوخ زا و . دننك مض صالخا ءروساب ار لم زم
 لذهش نزاع نيرد نوح ليد رك ىع داشراو ديدومرفىع دحمت زامب رد سب روس ندناوخ

 تساسف ٌءروس هك نأ رقلد مود تسا بش مبن هك بش لد لوا دوش لصاح بلطم دوش عمج

 ٠ ىزيزعلا ريسفتاا ىف اذكه تسا فورصم نارد هك نايا اب درم لد موس

 6 ءابلا لصف و-

 لصف رو دنا يرشم 'قوط قامت لذا هقلا نسف و هالسلؤوسءارتو دانلس عض
 .تقوبنآو دزيذعم شرع ربز زاك تسد اه انضةسا ناوكاذي ءايلوالا زك رد و تزلج

 ناقشاعو دنكش نازا اهلك و دراد شوخ ىمسن تساكنخو فيطل ىداب دزو ب حسبص

 قرمشم تهج زاهك هينامحر تاحفن ابص ىشاك قازرلا دبع حالطصا رد و .. دنب وكوا ايزاو
 دب رم راطع نبا ةشوص تاحالطصا حرش رد و ء تاقللا ف شك ف اذك دبا ى تايناحور

 ىزيجىصخش زا دوش رداص## تسا ىتيثيحي نآ ءاليتسا و تسا حور بعر و تلوصابصةك
 تاغللا فئاطل ىف اذك تسندا لباقُم تفاب ركذ ذك روند و ه تسا لقع و عرش قفاوم هك

 تان ايرث عاطم زا نأ بهم هك تسا ىداب امص دك تسا روكذم ةوبنلا جرادم رد)
 دوشيم هدئاوخ زين رسكب ىقاكو نيش حتتش لاثو . تساروبد نأ لباقم و تسا شعنلا
 نايم ىو بهم هك ىداب هك تسن أ حب و «دزو بونج فاح لاش بناح زا هك تِسا ىدأب

 ابصلاب ترصن دومرف لس و هيلع هللاىل ترضحم | و'دشاب شعنلا.ثانب و سمش علظم
 ناب هدرك ءاعد ترضحم ا قدنخ زوردك تسا هجو نباب نأ ٌةصق و . روبدلاب دام تكلها و



 دحل اةولص ه٠ ةجاحلاةولص هوب

 ٠ ىراخبلا ءاور هتجاح ىمسي و لاق هب ىنضر مث ناك ثيح ريخلا ىلردقاو هنع

 تسانا نا ةيضالخنو ءدرؤا ثيدح نبا حرش رد هجن ىولهد قحلاديع خيشو

 ارناشيا دركيم ميلعت هحتانج ارنآ زامت و هراختسا ىاعد ارهباح دركيم ميلعت ترضحنا هك
 رانك راك ىش ىراكأ ايخ نا يم بنك“ دطق نوح ترض 1: دومزف ىو نأ نق أ ةروس

 ديرخ و حاكت و تراحت و ترامع و رفس لثم نأ لوصحم دشاب ءانتعا و نا دوجو دشاب

 دعب هريقح ءابشا ترا و ةيرشبو اناتنم نوشاود لك !بطام هلا دي دعم ثا تحولا و

 لقن زاك :تمكر. ود سبب نأ تيرش و. تيريخ رد دوب ددرت و دشاب حابم لبق زا كن زا
 ديفا كن هيلا ناش ناد ارك ءادعا كلو ثيدحت نو و ةراذكب هزاجتما تبناه
 وتوتا امو هدأ: نمت دحا هللا وه لق و نورفاكلا اما اب لق هب صيصخت تاياور ضعإ ردو

 ل يتلا تينا ني نين تهشم زل

 هللال وسر لاق لاق ىف وا ىلا نب هللادبع نع عوطتلا باب ىف ةوكتملا ىف ( ةجاحلا ةواص )

 نسحيلف ًاضوتيلف مدآ ىنب نم دحا ىلا وا هللاىلا ةجاح هل تناك نم لس و هيلع هللا ىلص
 هللاالا ةلاال لقيل مث ىبنلا ىلع لصيل مث ىلاعت هللاىلع نثيل مث نيتمكر لصيل مث ءوضولا
 كتمحر تابجوم كلئسا نيملاءلا بر هللدملا و ميظعلا شرعلا بر هللاناحبس ميركلا ميلحلا

 اههالو هترفغ الا اينذ ىل عدتال مثا لكن م ةمالسلا ورب لك نم ةمينغلا و كترفغم مثازع

 - «ء ةجام نباو ىذمرتلا ءاور نيمحارلا محراب اهيضق الا ىضرامف كل ةجاح الو هتجرف الا

 ريرض الجر نا فينح نب نامع نع ةينلا ىف ثلاثلا ثحبلا ىف هابشالا ةيشاح ىوملا ىنو
 تئشناو توعد تتش نا لاقىنيفاعي نا يل هللا عدا لاقف سو هيلع هللا ىلص ىلا قارملا

 مهللا ءاعدلا اذهب وعدب و هءوضو نسحبف اضوتي نا هيماف هعداف لاق كل ريخ وهف تريص

 ىتجاح ىف ىبر ىلا كب تهجوب ىنا دم اب ةمحرلا ىت دمحم كيش كيلا هجونا و كلئسا ىنا
 ميهارإال ةينملا حرش ىف اذك ىذمزتلا هاور اضيا و هايور ىف هعفشف مهلا ىل ىضقتل هذه
 ' ه ىوملا نم ىهتنا ىلحلا

 ترضحنأ زا بش زامت رد هكنادب دوك زين للإلا ةولص ارئآ و ( دجهللا ةواص )
 تسا ريخم ىلصم و هد راذك ىعونب ىنةوره رد و هدمآ هفلتخم تاياور لس و هيلع هللا ىل
 نا زا ىعون ره هفلتخم تاقوا رد ل دبابرد عابتا فرش دنك كمه ىون رج نأ ند

 دومزتشس هدزيسزاو جيو تفهو هنو هدزاب و هدزيس دشاب بسنا و قفوا دهد تسد

 هدابز و ود زا 5 ليل ةواص ريدقت نبا رب نإ تسارت و لوخدت هجم قاط دادعا همه نباو
 دع خيشلل ةوكشملا حرش ىف اذكه دوب ضرف ترضحن ا رب زام نباو دوب دهاوت هدزا
 نايعل, ى و تامكر ددع نييعت ىب و تدم نييعت ىف ىرادس بش و دحيم لصاو ء قحلا



 هم 2 رافت عله

 لكىف عفت مل ناف ةسم رهش لك ىنف لعفت مل قاف :ةرم ةعمج لك قف 'لعفت مل قاف 'لعفا :ةنم»
 رد ىولهد قحلا دبع خيش و ' . ةؤكشملا نم ىهتنا ةرم كرمح ىف نعقت مل ناف ةىم .ةنسس
 تسل قي رط نيمم حسيت ةولص ارد لؤدعم و روهشم دنا هدومرق' ووك ذم :ثيدحا خوش

 مزومايباك هنعهللا قر ارنسانع دوخ. مع لس وةيلع هللا ىل- ترض ا دومرف دشوؤك ذماك

 دوم ف' نا نابيب مخاوف وا نم !ن صدا فونف لا عون ءد"ةوايفك 80 ىزيحاارتا
 ىضعاو دنا نودعم ثيدح رده ديشاب بونذ عاوتا هجو نيا رب لاصخ رثشمل + مام وما

 تباور رد و ء«كدنا ناب هد هد مايق ىاوس أو تساتاخيدست لاصخ ريشعت مام دك هتفاك

 زا دعب راب هد و هيملست و ذوعت نا شيب. ءانث نا دعب رابتهد زئايتك هدمآ قيرط نباب ىذمرت»
 ان'هواذكب مالسش كيب هك تسا ريخ و تبن حببسلا ءدحتس قا دغب و ناكرا رخآ ان تءازق

 ىاملع زا ىئرابسب ارثيدح نبانو + تسا مالس كي مظعا ماما بهذم قفاومو مالاس ودب

 لومعم اذه انموي ىلا م هدعب نه.و نيعبات زا فلس نامز زارو دنا هدوم حبحصت نبثدح

 ىطويس نيدلالالج خبش و ٠ دناءدرك تبضو نادب تّشرط خاشمو تساووبهشم و

 ريع وراسل يلا ةزوس حبيبت :ولم اعتر رد كو هتفك ةلدللا و مويلا لمح رد

 دناو< دوحس رد و عروكد ردك هروك ذم تاحيبسستك ديا و صالخ الا و نورفاكلا و

 دعإ نينجم»و دناوح دوشى هدناوخ اهزام عيج ردك دوحس و عوكر حبس زا دعب

 ديول ندو دناوجب اودي قيم تاحيدستءدناوخ ار دجلاكل 9و هكتح ٠ نال هللا عمس عوكدزا

 لها قيفوت كلئسا ىلا ميلا ىنعل. سا هدأ اد .نبا مالاس نا شب تابحتلا دعب زام نبا

 ةيبشألا لها دج و ربصلا لها منع و ةبوتلا لها ةحاثم و نيقتلا لهآ لامعاو ىدهلا

 كلئسسا ىنا مهلا كاقلا ىتح ملعلا لها نافرع و عرؤلا لها دبعت و ةبغرلا لها بلط و

 كصح انا ىت و كاضر هب قحتسا المج كتعاطب لمعا ىتح كيصاعم نع ىلرح# ةفاحم

 رومالايف كيلع لكونا ىتح و كنم ءايح ةحبصنلا كل صلخا ىتح و كنم افوخ ةبوتلاب
 ٠ اصخلم موحرملا خشلل حرمشتلانم ىهتنا رونلا قلاخ ناحبس كب ىنظ نسح و

 هللا لص للا لوس :ناك لاق رباج نع عووطتلا ,باب ىف ةوكشملا .يف ( ةراختسالا ةواص 1
 كدحا مه اذا لودي ,نآرقلانم ةروسلا انملعي اك اهلكرومالايف ةراختسالا انملعي لسوهيلع

 كردقتسا و كملعب كريختتسا ينا مالا لقيل مث ةضل,رفلا ريغ نم .نيتمكر مك ديلف , سم الان

 مالع.تناو لما الد لمت و مقل الو ندع نان رتسلا كال كليِسا و كتردش

 ىف لاقوا ىرما :ةقاع زو ىثاعم و ,قبدىف .ىل نيخ نمالا اذه نا 5 بيتك املأ هيلا ا هيويقلا

 ىلرش مالا اذه:نا لت تنك نا وهيف ىكيكزاب مث ىكمزسيو ىكهردقاف.هلجأ و ىرما قجاع .
 ىقرصا' و ىنع «هف رضاف هبا و ىئزسا لجئاع ىف ناق ىلا رضا :ةنقاع و ئئاعم وا قيد نق



 < دلوع قطدوااةولصلا 3

 خنق ركذ ردو ٠ ىلا تاَداَنَع ناي ف ةوادلا هيرادم ىف'اذكع دبا هدون تارطحما زا م

 م ترضخ ١ نا تعا زا نورانكامك تن! :قيقحتهتتنا ْرْوك دم ةمظعم'ةكم
 ه"ةودلاجرادمنم ىهتنا“ ذوب لك الرع نو دول محاد ادنتاوكك قل رش زاع ار ١ ىزامع اما

 لطيقرب لس نا ل ب تيت تليص نار هاك هاجر ناك ب ىطسولا موايملا )
 521 كييحوتسا رول راع اهنع هلا وعر تاز نر يرو شيام رترمح هر توبانفالخا
 زاك ود نين ,ىوزا. سب ور و.ءاشع ىنعي ىرامن ركيد,و ىلا ىي تسازامت ود نازا شيب

 نباوىلع دزنو ٠ .تساناشيا,لوق ديؤم ثيدح ىضعيو برغمو رصعىنعي تساتفص نيم
 زامو تسابشزامت .ودو زور زامود نايمردنا هجاريز تساحمص زامن امهنعهللا ىضر٠سايع
 عرش رامتعا رد “عي ثسا زور ةجونم نا.تقو هجاريز امن نايم تسا كرتشم دح حبص
 كلا كاع جو نمو تش[ قدا عطنم :تقو ىاذتلزا عرش رد زوز داتغاطل ! ثهجب
 مآ“ تسااتف | عاواط زا تغلو فمع رد زور راشعاهحاربيز فّعو تل راشعا ردىنعي

 زامت ناشيا رخو مهيلعهللا ناودضر دمحا و هفيدح ونا و نيعبات و هباخ زا ءاملع 3ك

 ىلع اوظفاح ىلاعت ةلوق ىنعي دوب دهاوخ نبا رب لوم زيت ديجم نأ نق رد سي تسا رصع
 رع عنا ةيتجك كتارا ماحا ناعيا لكالدو نسل هولصلا و تاولشلا
 الصلح انوش حق كلل[ مون* لاق سو هلآ و هيلع لل لَص هللا ل وسو نأ هنغ هلآ ىضر

 لاتخ تروض نيرد نب هيلع قتم' ارا مهروبق و مهتوب هللا الم رضعلا ةولص ىطسولا
 نا نيبعت رد مييلع هللاناوضز نيعزات و هبا نايم رد هكفالتخا ابلاغ و دنا فالتخا

 دندوبءدرك دج نا زق ليوأت رد .هكدوخ داهتجاب دوب ثيدح نبا ندينش زا شنب تسوق
 دبع خدشلا ة ةزكفللا حرش ف اذكع تما رصع راع ماىمهت دش نيعتم ثيدح تورث ذا دعبو

 : ' ٠ ىولهدلا قحلا

 ,مسو هيلع ملا لص ىنلانا هنع هللا ىِضر_ سابع نبا نع ةوكمملا ىف (يعبيسنلا ةولصر
 ,كب لعفا الا كربخازالا كجتنما الا كيطعا الا ءامع اي سابع: اب بلطملا دبع نب. سابعلل. لاق
 ,هءاطخ ةثئيدح و هميدق موخأب و هلوا ؛كينذ كل هللإرفغ كلذ تيليف عتاناذا لايبج ريثع

 .باتكلاةحياف ةمكرب لك ىف د ورش تاعكر. عبدا ىلصن نإ هتنلالاع و هرب هرب, و هريغص هدو

 الو هليدملا و ,هللانإحبس. تاق مئاق تناو ةمكر, لوا ىف ةءازقلا, نم تغرف.اذاف ةرودس.و
 .كسأر عفرت 1 اريشع عكار ,تناو اهلوقتف عكرتمث ةرم ةرمشع, سمح نيكلا:هللاو :هللاالا هلا
 كسأر| عفرت مث ارشع دجاس تناو اهلوقتف ادجاس :ئوهت م اريثع .اهلوقتفعؤكرلا .نم

 كيتنف: اربثع اهلوةتف,كسأر ,عفرت مث ارسشع اهلوقتف دجست مث 216 اهلوقتف دوحسلا نم
 مو ل لك .اهلضت نا تمطتسا:نا. تاعكر ,عبدا ف .كالذ :لغفت ةقوازك ىف .نوعيس و .ننمجح



 , هيك ْ ىحضل اةواص

 دودسا مْ ه[١] ددعتمريغ ٍدحاو نيلاخلاىف وهوهقلخ ءاثن هقح عامس نع مح ر قعا هسفن

 نيب سولجلا مث . ةسدقملا تاذلا روهظ رارمتساب اهقحم و ةيرشبلا راثآ قحس نع ةرابع
 كلذو ةدعقلاىف ءاوتسا سولحلان ال تافصلا و ءامسالا قئاقحيققحتلا ىلا ةراشا نيتدجسلا '

 وهو ةيدوبعلا ماقم ىلا ةراشا ةيناثلا ةدجسلا مث ء ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا هلوق ةراشا

 ةرابع هنال قلخلاو ىلا لامكلا ىلا ةراشا اف تامحتلا مث . قلخلا ىلا قل انم عوجرلا

 الف لامكلا ماقم وه كلذ و نيملاصلا هدابع ىلع ْو هن ىلع مالس و ىلاعت هللا ىلع ءانث نع

 هبدأتب و مو هلآ و هيلع هّللاىلص دمحل :هعابناب و ةيبسلالا قئاقملاب هققحت الا ىلولا لمكي .
 : , لماكلا ناسنالا ىف اذك نيملاضلا هللا داع رئاسب

 زا راهن لوا رد مدرم نايم فراعتم هكنادب تساتشاج زام ىنعع ) ىحضلا ةولص )

 كي ردق ىو ندش دنلب و باتفا عولط زا دعب زور لوا رد ىكي ٠ تسازامب ود لفاون

 عبر رادقم باتقآ ندش دنلي زا دعب ركيد ٠ دنيوك قارشالا ةولص ارنيا و هزين ود
 نيمهثيداحا رثكأ رد و ٠ ديوك تشاح زامت و ىحض ةولص ارنيا و نأ ىفاصتنا ان' ناهمأ

 حولص ثيداحا ىضعن نك و ٠ هدما ترقد ود نه رد زاع ريق نه لما 0 0 مسا

 هذه 00 اذنكم زاخ دراذك ترتضم | رد ىواضيب ريسفلا ردو ء قارشالا

 تقو رد 6 حتت زور '”ىناه ما ةلايخ وك ترضمحتا نحف رد تأ قارشالا ةولص

 ىارب دنيشت رتس تعامج رد 8 زامم دراذكسهك صه ا ثيدح رد و ءه دوب تشاح

 هرمع و حج رجا لثه اروا دشاب ارتمكر ود دراذكب و باتقآ دنك عولط ان ادخ ركذ
 اوتنأو هدرك زاك تقو دش مو هيلع هللا ىلص رامغس ترضخ ءدبسو تحصن و

 تاقارشا ىولواد زاك كيتو تساتقو كب ناك تسانآ ىهاط و هدو ر نإ

 اعازا دراذك راع تو ود هرد تأقوا ىضءعب رد نوح و راهن فاصتنا ىلق 1 ئورخا و

 تسافالتخا ارامل دناهتفك هحنا و ..تسازاع ود و: تقو ود احا 06 دندرب ناك

 تعد ىضعنو هتك تنس ىضعاو هدوم ىنن ىضعن و هدأ تاثثا ىذعب ىعذ ةولص رد

 'زامت ود هن دنيوكيم تشاح زامت: ارت هك تسا ريخا زامأ رد فالتخا نا هكت سن ١ ىهاظ سي
 تنداعتا و -.دلا ةتيناد نادك قم نانا :ئطغب 1ز نأ ةحلا كتمان يع قارا ناموا لوا
 رلداو' نئنإ» ئطعلا زد و هدمآ تعكر ود تاياور ىضعب رد دما فقلت تانك دوغ ود
 .هتثك دواو ميظع ىاهعاوت مادك هارب و هاد زاود ىضعب رد و هد" ىضعلب رد و تثه ىضعب

 هروهشم ةخب ٌةريثك ثيداحا تشاح زام رد- تساهدش دراؤ هك هتفك هندل تهاومردو

 تسانشاسى ان انام نيادك دناهتفكو هد.درىوتعم نئاون ةحردب باب نرد زابخاةكن ا ان

 لصاو وه نم الا هتقيق- مهفال دوجولا ةدح و ماقم تئشنا و :هلوق دعب هلاقام نا نم الو ]١[
 (هححصمل) تابباشتملان مانيلا ةسنلاب وهلب هاوس وهن.“ عمس ام دحالك هوفثيذا ىغبني الو ماقملا اذه ىلا



 ةولصلا 444

 ترضخ ر ةولص دتسرف رادسهك هو .٠ ارقلناو دبر و قداص بلاط سم ثتسالصوم

 هدومرف تسا هيرداق تقرط بعش زادك هيلذاش خعاشمو ٠ ىراديُب و باوخرد اروا دنيبب

 لماكىلو دوجؤو نادقف نامز رد ئممآا برق و.تفرعم ليصحت و كواس قيرطهك دنا

 تساترضحن 1 ةواثزتكاو ركف و نكد تماداب تميزش نهاظ مازتلا: فداه دشرم و

 ترضحن] زا دادماو ضيفو دبات هار نا ديهكدوش ادس نطاب رد ىرون ةولص ترثك زاك
 | لسوت تيئيح نا ركذ رب ارةولص دناءداد ليضفتاو حيجرت ىضعبو ءادسرب هطساوىف
 جرادمىف ام ةصالخ اذه تسالضفا و فرشا ركذ تاذ تيثح زا هجرك دادمتسا و

 ةولصلا ةباتك و ءاقبلا ىلا تايلكىف و ) ( ةداعسلا رفس حرش و ةوكسشملا حرش و ةوبنلا
 هريغ و ىراخلا باتك عقو اذهل و ةيسابعاا ةلودلا ءانثا ىف تئدح دق باتكلا لئاوآ ىف

 ةميرحتلا نم ةصوصخملا ناكرالا نع ةرابع ءاهقفلا دنع ةولصلا مث ء (اهنع ايراع ءامدقلا نم

 تقلطا اذا ىتأا ىه ةقاطملا ةولصلاَو هدومهقلاو دودحسلاو عوكرلاو ةءارقلا:و مالا و

 اكار عوطتلا ةولصك ةدسافلا ةواصلا و ةزانْلا ةولصف اهلمش ديش ملو ةولصلا ةظفل

 عوكرتاذ ةولصىه ليقو ٠ اهب ثذحي ال ىلصي ال فلح ولذا ةقلطم ةولصإ اسيل رصملا ىف
 ىف اذك رفسلا ىف بكارلا و ضيرملا ىؤملا ةولص لوانت::ال هرهاظب اذنهو دوخسو

 ةراشا ةولصلاةماقا و ىلاعت قحلا ةيدجاو نع ةراع ةيفوصلا دنع ةولصلاو . ىدنجربلا :

 صئاقنلا ةلازانعةرانع ءوضولاف «تافضصلاوءامسالا رئاسب ىاصتالاب ةيدحاولا سومان ةماقاىلا

 لا ةيربلالا تافضلا ناثآ روهظ الا +لوززت ال اهناىلا ةزاشا.ءاملاب اطورنعم هنوكو هةنوكلا
 ةراشا ةرورضلل ةراهطلا ماقم موش مميتلا نوك و ٠ ةويحلا رس ءاملا نال دوجولا ةويح ىه

 لزنا هناف نوكي نا ىدع ىزت ولو اذهف تاضايزلا و تادهاجلا و تافلاخلاب ىرتلا ىلا
 هيلع زاشا ةيلا"و ىنبتلالا لالا ةويجت .ءامي:اهضئاقن نم رهطتف هنسفن نع بذخ نم ةجرد
 ريخ هنال ىهملالا .بذجلا ىا اهاكز نم نيخ تنا اهكَر و اموقت ىسفن تا“ هلوقب مالسلا

 ةينلامث + قحلا بلطف هجوتلا ىلا ةراشا ةلبقلا 0 «تادهاجلاو لانعالاب --

 ع بانلا نا ىلا ةراشا مارجالا ةريبكت مث ٠ هجوتلا كلذ ىف بلقلا داقعنا ىلا ةر

 رظنمو دهشم لك نم ربك | وهب دهشمب هدبعت ا اا اول
 نال :ئنادنشالا قد م دوجو ىلا ةراشا ةحنافلا ةءارق و« هل ءاهتا الف هدنع ىلع هب رهظ:

 رارسالازوهظ ىلا ةزاشا امّتءارقف « تادوج وللا لافقا هبب هلل عتق دوحولا ةحناؤ وه 'ناسنالا

 ةينوكلا.تادوجوملا مادعنا دوهش ىلا ةراشا“عوكرلا مث » ةيناننالا راتتسالا تحت ةينابزلا

 نأ هللاعيس هيف لوقت اذلو ءاقبلا ماقم نع ةزابع مايقلا مث ه ةبملالا تايلجتلا دوو تخن
 ةراشا اوه. ىذلا مايقلا ىف دنعااف ىلا لاح نع :بخا هنال دنعلا اهقختسيال ةلك'هذه:و هده

 هسفن لاج نع ربخا اذهلف لاكشالا .عفتريل هنع تلق تّددنا و ىلاعت قحلا ةفيلخت ءاقبلا:ىلا .
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 تنبإ لبا ارترخنا'و اي تاكرب و ,تايوُدم و تإنيسحتيو .تاريخ..عبمج حبسا الحيا ى

 ىلع, نولصي ةتكئالم/و للان ا دومرف هك تسا ىلاغتا وأ :لوق:نآ , تيلضفا ربا تح او.ليادو
 ماتهارؤ دودج تنريش تاذب.,ىلاعت ىإ هكءاماست اوملتت و هيلع اولض ةؤنفآ] نينلااهيا اي تلا ار

 لمع ناب ماود,ورازنمتسإ كيده بو ديان: ىجاتنعبا ته نآ رد ؟كئالم ماع وأ ديامرفتخع»
 ءاكنهدك هدومزف. ليما [رب نم وم لها كن |ان :تيسإ قطان ناي ن ولصي ُةْغِيَص كن انج دشام زن

 ًاعابتاك ريس بحاو نينا لمان هتس رف لا طرود ربمخس نباوا# لناكتعشارف و, ىلاعت ىذا ٠

 بجاو تسا.ققتم اثنإرب مغيب ,قوقخاك نؤجيو ديني فيا ترضحتلا وبةولص ءادنقلا و. -
 هنوكح,و تسا مالثن نآ ”و: ديتدسرفب نا ديك انااب نيلي هايز هماؤقزص ةؤلض :ئاو وةك اهثنازباب
 دوزد راكب متكرر داس رف ىعإ تاجر راب ٍةَذ تزع توج م كاح و اذشان :لضفا»

 هللال وسر .لاق. لاق .هنغ ؛ىلاعت هللا ىضرأ ةربإ لن ىلا, نع. ئور اال « ترفل نع كتبلاشوج ١

 سلا نعاو ,«ا حسو مازؤر#لريثع هيلع.هللا ىلصا ةدجباو. ىلعا ىلع :نم.مهنس هور هيلع, هللا لكن:
 رشعهنع تطج:و. تاؤلص زشع هيلع هللا ىلط:ةدجاو !ةولط :ىلغ ىلط نم هنعا ىلاغت هللا قذر '

 تفك هن ايس ىف نم وعبليط وازاو ٠ ئانينلاهاوز تاحرد ' ريشعت هل تعفرا ى: تاراطختب :

 ىو كرايم. ةرشب ند.روربس رئا دشتنم ةهديد كي لاح وا:ئزؤر :ىادخ“ لوسر لمآ ةزع .:

 تسيج .بيبسإ تسنانايات رون رب .ءرهَج درب ,روزس ىإ/ قوذ زئا زوما هللا ونشراب دئتفكا
 ةواتاك :ديئوكيم ون راكذرو ريدك دابا | رت نما درزكيلت, قضاؤدابا كفكمو دمأ :ليزباجا انو اوفا

 ردو ه مالسو' ةولص :هد ىو را نم مشرفي نك وبال تمل نا كي جديه.وتانإ دئالس نفخ

 كيتقو ان .ىوزب ىلإءتىادخب دتسرفا ةولض نمر دتسرف ةواضاك ىندكذكه دلما: ركيد_ ثيزحاا
 ردك( فاو دي وكم * شد اب هد دنك كا مدن درادن رايتخا :سي .نمارب دش سرفبم ةولضا

 رد و صالخا و .تبحي و ىوقت ةزاذنا رب, تشارتبشنبا مه. نازا :هكللب !تاسن رصخنم كاتفحا/

 رد نيخن:دوجوب مالعا:نا دعب ,رييخضدك ارز تسا دندهت. نا بون ترئكو ..تلق' نايم ويبحح--
 دومنفةكاه دما .!دؤعننسم ١ نباءزا و ,م “نأ راق نيصقم ون طيات اذا كنيباو ذل نمضتعا هبربذجا
 ' :تسائنانلا نإ قشي ثاجابق نولرب نك مدرعب تير ةكايظزلا بس و هيلع هللا لبصا كفل
 زا مدس نيرت ىجانا دوهرف#ك ةساونما رح ثيدحيرو او ا. نمر, دهورد نذاتدْس رف ود“

 ركب :وبا زا و٠ نم.وب :نذاتتزف !ةولص ودا تشان اهش نا وتم تمابقب نواز اروزربش اق :كاوغا |

 هدننك كاناو نت اناث إب و هيلع هللا نيط .ريمغنب .ربب ناداتسزف , دوز ذ هك: هتتسا لو قلم قلص“
 عستم تمت را ةوللط هلا و 5 ارنثتا. نص طيتكا اجريت! اذا اراها تسارع

 لهازو:تسا.تاداعسس نهظفاو تايشجا لاك رديطف او :تاراجا مام حاتقم و تاك و.ناونال

 رددكبدنا هدومرف عاشو راسلوا تسابفاوبا»حيتف.هببج وم: باب :نيزا نما“ رك :ار كاش“ ١

 قبرظ ترتضحتيا ربا ةولدط مازتلا.دثك دادس هار :داشرا و تنليزتاكا لفاك نش ناذقف كقول“



 ةولصلا ادله

 :لاقأ لاقي هنغ هللاوذر» ىلع نعاو ىاريطلا يشل نع لصي مف منيل انهركا د .داع قش

 .ديعوك اريز ينمرتلا ماور_ ىلع لصي ف هدنع ترك ذءىذلا ليخبلا لس و هيلع هللالوسر
 تنسا.وا.ناسحا تافاكم تنضم |: رب ةواصإ يما.ةدناف: زين و تساسوجو تاماللع-زا كزتت رب

 ٠ قاع ركن انعم دوش .هدرك رك د كققوره دوش :بيداو. نسب ٍتسا مئادو ..نمتسما ىوتناسحاو

 0 اقف. ههدلشت_بجسازو, قاسإ رتانإ.ن امو عن راد ىهبلا:ىاهتممن ون تسا ىهلا !يايتمن ,ركش

 بوجود نا, هدومرف و دنا مداد حبجر“ ارلوا لوق ءاملع نوه اما: ءهغرش تاقوا
 نيعابوهباك ا ب جايش قا.راربا .ديل ترصحم ا لك قتلو 0-1 7 توحو.زبت و زاثكلا

 :ىلابتاوإ لوقا ثانإ نيود كسمتم هبا ؛تهحح وب ,م تسا ع رتخم لوق نبيا سلي تسب لوقنم

 ىفتقم و. رازركت يجوع سمار ةغيسيم و. تسا:|ملدت اوملسو هيلع اولص اونمآ نيذلا اهماءا

 . عرش رد زينو تببا حرمجم» لص بتكي رد هنا د مهب رازكبت لمتح كلب“ تسين نأ
 6-0 تلاهج اء و دشاب بحاو راادقماوإ دديسعا وا تقاو: نييبعت .نواد هك تشد ىدانع جلبغ

 مزال ددشاب بحاو ترض دعو تاقاوا نه ودا ركأاو دبسشاب ماد ون ستسم+نأإ بووحو

 نؤج ”ىراقاربب مه و. دشاب بجاو ارتماقا: عماس و ميقه و ناذا عماس و نذؤمهك دا

 دناوخم: نيتدامشبو, ديحوت هلك ىيك نوج زين واتشاترضحنا ركذ. ىورددك ىت'اب/ دزذكب
 لاثنااور دناؤخ تدابشاو دنحوت هلك. دوشب لخاد .مالسا رد كفك ضوتصخم دتوتشماب

 نع للاعت-قحم دبخ و. انث زي و. تسد“ لوقنم الصا::فلخب و كفلس: زا ك1 لاح ون ناشنا

 . هنوكحي ركذب تقو له رد ترضحن أ رب ةولض ندب تسين بجاو: دوش هدركركذ ك تقو
 تبااديك انؤ.هتلاس ليتر اهنا ةكعموقلم' كييداسلا زن! اننا هيله كاؤجوب .أ دشان ساو
 ]وكاد نيل نري دن! هتفكت ىميعو اذ فشات.ىد كب طلت الما: كك تس دزراؤن نك قح أو دو
 لمح زو الها بح ازي ديطدتنكأ ىضص: دون ناركم 'ينيرش نكذب ةينركاا تشإن جااو. ناك

 ىضعب وب .٠ تسا رقاب دم .رفعج ىلا لوق.ننا و زام رد تساسجاو.دنا هتفك ىضعب و
 دنا تاكب وطيب و او كسا يقلع تاو مط لوقا ىحا ابر هتلر وم قمل يغارون“ دنا ةتتاك
 دياتك يمس و٠: كسا ىفايش كؤق قيإ و :ماللشع زا: يع ناب ني آف تس) باو

 دوش امدناوخم امان اوملس و هللع اولص:اويثما نيذلا اهااب ةعركتنا ةكتتقو تساتجاوهك ٠

 اهتدنوخ لد:ر دة تسابجتاو ارينيعماشس دئاوخ ار هفعربش. تيا بيطخ ةكيتقو كن أ ان

 ل. زا لقا الا سي: تسا بجاو هيطخ تقو توكس هجاربز دنتسرف# ترضحت | رب ةولض
 هموق مع تاماق“رد:و. تسا: بجاو راكي رمجأ رد هك دتنا: رب ءاملع روهذ اما. دنناوخم
 كسا قيقحت و٠. تسا بدتسماخي ىضعب و” هدك و م“ تنتساخ» ىضعل' رد كلب: تس بجاو

 لضفا تبر. ضخم ١ ربا ةولص ناار ق؟توالثو وا ىانثو:دمح“ وب ىلاعت. ىادخ ميسأا ركذ دعاك

 ناسزا نؤري»ود دع وءرصعخ زا جوان نأ" داوعو' منان و. دئةوخوب لئاتفاو تشساةزاك زا
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 ةيعيبطلا تارودكلاب ةردكم ةيلكلاب هليمكت و ندبلا رييدت ىلا.ةهجوتم ىلا ةيندبلا قئالعلا ىف
 بنسب امهني تسلف اهنع هزنتلا ةباغ ىف ةمسا نع ضفملا تاذ و ةيبوهشلا ةوقلا.نم.ةئشانلا

 تالابكلا ةضافتسإ ىف .ةنامئسالا اهبلعت شنو موج الق لاك ناشر اهلا لآ ٠ ةسانم تلو
 دحاو لك كلذب بسانيو قلعتلاو درحتلا نيتهج اذ نوكي طسوتم ةهزنملا ةرضحلا كلن نم

 ةيناحورلا ةهجلا كلتب ضايفلا ًادبلا نع ضيفأا طسوتملا كلذ لبق ىتح رابتعاب هبقرط نم
 ةيقلعتلا ةينامسملا ةهملا هذبب ضيفلا طسوتملا كلذ نم .ىا هنم سفناا لقت و ةيدرجتلا

 ة”دلا نيتسايرلاب ديؤملا ىلا ةيلمعلا و ةيملعلا تالامكلا لاصحتسا ىف لسوتلا ان بجوف
 اوماق:نيذلا هعابلا ىلا ي..:ةيقلعتلا و ةيدرحتلا نتهلطلا ىف .روهالا ةمزاا كلام ةيوندلار
 ود امب هيلع ءانثلا و اعبت مهبلعو ةلاصا هيلع ةولصلا ىنعا لئاضفلا لضفاب كلذ ىف هماقم

 نع نيرهاط نينيط مهنوكب مهيلع و نييبتلا متاخ و نيلسرملا ديس هنوك نم هقحتسم و هلها
 اماو نادبالاب نيقلعتم اوناك اذا روصت امبا لسوتلا اذه لبق ناف « اهسا'داو ةيريشلا سحجرأ

 نيهجوت٠ اب نيقاعتم اوناك مهنا هيفكي انلق ءةبسانملل ةيضتقم ةهجال ذا الف اهنع.اودرجت اذا

 مهدقا م ةرايز تناك كلذل و مهف قاب كلذ رثا ناف ةيلاع ةمهب ةقطانلا سوفنلا ليمكت ىلا
 خيشو) هب نودهشبو رئاصبلا باكا هدهاشب م نيرئازلا ىلع مهنم ةريثك راونا ناضيفل ةدعم

 ىنلا ىلع ةولص بوجو هجو ناس رد ةوبنلا جرادم رد هيلع هللاةمحر ىولهد قخلادبع

 نسارو ناش سو هيلعدللا ىلص ادخ ريمغس هك دنا هدومرف تما رب مس و هيلع هللا ىلص
 قج  ىاضق ىلاعت.وا,درك نما اذهل. :تغافش تزرخآ زد تسادتما و ةماديساه قح زد
 ىنطاب طايترا.و بزقتن هركرما و تسا هدزك ايند نددك ىوناسحا ظني تساام رباك ىو
 تيناد ىلاعت ىادخا نو> و دوب دهاوخ ىقع ردد وزا تعافش ئاحر«ةظحالمب وأاب

 ديمي وا برقت.. :ليصحت زا مه.و هدومرف تناده ايند.رد كن 1 تهني.وا' قح ىادا وا امك
 ىلاعت ىادخم مرايسبدك اعدبار ام درك, سما ميزجاع دوم دهاوخن تعافش ىقع رد هكذا
 للاى. تسا: ىو تمظع.بانجب قال هجانجب وان تنير فم شزخ لدكا ول نا ميهاوخ ردو

 راكي رمع رد تسا ضرف راتخم تارضحن ١ رب ةولص مكح رد تسا فالت>ا و « مس و هيلع:

 .: "تسا نجلاودك دنا ةتفكى ظل و تبلد ناركات ىطتقمب تسلا نوح و ارت هلا نشا ةفيص لباد
 ازنآ سون ب تسا هدومرف ىماىملاعت وا هجااريز ددع :نييعت الب و تقو ديبقت:ىف:نآ داثكا
 متاوتةكر دق ره عسولا تحاكم رب تدساكيجبا و. نوبإ هيلا ركن ورقم يدعى نام ىلر

 ىوفي رش مسا هك رابره تسابجاوهك دناهتفك ىضعب و ٠.ميدوا ارح مناد تقوره'و

 تسا لئاقنيابدك هتفكبهاوم رد و ءتسا رات, نيم دك دناهتفك املعىضعب و هدونث روكذم
 تعاجنبا دنا هدرك لالدتشا و. هكلام.و هيعفاش زا :ىتءامح و هيف ذا .ىتءا.و ىواحط
 ثددحاو اا هحبصو ىذمرتلا هاور ىلع ؛ لصي م هدنع ترث ذ نه تفنا معر ثيدحب ١

 (5.) « فاثك» 6( ثلاث )
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 مخفت برعلا نال تنل الا اهن» لدبا ىتلا واول بتكامتا و ىص نم ةلءف ىه ( ةولصلا )
 ريغ ردصمل مسا ىه مث نآ رقلا ريغ ىف واولاب ىا اهب بتكت ملو واولا جرخم ىلا اهليمت ىا
 مظعلا وه و الصلا نم ةذوخأ» ةيلصت لاش الو ةالص تيلص لاش ةيلصتلا وه و لمعتسم

 فالخم نالمعتسم اهالكو ةيلصتلا نم مسا ةالصلا نا ىرهوجلا زكذ و ٠ ناتيلالا هيلع ىذلا

 ةولص ةالصلا لصا لبق و) . ىهتنا لمعتسي مل اهردصم ناف ناكرالا ءادا ىنءعي ةولصلا

 ةراشا واولاب بتكت و فلالاب ظفلت و اهلبق ام حاتشا و اهكرحتل افلا اهوا و تيلق كير حتتاب
 ةقيق> ةولصلا ليقف (ءاقبلا ىلا تايلكىف اذك اوبرلا و ةوبحلا و ةوكزلا لد. لصالا ىلا

 نيواصلا كيرحتل ةصوصخلا ناكرالا ىف ىوغل زاجم نيتيلالا ىا نيولصلا كيرحن ىف ةيوغل
 ءاعدلا ىمس امنا برغملا ىف و عدختلا ىف دجاسلا و عك ارلابىعادلل ابدت ءاعدلا ىف ةراعتسا اهيف
 نم ةببسم اهنال ةمحرلا ىف زاحم ةغل ءاعدلا ىف ةقيقح ةولصلا نا روهشملا و « اهنم هنال ةولص
 ىنعمب ةولصلا دورول حِجَر امير و .ءاعدلا ىلع اهلاّْثال ةصوصخلا ناكرالا ىف اذك و ءاعدلا

 ةولصل افرءيال نم مالكىف اهدورولو دوحسلاو ع وكرلا ىلع ةلءتشملا ةواصل اةيعرش لبق ءاعدلا

 ٌقالخاد رافغتسالا نوكيف ةمحرلاو ءاعذلا نيبةبظفل ةكرتشم ةولصلاىلقو . ةصوصخلا ةئيهلاب
 هللا ىلا ةسسنلاب فطعلا نكل اقلطم فطعاا وه ةغل ٌةولصلانا ىلع نيقةحلا ضعبو « ءاعدلا
 ضع مهضعب ءاعد نينمؤما ىلا ةيسنلابو رافغتسالا ةكئالملا ىلا ةيسنلاب و ةمحرلا ىلاعت هناحبس

 نولصي هتكتالم و هللا نا ىلاعت هلوق نم لاكشالا عفدنا و ةيونعم ةكرتشم نوكن اذه ىلعف

 عفنلالاصينا وهو ىتيقْلا نم معا ىزاحم ىنعم هب دار نا ىلا هعفد ىف جاتحم الو ىلا ىلع
 ةكئالملا نه و ةمحرلا هللا نم ةولصلا جالا ىف و « هَّمَرط ىف فالتخالا و دجاو لاصنالاف

 انلوق ىنعم نا ملعا ٠ ىهتنا حيبدتلا ماوهلا و ريطلا نم و ءاعدلا نينمؤملا نء و رافغتسالا
 هرجأ تفيعضتب ةرخ آلاف و هتعيرش ءاقنا و هركذ ءالغاب ابيندلا ىف همظع دمحم ىلع لص
 ليقو ه اعيتالا هريغ ىلا ةسنلاب قلطي نا زوحم ال اذل و ريثالا نبا لاق مك هتما ىف هعفشت و

 انصاف دابعلا عسو ىف سا كلذ نا الا للماكلا ءانثلا ىلا ىلع ةولصلا ىنعم لبق وب ةمحرلا

 «ةدئافإ) نم اك تبنطغلا ءانعم ىنغملا ىف و ٠ تاليوأتلا رمش ىف امك ىلاعت هللا ىلا كلذ لكون نا
 ىلع نولضي هتكئالمو هللا نا ىلاعت هلوقاف:اعرش اما الاقع.و اعرش بجاو .ىنلا ىلع ةولصلا

 ىلع فقوتت أدبلا نم لباقلا ةداقتسا نالف القع اما و .هيلع اولص اونمآ نيذلا اهمااب ىنلا
 لدي رفتت ال ىلإ ةققلبا موانلا نيهار ىق ةروك دم ةيرؤرض ةمدقملا هذه و امهني ةسيانم

 الك هنا ىرت.الا ٠ ةرصاقلا ناهذالاىلا ةيسنلاب ءا-ف> عون اهيف عقو نا و نايدالا و للملا
 سبا بطخحلا ناك الكو رثكآ هنم ملعتملا ةدافتسا تناك ىوقا رعتملا و ىلملا نيب ةنسانملا تناك

 كادبالاى؛اريثأتا دش اةيودالا ناك اذلو ةشوسلاىف ةيسانملا بيس. رانلانبه قارتحالل كبقا.ناك
 ةسوغنم لغالا ىف ةقطانلاشفنلا نا كش الو ,رصخ داكنال ةلثما ةمدقملا هذهل و ةخستملا



 هو ١ وحلا . ضيا ةأموص . لاول موض

 ترصد و) تاز فاك قاطأا اللب ةثلثو ا" خاطوت دوش ود ةفاضالاب ( لابصولا مومح"])

 - 1 ىداذ هزولر ئاتس "ف ل قدك" لاتغو ؟ةاكفي 0 را-ىتضعت" 0 421 20

 دور ئع تقفز تدع تاهت دارا 8 .لفطسن رحم دا ذاونعنل“ و دؤو# ىتتت

 تتلاتم [لام نه *كك 1 أن ىكيت هت د راسنا اره « نكت واوك وَ نك نا

 0 اخرا جب ذك لما 8 * اناا يكاتشنام قم مذ .دوخ رق يراك وح

 ىعو-د2ارودج م كسنم ةدنزورف دوخ راكدت ور د مك تش“ نه كسر د“ ثا نم

 !نض دز اشناونا ى نو ديا وك “شرك تف ةدنناشواو ءا قرر وطت فيرد ىئاور ردو اا

 تارشأو مانط ارا وطقم نا هنك ىطعإ كل رظم و ماهل نزت تسل قلاش اخلط
 نتا و دشن او دروخ ئاك دثبل نع تدم زا قارش و ماع تدل زد ”ىنعإ تاتاىدخ

 دئاةتفك ىذعأ و تساقاوتلد بارو مانءط ناطقا بحوم ةتحارزا تدل موا لاق

 ماق. مئاق و دبايم هضافا ىلاعت هللا هك تساىناخور توق اخا بارشو ماسعط زا دوصقماك

 تساىاحور ىاذغ دو صقم# تغازا قيقحت لها درت زانت و : ددركتس برَشو لكا

 يداسم ىلا ىلع را[ كشف لمان ىهنلأ فراءه نا-ضيفش و 2 تذلاو قوذ 2

 ىاح هج تساةديسر هءر< ئروض ىاهترشم و ىزاحم ىاهمت4ك رد ىنعه ناو دش

 تسال اةترشخ ريغ ص لاصو موص رد اراهلع و هىوتعم ترسم و ىتيقح تح

 .ةتنمماأ ىاوس ماود موص كتاح نار تس رداقدل فرو ست تما راح دسرل , فال
 ىهفاش ماما و دنآ نيارب هللآ امهر“ كلام و قي ونا ماما و تدهن راع دار ارك أو

 تسسا مارح 3 3 رووح و رحس ان تاز احا ليو دمحا مامأآ و هدومرف 50

 راطفا سفن تضايرب دناصيرخ ةكيئام 1 كولس لها زاو ٠ مل و ةياع هللا ىلع ىو ريغ رب
 ٠( ةوننلا جرادم ىف اذكه ذبآ رب لاصو تقيقح زا ا ىنأ_فكب دنتكيم

 نه لبق و رنشع نساذلا و :ريثع عبارلا و ريشع كثلاثلا موص وه ( ضبا مانا موض
 بحتتسم هلا حار تفدسوب ىلا نع و: ضن دنع هوزكف وهن و ئدهازلا اك رئثع غبازلا

 جرادم رد ىولهذ قاطادبع جدشو ) *زومزلا عماخ ىفءاذك سيخا و نيتثالا عوضك
 رددت اوف مان دكت نفين مالا” مؤضارَو ماس و هيلع هللا لص ت رض | هك هدزتوا والا
 ( . ىهتتا ىتشاد :هزور رث رقد

 ء ركسلا ظفا و عملا ظفل ىف ولا دعب .وخضلا و عملا وح و قاثلا وحصلا ركذ. عم



 5 : 1 مراعلا 1 : يي

 يلا ىلآو ٠ ىلاخت“ هلل ىلا رمت ام ةعاش:م ودم لآ لان .”ةراشأ ةفؤ ع ةصةغاطلا دَضق

 ب 6 ةلاف ناعم قوس ةيوالخ ون ايقنو ياماذهلا عي موي لكىف ندا نأ دنال

 َنَو "بخل ىلإ هم 11 هب م 096 صم نأ ىلا و رفز العد : لحلو

 ل اهناض نعي ع ال 07 هناي وهو طق“ الؤ انوا ولي 6 نك عاج الإ امانه
 2ك رنا تح قل دولا ينس او غمأح 'نمحد فش !ذكع 'روظالا .٠
 ل ل | ا ]ل سارا زك دين ا لويح ةراص ا تسا لضفأ موص
 (راباب ثيداجلا عموما تليضفا ندي اهزيغ و دوادوبا هاونر ةولتعلل م <! معا يخي نا اوبلعا و

 تسا,نبه قارب مولع دءامزفيم .يىلا مل قج هك تس يراح 2 جيد رد م تادبا درااو

 ندم مهتاي) نس دينح هدب مدآ نيا ةئيسح نه اع الو ندو ىونب مهديم ارح نمو

 رج الرغا :تيفك و ربدق كنانج ورب مهديهازحا نم.و تبسانم.يارب نا | هك هزور ركم
 تبا ندب يارب زور. هك هدومزفب كيرا ,و ناري ار تيك ماد ركب علطم اي دنادن ىكب ند

 ءاتيسا وا ميركل و تايريثتا تدايز نيزاب دوصقم تبا وان ىارب تادابع: هم كذآ لاج.و
 ”ىرفاك جيح و ىلا: ىادخ نيغ قح رد موصب تسا هدشين مدرك تياع هك دنإ هتفك زبخو

 تروصل هجرك | تسا دوهعما عرش رداكا موصل ارنا حرك تدابع ىرصع جبه رد

 ند مظمت ام لائهاو ناثك ىودرك و ندرك ترايز و كاونما راديو هدم و زامع

 رار هسا كروز .لفف ردم تس عار هزور ود تما زعما كرش :!راز نفو

 ننا هتفك و موح لعق سنا رد هنأ دون .هاوخ لوك نارد اير مراد ةزور ند 1

 هدنت تدج برش نوجا و :تنا تييوبر تافد زا عامج و بارش و ماعط زا. ءانغتنا هك
 جزادتىف انكه' دو ارخآ ىلاعت ئودركتفاضا ىلاعت توا تافص زا هم" بر هاكردب

 ةديصقلا خرشوف 5 ةدرفلا ثعلب رثغلا 'نع.كآسءألا وه ةتيقللا لهآ دنعو ٠ (ةوننلا

 تايضاقم لامع ا نع غان:هالآ ىلا ةراشاف موضلا اما لماكلا ناتنالا ىئو ه ةيضرافلا

 رهظتةيرشدلا تايضتقم نع موصإ ىا تتم ام'رذق ىلاق ةيدمصلا تافطإ ثفضتيا ةيرشبلا

 ايندلا ةويخلا ةدم ىلا كلذ ىف:جاتخلالا ىلا ةراشا الماك ارهش هنوكو . هق' قطا راثآ
 مزلا» نا" ديعللا ىتبنيق ةيرشنلا تاينضتقم كرت ىلا جاتحا القت تلصو ىلا كرت الق اهعيمح

 تانثلا قئاقح نم نكمآز-ةنوقتل' اتنادلا قآ5 ىف” مادام“ ةرشنل ا كلانسضتقتم كلرتاوغو موصلا

 تساترابءاك ماوغ موص تلاه” مدار: موص ديوك كول لا عمت رد و - ىهتنا ةيملألا ٠
 ورتضينو عمتس' نئاثادت زاب زا" تن ترانعاك ض او ماوص و ه عاج ون بريش. و لكأ كارت زا
 . هن الاون دقات موظ 'دياننا لنك ىروضع يابح زا'ان' ناهاتك زا انضعا: رثاس"وا ىاز و تنتد

 غيج و هنوايند "راك ز اأو ةيندت ممعازل لدن نت ةاهازأن زا" تساترابع ضاؤتلا' نضخا موداو
 2كلاننا للاى وست“ ام



 46.١ موصلا . منصلا

 ةيترلا ف طسوت:م طألا اذه نال اطسوتم ىمس بتارملا نم اهدعب ام ىلا ةيناثلا ةيترملا ىف

 ىف اذه بكرملا طخلا ةيترم نع عفترا و ىددع هعبيم ىذلا طقسا ةيتيم نع طحنا هنال'

 ايف وا ىلوالا ةيترملا ف مصالا كلذ ناك ءاوس اطسوتم مصالا ىحسف حطسلا ىف اما و طخلا

 لصف ىف تفرع مك قطنملل لباقم رذجلا نم مبق ىلع قلطي اضيا و ه بتارملا نم اهدعب

 .نم ءارلا لصف ىف 'ىجن و هنم قطنملل لباقم ربكلا نم مق ىلع ميلا كب نم ءارلا

 ه« فاكلا باب

 ع ادبعلا لعشتعي اج لكم ةفوصلا دخل تبن معتقل نؤتلا ا السلا عيش ( ل 1(

 ركذ زا ارا درادزاب هنأ ىنعي ىهتنا مص وهف قحلا نع:كمشام ةلوكيتلا عج ا

 ةدنب ىلا دنبرووت هج نه ةكئاازا تسنتب نأ سب ىلاعت وا ىنافص و ىثاهما تايلحتو قح

 تب ديوك تافللا فدك ر دو ىورلا ىولوملل ىونثملا ىلع فيطالا دبع حرمش ىف اك ىنآ
 ةثصح وه ثب نسب تا قع نا هك قلطم “ىتده نهظم زا تشا'ترابع ناكلاس حالطشا رد
 تهيج .نزا نوكت نو دبا ازت سرب تبو تسي ثنع و لطاب داب قح ةقيقحلا

 .تسرد نوح سإ هانا الا اؤد.عت الا كبر ىذقو تا هدوع روهظ تب. تزود 5-7

 :تقيقح مند فار ىذعب رد و ٠ ىهتنا مهف اف دنشاب قخ دباع هلج ءزورشلا ادا

 . ءدمآ لئماك ربي ىنمي زين وف ىتافص تروص ىلت روهظ رد دنبوك ارهيحور

 يشم وأ امالكوا ناك امعطم لعفلا نع ةاسمإلا ةغللا ف واولا نوكسسو حفلا ( 0 ١
 بربشلاو لك الا كرت ءاهقفلا دتعو « برثملا ىف اك لك الا ناسن الا كر وأ تادرقلا |

 الف لاعف الا هذه نع سفنلا فك كرتلاف  ةينلا عم برغملا ىلا حبصلا نامز نه 'ىطولاو

 ليبقلاب لازنالا و ناقتحالا كرت نا هيلع درب و ء موصلا ضقنسال هناف اءايسن لعف اع لكس

 كرت وه ىلوالاو فلكت ةثاثلا ءايشالا ىف ةل>اد اهلعج و موصلا ىف طرش اهو و

 ”ىطولاب دارملا مث * . وصلا تادضا تأ طفملا ذا رودلا ذئْنِح مزاي هنا هيف و ٠ تارطفملا

 حبصلاب دوصقملا و ماظنلا ىف م لازتا الب ةتيم وا ةءيهب ”ىط و.لمتشي الف, ل كلا طولا

 دوصقملاو ه طوحا لوالاو عسوا اذهو فالألا ىلع هراثششا وا قداصلا حبصلا نامز كلوا

 هللاىيص لاق هناف قرشلا ةهج ىف ةملظلا رهظنت ثيحب سمشاامرج م امه ةبوبيغ نامز نرغملا

 .ةه>ىف اسح ةملظلا تدحو اذا ئا مئاصلا طفا دقف اذه ن٠. ليالا لقا اذا 0 و هيلع

 .٠ مويلل افزرط سيل .ليالآ نال ميجملا ىن.ار افي راج ا قو. ىف لجو دقن اقع

 عم مهلوقو ٠ . ىرابلا حاف ف ا ليحعت ىف اهيغرت ريدا ةروصل. صعالا ىدا امباو

 نفاكلا كايسءا جارخف .اعرش. ريتعملا تقولا ءازجا نم .ءزج ىف هللا ةعاط دصق ىا .ةبنلا

 ةحصل ىضلا كاسما جر الو مهنه ةعاطلا دصق روصتال ذا نونا و ءاس ةنلا و ضئاخلا و



 - مصالا »* معك 3 مالطصالا » يذلا 2 سرٌلاةصلص هبة

 4 ماللا لصف 0-0

 ليسأل لس قل نم راثلا ةذملا فاتكلا ع ةفوصلادع ( سرخا ةصاص )
 ىهل الا دنعلا نا كلذ و ةيرهاقلا ةنيهلا زورب نع ةرابع هو ةمظعلا نم برض ىلع اهب

 هرهش ايما دديف سرجلا ةلدلص ادام ىف هل تزرب ةيرداقلا ةقيقحلاب قق نا ذخا اذا
 ةلصاصامأك ضعب ىلع اهضعب قئاقملا مداصت نو اطيطا كلذل عمسيف ةيومظعلا ةوقلا قيرطل.

 ةيومظعلا ةرضحلا ىف لوخدلا ىلع ةأرجلا نع بولقلا عنم دهشم اذهو جراخلا ىن سرجلا
 بولق نيب و ةيمل الا ةيترملا نيب .تلاح ىتاا مظعالا باجتملا ىهف اهلا لصاولا هرهق ةوقل.
 ناسنالاىف اذك سرجلا ةادلص عامس دعب الا هيل الا ةيترملا فاشكنا ىلا ليبسالو هدابع
 : ء لماكلا

 -5] ميلا لصف رمح
 ءرطلرخا» نهج قورفاا وكول طوقس ضورعلا لحا_ دنع ماللا ةركو حتافلاب ( اصلا ]ل

 عضوبالمهم هنوكل و وعفم ءاتلا مضت الوءفم نه ىتيبف لصا ىمسي مصلاهيف ىذلا داو

 ٠ ةيسرافلا و ةيبرعلا ضورعلا لئاسر ىف اذكه مهتداع وهام ىلع ناعف هعضوم

 تاغنالظصا ىف اذك:نامهلا" نه بيرق وه و بلقلا ىلع ٍتلاغلا ةلولا وه (. مالطصالا )ا
 ظ حةيفوتجلا

 وأ كى هةلاقو دوب هقبقد هدزن امرا 4-4 58 نيمحنم دز ( ممص (

 تسآف [ذك .ةناد ىياهرق ذا ميمصتو ٠ درذكب ردق نأ ان قارتحا رد دسر بانقا] زكرمي
 قا ادا لدارؤ كا سانتا تق ناد نأ عار تتنداعع و توف "تاع لشد 3
 ةيافكو رخل اق 1 داب سشمش ود 20 تما ىو دّراطع نثميمصو درك

 ها ةمجعملا نيشلا باب نفذ: نيعلا لصف ىف عامشلا ظفل ىف اضيا قيسدق و ماعتلا

 داضلا باي نم ءافلا لصف يف *ىجع و فعاضملاوه نييفرصلا دنع ميلا ديدشتب (. مصالا /
 باع وة رذك رذحلا مئايالا هنع ربعيال رادقم وه نيسدنهملا و نيب-املا دنع و ةخجعملا

 اف هب اهنع ربعي بنارم ىلع مصالا و ٠ نونلا باب نم ىاقلا لصف ىف ”ىجيام ىلع قطنملا

 ةوقل [ىءمو ةوقلاىف:اقطنم هيلع ىوَش قذلا:عيرملا نوكي نا وهف ىلوالا ةيترملا ىف هنم ناك

 هددلعلا ةعل مح نع زبعلا ةنال اقظنم ىمس امنا هلثم ق طا ترذ نه نوكيي ىذلا عتبرملا وه

 تلق تش ناو .اقطنم هعبشم عب سعو مدا هع نركينا وهف ةيناثلا ةيترملا ىف هنمزاكامو
 وهيا ةئلاثلا ةنتازللا ف ناكاشو غنت ؤ دج ردح (لثف :ةونا1 ىف افظنق هن دل سس نوكءاموخ
 طخلاناك اذا و اذكه و ةعبس رذج رذج رذج لث» ةوقا ىف اقطنم هعبسص عبسم نوكي ام:



 هيب ٠ هبقفصلا .. :

 دسوك نتا اوابثاكه ناخم نأ ور دكجس نم نامؤرر هش هرطق هر 0 درةسن باو

 ٍتسادوجوه مهورد يلق 4 دشابىك فيدال نا دنح ىقاك و دنمات نارا ارتارطق نأ و.2'

 ديحتم دوز ثا زخا“ تدور/ و ىدرتس سس زا نياو دور ذنب راسب كااق راشو

 لز ر 5 ناد اوه تدور تدش بيش شاك و ديوك مش رز لانو لد !!ىمت ىذا

 اكره دناةتفك زين او م دسوك ةلاز ازذأ “و دنفاْئىت "قيمز رب ءدش دقحتم ةار رذ دك

 دب وش ىء ادع مه زأ ناءاخر لا دعت و كتزيذتنم رت هدش طولخم نكمز زاوانغو ناخدو راح

 دن ناخدو راغ نوح ربو دريكذ ان دابادرك و: دبا ع داناو وك و اهزوى دن ىئاهذأت لس

 الك“ دود ءازا كس لقافت نأ - قاما رد نا ددو دد كنتو رس ناك دلسؤلم ثذذ ١

 تيس ىكاك و دسوكبم دغر اروأ5 داؤشنم ثداح دلت زاوأ لقال كرا و دا ٠

 فلان تدك يدنن ىفاكو دياع ع قر و دوشيِم لمت ثم ناشد نأ لقللا 0 ١

 رظن اما + دنمان م هقعاص ار 528 دتفاىم نيمزارب هدش دمحنم راح تدور تدك

 راد دسناؤب يع ازسارص اووف "ريثاك وأ قاوم "ةلاقتسا ل[ يق فانز وؤنعف "دل نانا
 مه كيد بايسأ باشا نبا هارت تقيقلا ق“"ؤ دنورك فتكا 'رادق نبا زب مرذتأل ةتنفاز

 ريدم دنا ةدرح حاورا باسأ نأ هكدنأ راكرذ ملاع ةئاخ راك عج اكل ةناح راك نبا ىارب

 تاينصوضخو+دننوك ةكئالم عرش رد ار جاورا نأ و دنا رود و داوم نبا رب .هلكومب و

 نيم تفاخت و ىالتخا زا هيروص و هيدام بابسا دوجو اب نآ رثا فلختاو ىناكم و ىنامز

 نسي دننكم جه دوخ فرط زا هك دنا ىبملا ىيوكت يما عبات حاورا همهنيا و .تسا جاودا
 هناحيس بايسالا بيم تردق زا تسا تلفغ ل هيروص و هدام بابسا رب راصتخا

 ٍدياوف و قالطالا ىلع ميكح تمؤكح نأ تسل راكبا اسال ا حلا ىنأو لاش مظعا ام
 ظبرفتو طارفا.,نايمرد .ىور تمالس نس هنايذيإ مكحا ام هناحرس ملاع نيا ةناخ راك ت ايسا

 طيبو اماردسإ طيساو الب .نوكتم يه. قش ىلعاف ىلاول ما ف رزتك نانا سا
 ديا ىمعوا.تمكح و تردق-زاهظا ىارب و ديامرفىم دو تداع ىارجا رئانب بابسا

 يئدؤم قاب رده راو تس ىلاث وا قطعت داقتغا قوس ىذق نت لوا تاوونص رد امأ

 ' اكل ا ا ا حس ل ار ع

 ةعرشلاىفوةعيبلاوا عيبلا دنع ديلا ىلع ديلا .يريضتفلل اف داغالركت سيتا ( ةقفصلا ) ْ

 نيدبع ىرتشا ولف ماعلا لبق دحاولا دقعلا.ىا ,ةقفصلا قيرشت زوال اولاقب هسفن دقعلا ىه
 ل, نضبفلا لبق ةصاخ بيعملا:درب ال انبع اهدحا ىف ىرتشملا ٍدجوو .ظفل رزكشيل ناب ةقفد

 زيومرلا عماج يف اذكه ماهلا لبق ةقفصلا قيرفت مزلي الثا اعم اهذخا وا اعم اهدري نا اما

 ه ىدنوريلا و



 إمي 5 قيدصتلا نا معا م مكبحلا افا يف نم اك دساف وهو روصتلا نم امهنا دوهشملاو
 هقامت» هب ىنعا ال وهب 06 ىا مولعملا 2 قاطي كلذك, تف ع © يملا ىمسق دجا .ىلع

 انه» نمو هيضقلا وهو هريغ نمو هم تك ام لب: اهعوقو الو ةبسنلا عوقو وهو تاذلاب

 ند مهو + ةعيرالا تاكاردالا عوم وه ا ىنءملاب قددصتلا نا لاق-نم مهوت اكن

 ايهلك ٍتامدقملا و نيناوقأاو لئاسملا و اءاضقلا نا معزذ ةيضقللاف داوم ىنعملا كلدب هلءج

 قرتحنو ..ىدضعا ىئاوج ىف منسلا ديسلا هةقح, اذكه تامواعلا إل مولوملا نع تاراع
 +, ءالا باب. نم ميلا لصف ىف مكحلا ظفل ىف قس قيدصتلا و روصتلا نيب قرفلا

 تانرلا فدك ى ةذك ى ع زاو تس ارنف هنت لع قاؤس طالاطتسا لاو ناكش”نهو ريد(! قعفصلا-)
 هللا وى وبس م قرح تاحماتل دراولا قاذلا نيختلا دنع قلع ىف ءانفلا قعصلا احر طعا قو)

 ظ (اننرعلا هيف

 رابوا .هقرجا آلا *ىث ىلع يتأي الو باحسالقئاسلا كيملا ديب ىبنلا قارحلا ( ةقعاملا )
 ءازجا اهطلاخت ةيران ءازجا وه ىذلا ناخدلا نا معا ٠ سوماقلا يف اذ ءاسلا ني طفيت

 نيب اف ناخدلا سيتجا و ناخسبلا نم باحسلا دقءلاو راخبلا عم عفت ا اذا ة.ضرا راغص

 ١ اج اقنلال ليسا ارجملا ىلا لوا يراه لاوتشلال ىلعلا نا نانيللا نوم دعص 3 تاحملا
 ادعرت وصلا اذه ىمسف لئاه توصىلصحف اهنا اهزك هلوزنو هدوعصىف باجسلا قزم

 ءوضو ناءلل لصحيف ةرارجلال ةيضتقملا ةفينعلا ةكرحلاب ةينهدلا نم هيف اهل ناخدلا لعتشا ناو
 ةدشل باجسلا قزمف اليقث ريصي  ىتج ادج اًظيلغ افيثك ناخدلا ناكنا و اقرب اذه ىمسف

 سد واق تاي ذلب مق نعى .ةيينل رطل يف ناك قيرسيف .هتلاقثل :ضرألا ىلا: كل ذني وبدي نح
 تسا روكاذم ىزتنع ريبضت رد و.. قربلا ظفا ىف نم دق و هريغ و ىذيملا ىف اذكه ةقعاص

 رو نينعول هب دتكيمب ريئات صايع ندوكلف ئاوق نوح هك ودنا تفك تبمكح لها هك
 زا دنج تاقولخم مهاب رصانع طالتخبا زا و دنوبتي» طولخم مهاب و دنبآ ىم تكرح ربصانع

 ناو راح انرد زا د ا رمانع ند ناتس انريعرك نوذب الث ديوش يم نوكتم دن

 دحبو دوريم رت رب اوه زيح زا اكن ابد سب دوريم ناهمأ ىوس و. دزيخيمرب ناخد نيمز

 لظلم ماس دنلع يع كامتتا نأ نون دنع ا( نهاكروب درك .ى :لهتشم ىو دسريم ضنا ةركا
 يكاانو بأ ني نظابدر وأ. عبو ساكن وهز ايو ناديعد ةراتس تروصا و افيو دع

 قارتحاكلب دوش ىك لمتشمىغاكو يشاع باهث يدرك لئاز_ برق نع كاعتشا نا بع

 راحو. دوش ىع هاط نيمزو نايم نايم رد دوكانو هايس انو حرس تامالع و دري دب يم

 بناب راسب تح بيس و دشاب ضر بفطا ىهاك دشاي ىم مق دنح نيمز زا نكساجرب تقو رد

 ىدرسو هد ركبم عطقنم ناكم نآ ان نيعز زا باتف ١ عاعش ساكمنإدك دسريم ىناكع ودور



 هرم قيدصتلا

 انا لوقن لب هصخم الصوم ني.سقلا نم لكل نا نايب امهلا معلا ميسقت نم دوصقملا نا
 «ضراعلاو ضورءملا وا عومجملا نود مكحلا وهو ةحطلانه لص#ام الا قيدضتلاب ىنن ال
 ربعي اهم ىتلا تاراسعلا نم هرتغ و مامالاك نيرخأتملا يك همهوت مكاللف كما ناك ناو
 اًهيدصتاضيا مكحلا سفن لمجم نا باوداةعازتنالا و عاشنالا و باحالا و دانسالا نم هنع

 وهو ذئح ملف ءافثلاف درو م قيدصت هعم روضتو جذاس روضت ىلا ملا مشو

 سا قير مكحلا و قيدضتاا# سما ةضراعلاو فرعلا ونه و ضاع قير لشعر ا

 صوصخم بساكب هضورعم نع درفتملا كلذ روهظ ميسقتلا نم دوصقملاف ةدخلا وهو رخآ
 هيمدق دحا نم اءزج الو يلعلا نم. اممق قيدصتلا ىا مكحلا لعج ىلا ذئئرح ليبسالو
 قديم اع يكراف لع و: لدفلا هيلع قدعام ىلع قدسي الخ فكلا ةلوقد نو للا نال
 . ضراعلا كلذ و ضورعملا ني. ايظفل اكرتشم معلا ظفل لعج و ضعبلا فلكت و ٠ لعفلا هيلع

 وخو اناز نو دست اها : رنا لك هع قلطان نقم بلا ضراعلا مقو

 ءاوس هل هجو الف هريغو مكحلا نم هيكرت غم رعلا نم امدق قيدصتلا لعج اماو . قيدصتلا
 نالطب نم تفرع امل كاردا وا املع سل ٌءاَردالا و لعفلا نم بكرملا نال العف مكحلا ناك

 ىلا للا ميسقت مكخلل نراقملا روصتلا نع ةزانع قيدصتلا لعج اما و ٠ هريغ ورصحلا
 | هِق نكل و اًضِنا زئاخ الف مكحلا لعجو مكح /ةغم زوصت ىا قيدصت ىلاو جذاس روضت

 ىلغقلا ةيشاح ىف ميكحلا درع ىواوملا لاقو ٠ قوخاملا ىلعق> اللا تافد ءارجا نم اخماست

 كاردالا الا سيل ةدتحلا دعن لصاحلا نا ىلا رظن نثىظفل قزدصتلا ىف عازنلا نا قيقحلاو

 لصالاو ىرووضصلا ءزلا ةلزنم روكذملا كاردالا نا:ىلا رظن نمو ةتطانس لاق روكذملا

 .قيدصتلا ىف ىكبأل هنا ىلا -رظن نمو ةيكرتب لافةيضقلاب قلعتم ادحاوكارذا ةحلا ةماقا دعب

 ان روصت اك اردا ناكل الا و رايتخالاب ةشاطملا ةيسن نم هبف ذنال لب روك ذملا كاردالا درحم
 روك ذملا كاردالا هنا الق ءاوس عيكحال ضورعمكاردا هنا لاق ةفرعملاب ىحسم ةيضقلاب اقلعتم

 روصتلا ىلا معلا ميسقت ضف ةثثلآ تاكاردالا عاومموا مكحلا روك ذملا كاردالا عومجوا
 وا هدف راشعاب اما رندا عام لع قيددصتلا درفاو هم درت ىنعم ان قيدصتلاو

 ءامكملا دنع اما و ظقف ىنيقيلا وهنيماكتلا ذنع قودصتلا ( مسقنلا ) ربدتف هتزج زابتعاب
 نكي مل نا مز و اذاق:ءاو امزج الا و'انظ حدي ةضيقنل زيوت غه.ناك نا قيدضتلاف
 كيكشش لاؤزلا غاتم :ىن اتياث ناكراف 'هل اقباطم ناكنا و ايكىم اله ىمس عقاوال اًعناطم

 انا قيدضتلا غلاوطلا حرش ىفاو ٠ دبر حتا خش ىف اذكادناقت الا وانيت ئعسإ ككشتلل

 هقلعتم لش نأ انآ وهف: لدرلدب اناو ديلقتلا ؤهو نسياذ زيغب اما مزالا ونالؤا'مراَخ

 كش وهف نتفراعلا ىواست»ناكْنا مزاخلا ربغاو ملا وهو الؤا داقتءالا وهو هحو» ضيقنلا

 قيدضتلا نم مهؤلاو كدشلا لدم ىهتنا مهو حوجرملاؤ نظ خيجازلاف نكي مل ناو



 قيدصتلا نا

 همدعو ولذا ىمهو ٠ قيدصتف الاو روصتف مكحلا نع الخ نا للعلا اولاق ىدضءلا ىف اك
 ىلعو هبجويوا مكحلا هبجويال نا قلعت تاذ ةفص لعلا نوك ريدقت ىلع .نيملكتملا دنع

 مهلوق ىف زيبعلا نال هنسفن نوكي نا وا مكسلا سفن نوكب ال نا قلعتلا سفن هنوك ريدقت

 ظفا ىف كلذ حضوب ام 'ىجع و مكحلا وهو تالالا و ىننلا نع ةرابع 1١ ىنعم زيي وه
 مكحلا سفن وه مهدنع قيدصتلا ناف نيمدق الا ءامكحلا بهذم ىلع اهانعم اذكو علا
 مامالا بهذم ىلع اهانعم اما و ٠ ةعقاوب تسيل وا ةعقاو ةسسنلا نا كارداب رسفملا
 نيفرطلاو ةيمكحلا ةيسينلا روصت عو# نع ةرابع قيدصتلا ناب لئاقلا ىزارلا

 ردابتملاو ندش ىبب رسفملا ولا هردص» نعب لوضوملا الخنا مهلوق ناف ىهاظف مكحلا و

 هنع ل1 ناو روصتف هيف لص ناب مك انع الخ نا معلا ميسقتلا ىنمش لوصحلا مدع هنم

 اضيا ةقطت نكعو بهذملا اذه ىلع ىتبم ةراعلا هذه ىهاظف ةنع قيدصت» هيف للصح ناب
 داري نابمكحلل ةنراقملاثاثلاتاك اردالا وه قيدصنلاناب نيلئاقلا ءامكّا ىرخأتم بهذم ىلع
 مكح هدنع لص# م ىا مكحلا نع الخ نا مهدنع ميلاف هدنع وا هف لوصحلا مدع ولخلا

 دتعو قيدصتلا ىف لخاد ئزارلا دنع مكحلاف نهاظلا فالخ هنكل قيدصت.الاو روضتق

 الف ةددعتم مولع تاكاردالا نا مهيلعو مامالا ىلع دريو ٠ هنع جراخ نييقطعم ا قلقا

 ءرجم نيلباقتملا دحا نم ”ىش الو قيدصتلل لباق. روصتلا اضياو دحاولا معلا تحن جردنت

 ىف اددغتم ناكنا و: قيدصتلا ناب لوالا نع بيجاو ه هل اطرش.ال و. رخن آلا لباةأا نم

 راها لااعتا خاب اننا يطب زب بقعا الا: ة هما :نطورفل ناتعالاةدججاو هيكل هتاز دح
 حذاسلا ّرودنلا هباع قدد ام وهاطرش وا ًازج قيدصتلا ىف ريشعملا و اروصتاا ىعوهقم ناب

 ”ىننوكي نا عئتماال رخ الل اءزج نيلباقتملا دحا هيلع قدصام نوكزحي لولو ه.وهفم ال

 نع مكلا نا نيرخأتملا ىلع دري و ٠ ةرورض مسج سيا الثم' مسجلا ءزج ناف هريغل اءزج
 وا اينظ هنوك نم. مكحلا تافصب افو صوم هنوك عم هل ضراع قيدصتلا نع جراخ مهيهذم

 تافاص ءازجا ىف دوذحم الو حالطصالا: ىف ةحاشم ال هناي تيجا ه.هريغ وا انش :امزاح
 ناكنا مكحلا نا قيقحتلا و دندلا ديشلا لاق +.فدعت»هنا ىف الو قوحلملا. ىلع قح اللا
 كاردا.الا ةيمكحلا ةيسناا روضت دعب لصحال ذا كءاذجو ىلا/“كعوج هب دهشي اك اكاردا
 ملا نم اهنقو اًهيدصت مكدللا؛سفن لع نا ٍباوصلاف ةعقاون. تسدل وا ةعقاوب ةندسنلا نا
 ىف ذك لاكشأ ال ذا, ءامدقلا ةركذ. اع تاكاردالا نه:ءادع ام. وه ىذلا روصتلل لباقملا

 تافص ءارجخا ىف الو“ هلا لصو٠ قيرطب رخدآلا نع امهنه لك زاتماو امهف ملعلا راصخما

 قيدمتلا لعج اذاان فال ميكللا تافض:نم اهتال هيلع اهريغ و ..ةيظلا نم قيدصتلا

 امهتم_لكل نوكي الو ةرصاح ةمسقلا نكت مل ذئنيج هلال بكرملا عومجملاوا مكحلا ضورعم
 عم ةحطاب هدحو. مكملا و خراشلا لوقلاب بستكت اما ثلثلا تاروصتلا لب همي لصوم



 هرم قيدصتلا ي ةقدصلا

 هللاعنا نيذلا كئلوا ىلاعت هلوق ىف امين ةبتوص ىلاجت هللا بارك ىف لل ل .اذهل ى هل, هتيم
 ركب وباو انا .لسو هيلع هللاىل<. لاقو. . نيملاصلا و.ءادوشلا بنيه دصلا و: نييبنلا ند مهيلع
 « ةيفوصلا .تاحالطتضالا ىف اذك ىف نءاف هتقبس نيل و هايس ال_ىقسم لتاواعو قبرك

 ريت اع نول هم دلال يوتا" ذأ رب ةيطع اء يمس قدصضلا نم نيّتحتش ( ةقذصلا)

 مارحالا ىف ةقدص لكنا مع ةوكزلا نم معا ىهو ٌرومرلا عءاج ىف اذك ةيدويعلا ف هَقَدَص

 ةدار+لاوةلمقلا لتق ةقدص الا ريعش وا رمت نم عاص وا رب نم عاضفصأ ىهف ةردقف ريغ

 , ٠ تاياتلا ناين يف ةيادهلاو زومرلا عماج ىف اذك طّخلا ىف م ءاشام كلذ ىف مرحّمال ناف

 هلا و هياع هللا ىلص ىنلا ريغ ىلع ىلصي لله بات رد ىراخب حي ةجحرت ىراقلا ريش ردو

 اكو ضو رفم ةوث دز ريغ ثحا ملام زأ تراغ هقداص يركن تاوعذلا تانك ان“ سو

 « دننك قالطا ين ةوكز رب ارهقذص

 هن: قرفاا و ليق .اذك لئاقلا .ىلا ناسالا- وا بلقلاب قبصلا ةييبنا ةنالا ىف (نيدصلالا

 رايثا هيلا و ةلاهطا و ةراكنلا :ةفرغملا بضو تيذكتلا و راكنالا :هبسض نا. ةفرءاا نيبو

 فالخي رابكتسالا و راكتالا م. نوكيال هناف'ميلبستلاب :قيدضتلا رمسف ثيح حر ىلازغلا ماهالا

 عام ىلع باقلا طبر نع ةرابع قيدصتلا لاقف ليصفت ةدايز نضعب .لصف.و « ةفرعملاو علا

 لحم وهيلع باثي و: هبّممؤي اذهل و قدصملا رايتخاب تيب سك سما وهو  نيقتحلا رابخبا نم
 اجراها ةفرشملا :لفالخب ئيندصالا ىهن اذه لك سار وه ىذلا ناغبالا للف ةدانم_ لك سأد
 ناميالا و رح وا رادج هنا ةفرعم.هل. للصحف ميج ىعءهرصب .عقو نك بيبكالب لصحت
 ةرجمملا رهظاو ةوبنلا عدا اذا : مالسلا هيلع ىنلا ناف كوالا نم: نوكي. نا تحب ىعزيشلا

 هقدص .هنا ةغالا ىف هل لاقبال نايتخا هل :تيني نا ريغ نم ةرورض دحا باق ىف هقدص عقوف
 ثحب ىف ىلالا ةشاخ ىف ميكطادبع ىولوملا لاق ..دصاقملا جرش:ىف اذك اعرش انايانوكي الق

 امنا ىف اوذاتا ىوغللا قيدصتلا نع.ةجراخ هفرعملا كالت نا ىلع. قافتالا دعب هنا مث نامالا

 ةاداحلا ةروصلا-لاقو ىناثلاىلا بهذ .ةعيرسشلا ردصف قطلملا قيدصتلاىفوا روضتاا يف ةلخاد

 ناعذالا .مزملاس ثسح رامتخالاو دصقلاب هل الصاح ناك نافاعطق قيدصتةب ريخجا ةماتا اةنسنلا نم

 رادج هنا ٍلعو ”ىثش ىلع هرمعل .عقو نك كلذك نكي ناو ىوغل قيدصتا وهف لوبقلاو
 ٠ قطلملا نم صخا هدنع ىئوغالا قيديصتلا» ىوغل قيدصتب سيلا و هينيش هفرعم وهف

 ناو روصت .ةيربخلا .ةماتلا:ةسنلا نم ةلادصاخلا ةروصلا .لاقو لوالا ىلا ضعبلا بهذ و

 ن* معا ىقطنملاو ىطق ىوغللا قيدمتلا نا هيف و ىوغللا قيدضتلا هنيغب ىتطنملا قيدصتلا

 دنعو ٠ ىهتا نيبقطنملا دنع ىتامقلا و ىظلل لماشلا لعلا.نم.اممق هنوكل يىظلا و ىطفلا
 اضيا ىلعلاب ضعبلا هيمي و روصتال لباقملا معلا نم مسق: ىلع قلطي نيقطنملاو نيلمكتملا



 قيدصلا 0 ةئادضاا 0 ةهدصلا هرخو

 اف ه«ةقحام  ىارالا سيفنإ ىف ةفداصإ هيضقلا هده.لاقف :ىفب .لمعتسيو عفاولا ىف قةخلا و

 قمت الك مانع ناك امئاد_ ب. جي ٠ لك قص ةوؤرضلاب بي. لك قدص الك لبق اذا ىد
 انهي قدصلا نيب.قرفلا و .. ةدئاثلا نؤهضم اف ققخم :ىلوالا ةيضقلا”نؤءضم..صالا سفن ىف

 ةيضقلا ىف: رهظي لؤالاىدملا:ىل اماؤه اك عقاولل ةيضقلا :مكج.ةقاظم ىذع قدصلانيب ؤ .ىنغملا
 تسلو, اهنيك ةقباطم ىنيع لاخلا يف ةقداص ةضقلا هذه نافإ لابقتسالا ىق اهتتشن قى .قلا
 امم.دافتسي امكه نفخ نفوق لدم ةنستنلا ققح ل ذا اهتيسنا ققحن مدع قمع ةقداضب

 ةينالعلاو رسلا ءاوتسا وه كواشاا لها .دنعو ٠ علاظملا حريشىثاوخ ىفبدئلا ديسلا ةققح

 هلاس نطل ناب ةفاقتسالا كلت و ةينالع.و. ارش انظاب و !هاظ :ىلاعت هللا عم ةماقتسالاب كلذو

 ماودي قلكيا ةظحالام هلو ى. رسلا ف. رهجلا ةادنع ىوتسا ىا كيغضولا انيب بفضتا نف ةللاءالا

 كالهلآ نطاو» ىف قا. لوةقدصلا ليقو ) كواسلا عمم ىف اذك اقيدص ىجني قا ةدهاشم

 ىف .نوكيال نا قدصلا , ىرتشقلا لاق + بذكلا الا :هنم كبعالاغضوف ىف قدصت.نا كيقو
 (. يناج نع! ذك لسع, كلامعا ال بير .كداقتعا ىف الو ثيشا كلاوخا

 اد ةطشاوأل ةو.لا تاحرد ند د ةيالولا تاحرد نم ىلئءا هجرد أ ةتفيدصلا )

 ٠ ءاقبأا ىلا تايلك ىف اذكه ةوبلا ىف عقو اهزواج نف ةومأا نيبو

 _ نعأو ءاطملا و عنملا و ءافحلا و ءاقؤلا ىف بلقلا ءاؤتسا-نه كؤالا لها دنع ( .ةقادصلا)
 نضغب هتفالعو تشا افحص لوا ةكغوو' « تهاهععود حيد ارنباو + سع مك ةحلا نتا نام

 تح نم ةياكلاب جورخلا و ئذرلا:نيعب ثاؤهشلا كرت دؤصقملا ةفلا# و.اوهلاو سفنلا
 دهها و تربع ناو دذؤك دونغ كتيح :لخم نود درعاودح تنسا ثريغ ماوذ ةخرذ + انندلا

 هدنكت ريغ بوح رب ازيا دوخع زا ماةم نبا زخآ رو درك ودب انو ديربكب بوح مان شك هك
 ةعراو .: ىع كار 'نأ نه مظعا و' لخا كثناق ىلا نرتشخا غهللا دل لك ةخاوخ

 مزاهخةحرذ ٠ ذرإك رد هلعشو كنز ةلابز ؤزرا و قوش شتا ماقهنتزد تسا قانتشأ ٌموِيت

 هبلعلأ ىله قطط ثسآ ريخت م ةجرد . هركذ زلكأ اًنيَش بحا نق تسابوذحت ركذ
 بر دءامرف ىم ءاهتا ردو دوب ءاَدّننا رد قم نا نا ريحت لا لبلدان دام رو ىت سو هلا َو

 عيفز تسا ىتاقم نأ سي تسا قزف هج ماقم نازا ان نيزا ىناديم جيه اريخم ىندز
 َرَج ناك لوضوو دون ردو دناب شواؤخ بوت ترضح تنس نك رامخا نبا آم

 هللا ىلض هللا كوسز ه. ءاحتام لك قيدنمت ىف ىكك ىذلاوه و قدتغلا ىفا ةغلابف ( نيدصلا)

 ةداشا ملساو :هيلعب هللا ىلص ىنلا نيطارب هيرق ىنهنطاب .ءافصي:الغق و الوق و املع لس و هيلع



 هيب قدصلا

 نوكف قباطم ريغ وا اقداض نوكيف قباطم اما بكرملاف ناكامابا و سرفلا وا .ناسنالا دز
 ققحلا هدز و . لمتحم لضافلادبز او بذاك سرفلاديز انو قداص نادنالا ديزايف انذاك

 ٍبوجول حيحمصب سياف الصا امهنب قرفال هنا ضعبلا اذه دارا نا ه هنا هلصاح ام ىازاتفتلا

 ملعلا لق فاصوالا نا.اولاق ىتح ىرابخالا نود ىدينقتلا بكرملا ىف ةيسنلاب :بظاخلا
 لاه>ا بسحب امهنيب قزفال هنا دارا نا و « فاصوا اه معلا دعب رابخالا نا م راخا اع

 ىلا ناهجؤتي امتابذكلا و قدصلا نا نم خيشلا هركذ امل:كالذكف بذكلاو قدصلا
 نتذدكلاو قدصلا قالطاف سولو كلذك تسبل ةيفصولا ةيسنلاو هيفنوا هتايثا ملكتملا دصقام

 ناو ه٠ فرءاو ةغللا ىنعا ظافلالا ريسفت ىف دمتعملا وه امل فلاخم ماعلا ريغلا بكرملا ىلع

 ةينهذلا بسنلا نا لاش نا قحلا و دنسلا .دنسلالاق . هنف ةحاشنم الف حالطصا ديدن دارا

 تامتحا كلذلف اهنع ةجراخ ىرخا بسن عوقوب ىه ىه ثدح نه نعشت ةيربخلا تابكرللا ىف
 ىهىه ثيح نم اهل راعشا الفةيديسقتلا تاكرملا بسنلا اماو امتَشاطمالو !ممَساطم لقعل ادنع

 ىلا :ةراشا اهبفنا تيحنه كلذب ترعشا امير لب اهقناطت الوا اهقباطت ىرخا بسن عوقون
 رعشل هجو .ىلع ةينهذةسأ امهند تربتعا دقف لضاف ديز تلق اذا كلا كلذ ناس هةبربخ بسأ

 كلت نكل صمالا سفن ىف هل تبان' لضفلا نا ىهو اهنع ةجراخ ىرخا ةيسن عوقوب اهتاذب
 اهب رعشملا ةيجرالا ةيسنلا اتناك ناف ايلقع امازلتسا ةيجراذلا هذه مزلتتال ةينهذلا ةبسنلا

 نه ثيح نم ةيدنهذلا :ةيسنلا كلت كقعلا ظح ال اذاو ةبذاك الاو ةقداص ىلوالا تناك ةعقاؤب

 لضافلا ديز ا تلق اذا اما و ٠ لاّم>الا ىنعم وه.ؤ ءاوسلا ىلع نيرمالا الك اهعم زوج :ىع

 عقاولا ىف هل تبا لضفل انا ىه ثيح نم رعشتال هجو ىلع ةينهذ ةبسن امهنب تربتعا دقف

 فصوب ال نا ماهفالا ىلإ ردايتملا ذا لضافديز كلوق ئنعم ىلا ةراشا اهنف نا ثدح نه لب

 اللاز ةقاطللب م راتقا هوب اهب تيمتوم سته تلا ينل بل
 ريبشت اهناف ةيدسقتلا اما و ه امهل :ةلمتحمم ىه ثدح نم. ئهف بذكلاو قدصلا ىتا ةّقاطم

 بذكلاوقدصلا نال..تحت رايتعالا كلذب امهف ةيريخ امسن مزلتست ةشاشنالا و ةيربخ ةئسن ىلإ
 قيفعلا ركفلا هيطعي ىذلا قيقحتاا-لوطالا بحاصص لاقو ,. الف اممهوهفم بسحم اماو

 توين ىنمف ة.سن نع ةك اخ نوكي يلا ىعجراخ ايهل تلا ةيسسناا نإ قتلا 0
 اهدوجو بلطيل ةرض# لب ةكاح تسيل تأاشنالا بسنو اهكح هنوك الاسيلاهل جراخلا

 ةكاح تسل ِتانَدَبق لاس سن اذك و كلذ ريغ ىلا امتوذ ىلع رتس وا اف رعم وااهمدع وا ٠

 الف هيلع وه ام ىلع امتاكح نوكي نا جراخلل اهنشباطم ىنعم و تاذ هب نيعتل ةرضحم لب
 لمعتسي دق هناف نيرخا نينءمل اضيا ىلهعتكنازيملا لها دنع قدصلا و ء اذه ءاشنالل جراخ

 لاق نلعب :لماةديو ل دئاح هانئ و ةيددقلا تايكرللانك اهمكح ىف امو: تادرفملا ف

 دوجولا ذئيخ .ءانءءاو اناضقلا ىف لل: هبا دقو هيلع لوم ئىا ناننشالا ىلع قؤاص تناك



 قدصلا كفي

 هيلعةماقالا و مزجلاب مزعلا ةينلا ىفو .. همامت لبق هنع فارصنالا كرتو هب ناينالا لعفلا ىفو
 هتقباطم ربخلا قدص هعبات نمو ماظنلا لاق و ٠ (ءاقبلا ىلا تايلكىف اذكه لعفلا غابي ىتح
 اهمدع بذكلاو عقاوال قباطم ريغ داقتعالا كلذ ناكولو ىا ءاطخ ولو ربحا داقتعال

 هبدك و داقتعالل هريخ ةشاطم ماكتملا قدصو ءاطخ ولو ربا داقتعال هتشاطم مدع ىا

 علا نظلل ىلهءاشلا قيدصتلاوهو روهشملا ريغلا هانعم داقتءالاب دوصقملاو ء.اهمدع

 لعل ريخلا ةقباطم جر كيكشتلا لباقلا مزلا وهو روهشملا ىلع لمح ولذا امه ريغو
 كلذ اذقمنا اك“ ءابلا لاتفلا لوقلا نذكلا دح ىف لخدل و ”قدصلا دخ نع نيحا

 موهوملاو قداص نونظملاو دقتعملاومولعملا ريْلاو بذك دقتعم ريغ انقوؤ ءامسلا الوقو. قدص

 مدع دوصقملا لوقتنا كل سيلو . هئافتنال ريخلا داقتعا ناّقباطي ال امهناف نابذاك كوكشملاو
 راصحتانم ماظنلابهذم وهام ىنانبهنال «كوكشملا ىف هل داقتعا الو هدوجو عم داقتعالا ةقباطم
 لب هل قيدصت ال هنال ربك سبل كوكشملا ربخلا لوقت نا الو . بذاكلا و قداصلا ىف ربخلا
 قيدصتلا ىلع لايام ربألاو اربخ مالكلا نوك ىف فاك مكحلا ىلع ةلالدلا لون انال ههلولدمل
 بذاكل اربلا نال بهذملا اذه ىلع بذاك ر بخ دجوب مل كلذ الولو.الوا لوادملا فاخت ءاوس

 هنال ايذاك نوكي الف ه. قيدصت الو هريخم ربخملل داقتعا الف ريخلا داقتعا هلودم فلاخام
 مهلوق ىف ممبذك نوبذاكا نيقفانملا نا دهشي هللاو ىلاعت هلوشب ماظنلا جتحا و ه رباب صتخم

  نويذاكل ىنملا نا باوحلاو « مهداقتعا قباطي مل هنال جراخال هتقاطعم عم هللالوسرل كنا

 مدع هيذك و قباطم هناب داقتعالا عم عقاولل هتقاطم ربخلا قدص ظحاحلا لاقو ٠ ةداهشلا ىف

 عم ةّهاطملا وهو بذكالو قدصب سل اه ريغ و قباطم ريغ هنا داقتعا عم عقاوال هتقباطم

 لكفداقتعالا نودب وا ةقباطملاداقنعا عم ةقباطملا مدع و داقتعالا نودي وا ةقباطم اللا داقتعا

 . عيمجا مهو لك ىف ريتعا هنال ماظنلاو روهماريسفتب هنم صخا هريسفتب بذكلاو قدصلا ن٠
 داقتعالاو عقاوال هربخ ةقباطم ملكتملا قدصو هامهنم دحاوب اوفتك ا نيذلا نيرمالا
 رافكلا ناف ةنج هب ما ابذك هللاىلع ىرتفا ىلاعت هلوَش ظحاحلا لدتساو .اهمدع هبذكو
 . ليس ىلع ةنطا لاح راخالاو ءارتفالا ىف رشنلا وريثحلاب مالسلاةبلع ىنلا رابخا اورصح
 اودقتعا مهنال قدصلا ريغو هميسق هنال بذكلا ريغ ىناثلاب دوصقملا نا كش.الو ولذا عنم
 :نا همزلي, نونا نال ةنملاب ءارتفالا مدع نع ىا هنع ربعف رتش مل ما ىنعملا ناب در و ء همدع

 هنعوتىف تذاكلا رخل ارصخ اذهنوكف نوئحملل دنع الو دمع نع بذكلا نال هل ءارتفا:ال
 احا نا موقلانيب ايف رووشملا نأ معا 6 ةدئاف ) دمسن عال نذكلاو دمع نع بذدكلا ىنعا

 نكذو « ةبسن_ ىلع ةلمتشملا تاكرملانه هريغىف ىرجي ال بأ ا“صاوخ .نم, بذكلا و قدصلا
 .ىمسي مان" مالكب اهنع ربع ناني الا هريغ و ىرابخالا ب كرملا ىف ةيشنلا نيب قرفال هلا مهضعب

 ايانلوق ىف م اروصت و ايدسقن اكرم ىمسي الا و سرف وا نانا ديز اننوقك اهدصتو اربخ
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 لملف وطالما ف وش 1007 " لادا يلا نحب «متؤشسلا»
 ريغْلا تاك ملا "قرد الو رخل: قد 0 ١ قدم ني كرشم وهو 1 الا
 قدَصَو اي ةلذكاو عفاو ءال هريخ ةشاظم ماكل 1 ٌقدصف ”ياشنآلا و ةيديقلا 0

 كك غقاوال ةشاطملا ا ناروهشملاو : ا هيذك زا 0 ربخلا ةطاطم هيا

 عطق عم نيف رطاآ نيب ةلاح نه ىنلا ةيجراتلا سن ا ىا عقآوال قباطألا ناف هم ل

 موك عقاوال ىنهذلا ىمآلا كلذ ة ةفاطق رباب لقعتملا ىتهذلا مالا اهاقعت نَع ر الا ظ

 وه هل قباطملا نا ىلا بهذ ىناراَتفَتلا ققحلا 2 5 اددعو قدس ند وأ“ نيد 0

 ةلوقعم اهنا ثَح ن١ عو9ذو اللاآو عوتؤلا .ين :ءا أ لوادم ءز> ىه ىتلا ةلوقعللا ةسنلا

 هيسل عوقو ىلع لد ىذلا مالك ١نا كلذ ناس لاق ثيح رانتعالاب قباطملاو "ع ةييئلاق

 نهدلاىف امع رظنلا عطق عش كاذ سبل اذه ناب ىنلاب وأ كاذ اذه ناب توبثااب اما ني نيشش ناع :

 نهذلايف ةلداحلا ةنلا هذه هذه ةّماطق نكي موا كاذ اذه نوكي ناو.دبآل ل نحل
 قدم نيتيبلس وأ نيتيثوث انوكت ناب ةيجراخلا ةعقاولا ةيسنلا كال مالكلا نم موهفلأ .

 تلق اذاك ؛ نصألا تبت ىفامو جراخلاو عقاوال مالكلاةقئاطم ينعم اذه و بذك اهمدع و
 دصقت ظفالا اذه ريغب لصاح جراخ عيب عوقو نم هل بالف ىلالا رابخالا هبتدراو عبسأ
 لصح عببلا لب هتقباطم دصقت هل جراخ ال هناف ىلاشنالا تعب فال جراخلا كلذل هتشاطم

 ةيرادعالا رومالا نه ةستلانا كلذ حدشالو . هل دجوم ظفالا اذهو ظقالا اذ+ لاخلا ىف

 سما هل مايقلا لوصحو جراخلاىف ديزل لدا مايقلا انلوق نبب سهاظلا قرف ةيحراذلا نود.

 هل لصاح مايقلاف همكحو' نهذلا كاردا نع رظنلا انعاقن ول'اناف يراخغعا ىف دوجو. ققحتم

 باحبألا وه عقاوال قباطملا نادنسلا نثكلا لاقو .ىهتنا ةيجحرالا ةسنلا دو>وىنءم اذهو.

 نييتورث انوك ناب فيكلا ىف قفاوتا وه ىحراذلا مالا ىا مقاولل امهشاطمو بالا
 ٍبهذم:بذكلاو قدصلا:زيسفت نء رك ذ ىذلااذهاو انلاوماوه: ةهجو لكل وا نيئلس وا
 ناقزافتناو دروملا ق:ناكراشتل قلانو قدضلاو) *"لوطالا قام ةدالخ هلكاذه رووا

 ةقئاظملاب رخل آلا ىلا: انهت دخت [و' لك ةتدن ”ئطتقت نيعاشنلا "نإ ةقتاطللا"نافأ زابتغالا بدخل

 . اقئاطم- عقاولا ناك" داقتعالا“ ىلا عقالا "اني ف ناف 'اقئاطتاذاغ نيفيزلغل "نم: نوكت“”ةلغافملا نال

 ةتسنل[ءاناسكع ناءو' انقح داقثعالاب ةمئاقلا'ةقئاطملا نه ىحيستف حتفلاب اًناظم داقتعالاو 2 ا

 قلعا, نال اذكح ريتغا امتاو اق داقتعالابب ةمئاقلا: ةقيلظملا هاذه متدتف““ نكملابا ضاالا ناك
 ه بذذكلا'ةينا< وه لوقلا ىف قالضلا و. مقاولا لاخ“ نود داقتعالاو' للا لاخقانضلا و



 قّوشتلا . هاهنا"

 رذ“و فلا يع نازا عني “ئاخي ءيلوأو أ ءاطلتص زا حبات بنام“ هدعترد نينخ اتوا دنا. واب

 دنا هدو ءالئناودعزارب(او قايخا!!رتناشوااك انا تنسس ةدلامانسقاءانآ وا سن وكلاغالا ثفدكأ

 يدك كفو“ تان". عيت ١للا تهشم دعا ءاناواب ئه كدا زاهتع و .اضوكالا ده] اوناش هك
 حالات م ماقدك تبغ قادزلم زا :ذنا ناثتلآيج اب ل رككت اهلل ثقاكر را زين و ا يمنا ؟تلعقبا

 حشر داو“ قيال ئاه ناهي عفر طع روا مآ ئ ؟تخاكتتسا كيازاادر “و دن[ مونمع“ ىاقيواك

 اد ناسب ذل خنت "لهم, 2 تنقل و. ةكيوك علا كار ١ زئاسب اك دن[ نت كفه ءاجخانب وك عضو صف
 درؤا كلود "ماحع نونو. "ثنا ايفل“ ةئاررما ءايل ىلا خرا للم ها هيت نخب :ننؤتدب و. فشوك رانا
 هلم ءاثما؟تالغاو اداناوأ راهذبو ءادك :ليخ“و* ءالقن لاههنو لاذع[ دنا نت ناهجن ءانل وأننا هك
 ىلع ةطيس و ميغاربا قلخ "ىلع نوعإزا ةمالا هاذه ىف لاق هنا مالكلاهيلع ىتلا نعوم ءافاخ
 مهف مالا ةواصلا مهباع دمحم قلد ىلع دخاو ؤ ئشدغ :قاخ ىلعاد_ةثو.ىنؤم قلخ

 ءافللأس ا وأن ةع.س ءاثمألا“و 'نؤعزرا“ءالدتلا ىزقلا قاع قنا *لاقتو « قالعا تاداسس منهيتتا مه ”نإغ

 الو.دخا ةفزعإإو عماغ قرششتو اع ممم فراغ بطقلاف.بطقلاوه دحاولاوةالث ةنالا نم

 نوفرغيو ةغسلا نوفرغز ةمالا نم ءافلقخا ىه نيذلا ةثلثلاو: ءانلؤالا مانا“ وهو هيلع قرشت

 دخا ءاياؤالا ن# مهفرعإالو ةمثالان.ءانلوالار اس نوفرغإي نودبرالاو ءالدبلا مهو نيدارالا

 نا ىلا دعاولاو ثالاوعسلاىف اذكو ءالؤالا نه هناكملدا نيءبرالا نم دحاو ضقت اذاف

 - مهنخو مادا نم مهلف ابنغلا لاخر نساثجا انا :لماكلا :ناتننالا فو « ىهتنا 0

 لضفالا فنصلا مه لؤالا متقلا * ماقلا ىف نوفاتخ ماسقا ة هت مهو م ال نما وهن

 قبلا تغلا ف ناؤكألا نه ااؤباغ ءايلوالا راثآ نوفتقملا ءايلؤالا دارفا لي

 ىلاءملا لها مذ ىناثلا مسقلاو ة نؤامذأ مهو نوذضوي الو نوفرعي الف نامحرلا ىوتسم
 خاورا مهف مهربخو نظابلا و ىهاظلا ىفسانلا ماك مهروصب ىلؤلا رونتي ىتادالا خاوراو

 ءاضف ىلا اولصوؤ و دوهشلا ملاع نع اوَرفاسس نيذلا ىف رثوضتلا ىف ةنكمملا ةوقلل حاملا مهنأك
 ةاسااب هلل نوكاقلا ضرالا دانو' مه ءالؤه ةداع مهساقنا و ةدابت منيع راضف دوجولا ببع

 ءايقدالا نوملكيو ءانلؤالا نوقرظي ثغاوتلاو ماهلالا ةكئالم ثلاثلا مسقلا"«.ضرفلاو

 مكاؤملايف ةاجافملالاجز عبارلا مسقلا ٠ ضانلا ماوعب نوفري الو ماسجالا ملاع ىلا نوزرب.ال

 نوروصتس مهاعم ريغ ىف نؤدجو: الو مهملاعريغ ىف نودجوب الو مهملع نع نوجر# اغاو

 تابيغلاب مهنو.ربخيف ىؤكلا كلذ ىلا افضلا لسا :لخدن دقو ماسجالا ماع ىف سانلا رئانس
 سانجا نم مهو ملاعلا ىف وخلا لها مق سناسلا لاجر سماخلا مسقلا تاماوتكلاو

 ةدوالاو رافقلا و لاملاق ءالؤ» ىكسو ممركا نوف منوماك و نؤرولغب مذأ ىب

 الو هللأ قوشتم ريغ انكم ندمللا نه 15 ا ملف ناك نم الأ رامألا ىفازطاو

 ركقناا بأ نم نودلوملأ مه سواسولا ال زظاوألا ب نسوانسنلا مسقلا ٠ هيلع لوعم



 هيلو فوصتلا

 ين فالخم تسار قح ةفيطل بحاص هكسبو قئالخ نايم رد ميسو هيلع هللا ىلص تسا
 ارك رئاطو ٠ قح ةفيطل رب هتشك 5ك نم وا ةفيطل ىوق هكدنوك ار ىبك لصاوو * ىعا

 ىرسةفيطل كلم ىوق بحاص هك دنبوك ار ىنك رئاسو ٠ هديسر ىحور فيطلب هكلدنيوك
 ار ىببك دييمو . دشاب ىبلق ةفيطل كم ىوق بحاص هكدنيوك ار ىدك كلاسو ء داب
 ىوف بعام هكدنيوك اد ىنك بلاطو . دشاب ىسفن ٌةفطل كلم ىوق بحاص هك ديوك
 ىسوش مانا لثم دوب دئاوت تصشو دض هس هفناط نيا ددعو « دشاب ىلاق ىنخ ةفاطل م

 داتواو بطق ربزو ود ىنعي ناماماو ثوغو دبا باطقا ادخ نادر دشوك ىم زينو

 هس ءاش' ٠ نابويحم ىا نادرفمو ناموتكمو هدمعو ءاحنو ءاَشو رارباو رابخاو لادباو

 ءادتسا نسج ءاخم لك ضابسا دنانداتنه ءاجحنو تا لع انت لا ناين دنا
 « .تسا دمحم ناشبا ناسا دنا راه> هدمعو ٠ تسا نيسدح ناشبا ىىاسا دنا تفه رايخاو

 ىاحمو دسر شاحن هدمج زا 3 دريع ثوع نو> تسا هللا دنع وأ مسا تسا ثوغ ىو

 ءابجن زا ىب ىاجبو ديايب ءاجن زا ىكي رابخا زا ىكب ىاجبو ديآ زابخا زا ىكب هدمع زا قي
 نيمز ءاقن نكيسم « دن هدروادب قاخ زا ىب ءابش زا ىك ىاجنو داس ءانش زا ىك

 بذث هيمح ىقابو دوش ىم تشاجح 5 حسبص زا رادقم زؤر احنأ اديوس نيمز ىنعي تسا برغم

 نيع ٌةدهاشع تسا نيعتم تاقواب هلل اهنيهز ىط رد دسز ب, تقو نوج ناشبا ىاهزامت اما

 هيكيمجرايخاونءدتسإ رخو مابجم تنوكسو ديرازكا ص تاولص نحو كنس د

 ضرا ىاباوز رد هدمحو .. تسسن ىرارقو 1-لا ار ناشاو دياشاب ىم تحابسس رو

 ىناليح رداقلا دنع ترضح هك ارح تسب تسرد ناو ء تس ف ثوغ نكسمو دنشاب ب

 هكا امنا عضا وم.رد قاب ليصغتو ىهتنا_ تشاد نكسم دادغي ردو دوب.ثوغ هناء هللا ةمحر

 لها زاو دننامى َروتسم هكدنا نت راز» راهج ناموتكم ديوك ى بهاذملا حيضوت ردو

 دورك دداصب :نايشاتنإ ووباو دنا يفريحتو ديقءوب لح لها كلا! اها دنت ف

 اذ نانا هك ديا زيفه قاما ةصالخب تباورع سرج اإل نك يمرس كلا 0
 سما تحايسس ار ناسشيا ىلاعت قح,تسا رصع٠. رد ناشيا ماقمو دنيوك زين حايسو دايخا.
 دشناوخ ءابح ار نامشيا دنا نكيد نت داتفهو دننك ناداعو نابلاط داشرا ان' هدومرف

 نتتفهو.تنسا مايش ناعيا ىاجو كادنا ار كيد نت لهجو دنابرغم ند ناثنإو

 نوتساك دنيوك هدمعار نايا دنا ركيد نت رو دنشاببم زاخ رد ناشياو راربا ارركيد
 نتراهجو دنا ملاع فارطازرد ناشيا 1 نوتس هناخ ماوق لثه تساناشيدبملاع ماوقو دنا ملاع

 نامننر رادم هحئاتج -تسانابشد ملاع ماكحتسا زادم هك دنناوخ داثوا ارئاشيا دنا 0-0

 ارركيد نت كب و دناتمانيانارقن هك .دنيوك ءايقناو ناشيا هك دنا ركيدنت هس و .تسا خيمرب
 ىاجب ىكيدنك لاقتنا ملء زإ بطقدك ماكرهو تسوا,ملام همه سر دايرف هك دنمان ثوغ و بطق

 (هوؤو) « فاثكو» كاز



 فوصتلا ل

 ناو ثسا زاين ب تعاط زأ ىلاعت قحو تاسنإ قلخ "تمإلم نيزا امندوضقم دننوكو
 هم قلخ نا _سحارد تعاطو دنناد ريصدعتم قلخ رازا رد تدصعمو ررضتم ريغ تبصعم

 هكدنهاوخو هتشكن ىلكب ايند زا ناشيا تنغر زونه هكدنا ةفئاط داهزب قحم هبشتمو
 هكدنا ةفئاط ناشيإب لطبم هشتمو . دنناوخ .دهزتم ار ناشياو دننادركب تنغر ىراكس

 مدح نايم رد بتكا هاج: بلط ليدصتت نادي و:دنتك ايند تنبز هر“ قلخ كوبق: ياربزا
 ماكو. دنا ءهدرك ضارغا امد زا: ناشنا هكدنرادنب و دوش هشتم ناشيا لاح ىذعب نيبو

 بابسا بلطإ ناشيا رطاخ نوج هكدنرب ناك دوش هبتشم ناشيا رب ناش دوخ لاح هكدوب
 ا فل لا قلل اىدعاط ناودنا هدرك ضازعا . همنا :تاعبتدس لوغتشم ىويند
 رقف تقيقح ناهاوخ شنطابو دوب ممرتم. رقق مسرب وأ الطاك ثرشا]: ارقش قحم هبشتمو

 زا ىتمعن ار رقف ىقيقح ريقفو دنك ى ربص رقف رب فلكش و دراد انغب ليه زونه نكيلو
 ٠ هكت سنا ارقش لطبم هبشتمو « دناسر مدقتب هراومه ركش فئاظو نآ ربو دناديم قح

 رد تيلوبق شدوصقمو عاطم نيغ نأ تقيقحي شنطابو دوب مسرته رقف موس رب شرهاظ
 هيسشتمو ٠ دئيوك هسارم زن او هفئاط نياو دوش لداح.اهن ازا ىفن اث تسا قاَح رظن

 تمدخ هكدهاوخىم نطاببو ديامت مايق قح ناكدنب تمدخب هراومم هك تسن | مادخم قح
 زونه نكملو دنك صيلخت ابر و اوه ليم ئاوش زاو ددرك :ىورخا تاخنب بند ناليفدا

 وا تامدخ زا ىذعب سفن ىافخاو ناميا رون ٌةيلغ مكح هك ىتقو سب :هديسرت نأ تقيقح
 هل ار ىذعبو دئناسر ميدقتب عبط تمدخ قانو: تدمج عقوتب دشاب قاقحت سا لح رد

 .لطنم هسشتمو ٠ دوك مداختم ار نك نينج ناو دراذك مورحم دنشابي: تمدخ قحتسم

 انو ىازر زا شحب وا تمدخ مدي دشان ىورخلا تين تمدح اراوا هكدشات' ىمك مداخم

 دوصقم ليصحت رد ارنآ ركاو دنك بابساو تاقوا زا تاوقا بالجتسا ببس ناب انآ دشاب
 رظنو عابتا ترثكو لالجو هاج بلطرب دون روصةم وا تمدخ .سب دنك كرت دباين رثؤ»
 هشتمو ٠ دئناوخ مدخته از سك نينج نيا دوب دوخ سفن ظح رب يمه تمدخ رد وا

 ةيكزت مدع تهب نكيلو دراذ قرغتداسم تدانعب ار دوخ تاقوا هكدوب ىمك دباعب قحم
 تذل زونه هك ىبكو دزادنا ىروتف وا تاءاظو لاَنمعأ رد'تقو رهب ىرشب عبِظ سفن
 .دباعب لطيم ةيشتمو . دنتاوخ ديعتم ار وا دامت مانق نادن تفلكشو دشاب هتفايث تدابع

 كاين لل يدي درب قلد الورق ازا هيلو تدل ا نخر اواي طنا دكه ثا ع "يعج ا دعاني قلك

 ار واو دياب ىمت مايق نادب دني, هن دوخ تعاط زب ريغ عالطا انو دشابن ترخآ توين هب
 هيفوص ةقبط ديوك ىع رارسالا ةا م رد ٠ بهاذملا حييضوت ىف ام ىهتنا دنناوخ ديعتم زبن

 هك بطق متفهو نالصاوو نارئاطو نارئاسو ناكلاسو ناديرمو نابلاط دنا عون تغه
 هاني تلاسر ترضح ىندل لع ثراو واو مالسلاو ةواصلا هيلع تسا دم لد رب والد



 هيالا/ قترمتاا

 د كيلا نأ ارقفو دان نايم قرفو + دوب نكمي ايندب تغر تدانع هوبا 2 تيا

 شش ناكلاسو دنا هشفاط ود نالصاو 0 مولعم نس ءدوت دانع زا هك دناونا م ىغ ظ

 ةهشتمت ه قلعبم+ ئركو) قلع ئه دفا ةستماوخ اونمئاكت لهي تلا رولو نزلا كل لهوا هلم
 تاقلعتم ىاياقسو دنا قاتشمو عاطم نايفوص كاوحا تاياهنس هك دنإ هفوصتم نانفوصب قحم

 از دوخ هك دنا ىتعاج نايفوصب لطبم ٌةيشتمو ه دنا هتسشك ع ونمم دصقم غولب زا تافص

 هيحاياو: هينطاب ار ةقئاط نباو  دنشاب ىلاخ ناشيا لامعا زاو دننك راهظا نافوص :ىورارد:

 تي رش ملك اهب سقت هك دن وكت ىعو» دنيدوك يجب هفاوصتما ا ردووج ؛ناسعليإو كلا وتس هيلا
 موس زب هلاتشن 1 ضاوخب للاخ ام تساي ءادشا نعال نا نامل نشل النك تا ماع ةنبل“
 ىساو نانودهم نطفبقتسا « دنيا يعل نطل روصخ ناالا رج 3:ككوضل ليقملا ا
 شان زاو دوب سوفت تافد لزانم عطق رد.زونه.ناشيا رس هلل كواس لها زا دنا ةِفئاَط

 تاذ 2000 زا شيب و ت_سا بارطضاو قلق رد. ناشيا دوو تنلط ترارج

 ماقم نبا قاتسشم هشيمه ناش نطابو ددرك عمال تاذ فشك هاك هاك انف ماق..رد رارقتساو

 دتنك انف رحت رد قارغتسا ىوعد هكردنا ةفئاط ؛لصاو نابوذحم لط.ه هبشتمو.. دئام ىع

 كرحنودب بان كب رحت هكدنس وك و سكن فاشل ىلع جيه ار دوخ تانكسو. تاكرحتو

 داوضقم. هك اريز تس ةغاج نأ“ لاجل نكي, اثيسسا: سدا اهنجا ها قمم نياوبذوبن نك
 تسادوخ زا تمالم عفدو قح ةداراب هلاوحو ىداعم ردع هيلع نؤاس نزا نانتشلا

 نيا لئاق صخش نأ ركا هكهتفك ىرتست هللا دبع خيشو ٠ دنناو> هقدانز ار هفئاط نبا

 عرش تظفاحم مدع زا كو تسن أش دص نا فن نفع تيدودع ماكحاو تعيرش:تساعر لق

 قلخ رظن بيرك رد هك دنا ةفاط هيشماله قح هيشتمو ٠ تسا ناشدنز زا درادن كاب

 :بادا دونق زا قالطاو تاداع موسر بيرت رد ناسشيا ىس رك او دسامت هدايز ىنالابم

 داهز موسرب مرتو دوبن بلق بيطو رطاخ غارف زج ناشيا لاح ةيامرسو دوب تاطلاخم
 لضئازف ىادا رب نحو. دا تاعاطو لفاون راثك اوزددني هل تروس ناسشنا زإ دابنعو

 عناق بلقلا ةيطبو دسشاب بوسنم ناشياب ىويند بابسا راثكتساو عمجو دشاهت تبظاوم
 هتشمالماب ابر مدع تهج هفئاط نياو دنناوخ هيردنلق ار ناشيإا نكن لاوجإا دب نم بلطو.

 تاغاطو لفاؤن عيمجم هيتمالم هكتسن 1 هيتمالمو:ناشيا نايم قرفو ٠ دئراد تهباشم
 رد ضئارف دخرزا هيردنلق اما دنراد ناسهنب' قلخ رظن زا ارنآ نكلل دشوج كسمت
 ىردنلق ماش نامزب نيرد هك ةفئاط اما . دنوشن ديقم لامعا ىاف>او راهظابو دنرذكت
 رب, مسا نبا ىلاخ هروكذم:فاصوا:زاو دنا هتشاد رب ندرك زا مالسسا ُةَعر و دنا: موسوم
 دنا ةفئاط هنتمالع لطبم هيشتمو ٠ تسا قثال نتفك هيوشح ار.ناشياؤ» تسا تيراع ناشبأا
 ديك هيل اس ىوافعو قفا ناهظا ا شاو دنتك صال خاو.مالسسا ىوعد. هكهقدانز زا مخ



 ف بصنلا ها

 ىوس ء ريغ شقن وكو. ريغ اكو ريغ هج ٠ تيب ٠ دشاب تدحو. قرغتسمو دئادنو دنيب هن
 0 كا رسخ و كا ادب ا ميفوطو مالم قلاش قفا سدو قسإلا ف اهدا مهل
 ةهيترعو هتحادنا نب دوهش ةديدزا تينانآو.تقلخ باسو :هتحادرب دوجو.زا ىلذا

 ناصلخم هفوصو دنا مال اكسس ناسا هشمالم نس ذنبي هنءار قلخو ار دوخ هل هدياسر

 قح ار.هيفوصو اير ةيئاش زا دئزاس ىم صلاخ ار:دوخ كامحا هيتمالم ىتعي مال تشب دنا |

 ترخا: نانلاط اما ٠ ارب وا زيغ هنادتعاب ار ىلاعت قد هك ىتاصخ دنا رك عب صلاخ ئلادت
 تقيقح ناَشاو نامبا رونن هك ةفئاط .داهز اما . داعو مادخو ارقفو داهز دنا:هفئاط راهج

 ىلكب « سفن تايضتقم زاو دنرامش حسيبق او ايثدو دننك هدهاشم ار. ىقع لاو ترخآ
 دهاز. هكتسن | هيفوصو ناشنا نانم قرفو . دنراد ىورخا لامج دوصقمو دنا ضارعا
 فالح يا ترافل ىاح تام هكاربز تسسا بود قح نا دود سبعن طح تهجن

 نيج جبه كلم هك دنا هفئاظ نأ اقف اما١ دتفلن_ ركيد رب اابخ زمحم نايا. رظن كة

 تا نيد ةنندلا كيل ناعيا هارت تيساو  ىلاطت قخي :تلطا تيه دئاموركم راجل اندر
 باذع از ماردو تسا باس> ار لالجا هج :باقع فوخ اان باسح. فيفخم اي لضف ديما

 ليقفلاو تداسنا بارت يح قنا اهتكا ذا: تنين دا لش ذب نيجو هيبلوث الشفا ديو

 لذ روضخو تدابع ندرك رايسب ىارب زا رطاخ تيعمج بلطو . دنيا رد. تنجم اينغا زا
 كمل ها نسا طل تعب اتاطا طر ع نادت[ هاله | رتخ نيب قيرقاو از دد
 قوف تسيماقمو رقف رد هرم ىئارو تسا ىمسر رقف نباو دنا قح نابلاط هيتمالمو

 ىارو وا ةيترم هجرك ا فود هج تسفوص صاخ فدو نياو هفوصتمو هيتمالم ماقم
 ملقم لارا لك ءادبل لع هع كا جا وم افكر د لقفشاقم ةيصالخ: نكمل _اتسل] رف ةيتام
 ناو دوب.دئاز تفسو قوص اقم ود: ار رقق نمي درادر: ماقم نا .ىافصا دنك قرت قوص

 لع جيه هكنانج نا كلمت مدعو دو زا تسناماقمو لامعاو لاوحا عيمج تبسن بيس

 نياو.درادن ربخ دوخ زا هكلب دنادركن. صوصخم دوو دنينن دوخ زا ماقمو لاجج هو

 22313 هون نك دهز :داوج وي د رق كك سنا! ده زو قفا نايم قيفو: + تنل ازقفا تقيقنع

 تيببل نكح .رقفنوو ده قيابتلإلاو تضيق اهندي> نول ,تيقاو نونو كبائن رمي دمك يندب كرت ىبك
 اا تدين كل ديل 1 العأ ريما او 4 هلا هع هاذ كشر, نانسا اهزدو اق ىمك ه0 تاني
 ماتها زا. ناشيا رطاخ .غيرفترد: ضئازف. ىادآ زا دعب از.تاقواو دننك رايتخا قحنابلاطو

 ميدقت لقاون رب اي نآ و: دنرادب ن ورقم ناشيا داعم سما دادعتسا ربب تناعاو: شاعم اروماب
 تئاظو.وب لفاوناوضئارف.رب هتسورب هكدنا ةقئاطدانع اماء لاؤسب هاو. بسكب هاؤخ دتنك

 نكيل تسا دوجوم زينا قوص رد. فصو:نياو ىوزخا باوثث ىاّربب زا دنيامت تموادم

 دانعو. داهز نائم قرفوو. ٠ دتسرب قح.ىارب ار: قح ىقوص.هج ضارغاو. باوثزا اربم



 د ! فوصتلا

 ةكئادب 5 ددرك مام تسرود ترجم زا هل دوب نازا شم ناشيارب مسا نيا قالطاو مالعا

 كرو دهز را نباو تسا نديكوب فوص تغل رد فوصت اما ديوك بهاذملا حيضوت رد

 هتسارا و هللا ىوسام تح زا تسا لد ندرك هزيك اب نافرع لها حالطصا ردو تسا ايند
 :تظاومو:تابينم زا ندؤت رودو تارؤمأم اي داقتعالاو .لمملا .ثدن نم تيسا سال ندرك
 ,. .ىضعبو دنا قمم هفوصتم تعامج نياو مالسلاو ةولصلا هيلع ادخ لوسر ٌةدومرش ندوم

 هقرف دنح اهنباو دنّتسن هفوص تقيقحم و دنرامث ىئ هيفوص ار دو> هكدنا لطبم هفوصتم
 ...هيلواح ة:هيلاح م هيحانااو هيا نمش م هيشايلوا ٠ هنعن . تسا قا .اينانزا ىضعب اسأل
 ةيمييتلثم هفاوصت# باو نتا ةيمانتو ءاهيباهلا هلال« هيليالوساعس ينقزو 0
 مسق * تسا مق هس تاحرد فالتخا ىلع مدىم تاقبط بتاصو « تا ديس ديس ريغ

 ةقبط ناو لاك قيرط ناكلابس مود مسق « تسا املع ةقبط نأ و نالماكو نالصاو لوا

 تيبرت ناشيا تمه هك تسا ىلفس ةقبط نأ و كاغمو نيمز ناهقم مويس مسق « تسا ىطسو
 ناو هريغعو سومانو كننو سابلو جرفو ناعب قاويشو ناسف لوكس قا تلا ندب

 خحاشم لوا دنا مسق ود نالصاو و « دنرادن ىبيصن اضعا كبر نم تاعاطو تاداع

 دعبو دنا هتفاب لوصو ةيتيم مالسلا هيلع ىوين ترضح تعباتم لاك ةطسساوب هل هيفوص

 نوذأم مالسلا هيلع ىوبن ترضح تغباتم قيرطب قلخ توعد ىارب عوجر رد ناذا
 نيعرد :قازغتسا,زا دع اري ناشيا: ىلا تانع دك لمكمو دنا ناللماك هقباط ناو دنا دن

 هعامج نأ مود هقئاط . هديناسر اً ناديمو لحاس هداد ىدالخ انف ىهام مكش زا عج

 رحب ةقرغو هدشن ناشناب قاخ عوجرو ليمكت هلاوح لاك ٌةجردب لوصو زا دعب هك دنا

 ود رب نين ناكلاسو ٠ دنديسرن اَه ٌةيحانبو دندش كالهتم انف هام مكش ردو دنتشك عمج

 ةفوصتم دنا هفئاط ود ق> نابلاط اما« ترخا و تشوي نابلاطو هللا هجو نابلاط دنا مبق
 دنا هتف صالخ ىرشب تافص صقن زا هلل دنا هعامح نأ .قحم ٠ هفوصتم ةيتمالمو قحي

 ,سوفن ىاقبب زونه نكيل و هتثك ناشيا تايان علطمو هدش فصتم هيفوص لاوجا ىضعببو
 هتثكف ختم هيقوصو :برق.لها تاياهنو اياَق لوصو نا, بيس .نادب. و: دنشاب هدنام تبعت

 رييررذوب دتك ىاب تناغا قيحصو الخلا قم تناطزارد تلا ىءامجج ينط 0

 زر ناغبأ ينك ىماس يك ىصاع هحنانجح دنناد مزال ماتها قلخ زا تاءاط مكو تادابع

 دننكت كرت هللاص لامعا زا زيج جيهو دنشاب ى زرتح اير ةظم تهجب تادابع:روهظ

 مك دنا اهن] هيتئالمترك دنا هتف ىطس و 6 تا ضاللخا ىناط ققحت ةدسخ ناسا بر

 باحزونه نكيل تسا زيزع دنج ه هقئاط ناو دنشوب ىف ىدب و دننك ىف ىن راهظا
 بوجححم ديحوت' لاح ٌءدهاشم زا اذهلو .هتفاين. ما فاشكنا ناشيا بولق ود .ىرشب دوجو
 او دوخ هل تسنا لمكو تسا قاب دول لد رظن 'دوخ لا*ءا ىافخا رد هح دنا هدنام



 فوصتلا 3

 سلتيل دوصقملا ىزب ىبزتا| امنه . رومال هدب ىلع بوس و هندارا ىف لخدي ىذلا هذيش دن

 دق. ىلاعت للا, لاق' انطابو !ىفاظ:ىؤعتلا نمل وهو. هسابلب .«يهاظ نسبلتي اك هتافضي هنطاي
 ةكرب لوصو اهنمو «٠ ريخ كلذ ىوقتلا سابلو اشيرو مكتأوس ىراوب اسابل مكيلع انلزنا
 سابلالا تقو ىف خيشلا ىلع بلغ ام لين اهنمو ء هيلا ةكرانملا هذب نم هسبلا ىذلا خيشلا
 عفرل هيلا جاتحم هناو سدقلا رونب ةرونملا ةذفانلا هتريصبب خيشلا ىري ىذلا لاجلا نم

 قملا روني ملع هدب ىلع بوتي نم لاح ىلع فقو اذا هناف هدادعتسا ةيفصتو ةقئاعلا هبح
 هديرملا نطاب ىلا هنطاي نم ىرمسسف هب هبل) فصّس ىتح كلذ هللا نم لزنتسيف هيلا جاتحم ام

 عابتالا هركذي و امتاد ةبحلاو ىباقلا لاصتالا امهنيب ىتبف هب خيشلا نيبو هنيب ةلصاوملا انهو.
 ىتيقح با هناف لاجرلا غام علبي ىتح هلاوحاو هقالخاو هتريسو هتش رط ىف تاقوالا ىلع

 اذكه كابر باو كملع باو كدلو با ةثلث ءابآلا مالسسلاو ةواضلا هياع .لاق ا"

 ىريف !هاظ ةيعرسشلا بادآلا عم فوقولا فوصتلا لبق ) ةيفوصلا تاحالطصالا ىف:

 بدأتءال لصديف هاظلا ىف نطانلا نم اهمكح ىريف انطابو نطالا ىف ىهاظلا نم اهمكح
 وه ليقو ٠ لزهلا نم ”ىشب هوطلخت الف دج هلك بهذم قوصتلا ليقو ٠ لاك نيمكحلاب
 ةيناجمو ةيرشبلا تافصلا دامحاو ةيعبطلا قالخالا ةتزافمو ةيربلا ةقفاوم نع :بلقلا ةيفصق
 وهام لامعتساو ةيقيقحلا مولعلاب قلعتلاو ةيناحورلا تافصلا ةلزانمو ةيناسفنلا ىواعدلا

 ىلص هلوسر عابتاو ةقيقحلا ىلع ىلاعت هلل ءاقولاو ةمالا عي حصنلاو ةيدمرسلا ىلع ىلوا

 1 0 . نيدو اا بنج فلو اجو # نكولل "يي 0 نكاىلا .
1_0 

  ليقو دوسملاب ننالاو دوهجلا لذب .ليقو رايتخالا كرت ليقو ٠ ةعيرشلا ىف مل-و هيلع هللا

 ءافص وه لقو ضارتعالا نع ضارعالا ليقو كلسافنا ةاعارم نم كيشاو> ظفح
 ليقو ىهنلاو مالا تحن ريصلا ليقو : ايندلا نع غ رفتلا هلداو :ىلاسعت هللا عم ةل.اعملا

 قئاقدلاب مالكلاو قئاقطلاب ذخالا ملقو قرطتلا لامعتساو فلكتلا كرثو فرشتلا ةمدخ
 قكاد وحاب /كونصالا نأ ليقتفلا معا ( ٠ ىناجرحخلا ىف اذك قئالللا ىدبا ىف ام سانالاو
 هكتسا رتخ رد ..ناسل لك مومانم وهو ةرودكلا هدضو ناسل لكىف دوم وهو ءافصلا
 كرم سب تروذك دنام ابو تفرب ايند زا افد هدومرف سو هلا و .هيلع هللا ىل ىنطصم

 لا نع دش تلاقو !تساخ رب افص-نآ مان نا شيا از قامل شم نه ندوب هفحن زو سا
 ناتشيا فعبو' دنتفك ع هنا ار ناكرزت نأ دعو ريماذس زصع رد دنا هتفك ار هفئاط

 نايا دعنو دئتفل نيعبات عب ارئاركد ناشرا دعو ننتاك أ نعبان اال

 نوح ناسيا دعو: دتتفك ىع دانعو داهز ؛دنتشاد ى زتشنب نيد ساب تيانع هك ازناركيد:

 شإ دندركى ئوعد ىدابعو ىداهز اهدوخ نايم يب نه دندما ديد تعدب لها

 زياش ىرقتم هقول مالج دنهل ى موالد ازا ساطا ثءاعر كت غاجتو ثلا لاحا: نضاوخ
 ىامسا زا. ار هفئاط نبا: سم تسا ىمسا نا دتسرك ا اناشيد نم نقلك قومشم مان نآبو



 هيوم . فودصتا 5 قوصلا 5 0 #١ ةفصأأ

 نا نم داشرالا ىف ام اذه ىلعف ٠ فرصملا مكح ىف ريصي امنا لب هياع هغررعت قدصل ةقيقح

 فرص لاريغو ديزك نكما ئمسيو نيوتتلا عم ثاثاا تاكرحلل ىفوتملا مسالا وه فرصلللا

 ةفخ ةياغوا رئاظن قفو وا .ةرورضل الا: نيونتاا عفة ريبكتلا عامي اهل فوثسم ريغ منا

 وه نيمحاملا دنعو . مكحلاب فيرعت ةفاضا وا مال دنغوا فنه وا حون باب نه هنوكب

 ه واولا باب نه ماللا لصف ىف ”ىحيو لاصتالا نع فرضنب ىذلا نكوكلا

 ٠ ةدحوملا ءانلأ تان نم ءاثا لمص ىف للا ةظنلا ف نالت اناا اوب دك ل

 لكم ديقملا عونلا وه نييقطالا دنع نونلا نركسسو ربكللاو حتتفلاب ) فنرصلا (

 ٠ قطنملا بتكو ءارسثلاو عببلاب ةلاكولا باب ىف ةياقولا حرش ىف مك ىدتهلاو قكرتلاك ىضرع

 نو ناراما ىلكلا تحن ةعردتلا تاتا معا سايق ١ ثحب ىف علاوطلا حرش ىف لاق
 اماسقل تااثلازب افانطا نتاثلاو راعاونا_نمسن لوالاو اهيم وا تاضرعلاووا تانتاذلا اهنات

 يلالاو تابيضرملا نوي قئاقللاب نيقفتم نيتك ىلع لوقم ىلك مضسلا انه ل
 . دحاو

 هللاب رقاب هسفن رذاف وه ىذلا وه فوصتلا لا دنع واولا ىنكشو مغلاب ( ىفوصلا (

 باطل دها# ىذلا وه فوصتملاو « قئاقألا ةقيقح لصتم عئابطلا نم صلختت نم .ىلاعت

 ايندلاو هاللا بلطل فوصتملاو ىفوصلاب هسفن هبشي ىذلا وه فوصتسملاو ٠ ةجردلا هذه

 ىلاعت هللا عم نومئاقلا مه ةيفوصلا دينحلا لاق ٠ فوصتملاو فوصلا نم ةقيقحلاب سنلو
 ثيحم ىلاءت هللا عم مايقلا فوصتلا ىرتستلا لهس لاقو ٠ هللا الا مهمايق ميال ثحح

 ليقو « هللا نم ةيهوم هرخا و لمع هطسواو ع فوصتلا لوا ليقو » هللا ريغ هملعي ال

 ه٠ كسافنا ةاعارمو كساوح طفح وه ىليثلا لاقو . رابتخالا كرت فوصتلا دينخلا لاق

 ليقو « دوقفملاب لاغتسشالا كرتو دوبعملب سنالاو دوصقملا بلط ىف دوهجملا لذب لبقو
 افص ىذلا وه ىفوصلا ليقو ٠ عمطلا مهقرتسي ال ىا كلمي الو كلميال ىذلا وه ىقوصلا

 ردملاو بهذلا هدنع ىوتساو رئثبلا نم هللا ىلا عظقناو ركفلا نم ”التماو ردكلا نه

 لع اربادخ نم دشاب مهاد فام ار دوخ لذ دك تينفاآ فوط لقورن ريزلاو ريرخلاو

 نثدب كدو دهن وسكي قوش هك تنس :١ شونخا ليفي . نعاو اني ركيذ .ئادج نحب لجو

 داب عاماب ىركذ اريو هكت سنا ىفوص ليقو . دهن شيب راثباو دهن وسكي لخبو دهن
 ريغب دشاب ىادخ اب هشيمه كن | ىفوص ليقو « .دشاب عاتا اب ىلمعو دوب عامساب ىدجوو

 شيوخ ءدهاشمو دئاريع .ىناشنا ظوظح زا. ىادخ ابو هكت سن ١ ىفوص لبقو ء هقالع
 « ىتورفو عضاوت رد تسا نيمز لث» ىنع ضرالاك ىفوصلا دينا لاقو ٠ دنادرك قاب

 نه ديرملا «تفداي ام ىف فوضت ا ةقردعو ٠ ةيملالا قالخالان قلختلا نع فوصتلا (



 نيخانج ىذ ناسنا ليخم ىف مك اهل ةقيقح ال ءايشا عارتخاو هاذه ىلع سقو عطلا اذه هل
 نيحانح ىذ ناسنا ليخت ىف م .ةروصلاب ةروصلا بيكرت لاب دقو . ريطلاك ءاوهلا ىف ريطي

 زهظي اك نيلوقلا نيب داع سنا الو ديزل ةيئزج ةقادص مهو ىف م ةروصلاب ىتعملا بيكرتو
 ,مومح اهليصفتو يناعملاو روصلا بكرت نيب و اهل ةقيقح ال ءايشا عارتخا نيب ذا لمأت ىنداب

 اهلمع ىبلو ةظّش الو.امون ال اكاد نكست ال ةوقلا هذه نا مث « هجو نم صوصخو

 ةوقلا ةطساوب ديرت ماظن ىا ىلع اقلطم تاسوسحملا ىف اهلمعتست ىتلا ىه سفنلا لب اًمظتنم

 ةطساون تالوقعملا فو ةيلابْلا رودلا ىف اهفرصتل ةليختم ىمست رابتعالا اذهب و ةيصولا

 بفك تلق ناف ٠ ةيلقملا روصلا ىف اهفرصتل ةركفم :ىمست راشعالا اذهب ةيلقعلا:ةوقلا

 ةنطايلا ىوقلا تلق . مهدنع اهل ةكردم تسيل اهنا عم ةسوسحملا روصلا ىف اهلمعتست

 ىوقلا كلت ناطلس ىه ةيمهولاو ىرخالا ىف مسترا ام اسهن» لك ىلا سكعنيف ةلباقتملا ايارملاك

 اهيلع مكحت و اهف اهعزانتف ةلقاعلا تاكردم ىلع طلست اهل لب امتكردم ىف فرصت اهلف

 امظع ازوف زاف دف اهل ةعواطم تراص ثيحب ةيلقعلا ةوقلل اهرخس نث اهماكحا فالخم
 « هيشاوحو لوطملاو فقاوملا حرشو ديرجتلا حرش ىف ام ةدالخ هلك اذه

 بارعملاهسالا ند مسق ةاحنلا دنع . فارصنالا نم لعافلا مسا ةغيص ىلع ( فرصنملا )
 ريغ وا فرصنم اما لوالاف عراضملا لعفلاو نكمتملا مسالا نيعون ىلع برعملا بابللا فو

 ام ىلع نوونالاو ةرسكلا هعنل اضيا ىعملاو عنتمملب ىحسي فرصنملا ريغف ىهتنا فرصنم

 ' ريثزا فرصاللا ريخو ىرماب قرصا تس ميدقلا حالطصالا ىفو + ىربك الا لوصف ىف

 هيف اه بجاحلا نبا هفرع فرصنملا ريغ مث ٠ ميلا باب نم ءايلا لصف ىف ىم مك ىرخملا
 نيوتتلاو ةريمكلا عنم ىف امهطئارش عامجتساو امهعامجاب ناترثؤ» عستلا للءأا نه ناتلع

 لوق ىف اهبلا راشملا ىه عسنتلا للعلا كلتو ريثاتلا كلذ ىف امهماقم مود اهنم ةدحاو ةلع وا

 نونلاو ء بيكرت مث عرج مث ةمحتو ٠ ةفرعمو ثينأتو ففصو و لدع . رعش . ىعاشلا

 باوصلا ىلا اهل ٍبررقت ىا ٠ بيرق لوقلا اذهو لعف نزو و . فلا اهلبق نم ةدئاز
 َ ةدايزب رمشع ليقو ناتثثا مهضعل لاقو راتخلا وهو عسل مهضعل لاقف افالخ اهددع ىف نال

 دازو ريثع ىدخا لبقو ىرثعنقو ىطراك هريغ وا قاحلالل مسالا رخآ ىف ةديزملا فلالا

 تن اثلا مونأ دازو.ةرستع تالا لاقو, رجآ لثم ىف .لضالا ةاعانص .ةزوك ذملا رشثملا ىلع

 باوضلاىلا بيرقت عست .اهناب لوقلاف باوصلا وه رشع اهناب لوقلا لبقو « عملا راركتو
 ىبرقت لوق ةلع ةعنستلا رومالا نه دحاو لك ناب لوقلا لبقو ٠ رشع اهناب لوقلا وهو
 رك ذ نا هنم دوصقملا ليقو ٠ ةدحاو ال اهنم ناتنثا ةقبقطاىف ةلعلا ذا ىتقحت ال ىزاخمو

 فالح فرصنملاو ٠ لهسا مظنلا ظفح نال طفلا ىلا اهل سيرشت مظالا ةروض ىف للعلا

 كلذ افرضنم ريصي ال سانتلا وا ةفخلا وا ةرورضلل نيونتلاو ةرسكلا هنف لخد اش كلذ



 تاجا ةفرصتملا ؛ فرصتملا ٠, فرضصتلا , فيرصتلا

 تاكربلا عمج ىف اذك قارتفالا لبق ضباقتلا هيف طرتسشي هنال قارتفالا لبق دب ىلا دن نم

 ىمحسو ةنودملا مولعلا نم ٌ ىلع اضيا فرصلا قلطيو .« هباقولا حرشو نيستلا نع القان

 «:ناتكللا ةمدقم ىف قش مقو انارضو اهريم سليف معلا اذه بحاصو ء اضيا فيرصتلاب

 سايقهيضتفي ام هتيذب ىذلا ءانبلا ىف لمعت مث هينبت ام نزو ىلع برعلا هنن مل ءانب ةملكلا نم

 اضيا ةمدقما ىف قيس دقو ةففاشلا حرش ىف ىضرلا ركذ اذك نيرغلا لئاسم ىف مك مهمالك

 : و رسلا ع ناس رخا ىف

 اهب الا لصحت ال ةدوصقم ناعم ةفلتخم ةلثءا ىلا دحاولا لصالا ليوحت ) فرصتلا )

 نكرر لد هك دعما درك كانا ىزبيح ىدخش تينا ءاغاب دزنو * قاحرلا ىف دك

 عبط توه ىركيد دشاب هدادن تسد ار وا اما دوب تفاطل تياهنب وا ةدوصقم ىناعمو

 توّشب ىركيد دشاب هدرك عارتخاو جارختسا هل ىتعنص ايو تسياب ع هك دروآ نانج دوخ

 عداج ىف ذك بارق تفاطل هل ىونعمو ىلغفل علان زا دنك" ءالانز ىزي> نأ رد عبط

 ' « عئانصلا

 نم منسق ىلع قلطي ةاحالا دنع فرصتلا نه لعاف'ا مسا ل ىلع ) فرصتلا 3

 ةلثمالا نم كلذ ريغ ىلا ىممو صاو لوهجو عراضم هنم 0 ىذلا للعفلا وهو لاغفالا

 وحن ف رصتم ريغو ادماح ىمسي كلذ هنم ”ى ال ىذلا لعفلاو لوعفلا مساو لعافلا مساك

 ىمحسيو ف رصتم امأ فرذلا اولاق فرالا ماسقا نم مسق ىلعو ٠ تسنبو سدبو تسويه

 ” لضف ىف: "'ىجت و ىرضتم ريغ اماو ٠ ءوضلا لع ةقلعملا ىاوللا ضعف 6 اس1

 مزلي امو بصنلا هيف مزلي الام وهو ردصملا نم مق ىلعو « ةمحعملا ءاظلا باي نم ءافلا

 ثحم ىف: بالللا ىف 80 فرصتم ريغ ىهس هللا ناحببس و ةيردصملا ىلع بصنا| ةيف-

 ٠ قلطملا لودفلا ١

 مدقم اهلحم ةوق هو ةنطابلا ساوملا نم سح ىلع قلطي ءامكحلا دنع 3 ةفرصتملا (ّ

 اهيف فرصتلاو اهليصفتو ىئاعملاو روضلا بيكرت اهنأش نم غامدلا نم طسوالا فيودتلا .
 نينار وذ نانا وطتيرنا نت :ةنووضلاب ةووصلا هنكتق مااا ةتيتصالل دارنا عارتذاو

 «صوصخا عاملا اذه هل صوصخلا نوالا اذه بحاص كالوق ىف مو هوو ميرا دنا وذ وا

 قدملاب ىنعملا نيكرتو «:نوالا اذه: هل ةقادصلا نحانض  كالوق ىف 6 ىنءملابءةروضلا بكزتو

 نأ لثم ةروصلا نع ةروصلا ل.صفتو »# ةرفنلا هذه هل ةوادعلا هده هإ أ كلوق ىف <

 سيل نوالا اذه كلوق ىف كو .هو<كو لجر ريغب وا دي, نودب وا سار الب وايبنا رواق



 ورمل ب ةفششاملا ها كمسسملا هم

 ةسنلاب كلذ. ناكن اف ه قايسلا ىف طخلا ةروص ءاقب عم فوزحلاب وا فورحلا ريغب تناك نا

 لكشلا ىلا ةيسنلاب ناك ناو ٠ ةددشملا ءاخلا حب افحصم ثيدحلا كلذ ىمسي ةطقنلا ىلا

 حرش حرش ىف اذك افرح نيمسقلا ىمس هريغو حالصلا نباو ء افرح ىمس بارعالاو
 اما لوالاو . عمسلاب وا رصبلاب سوسحت ىظفل اما فحصملا ةصالخلا ةصالخ ىفو ه ةخنلا

 انس فيحصتك نآملا ىف اماو ءاحلاو ءازلاب محارم ميلاو ءارلاب محارم فحص مك دانسالا ىف

 ءالاو ةمحعملا نيشلاب اًنيشب ثيدحلا لاوشلا نم اس هعتاو ناضمر ماص نم ثيدح نه

 للصا و عمسف لوحالا مصاع نعي لاق اك دانسالا ىفاما اضيا ىناثلاو ٠ ةيناتحتلا ةانثما
 ىونمماماو ٠ ةجاجزلا عمسف ةجاجدلا رف ناهكلا ثيدح ىف لبق اك نآملا ىف اماو . بدحالا

 هنا تبث ام ديرب ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا انل ىلدي ةرتع نم نحن ىرتعلا ىسوم ونا لاق اك

 ىلا ىلبد ةرامعلا هتسصاو ةلف هنأ مهوتف هس زح ىو هنرتع ىلا ى لد مسو هيلع هللا ىلد

 اقيعض هريصبق * هج أماو نآملا ىف عضولا: نم بيرق فيحصتلاو هدد رح ىهو هنزيع

 »* همالك ىهتنا دانسالا ادهع

 ىذلا فحصملاو نآرقلا مسا ةففخلا ءاملا حتفو داصلا نوكسو ميملا مشب ( فحبملا )
 طخ وه سلو مامالا يف>صم ىمس هيف اره هسفنل هع هللا ىخر نافع نب نامع هذخنا

 دوصقملا نا رهظالا لبقو ء تبان' نب ديز طخ وه لب مهضعب هموت م هنع هللا ىضر ناهع

  ماشلاو ةكم ىلا هلسرا املو ةئسدملا ىف هسفل هذختا ال لماشلا هسنج مامالا فحضم

 مضي فحصملاو ٠ فوقولا ةفرعم لصف ىف ”ىراقلا ريسيت ىف اذك اهريغو ةرصنلاو ةفوكلاو

 00 ٠ فيحصتلا هيف عقو ام ةددشملا ءاطاو ةففخلا داصلا حيتقو' ميملا

 تس تك يشع ردو دنيوك ار در> باتك فرع ردو 0 ةفيحصلا )
 ىراب فرط زا هك ديسرب ملسو هيلع هللا ىلح ترضجح نازا ىرافغ رذ وبا هك تسا لوقنم
 ثيش ترضحرب كلانس لزان تاتك راهجو كم ديدومرف بع | هاك لزان نايك دع ىلاعت

 ترضخ ربو هذ هد مهاربا تربغح ربو هفيح ىس سردا تريضح ريو هفيح ءاع
 كدنص قايل هب 5 ىيطو #2 ناقرفو روبزو ليمحتاو تدرون قابو هب# هد مد

 هللاو هدرك هداز تيروت ىوس ىبدوم ترضح رب هل نازا هفد هد ا هدراهحو

 : ه ىزيزعلا ريسفلا نم ىهسا 0

 ىعح اس اهندو لضفلا اهدحا ناينعم هل ةغللا لع ادع ءارلا نوكسو تلال فرصلا (

 وه ءاهقفلا.دنعو ه .لقألا امهسان'و ضئارفلا ىلع ةدايز هال افرمد تاداصاا نم عوطتا

 ىمس ةضفلاب بهذلا عيبك سنج ريغب وا بهذلاب .بهذلا عيبك سنجم اسنج نقلاب نقلا عب
 هيلدب ىف لقنلا ىلا هيف جامي هنال وا ةدايزلا الا هنم بلطي الو هنيعب عفتني ال هنال فرصلاب



 نامل فيحصتلا د ةغضلا

 ىللاو ىناوالا غوص ىف م عرفلا ىف هانعمو لصالا ةدام ىتتف ”ىنعم ةدابزو ةئيه ثادحاب

 « ىربك الا لوصا ىف اذك  لعفال لصا ردصملاف يهذلا نم

 امنكرحو فورا سر ند جفال ةثايلا ع ةسرست | لها لص 10 الا ا
 نا برقالاو نافدارتم ةغللاو ىه ليقو ٠ ظافلالا ثي ىف علاطملا ح رش ىف ام اهتانكسو
 مظن مسقت ىف حممولتلا ىف اك عوضوملا ظفالا ىه ةغللاو ةروك ذملا ةئيهلا ىه ةغيصلا لاش

 عودص٠و عوصم ىنعع تسا مدا هغاص هك دروأ ى فرص نا ردو ءاا لا

 تسا ناخادنا هتوب رد رز تغل بسحب غايصو غوصو غوص زا اي غابص زا تسا قتشم

 اماو + دنسوت ىقمعلوقنم ار ناو هدش هتحر 1 ريح نه دوش ىب دا قالطا الاحو

 لعف نأ ابوك نإ دوش رداص لعاف زا ىلعف هاكىه هكت سنا لاعفا رب هغبص قالطا هجو

 ديم نأ دز برض نايفرصص لوق زا دوصقم دوب دناون نباو لعاف نازا تسا هدش هتخر

 ء تس لعاف لعف ىضام نامز رد ندز نبا ىنعي شاف رك ذه دحاو ةغص ىشام نأهز رد

 تانكسو تاكرح زا !ر ظفل ىه دشاب هدش لصاح هكدننوك ار ىتديه حالطصا بسحب و

 لوقثم هن تسا قرع لوقئم فرص نف نرد دوصتقمو عضولا دنع فورح ددعزاو

 انثدح لثم ثيدحلا ا ىوري غيص نيثدحلا دنع ءادالا خبصو . همالك ىهتنا ىحالطصا

 ءاهوحنو لاقو انربخاو

 م ءافلا لصف ,-

 لها دز'و .تسا تاك نادر 5 اليد خل تس فيرصضتلاك ءاحلساب ) فنيحصتلا )

 فورح نيخأتو ميدقت هب اي هطقن تايئاو وحم تسا ظفا ىطخ تروص ندرك ر ييغت هيمعت
 ىكدضو فيحاصت ناسا 1 دهاوخ نيعلا باب ىلا صقان رد امعم ظّفل رد مناتح

 هلغش نديادركب هل دوش هدروأ بضرب رد افلا م تسف ا ءاقلي درو قاع |0 ١
 كلم ناح ناو داو نع سس از فض طا 1 ٠ دشك حده حدم زا

 ىلغفلو دروأ ىلظفا نوج سب دروايب سناجتتم ظافلا هكتاسا طرش سين رد ةكارج
 حدم زا دنادركب وا طاق ركأ هك دروأ ىظفل ركآو تسا سدنجت دروا سناحم ركيد

 نياو « مايالا ىف ةزعلا رقوم ٠ مودخم هتاذب انبببح ه رعش ه هلاثم تسا فيحصت دشك حدق»

 نياو « ماث آلا ىف ةرغلا رفوم ٠ موذحم هلاذب انيببح ء تسنبا شفيحصتو تسا حدم ىنعع

 زاحتاو عئانصلا عماج رد نياو دنناو> فحصم ار مالك نيتح نباو دوش ىء .حدق ىنعع
 ركا ٠ ميز وت .تلود نايم ردام . عاارصم . ىسؤاف.دد نأ لاث. ) هتفكاىورسخ
 عمج ىف اذك ددركح ىى وع ميديم ار مثزيمو دنئاوخ با ود طاق نيبغت هب ار تلود

 تاقثلل ىوارلا ةفلاخم اولاق ظاقن رييغتب تسا ثيدح .ندرك ريبغت نيثدحم دزنو ( عئانصلا



 عوضلا ٠ عانضسالا ٠ نفعا تاغانصلا . ةعانصلا ةبا

 سينجل نوج عوبطم ان ىضعبو لايخو ماهاو سينحتو عيصرت نوج دنا عوبطم عئانص
 ٠ عئانصلا عماج ىف اذك ضعب بولقمو فرطم

 لق اذه ىلعو حارضلاىف عقو 5 هشيب ىنعي ةفرخلا لصالا ىف رسكلاب ( ةعانضلا )
 ةفاححلاو ةكانناو ةظانلطاك لمعلا ةلؤازع لاخلا رعلا ىف ةماعلا فرع ىف ةعانضلا

 للا ىف ةصاخلا فرع ىف ةعانضلا مث . ةسرامملاو ةلوازملا ىلع اهلوصخ فقوتي ام اهوحتو

 ةطاشاك لمعلا ةاؤازع لضح ءاوس لمعلا كلذ هنم دوضقملا نوكيو لمعلا ةيفيكب قلغتملا

 ىلا هنف ةجاح ال امم انهومو ةللمعلا ةمكطاو وحنلاو قظنملاو هقفلا زمك الوا نساواغو

 ىحسي هل ةفرطاك راض ىتخ لجرلا هسزاف ملغ لك :لاقن دقو ٠ لاثعالا ةلوازمت هلوضت

 لواطملا ةيشاخ ىف مساقلا ونا لاقؤ . لواوملا ةي_ثاح ىلخلا'نف دافتسي اذكه هل ةعانص

 َلامَعَتَسا ىلع اب ردتقت ةكللع رسمت ْدَقَو : لمعلا ىلع نرقلا نم لصاملا معلل معنا ةغائنصلا

 ذوصقملاو « ناكمالا بسح ةريصبلا نع ارداض ضارغالا نم ضرغ وحنا ام تاعوضوف
 «لالدتسالا ىف م ةدهذا وا ةطاخطا ىف كة ةراخ تناك ءاوس ام فرضصت» تالا تاغوضولاب
 قف ؟ فسد زنإ# آل ةلاردألا ةكتم قلطم رع اهقالظاو مئاق يب لا اذه نع اهقالطاو
 ٠ ىلاحرلا ىف اذك ةيوز ريغ نم ةيراشخالا لاعفالا اهنع ردصت ةيئاسفن ةكلف ةعانضلا

 ةلقاذإلاو نييفلاو ةبالطاساو دلو ناطرللا نع نفل دنع سا تامانصلا)

 نسا ىف طدضلا هجو و ) ةمديعملا نيغلا بان نه ءاظلا لضف ىف ةطااغملا ظفل ىف اضزا “ىجنو
 قاثلاف ليختلا ىنعا .قيدصتلا ريغ رخآ اريثأت وأ اقيدصت دش نا اما شانقلا تامدقم نا
 . وا انش امزح ديف نأ اما ىلاثاو ةناظألا لوالاف اهزج وا انظ ديف نا اما لوالاو رغشلا

 ميلستلا وا ةماخلانف فارتعالا مومح هيفربتمي نا اما ىناثلاو ناهربلا لوالاف ىنَ ريغ امزج
 « ىذزيلل بيذهنلا حرش ىف اذكه ةطلاغملا ىناثاو لدجلا لوالاف الوا مصخلا نها 2

 ليعلابلظ ةفالا ىف وهو نياوعقم ىلا ىدعيو ةعانصا| نم لاعقتسا وه ( عانضتسالا )
 نيعلا ناكؤ اف اعيم نيعلاو لمعلا عئاصلا نم بلطيف انيع عناصلا هعنصي ام عب عرشلا ىفو
 ادي يي غنا_ضلل ناش نا هتيفيكو . ظرلا ةراخا ىف 5 اغانضتسا ال ةزاحا ناك عنضتسملا نم

 اوس عناصلا لش و ةلجر هنريو اهترد اذكب اذك هتفص افخ كميدا نم ىل زرخا الثم

 ٠ سلا لصف ىف ىدتحرلاو زؤمرلا عماج ىف اذبك الوأ نملا ىطعا

 ه6 نيغلا لصف ز-

 انهف قرصتبو ىلسصا ةدام ذخؤ. نا نيفرصلا دنع واولا نوكسو حتقاب ( عوصلا )



 اا عونضملا 1 عنصلا #2 عرصملا د عيرصتلا :

 نه وهو تبرضلا هيفش ةافقم ضورعلا لعد ءاغلنلا دنع فيرصتلاك ) عد رصتلا (

 .بتارص عبسىلا مسقتب عورصتلا ريثالا نبا لاق مظنلا ىف هنايرجن لوقلا ىلع عحسلا عاونا
 لوقك لباكلا عيربصتلا ىمسلو هانعم مهف ىف هسفنم الاقتسم عارصم لك نوكي نإ ىلؤأآلا

 « ىلجاف ىرج# _تءهزا دق تنكناو ه للدتلا اذه ضعب الهم مطافا ء رعش ٠ سيقلا ”ىرصا

 افق ه رعش ء اضيا هلوقك هب اطبترم ءاج ءاج اذاف ىناثلا ىلا جاتحريغ لوالا نوكينا ةيناثلاو
 نوكي نا ةثلاشإاو .. لموك كوخدلا نيب .ىوللا طقس ٠ لزتمو نيخ ىركذ نواب

 نم « نعسش #2 جاجملا نا لوقك رشا مدطوف امهم لك عضو حصل ثيحب ناعارصملا

 ىنعم مهب ال نا ةعبارلاو « ناكملا واخ عم برمشلا ةفخ « ناج رهملا ف حوبصلا طورش

 اسط بعشلا ىناغم ه رعد ١ بطلا ىبا لوقك صقانلا عويرصتلا ىحسيو ىناثلاب الا لوالا

 نيعازرضملا ف ةدحاو ةظفلب خا رصتلا نوكذا ةنيفأ او *« نامز "لا ند عيبرلا ةلّزنع 5 ىناغملاف

 لوةك نيعازصملا ىف ىنءملا ةدحتم اما ظافلالا نال نابرض وهو «رركملا عيرصتلا ىمسيو

 اماو ه ةحرد لزنا اذ هو 5 توملا بئاغو » بوي ةسغ ىذ لكذو ما نعد دنع

 حسسصأف « « اعللمو ةادعلل ارش تآكل 28 * رعدش 5 ماب ىبا لوقك ازاجي هنوكل ىنعملا ةفلتخم

 اهركذ 5 ةفص ىلع اقلعم لوالا عارم هملا نوط نإ ةسداسلاود أعل م نضضرلا ةبادنهلل

 ليوطلا لالا اما الا « رعش « س قل ا "م نس لول لعتلا ىمسيو ىبنادلا عارم تهملا كورا"

 * ادد بدعم اذهو حبصل قلعم لوالا نال 7 1 كاع حايصأالا امو حيصل * ىلا الا

 ىلا لول ريرطقملا عبير صن | ىحسلو هتفاقأ اناا تدبلا ىف عيرصتلا نريد ةعاشلاو

 ءاملاب عررصف 3 دوحملا ند تدع رارقالابو »* بونذلا ند تقدب دق ىنلفا 3 رعسش 3 ساونا.

 لواملا ىف اذك .هيف نحن امم ةجراخ ةعباسلا نا ىني الو ٠ همالك ىهتنا لادلاب ءافق مث
 «]١[ عجتسلا ناشف

 . عئانصلا عن مخ رذو « عد رع رصتلا هيف تيب عيدبلا لها دنع ةددشملا ءازلا حنش ع عرصملا (

 دت_شان راد هيفاقاوا عارصم ود مه 12- ار ىتب عررصم ديوك ىب لرزرخ بفرع رد

 « كتمان علطم ار نا نآلاو

 3 َْق هناس قاس دقو مدعلاب قويه ئش داحا وه نوثلا ةدانو مضلاب ) عنصلا (

 ٠ ةدحوملا ءايلأ باب نم نيعلا لصف ىف عادبإلا

 هج ئارإا ىقتءنص زا ماغن 5 ةينين ءاغاب دزلو 2 مدعلاب قوبسملا بلا وهو ) عونصملا (

 ىدعل هح دنك لم ع ا ناد نا دعاوق ةاعا رم باس ديتلا تيا ناد عبط هك ل

 نيعارصم اذ تيبلا لعج ىنعمي فيس ىلا مسقنملا مير صتلا نال رب مالا نبا ىلع هيأ 0 [ ١1
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 نيرينلا رح دوصقملاو ٠ ةلدعملاب ديقت ةيمرحلا عباصالاو ةقلطملاب ديقت رطقلا ىف ةربتعملا

 حطسلا اذهو ةرئادك ديعب نم ىري الثم رمقلا مرج فصن حطس ناف ناتي رملا اهاتحفص
 عش ام ىه الثم رمقلا ةحفصف سمشلا ىف لالا اذكو رمقلا ةحفص حاسب ىمسي ىوتسملا

 رظنملا ىف امهنم الكنال اذكه مشي امئاو ءرصبلا عاعش طورخم ةدعاق ىلع رمقلا مرج نم

 اهضعب نوطب ةمومضم تاريعش تس اهنه عبصا لك اعبصا ريشع انثا وه ربش نم بيرق
 اعبصا اذك رمقلا نم فدخنملا لبق اذاف عباصالاب ماسقالا ىحس اذهلو ضعبلا روهظ ىلا

 لضم ردقلا يباح هنم دوصقملاف رطق رمقلا مرج نه لبق اذا اماو ىهاظ هنم دوصقملاف

 تففييكتملا لع سقو اعبيم رشع ىنثا هتحفص ماع ةحاسم نكي علرعإ رمقلا ةحفص نم

 ٠ هيلا عجراف ةدايزلا تش ناو اههرجو سمشلا.رطق نم

 0 مظعلا لوط ىف لاصتا قرفت وه ءابطالا دنع لادلا نوكسو حتفلاب ( عدصلا )
 * هحنوناقلا حرش نم دافتسي اذك اتنف'وا ارم 3 يبا شارعلا ىف

 1 2 ان نئازلا رش قرع قاقفلا مدت ( عادصنالا (

 تددو رد كك روهظ عمج زا دعب تساقرف : هيفوص حالطصا رد ( عمت عما عادصا )

 د تك راثّتعاو

 ثدح 5 نع ةرامع ءايطالا دنعو طوقسلا ةغللا ىف ءارلا نركلو شمل ( عرصلا (

 باصعالا عيمج امب جنشتف ذوفنلا نع ىلاسفنلا حورلا عنمب ةماث ريغ ةيغامد ةدس ببسب

 دقو مزاللا مساب موزاءللةيمست هب ىمس . باصتنالاو ةكرحلاو سحلا عنمو امدب» ضابقنال
 نه نيعورصملا نم نال اًضيا ىنهاكلا ضرملابو . نادصلل هضو رع ةكل. نادصلا ماي ىمس
 تثدحا ةمان' تناكنا غامدلا ةدس نال ةماث' ريغ انلق اماو ٠ ناهكلاك ٍبيغلاب ريخو نهكس

 ةدسلا نال ةيوادوسو ةيمغلب ىلا عرصلا مسقنيو . ةتكسلا نع زارتحا ديقلا اذهف ةتكسلا
 اذك هلمتحت ةيومدلا عرصلاو دجوت املق ةيوارفصلا ةدسلاو ه ةيوادوس وا ةيمغلب اما
 'إ 7 هحنوباقلا حرش َّق

 هشازأ تلا هاشم حالطصا ردو دنيوك ار رد ُةَحم تغا رد مجملا 5 0 عارصملا )

 دوي مظن لبق نا نأ هل تسناور رشد و 0-1 لكس م بنلاق زاهح ايو لاق

 عارصم. « هتفك زارد مودو نوناق بسح رب عارصم كي زب هك تسا لوقنم هجزكا
 اخ كن. ار كاخاو ار بآ ٠ مود عارمدم . دنكشلن رس ىذا رس 3 +

 بدهملا ىو ٠ ٠ عئانصلا عماج ىف اذك دنكشي رس ىف رس رب ىزب ىتشح ىن :" مهردو 33

 بتول ار تبب فصن .عارصم هريعو



 طارصلا ٠ عيصالا ١ 1١؟

 لحي الام ببسنلا ارهضو ابين هلعحل ىلاعت.هلوق ىف ءارفلا نعو ٠ اربص اهتزيسغ مسي
 باتك ىف ىدنجربلاو زومرلا عماج ىف اذك تابارقلا نم هحاكت لحب ام رهصلاو هجاكن

 ١ [:1]:* هيصولا
 مه ءاطلا لصف 1

 زب طارص ددش دهاوخ هدز هكياسو هيلع هللا لص ترضخ نأ تفك( طارصلا)
 زيت, طارص هكتسا روهشمو ارت درذكب كى سك لوا نم" مشاب ى نب خزود تقني
 ئظعل رب هك تسا هدمآ ركيد قدح ردو ء ىوم.زا تسا رت كنرابو ري_ثمش زا تسا رت

 لوط دش ا نانج نباو عيستو ئذاو نلثم ىذعب زيبو تسا ننحرم مدح

 زاع نك ؤد رادقم ىضعب رو تسا لاس رازو هاك رادقم ىخعب ري رمش# رد فوقو

 كن زغلب طارصترب تما نوح كسلا نما ه تسا ناعا راوناو لامتا توات رب اس نباو

 ينك ادن دلي راو قافثا تديبس نا تربضح نا نيمار او تسكت دار 0

 نم رتخد هكار همطاف هنو ار دوخ سفن زورما ارت مكيع لاؤس تما ىتما بو

 ناشيا صالختساو تما باب رد ترضخ نا زا تسا ماهها تياغ زا هغلاس نا تسا
 ه5 ثِسا هادبا 0 ثيدح رذو « ملبس لدم مهللا ا نيا زور تارك ليشسر ىاطدح 1

 تمالسٍباط ىارب ترضضح نأ لوقو. مل- لس بر ديوكبو طارص رب دشاب مئاق امث ربهغيب

 ار هقدص دهد كين كييك هل نسا هدبإ تثءدح ندو « نينحم رين لسر زاو دوب دهاوخ

 ٠ ىولهدلا قا دبع خيشال ةوبنلا جرادم يف اذكه طار رب درذك ىع

 ه2[ نيعلا لصف ظ
 جاللطصا ردو»* دو ازييفكتا تغا بسحب [؟]ةدحوملاحّتقو ةريسما مك عبصالا )

 زا مال لصف رد دما دهاو> لظ ظفل رد هحنانج دنيوك ار سا.قه سدس بفصن نايضاي

 ار ود ىه مرج زاو. شمش رطقو رش رطق زا كبب ره سدس بفنصن زينو « همجعم. ءاظ باي
 يرطق نم دجحاو. لك يزجبو ىدنجربلا ىلعلا دبعل هحبرشو .ةركذنلا ىف لاق . دنيوكا

 يا ةيرطقلا عيباصالاو . عباصالا ىمستو ةيواستم ًأزج رشع ىنا ىلا امهمرجو نيينلا

 اراها اعيج نانتخالاو ءا_>الا لع نه برعلا نهو ةأرالا تيبب لها رهصلا. لّدخلا لاق ]١[
 ةوخالاو نيوبالاك مراحملا تاوذو .مراحملا ىوذ ءاسنلا تابارق ىلع لمتشي رهضا ىرهزالا لاقو

 ئوذ نم جوزلا لبق نم ناك نمو ةأرملا جوز راهصا ءالؤهف تالاخلاو لاوخالاو مامتالاو مهذالواو
 وأ هيبا:نم جوزلا .لبق نم ناك نم لك تيكسلا نبا لاقو, + ابضيا .ةأرملا راهصا مهف. مراحملا:هتبارق

 ( هحجصملا) راهصالا نيفنصلا عمجبو نتخالا مهف. ةأرملا لبق نم ناك نمو ءاجحالا مهفر هم ىإإ هيخلا
 بي اثلا دوح الإسراف. نبا .لاقو . رصنبلاو صنخلاك ابيياينا سانس اذكو ةكؤم عيبصالا ال

 ءانبلا ثيلثن عم ةزمهلا ثيلثن تافل رقع هيفؤ ه اضيا ركذي هنا نادنرب ثينأتلا بلاها ىناغصلاو
 ( هجحصا.) ءابلا حتفوب ةزدهلا رسك (متاغل ند روهسشملاو روفصع نازو عوبصا ةرشاعلاو



 روضلا ءروصتاا ةيا[4

 ققحشتف ةطساوخلماك ناتننا نا تسا ترانع ىلا تروصاو.٠ تيدا ثقيقحب ىوبت تاذ

 ٠ ثاغللا فئاطل ىف اذك هلا ءامما قئاق# وا ندوب

 قيدصتل لباقم ملل نم مسق ىلعو كاردالا ىنم# معلا ىلع كارتشالا قلطإ ( روصتلا )
 'ىخن ىنءملا اذه حميضوتاو هيشاوحو ىطق'او ىدضعلاىف عقو اك اضيا ةفرعملاب مهضعب هيمسيو

 دق ىتنملا اذهب روصتلا مث . مكهلا ظفل ىف اضيا قبس دقو فاقلا لصف ىف قيدصتلا ظفل ىف
 تتاكلاوناسنألا روق ةسن الب اددعتم نوكي دقو ناسنالا روصتك ادحاو اروصت نوكي.

 ةيفاضاو ةيفيصوت نيمسسق ىلع هو ةماث ريغ ىا ةيديقت اما ةبسن عم اددعتم نوكي دقو
 ايف كلشي ةيرتخ اماو برضا كلوقك ةيربخ ريغ ةمان اماو. ديز مالغو قطانلا ناويخلاك

 ةيطرشلا ءازجا اماو . مكحلا نع اهولط تاروضتلا نم كلذ لكن اف حوجم وا

 اهيسأرب ةيضق اسبنم لك رابتعاو طرششلا تاودا فذحب اضرف الا اضيا مكح اهف سيلف
 ةسرعلا لها بهذم فالخ ىلع اذهو هنم ةسرقلا ةوقلاب لب لمفلاب اًهدصت سيل اهك ارداف

 قيدضتلاو روصتلا ىلا ةمسقلا دروم وه ىذلا ملا 6( ةدئاف )١دانسالا ظفل ىف قبس 6ك

 ىلع فقوتي لب روضحلا در هيف ىنكي ال ىذلا ددجتملا علا وه قطنملا بتك حماوف ىف
 تامواعملا ناف كانه دوصقملا وه ذا ىلوصحلا معلا هل لاَّسو كرذملا ىف كردملا لاثم لوصح

 روضحلا درحي هبف كي ىذلا ىقارشالا معللو هل لمماشلا لعلا قلطم ال هنعز واح ال ةيقطلملا
 ملالاو ىروضحلا ملا هل لاّغبو انسفناب انملعو ةقرافملا تادرجلا لعو ىلاعت ىرابلا كك
 قيدصتلاو لقعلا ىف ىثلا ةروص لودح وه روهتلا ذا قيدصتالاو روصنلا ىف ململا صحت

 انساب انملعو اهسشان تادرحلا ملعو ءايشالا عيمجم ىرابلا لعو اذكه اروصت ىعدتسي

 قارشا حرش ىف اذك اهدصت الو اروصآ نوكي الف ةرود لوص# نوكي نا ليحتسي

 000110114 ٠ رسل رامملا عا ىويضقملا رمألا لع اهيا روضتلا قلو : ةيكملا
 روصتلا ىف داحتا امهني نوكي ناب ىلقع اما عماملا هلوق حرش ىف لصولاو لضفلا ثحب ىف

 تامولعملا ىلع تاقدصتلاو تاروص:ا قلطت ام اريثك ذا روصتملا مالا ىف ىا لا

 لبضصف ىف قبس دقو دنمان ار لي ءاغاب دزن روصتو « همالك ىهتنا ةشدصتلاو ةيروصتلا

 , ةمحعملا ءالا باب نم ماللا

 وناو. دمحم لاقو حارمصلا اك رسخ ىتممي ةغللا ىف ءاهلا نوكسو رسكلاب ( رهصلا )
 مجد ىذ لكاضيا هيف لخديو هسرع بناج نم مرحم محر ىذ لك صخشلا رهص ةدنبع
 راهصا لكلا ناف هننا نم مر محر ىذ لك ةجوزو هنبا ةجوزو هسا ةجوز نم مرخم
 نم مرح محر ىذ لك مهف ع ىف رامصالا نا, ىناولجلا:مامالا ركذو ٠ ةيادهلا ىف اذكم
 الو اهماو:اهوبا الا هبف لخدب الف. انفع ىف اماو اهريغو اهوخاوءاهوبا لخديف هنارمعا



 هيو ةروصلا

 دروسا ٠ نايدق ىلا 4 ةراونملاو . نيعلا ةمكح ح رش ىف م لعفلا ىلا ةوقلا نم هلحم هب

 لصتملاو ةيرادقملا ةعيبطلاب اضيا ىحسيو ىلوالا ىلويهلا ىف لاخلا هولا هو ةيمسج
 لتصتملا ثلثلا تاهحلا ىف دتمملا هوجلا هو :دتمملا ضالاو داذتمالاو ىرهوجلا لاصتالاو

 ةمكحلا ةيادها ميدقلا حرمشلا ةيشاح ىف دنسلا ديسلا هركذ امل فانم اذه لبق ءهسفن ىف

 ءزج ةيمسجلا ةروصلاو لك م.لا ناف ثاثلا تاهجلا ىف دتمملا هوجلا مسجلا نم نا

 ه حرص ام هريس سدق هدوصقم ناب قيفوتلاو ءزلا موهفم نيع سيل لكلا موهفمو
 ىنءا ثلثلا تاهجلا ىف دتمملا يهوجلا وه ىأرلا ىداب ىف مسجلا نا فقاوملل هحرش ىف
 نوالاو حا_بلاك مسللا ضارعا ضعب كردا اذا سحلا نا ههجو و ه ةافانم الف ةروصلا

 وهو سابق بيتر“ ىلا رقتفم ريغ امكح ثلثلا داعإالل لباق ىهوج دوجوب همكح ىدا

 لاخلا ىهوجلا ىهو ةيعون ةروصو ٠ ىأرلا ىداب ىف مسجلا ىهو ةيمسجلا ةروصلا نم ىنملا
 لكىف قار>الاو ةءاضالاك هرانآل أدبم مسجلا ىف لخاد ىهوج ىهو ةيناثلا ىلويهلا ىف

 كلذ ىف ابرق الخدم اهل نا ىنمي اعءاونا ماسجالا اهب فلتخن ىتاا ىهو ىعون مسج

 اهنوك راشعاب اضيا. ةعيطلاب نميستو كلذك اضيا ةيمسملا ة:روصلا نا درب الف فالس |
 مامالا !اهايسو ربغلا ىف اهريثأت ناتعا ابضيا موق ىعستو ناشادلا نو لاو ةكرشلا ا
 رووشملاف نويقارشالا اماو نوؤاشملا اهنا ةيعونلا ةرو_صلا مث ءاضيا ةيعيبطلا ةروصلاب
 ةياسجلاب ةٌماقلا ضارعالاب ماسجالا ىف زياقلاو ةطيس ةيمسج ةروص مسجلا نا .مهدنع

 حرش نم دافاسي اذكه" هب مئاقلا ضرعلاو ةروصلا نم بكرت مهدنع ىعون مسج لكف

 ىمسيو ةيهاظلا ساوملا ىدحا كردن نأ نكم ام اهندو ءاهرغو هيشاوحو ةمكحلا باذن
 ىقادحو لبق ىف ةئيه لك بنمو ءساولا تام ق رك تام لح ملا هل 07

 ىحسي روصلا كلت لحمو ةيراشعا وا ةيتاذ ةدحولا تناك ءاوس ىا راعالاب وا تاذلاب

 ف مكلا لها روط ىلع ةروضلا عاوناو ه مالكلا بيذ# ىف اذك مسجلاو ضاينل ةدالل

 ةئرهااك لعفلاب ”ىشلا لصح هءام اهنذو ) ءاطلا باب نم نيعلا لصفىف ةعببطلا ظفل ىف 'ىحن

 تاعطقك ةوقلاب ”ىثلا هب ام ىنمي ةداملا هلباقمو تابشنخلا عاتحا بيسب ريرسسلل ةلصاخلا

 ةروصاا ىو ]١[ ضءب عم اهضعب عضو و لاكشالا بيرت منهو ( ىناجرجلا ىف اذك ريرسلا
 ةروصلاقتف [؟] ةدوسح تسل ىتلا ىناعمللا بدترت ىلع قلطن اهنا اهتهو.. لكش لكل ةصوصخلا
 حالطصا رد قحترودو ( «ءاقبااىنا تايلكىف اذك [:] باوجلاو لاؤسلا ةروصو ةلئسملا

 ندوب ققحت» ةطساوب سو هلا و هيلع هللا لص تسا دمحم سدقم تاذ زا ترايع .هيفوص

 ْ ( هححصملل ) اهبكرت فالت> او ' ]١[

 ( هححصمل ) ايسانتو ايكرتؤ اًضيا: اييئارت قاعملل ناف [؟]

 ( هححضا ) :اذكو اذك ةيلقعلاو ةيباسحلا مولعلا روصو ةعقاولا ةدوصو .[؟]
 (ه4) : © فاشك» « ثلاث )



 ةروصلا حب

 ..زيممل هتزجوا هناذنيع ناك ءاوس هريغنع“ىشلا هيزيهام ”ىثلا ةروصنانم ةولصلاعضاومو

 اذك لاخلا ةروصو اذك ةلئسملا ةروص لاقيف ىناعملا ىف قلطي ةثلا ىف كلذ قلطي اكو
 سل ىلاعت لاق م ءايثشالا نم هادعام ةلثامم نع ةهزنملا ةدوصحخملا هتاذ ام دارب ىلاعت هتروصف

 -:ةنعاا هلصاحو. نخدلا ف زيمتملا كولغلا ىا:ةنهانلا ةؤزوضلا اهتموأ ..-همالك ىفتنا ”ىث هلتك
 .ليق اذه ىلعو ىنهذلا دوجولا ثح.مىف فقاوملا حرش ىف ىنهذىا ىلظدوجوب ةدوجوملا

 .ىلعو روص نهذلا ىفو نايعا جراخلا ىف ءايثالا ناف نهذلا ىف 'ىشأا زم هب ام ةروصلا
 فذح دنع هنم ْذخْؤوَي ام 'ىشثاا ةروص ىناولْحلا قداصلل هتيشاحو نازيملا عيدب ىف عقو اذه

 هل دب الف لقعلا ف للداح وه ام لك نال اهنم دب الذ ةينهذلا اماو ةيجرالا ىا تاصخشملا

 ٠. ىلازاتفتلا ةمالعلا هيلع صن تامولعملا رئاس نع زياتم هلا ةرورضض ىلقع صخشت نم
 اساسا روع بو يت كيابل يس قارفلا الا وعلا اذنه *نيعلابخووضقملاو
 :ةروص لوا ال فيرهتلا نا لبق ام دز الف تدجوو هاكما ول تاسخشملا فذح

 ثيحنم تايلكلا ةروص اذكو تايلك ىه ثيح نم لب تاييزج ىه:ثيح نه تايئزجلا
 .ةروصلا نوذخأب ةمقرقحلاب ءايشالل ىنهذلا دوجولاب نيلئاقلا نا ملعا « ىهتنا تامودع» ى
 .ةيزج وا تالوقعملا روصك تناك ةلك ةينهذلا وودصلا نولوشو ملعلا فيرعت ىف ىنعملا اذهب

 روصلا ناف مزاوالا ىف اهل ةفلاخم ةيهاملا نفت ىف ةيجراخلا روضلل ةيواسم تاسوسحملا روصك

 .لكشب لكشتملا ناف ةيجراألا روصلا فال اعم اهلولح زوحيف لولحلا ىف ةعناتم ريغ ةيلقعلا

 لولحلا ىف ةنواءتم ةيلقعلا رو_صلا لب لوالا لكشلا عم رخآ لكشب هلكشت عنت صوصخم

 اذاو ادج اريسع قئاقحلا نم ”ىثا اهزوِصت ناك مولعلا نع ةيلاخ تناكاذا سفنلا ناف

 نم كلا لح اهاو + اقاقنا لبو قالل اهدادعتسا دز مواعلا ضعس تفصتا
 :ضرالاو تاومسلا ليت ىلع سفالا ردقت كلذلو  اعم ام ةريغصلا لحم ىف ةيلقعلا روصلا

 ,لحن ال اهنم ةميظعلا ناف ةيداملا ةروصلا فالخ اعم ةدحاولا ةرملاب ةريغصلا رومالاو اء.

 .ةوقلا نع لوزت ال ةفيعضلا ةيفكلال ةيلقعلا ةروّصلا اضياو. اهعم ةعمت# ةريغدلا لحم ىف

 ةيلقعلا ةروصلا اضياو ةيجراخلا فالخب اهف ةيوقلا ةيفيكلا ةروص لوصح بسبس ةكردملا

 مش ىلا ةجاح ريغ نم اهعاجرتسا لهس تلاز اذاو اهلاوز بح ال ةلقاعلا ف تلصح اذا

 . نولئاقلاو ٠ ةيجراخلا ىالخم ةيلك ةللقعلا ةروصلا اضياو ةيجرالا فالخم ذيدج بسك
 فيرعت ىف ةدودصلا نوذخأي زاولا بسحم لب ةقيقللا سحم ال نهذلا ىف ءاششالا دوجوب

 امناذب ةماق مآ ىو. ةنجراخلا ةروصلا امو ) انضيا معلا ظفل ىف ”ىجحو لوالا ىنملاب غلا

 .ىتلا ةروصلاك ةيض رع ةرؤدضلا تناكنا نهذلا ريغ لخع وا ةيرهوج ةروصلا تناكنا

 ثيدح ىف م ةفضلا ىنمم *”ىجحن اهنا امو. ةيجراخلا ةروصلا نه ةازملائف ةمستم اهارت

 :جرخم نا هنأش نما نهوَج اهنمو (اقبلا ىلا تايلكىف اذك هتروص ىلع مدا قلُخ هللا نا :



 ةاذآ ةروصلا ٠ ءارفضصلا ه ةيرفدالا

 دقو .راعسشا ىف تارغصملا عم ءارعشلا نضءبو ) ٠ بايللاو ةفاشلا نم باطي لصفتلاو

 .هده ىهو داحا

 روش

 ديدخ ىف ميشو ما كليوخ هادبور ىف كيسم نم طرقت .

 ديعبس ى.:ريق ما كهبحو « ايحيضاا ىف عميوللا كايذ و

 !ه ديسالاك ةويطسلا بني ( ع ىف ف ىبي لب .ىط

 ديقلا ف بقلب وسلا وهنم لو .ابححلاو ةكي لسا قاوم

 ديه_ث ىف ريس هنّظ ور ه ريت هل  ىمللا.ليسيعم
 سراف لها حالطصا رد اما ) (.نعلا ةحفن نم ثلاثلا بايلا ىف تاالا :رخآ ىلا اذكه
 هان ريغ دست فاك اى[ تنك قانا طايبفلا نحاول ردك تسمن فاك رضينا ١
 شدق . ىكلاس درخ ةتفيش بارخ متشك ٠ ىعاير « تسا عقاو تايبا نبا رد هئانج

 نشكفام وج ىور رب ..ىكمشج خوش ىبل كش ىتيريش ٠ خجلا كزان هجو ىكلاجت
 ( ٠ عئانصلا عمج ىف اذكه . ىكلاخ كشم زا

 نع ةدعقلا ركنا اولاق رفصالا نب دايز باحضا جراولا نم ةقرف ءاغان (ةيرفصالا (

 زوو محرلا طقسي الو نيكرشملا لافطا رفكب الو نيدلا ىف مهل نيقفاوم اوناكاذا لاتقلا
 الثم لاقف اه الا اهحاص .ىمسال دنحال ةبحاوملا ةيضعملا اولاقو لمعلا نود لوقا ىف ةيقنلا
 لاش موصلاو ةولصلا كرتك هتءظعل هيف دخال امو رفاك لاش الو فذاق وا ناز وا قراس

 نود ةيقتلا قاد ىف مهل نقلا لا نفاكتلا خم ههنا نم ةنوملا جوانا قيقوح فال اليل
 « فقاوملا خرم ىف اذك ةينالعاا واد

 ريس ىف م دنشاب درز ىاهطخ ورد هك تسا ةماح نيثدحم حالطصا رد د١ ءارفصلا (

 / ىمو دنبوك زين هخلت ارنآ هكتسا ىطاخ مان ءادطا دزنو ه ىراخلا حرم ةمجحرت ”ىراقلا
 ةعبرا ىهو ةيعببط ريغو . داح فيفخ عصان رمحا ىهو ىيبطلا مدلا ةوغرك ةيعيبط ه٠ ناوسق

 ِثلاثااو ابضنا هنحملا ءارفصلاب ىفسلو ةجحنا ةرملا قاثلاو ءارفصلا ةرملا لوألا فإ

 اآذك ةيراحتإلا عبارلاو ءارفصلا ةرملاو ةقرتحلا ءارفصلا نم ةكرم ىهو ةساركلا ءارفصلا

 ٠ « هحرشو هجئوناقلا ىف

 ةيفيك ينم . .ناعم ىلع قلطت مهريغو ءامكلا فررع ىف واولا نوكسو مغلاب (. ةدوصلا ر)
 ليختملاب هيبشلا لاثماو حبشلا ىهو ةروصلا ,ىذ ةدهاشمل ةآ ىمو ةلا نه لقعلا ىف لصحت

 وا ةجراخ ةراوض ىح سو ج راخلا ىف ناك جاويس اقلطم "وعلا هب زيك ام ايينمز» +21 ملا ف

 دجاسملاٍب اب ىف جرباصملا حبش ىفىضاقلا هرك ذام هجيضوتو .ةينهذ ةروص ىمسيو نهذلاىف



 رغصملا 5 ىرغصلا 5 رغمالا 5 ريغصلا . هبا ٠+

 هجوب ريبغتلا ريتعا امناو هام رييغب .ناهربلا ىتهدقم نم ةمدقم ةحئتنلا لعج ىهو ىنعملا ةهج

 . ةجنتالا نيع انهه ىرغملاف ةكرح هذهف ةكرحةلقنلكو ةلقن هءذهانا وةك سابتلالا عقيل ام

 انلق . اساءق نوكي الف رخاآ الوق نؤكت ال ذئح ةجيتنلا نال ةروضلا ىف ءاطخ اذه لْيقناف

 ىل]دلا ةمدنقن فقؤ“ ىرخا ةرابعب ايضيا لاشو ه٠ ظقللا ىها_-ظ ىلا ارظن رخا لوف وه

 ىتهدقم ن٠ ةمدقف اهدح | لعج اذا ةفاضتملا رومالا ليمقلا اذن نو . ىعدملا ثوثىلع

 نا با ىذ لكو .باوذ.هنال نبا اذه لثم.امناهرب نه ةمدقم ةجيتملا لم ناك ناهرب

 فئون ام وهو ىرود سابف لك اضيا ليبقلا اذه نمو ةجيتنلا ةوق ىف, ىرغصلا نال

 ةرداصملا لعجم ن.٠ مهو هبسارع وا ةيثرع اما هحتلا تو ىلع هيتم دقم ىدحا توش

 ضخ ةمسن تح اما ةروبصلا ىف ءاطلا ناب الئاق ةرو_صلا ةهجر ن٠. ءاطخلا لببق نم

 ىلا تامدقملا ةمسن بسحم اماو جتنم لكش ةئره ىلع نوكي ال نا وهو ضعب ىلا تامدقملا

 دافتسي آذكه بواطملا ىلع ةرداصملا وهو تامدقملا ريغ الوق مزاللا نوكي ال ناب ةحّتنلا
 ىلع ةرداصملا لقو ٠ ةلطلاغملا ثحب ىف ىتازاتفتلا دمسلاو دنسلا ديسلل ىدضءلا ىئاوح نم
 ءدج ,ىعدملا نركب نأ ىاث)و . للدلا نيع ىندملا نوكي نا لوالا .هجوا ةعيرا بولظملا

 هيلع افوقوم نوكي نأ عبارلاو «ليلدلا ةم هيلع افوةوم ىعدملا نوكي نا ثلاثلاو «ليلدلا
 ةنودملا مولعا| ىف ةروك ذم تامدة٠ ىلع تارداصملا قلطت دقو ٠ ىهّسا ليلدلا ءزج ةح

 « ىدابملا ىنعم ناس ىف باتكلا ةمدقم ىف قبس دقو كيكتنتو راكنتسا م. تقولا ىف ةملسم

 ( . ىناجرحلا ىف اذك هلثم .لعف ىلع مزعلاو بنذلا ىلع ة.ءاقالا ( زارتضالا )

 نع م5 قاقت_ثالاو ماغدالا نه مسق ىلدع قال ميركلاك همحعملا نيغااب ) ربخصلا (

 . «٠ امهحم ق

 ىلع قلطي نييقطاملا دنعو قاقتشالا نم مسق ىلع قلطي ةسرعلا لها دنع ( رغضالا )

 باب نه لادلا لصف ىف اضيئا دحلا ظفا ىف قبس دقو ىنارتفالا سايقلا ىف بولطملا عوضوم

2 : 

 ىلعو ةلخجا نم مق ىلع .قلطي ةيبرعلا .لها دنع وهو رفنضالا كنؤ» (..ىرغصلا )
 هدا ظفاىف اضيا قس دقؤ رغضالا اهيف ىتلا ةيضقلا نه نييقظنملا دنعو ةاصافلا نم مسق

 هيف ديز ئذلا ظفللا وه نيفرصلا دنع ريغشتأا ن» لوحفلا مسا ةنيس ىلع ( رغب )
 بائالا نه دافتسي اك اضيا زيقحتلاو ريغصتلابو اضنا رقاب ىمسيو ليلقتلا ىلع لديل ”ىث

 ريغصت ليجرف اضيا ميظعتا زيغصتلا 'ىجعدقو ءلوعيعفو لعيعفو ليمف هغيصو .ربكملا هلباَعو
 اننضيا ميخرتلا نيقحت ىيسيو هدئاؤز قذحب نغصي ام .مخرتلا نيفضتو . نبكم وهو لجر



 هب. ب ْ : ةرداصملا . ريدصتلا

 مهسأ 5 تيطو ايقس لثم ردصم ةيسابق نازوا زا جراخو ردصم ىنعي تسا ىم-ا مراهج

 ردم قدا تينا قنعا 5- ٠ تسا رايسب برع مالك رد مسق نياو تسا بايتغاو ىتس

 اوك دن طور د: نبأ. مركمو ف رسام .قثم ةثيوك ا ىئض ودخل ١) مي ردصم
 هجوهفم ىف ةكرتشما كيبل :.ةزوك اذما ةسقعا مانيقالا نا كش لوقل ٠ هماللا تا لعا

 هلماع هانعم نوكي ظفا الوا ركذي ثيح ميسقتلا بأَد وه اك ردصملا مسا هيلع قلطي ماع
 عوضوملا ظفللا ىه ىتلا ةملكلا ميسقت ىف ىرت اك هماسقا هدعب نكذب مث ماسقالل الماش
 . مسا ظفا هيلع قلطي ام مسقت ميسقتلاب ديرا انهف فرحخلاو لعفلاو مسالا ىلا درفم ىنءل

 .ةلعلاو ببسلا لوصالا لها. مسق مو اهريغو ةرصابلاو' ةيرراحخلا ىلا نيعلا مسق م ردصملا

 ١ ' د ءامهها نا يللي اذكه ةنيعملا ماسقالا ىلا

 اضيا ردصلا ىلع زجعلا در ىمسي و ةيونعملا تانسحلا نم عددبلا لها دنع ( ريدصتلا )
 ..ةرقفلا لواىف امم نيقحلملاوا نيسناحتملاوا نيرركملا نيظفللادحا لعجننا ثنا! ىف ءوهو ٠

 نسناختلابو ىعمو اظفل نادحبملا نرركملا دوضقملاو. ةرقفلا اف شد الا
 نوكف قاقشالاهيشوا قاقتشالا امهعمجم ناذللا نسناحتملا نيقحلملابو ىنعمال اظفل نادحتملا

 '.. هاهم نا قحأ هللاو سانا ىنحمو وحم نرركم ناظفللا نركي نأ لوذا ل0
 .قاثلاو لاؤسلا نم لوالا لئاس هعمدو عجرب ميثللا لئاس وحن نيسناجت:٠ اوكي نا ىناثلاو

 نا عبارلاو ءارافغ ناك هناك ر اورفغتسا وحن قاقتشالا امهعم# نا تلاثلاو . ناليسلا نم

 ىا امدحا نوك نا مظنلا ىفو ٠ نيلاقلا نم مكلمعل ىلا لاق و2 قاقتشالا هش امهعمجم

 رخآ آلا ظفالاو تببلا رخا ىف امه نيقحلملا وا نيسناحتملا وا نرركملا نيظفللا دحا

 ماسقا ةعبرا وهف ه ىناثلا عارصملا ردص وا هرخآ وا هوشح وا لوالا عارضملا ردص ىف

 . عارصملا ردص وا هزحت ىا هزخا وا هوشح وا لوالا عارصملا ردص ىف رخ آلا ظفللا نال
 هش وأ اَهاَقَدثا نامءاشتم وا ناسنا>ّتم وا نارركم اما ناظفللاف ريدقت لك ىلعو ىااثلا

 حافلا بحاتص' ريتعاو « ةعبزالا ىف ةيبرالا برضب ةلضاس ست هنن مايقالا 03 |
 . هماع ىف , عش : وحن قلاثلا عارصملا وقح ىف. رخآآلا ظفلا) نوكي نا وجو را

 ىئحالو * نيرشع ماسقالا غعومج رتصي اذه ىلعف ء رمتشم رهتشم هدهعو ههدهزو ةملحو

 قاثلا عارصملا وثحل ةرادص ال ذا ردصلا ىلع زجعلا درل هنف ىنعم ال ذا ىلوا هكرت نا
 -ةراهص لوالا عارصملا وكل ناكول هناب هنع باج دقو « لوالا عارصملا فالخم الضا

 نم دافتسي اذكه لمأتن هيلا ةسنلاب ةرادص اضيا ىناثا عارصملا وشل ناكل هيلا ةبسنلاب

 ٠ لوطملا نم بلطي ةلثمالا ليصفتو لصاوفلا عون ىف ناقثالاو ىلاو لواملا

 ؛ ن» هتالام داطخ ناهزبلا ىف ءاطقلا نم مسق ىلع قلطت نظنلا لها دنع ( ةرداصملا )



 ردصاملا مسا م 9.٠ ب

 لوعفملاو لعافلل وا مايقلاو ةكرحلا نم ةمئاقلاو ةيكرحتملاك مزاللا ىف طقف لعافلل اما
 مهلوق ىف ةيبرعلا لها عاستي هرابتءابو ىلعلا نم ةيمولعملاو ةيملاعلاك ىدعتملا ف كلذو.
 نيتئيهلا امم نوني لوهحتلل اردصم نوكي دقو مولعملل اردصم نوكي دق ىدعتملا ردصملا

 لامعا لب ةد لئاق. آل اكرتسشم ذهتم قدصم لك ناكل الاو رباصملاب للصاملا ابعم اه

 ةيشاح ىف ىلا لاق اذك هانعم مزال ىف *ىثلا لامعتسا ردصملاب لساخلا ىنعملا ىف ردصملا
 روفغلا دبع ةيشاح ىف ميكا دبع ىولوملا لاقو ه ديقعتلا ناين.ىف ةحاصفلا ثحب ىف لوطملا“

 لعفلاو رخآ قلعتم وا لعافلا ىلا هتبسن رابتعا ريغ نه جذاساا ثدحلل عوضوم ردصملا

 ىبم وهف لعافلا ىلا بوسنم هلا ثنح نم زيتعا ناف اعضو ةيسسنلا هموهقم ىف ذوجأ»

 ربتخي مل اذاو لوعفملل ىتبم وهف رخآ قلعتم ىلا بوسن» هلا ثيح نم ريتعا ناو لعافلل
 ةلوقم' ن٠ ىردصملا ىنءملافامهني كرتسشملا ردقلل نوكيو نيينعملل المتحم ناك امهن» ”ىش

 هيلع ةيترثملا ةراقلا ةئرهاا ود_صملاب ىلصاخلاو تاذلا راق ريغ سما وهف لاعفنالا وا ىل.فلا

 رثالا دج دويتلا : يلو نك اكلم رادبتملا# لساحلاو ةداوتنا ىردفملا نمل الاثم ىنطعاف -
 رداصملا غيص نا لبق ام نا رهظ دقف ٠ برضلا ىلع ملالك ىردصملا ىنءملا ىلع بترتملا

 نوكك لوءف.لل ةفص وه امو لعافلل ةفص وه ام نيينعلل اهنوكو هب ماق املاالا عضوت ملا
 ىآ ةورقلا ع يوكو. ند هدنتزا ىأ :انزاضأ ثلا نوك ىا ةسراصلا قع .برضلا:
 اذه رهط دق قوتنا هنحب لئاطتال مالك لبلد نم: هل ننال نيش دز :ىآ انورضم هوك

 1 : م لماك اسيا وللا رك دام داف

 حرشردو ٠ لعفلا. ىلع ىراخلا ريغلا ثدحلا مسا وه قيس امي دافتس م ( ردصملا مسا 5

 سم للساح فنصو لوا ٠ تسا مسق جا ردصم منا مكن! روك ادع ىدتيسهف ناسص باصن

 ردصم لضاح ار مسق نياو تسا نثأب نأ الك ىرابصم_ىتعم. ب بترتمو واب مئاقو ار لعاف

 لثم دننك قالطا ىنمم نبا رب: ار رداصم عيمجو تسا روك ذم حولت رد هجنانج دنبوك زين
 قرفو م, .ىئرداصم 'ىنعم مودو تسا ىحسا ”ىنعم لوا ندوب اورؤ.ىناور ىتعع زا +
 ظافأا ضعي ردو تبا:يهاطظ ىنءو بسح ظافلا عيج رد ردصصم لصاحو ردينصم نام

 قالطا زبن ار ردصم لبصاجو ندرك اف حت و رادرك اف رممكي .لعف .لث» زين ظفال بح

 حرش زا هانح قواخم ىنعع قاخب لثه لعف قلعتم قعد ليوعة داو رددصم رب بتنك

 بجاح نبا ىلاما رذ هنآ .تسا ناب بيرقو ددرك ب دافتسم دابع لاعفا ثحب رد دئاقع

 دوش هدروخ هنآ ىنمع نوج لك ١ لثم ددرك ىلعف ”لإسو هكىبسا تساروكذف .
 داكوتا فلست لإ رتتعا نوووح ندع مزود ددوك ردصم مسا ارب وا دباب لامعت-ا

 دلتا يرش لبو لا قشم ورا لثف رك ردصم_ ىمع ليمكتلم نيسا ىلا مود
 ءاتسا روجفلا متنا هكراخ لثم هفرعم ردصم مويس ه تسانروكاذم بجاح نبا ىلاما“



 هيما 0 1 لدتلا

 لعفلا ىلع ىراخلا ثدحلا مسا ىلعو « ءاسفلا باب نه ماللا لصف ىف 'ىجيو العفو اناثدحو

 ثدحلاب دوصقملاو ٠ ةدلخلاو ةدلجلاك انمضت وا برضااك ةقاطم ثدحلا ىلع لدي مسا ىا

 ردصملا ىلقو ىضرلا ىف م لؤطلاك ردصي مل وا برضلاك هنع ردص ءاوس هريغب مئاَقلا ىنملا

 فاو شكلا رمشلا ىف .لئقناك ) :نوالاو ءاجاق وأ نودلاو :كدذلا نيسزاقل ةامانط رطل لى نا ذب

 اوداز مهضعبو ٠ نتا ند شيسراف رخآ . نثور دون رك تسا ىمسا ردصم ه رعشم
 ناخ ةلكو هِقر ىمع نذر 216 نا هنون فذدح دعب ىضاملا للص نا وهو اديق هبف

 فصلا ءانعم دوسالا نا ليقامو ( ةيسرافلا دعاوقلا لئاسر ىف اذكه فور: دإب مسا

 لءفلاب دوصقملا ذا ةهشملا ةفصلاب هدح ضقتنف ندوب هايس ىتءي ال ضايسس ىعع داوسلاب

 توبثأا ىنملل ةءوضوم ةههشملا ةفصلا تناك امل هلا باوحلاف ثدحلا وه هقبرعت ىف عقاولا

 ىرد_طملا ىنءملا ناب قرفلا مدع موزلو ناولالاب ضقنلا درب الف ددحتا ىنعم | 0ع خاسنا

 درت الف هريغب 7 هنأ كح نم اء رغإ مئاقلا ىف لا دومقملا نا ىلو امو ء ردصملاب لصاخلاو

 ناكولو فن 5" ىلا هيلع صأ ردصملا موهفم ىف يع بسلا ةيسنلا نال معوتف ناولالا

 ةيئايضلا دئاوفلا ةيشاح ىف ميكحلا دبع ىولوملا ركذ اذك لعافلا ركذ بجو كلذك

 ءاوس قاقت_ثالاب هب هقلعت مهحالطصا ىف لعفلا ىلع هنايرحب دودقملاو ٠ لعفلا فيرعت ىف
 بهذم وه 5 نيكملاب وا ناورصللا بهذم وه ام ةنم اًقَتشم ردضملاو اقتشم لعفلا نك
 هتانكسو هتاكرح ىف ايا هتثزاوم وه مهدنع لعفلا ىلع لعافلا مسا نايرج نا اك نييفوكلا

 ادم يا اه>اضص اهفوصوم لعج اهفوصوم ىلع ةفصلا نابرج نا مو ىضوزعاا نزولا

 هلم ىف رومشم 0 ةثثلا نه لكو افوصوم وا اهل اعويتم وا الوصوم وا لاح اذ وا

 رثل ديف هنم قتشم لعف هلام لعفلا ىلع ىراخلا ثدحلاب دوصقملا») . فيرعنلا ىف ةبارغ الف

 ةدساجو ايسولج تسلج لث. هددع وا هعونل اناس وا' هل اديك أت لمفلا كلذ دهب وه
 روك ذ ريغ وا روك ذم 4 هنم قتشم لعف هل سيل ام لعفلا ىلع ىراحلا ريغبو وي يس

 نال برضلا نم اءاونا تبرض كلوق ىف اعاونا وحم هل اناس وا هل اديك أت هيلع وه ىرخي

 هل لخدم ال ذا ىراخلا ريغ هنع جرخل ىراخلاب ديقف هيلع ىرحت لعف اهل سيل عاونالا

 ناك ناو هنم لءفلا قاقتسشا مدعل اردص» نوكي ال هل أوو هل اليو لثل هيف نحن اهف

 ءامسا اذكو اقلطم الوعف» الو اردبصم نوي ال ةيرداقلاو ةيلاعلا لثمو اقاطم الوعفم

 ىراجلاب دوصقملا لبقو ءاضيا لعف ١ ىلع اهتانرج مدعل مضلاب للسغلاو ءوضولاك رداصملا

 هيفو . اهل لعف ال ىتاا رداصملا جرخت الف اضرف وا ةقيقج هياع ايراج نوكي ام لعفلا ىلع

 غيص نا يلعا ٠ ةيفاكنا حورش ىف اذك رداصملا ءامما نيبو امن قرفأا لكشي ذئنرح هلا

 هيوثعم قاعتملل ةلداخلا ةئرهل ا ىف اماو ؟ةدنم ىمسو ةءسنلا للصا ىف اما لمعتست رداصملا

 ةئهلا كلو ردضملاب لداخلا ىمديو“ ةكرخلا نم ةل احلا ةكرحتملا ةئهك ةيسحب وا تناك



 ردصملا . ردصلا هيب

 لايتعالاب وا ةقاشلا لامعالا ئطاعتك لقءلاب.اما وهو هيلع تاشثااو ندسلاب قاشملا لمحتا
 سفنلا عنم وهو. يناسفنلا ربصلا وه امهيناثو ٠ ميظعلا ملالاو ديدشلا بريضلا ىلع ريصلاك
 نطنلا ةوهش نع اريص ناك نا برضلا اذه مث ٠ عبطلا تايهتشمو ةوهشلا تايدضتة٠ نع

 فاللّت>اب سانلا دنع هيماسا تفلت>ا ا لام>ا ىلع ناك ناو . ةفع ويس جررفل او

 ةلاخ هداضي و. ريصلا مسا هيلع رصتقا ةبيصم ىف ناكناد ربصلا هيلع لدي ىذلا هوركملا

 قشو دا برضو توصلا عفر ىف ىوهلا يعاد قالطا وهو علهااو عزا ىمست

 ناو رطلا ىمست ةلاح هداضتو سفنلا ظضض ىمسي ىنغلا كان قانط ناو اهريغو بورما

 ىحخبس تضغلاو ظيغلا مظك ىف ناك ناو نيملا هداضيو ةعاحد ئمس ةلتاقمو برج ىف ناك

 ردضلا ةعس ىميس ةرحضم نامزلا بئاون نم ةسان ىف ناك ناو قربلا هداضيو املح

 ىئحس و. سفنلا ناتك ىمتي مالك ءافخا ىف ناكن او. سفنلا قيضو مدنلاو رحضلا هداضبو

 ردق ىلء ناكناو صرحلا هداضيو ادهز ىمسي شيعلا لوضف ىف ناكناو امودك هبحاص

 اريص لكلا ىمسو كلذ ماسقا هللا عمح دقو ههرمشلا هّداضيو ةعانقلا ىحس لاملا نم ريسي

 .لاققلا لاق ٠ ةيراجحملا ىا سأبلا نيحو رقفلا ىا ءاكضلاو ءاسأللا ىف نيرباسصلاو لاقف
 نع سفنلا ففنكو نزحلا مظك اذاف عرزجلا راهظا كرت ىلع سفنلا لمح وه ريصلا سيل
 ريصلا مالسلا هيلع لاقو . نول ريغت وا نيع عمد رهظ ناو ارباص هبحاص ناك هراثآ زاربا

 .نيرباصلا نم هعم دعي الام“ ءادتنالا ىف هنم رهظ نم نال كلذك وهو ىلوالا ةمدصلا دنع
 مل عزجلا ةمادا سانلا فلكول نسحلا لاق « هنم دبال امم وهو اواس ىمس كلذف رهظ مث

 اهنال مئاهلا ىف روصتي الو ناسنالا صاوخ نهم .ريصلا ىلازغلا لاق « ةدئاف ) هيلع اوردقب

 اودرج مهنال ةكئالملايف روصتي ال اذكو اهضراعي لقع مهل سيلو تاوهشلا مهيلع تطلس

 اهنع هفراضص ةوهش مهلع طلسيملو برقلا ةجردب جاهتبالاو ةيبوبرلا ةرضحلا ىلا قوشال
 قلخ هناف ناسنالا اماو رخآ دهجي لالجلا ةرضح نع اهفرصي ام ةمداصم ىلا جاتحم ىتح

 هبفف غاب اذا جاكنلا ةوهش مث بعللا ةورش هيف رهظي مث ةميهبلا لثم ابصقان ءادتبالا ىف

 .ىلا هوعدب لقعو ء ةرخ الا رادلا نع ضارىعالاو ةلجاعلا تاذإلا بلط ىلا هوعدت ةوهش

 هعنع اع لاغتشالا نا فرعلا فرع اذاف ةيقابلا ةيناجورلا تاذإلا بلطو امنع ضارعالا

 بصلا كلذ ىمسيف لمعلا نو ةوهشلا ةيعادل ةعنامو ةداص تراص تاذللا ىلا لوصولا نع

 ٠ رييكلا ريسفتلا يف ام ىهتنا اريص عنملاو

 جالطصا ردو ٠ زي> نه. ىالابو لوا ةغالا بسحم ةلمهملا لادلا نوكسو جنفلاب ( ردصلا (

 ةيبرعلا لئا_سرلا ىف عقو م دنمان ار.تيب لوا عارصم زا لوا نكر نايضوىع
 ' ٍ ه ةيسرافلاو

 اثدح ىمسو قلطملا لوعفملا ىلع قلطي ةاحالا دنعو رودصلا نم فرظ اوه ) ردصملا (



 هن. ربصلا

 «٠ ةيانعلا ىف ةطوسب» اطرش رسشع ةسمخب حابم دايطصالاو هْئاَذيا عفدل وا اهريغ وا همظعب

 . ديص ه ارعش مهضعب لاق اك داصإ ام لك ىلع قلطي لب :محللا لوك أع صتخم ال ديصااو
 : « تيب ه ةيسرافلاب هت رتو ٠ لاطبالا ىديصف تيكر اذاو ٠ ئناراو بلاعث كولملا

 ن. راكش ىراوس تقو راك نادم هنو قاهش :ناكش فلا 4 وؤاو نشك رجب

 ( «٠ هحرشو رات#لا ردلاو هحرشو ةبادهلا ىف اناكس“

 2 ةلمهملا ءارلا لصف 1و

 فلا لح قع نضللا نؤكلاتنلا لاق قابكش ىمع ةدحولا نوكسو حفلا( تابصلا ١
 هسفن فلكيو دهت# نا ىتينيف ريصلا كلام ءرملا نكي مل نا ىندي ةرارملا عرجحتو هراكملا ىلع

 هللا نه ج رفلا راافتنا ربصلا لوس لاقو ٠ هللا ريغ ىلا ىوكشلا كرت وه ريصلاو ربصلا.

 هيف علاطت ال نا هانعه ربصلا ىف ريصت نا ربصلا هريغ لاقو ٠ اهالعاو ةمدخلا لضفا وهو

 رك ار هدنب كن | ربص دنا هتفكو ء دن هنأ نازا جورخ دئادو اهالب رد ىنعي جرفلا

 هللو ىطعا ام هلل : وك شوخاب دسرب الب لقا ار اهدنسب نأ ءاضرت «.دلاتت سرب الابن .

 تناكش كرت لوا ”ننا ماقم هس زبإ زيص لها هك دنس وك ئضعبو ٠ نينلا ىف ثنا نك ذخا اه
 تح مودم تدشلادعاز ةحرد 9 تدارودقع ءاضر مود تاي ةجرد ناو.

 .تدطم“ود 5 تسيريض ماسلا نىاو*تينئاع دم جرد ناو هتك ىواي قوم 4 تسلا

 هج ه مارحو هوركمو لشو ضرفب دوش ب مدقنم مكح رابتعاب ريص هكنادب ء دشاب البو:

 تما ٌروظحم لوطخم' تداددحتز رب نيدو. لط تاهؤركم راو «تشأ شرف روظما | ٠ ١

 راثهطا زان داك نا“ دا ناكح زق وأ تزنغو ةوظحب نؤبتإ دلك مارح دق راد
 هحنر رب داشاب ىريصض ترك ربصو « 3 دور لها رب هحنأ ريو نذكر ثريغ

 عمج ىف ذك دعا ريص كح هك دباب عرش سب دسر ودب عرش رد و ىو كتشاد

 ىلاعتهللا نال هللا ىلا ال هللا ريغ ىلا ىولتلا ملا نم ى اوكشلا كرت وه ريصلا لئقو) كولخأا

 عفد ىف هناعد عم ارباص ءاندتجو انا هلوش ريصلات لو هيلع ىلاعت هللا ىلص بويا ىلع' ثا
 دنعلا نا انماءف نيمحارلا معزا تناو رضاا ىنسم ىلا هبز ىدان ذا بوباو هلَوش هنع رضا

 ىلاعت هللا مم ةءواقااك نوكي الثلو هربص ىف حدش ال هنع رضلا فدك ىف ىلاعت هللا ىعد اذا

 ' امو مهرل اوناكتسسا اش باذعلاب معانذْحا دقلو ىلاعآ هللا لاق ٠ هقاشع لمحتلا ىوعدو

 حدس امتاؤ هريغ ىلا الو هللا ىلا ىوكشلا هيف حدش ال ءاضقلاب ءاضرلا ناف .نوعرضتب

 ىضتقم وهو هب ىذقملا وه رضلاو ىذقملاب ءاضزلاب:اناطوخ ام نو ىخذقملا ىف ءادضرلاب

 - (ىاجرجلا ف اذك مسو هيلع هللا ىبص لاق 5 ضرب ملوا هب ىذر ءاوس دبعلا نيع

 قد الهدا 4 ناب ربط نيسلا ..نءياسلاسبشرو للست كلر سس ف يكبلا 0



 ديصلا ة.٠ ع

 هلوك لغو هدعاشو سارلا تمس نم ككوكلا براغ ىلع قلطي دقو ..طوسهلاو دومصلا
 ةكرحلا ىلا سادقأاب اماو ٠ همالك ىهتنا هنم ىنرغلا فصنلاو كلفاا نم قرسشلا فصلا ىف:

 وي مرحب ناك 1و1 تفارخلا لا ريودتلا زكرم نا اهدحا هناء نالمعتسف ةيناثلا

 فحتلا ىفو ادعاص ىمسي ىلاوتلا ىلع ءازوملا رخآ ىلا ىدجلا لوا نم وه ىذلا جوربلا
 قاطلا ىف اكرختم ىسيشلا دكض وا. ريودتلا نكض .ناكاذا هنا اهشاثو. «اطباع رجالا

 ريودتلا ن« عبارلاو ثلاثلا قاطنلا ىف بكوكلا زكر ناكوا جراخلا نم عبارلاو ثلاثلا

 ريودتلا زكرم دعارت ذئيح دوعصلاب دوصقملاف ٠ اطباه نيزخ آلا نيقاطتلا فو ادغاص مسي

 ل سو دلل رك ىف نبط لذ ىل الاطر منام ةراشت ؛ظوفإابو + نضدالا نع تكا كلوا
 .فااضصنلا فصتنم ىلا جراخلا ةقطنم نه ىنونملا ففصالا فصتنم نه اكرخ:. بكوكلا
 دوعصل ا قلطي: نيخالا ىنعملا اذهو .ءاطباه رخ آلا فصلا ىفو ادعاض ىنس اند ىلامثلا

 نكوكلا دوءصب داري دق هنا ةفحتلاو ةياهلا ىف ةمالسعلا ركذو : ضورعلا ىف طومهلاو
 لوالا قاطنلا ىف مادام .دعاضص هنا لاش راشعالا اذهبف طسوالا دعبلا ىلع هدعب دايدزا

 اذهب هنا ماكحالا لها دنع روهشلاو ٠ نيرخ آلا نيقاطنلا ىف مادام طباصو عبارناو
 بتك ضء نم .ىهاظلاو ٠ تاحالطصالا ىف ةحاشم الو اضفختمو اياعتسم ىمسي راتعالا

 ضافخالاو ءالعتهنالاو ٠ ةيرريسسملا:ةيدلا تاقاطنلا ىف: طويهلاو .دوءصلا قلطإ هنا: ةئيهلا
 ةيريسملا تاقاطنلا نم عبارلاو لوالا قاطنلا ىف مادام دعاد هنا لايف ةيدعبلا تافاطنلا ىف

 تاقاطنلا نم عبارلاو لؤالا ىف مادام لعتسم هنا لاشو اهم نيقالا ىف مادام طباهو

 مادام دعاص هنا لاش اعرو صخلملا ح رشىفو ه امنه نيرخ الا ى مادام ضفختمو ةيدعلا

 ىمحسو نيرخ الا ىف مادام اطباهو ايلعتسم ىحسو ةيدعلا تاقاطتلا نم عبارلاو لوالا ىف

 حرش ةيشاح ىف ىدنجربلا ىلع ا دبع هركذ امو فقاوملا حرش نم دافتسي اذكه اضفختم
 ٠ ةركاذنلا حرشو صخلملا

 رع اشيا قطو داطنالا قي ردم :تاتحتلا داتا الا نوكسو ميقلاب ( ديصلا )
 اعبط شحوتم عنتمم ناويح ىزراملا هلاق ام ىلع رهو مراكملا ىلا ح رش ىف مك داطصي ام

 نا هم دوصقملا ذا اهوحو طبلاو ةجاحدلا عنتمملا ديش جرخف ةلح الا قيل نكع ال

 لث. ششحوتءابو ..امهتهج نم رارفأا ىلع رده وا امهباع دمتعي ناحانح وا ملاوق هل نا

 نم نحو ام اعظ:هيقيو «كازاهتاالو.الل :لئابلا تلي ال. نا هاننعم ذا : ىلهالا مالا

 «ئظلاك فلا, نثدبوتم هب لَخدو ةروزضلا ةاك ذب لختو داطصالاب لحت ال !مناف, تانلهالا

 52 ديضلا هزيغو سو.ءاسقلا فو هاداخا كلم ال. ىا ةلبحجالا هدد نكمي ال هلوتو

 لحب ا لحي الامو هلك ١ لحب اهف حابم دايطسصالاو ) لالخلا ن.. معا ديصلاف هل كلام ال

 وا هرعشب وا هدلحم عافتنالل اهأ نقلل جامل هديصق هلك ١ لحن ال امو لك الل هديصق هلك ا



 هي. ' ١ دوعصلا . حالطصالا ٠ ةحاصملا ه ةيخلاصلا .

 ةردقلاو ةدارالاو رمل م اوزو> مهو ىكلاصلا باد | ةلزتءملا نم قا( هضانملا 1

 ناو اناوما تائؤصلا هذه مهفاصنا 0 سانلا قر داوح مههزليو تملا رصبلاو عمسلاو

 حرش ىف اذك اهلك ضارعالا نع سهوجلا ولخ اوزوجو ايح ىلاعت ىرابلا نوكي ال
000 ْ 

 ناب نم. قابلا نسقانلا ىف ةباقلا طفل فيغو ليفلا ل سل اه سب[ ةلا ١
 فاصوالا ىه نييلوصالا دنع ةلسرملا ملاصملاو . لاصملا ة>لصملا عمجو . ةمحعملا نيغلا
 الخ ابوك اذرحم ىا ةلاغالا هرحعت لوضالا ةئاهشا نويتن ا ابتلع فرو لا

 ضو « لاطبإالاب الو رابتعالاب عرمشلا اهل كيهمشل م ةحعهأاو ةيلعلا لايخ باقلا ىف ةعقوم :

 ىا 50 هو نا هلا لاق مث . ةيلك ةيعطق ةيرورض هحاتنملا ف ام ىلاز 34 كعب ةلوقم

 اكل ةلسرص ةحملصم اهانيمس ناو لاطبالاب الو رامتعالاب عرشلا اهل دهشي ل ىلا ةحلصملا

 ثاتكلاب ةمولغملا عرشلا دساعت طظفح ىلا ةدعءاصملا 0 نال ةعبرالا لوصالا لا ةعحار

 لاى ةيحاحلا اصملاو « نيعم للصا هل سايقلا ذا ساه تسلا ئه عامجالاو ةئسلاو ْ

 ىه لب ةجاحلا الو ةرورضلا لحم ىف وكت قا 2 ةثسحتلا اصملاو ٠ ةجاحلا لحم ىف

 حيولتلاو حيضوتلا نم دافتسي اذكه مشلا نساحمو قالخالا مراكم ىلع سانلا ريرقت

 : نونا باب نم ةدحوملا ءادلا لصف ىف اضيا فما ١ ىو ىلذلاو

 مساب ى ل م ىلع موو قاشنا ن ع ةرامع وهو ) صاخلا ملا وه ( تالظالا (

 وا يماىف امهتكراشملوا صوصخلاو مومعااك امهنب ةيسانمل لوالا هعوضوم نع هلقن دعب

 لصفىف زاجلا ظفل ىف قبس دقو ( ىناجرخلا تاش رعت ىف 0 وا: فيسو ىف اهيياشلا
 لوقنم اذه لاَش حالط_صالاب قاعس م وه ىحالطصالاو د ميلا باب نه ةمجعملا ءازلا

 3 كلذ وحنو ىحالاطصا روش و ةيح اللطصا ةنسو ىحالطصاأ

 ه7 ةلمهملا لادلا لصف

 هّييهلا لها امهلمعتداو ٠ بختملا ىف م طوبهلا د_ض نيعلا فيفخنو منفلاب( دوعصلا (

 ىلا سايقلاب اما ٠ ةيناثلا ةكرخلا ىلا سايقلاب اهضعبو ىلوالا ةكرحلا ىلا سايقلاب اهضعب ناعم

 ىلا قفالا تحن طاطخنالا ةياق نء وه كالفلا نم دعاصلا فخنلا « لاقف ٠ ىلوالا ةكرحلا

 لبةلا فادصلاو قيريثلا فصنلا:ىنيدسو جوربلا ىلاوت فالخ ىلع هقوف عاهرالا ةياق

 ىزغأا تفضنلا ىملسو طاطخالا هاف نا عامترالا هيف نه وه طباهلا فصنلاو ءاضيا

 طوبهلاو سأرلا تمس. بكوكلا براق ىلع اضيا دوعصلا:لاقبو ء اضيا ردحالا فضنااو
 نه ةرك ذنلا جرش ىف تاقاطنلا ثحي ىف ىدنجربلا ىللا دبع هرك ذ ام ىلع هنم هدعانت ىلع



 وهو عبيبلا ىنعم دوجول لامع لام نع عقو نا عيبلاك همكشل رارفالا حلل_هلا ىا لوالاف

 ةيؤرلا رايخو بيعلاب درلاو ةعفثلاك عشبلا ماكحا هيف ىرجتتف ىضارتلاب لاملاب لاملا ةلدادم

 سنج نع ةعفنمب وا لامي ةعقنم نع وا ةعفنم لام نع عقو نا ةراجالاك همكحو . طرمشلاو

 لخملا كالهب و امدحا توع لطسو تيقوتلا طرت شيف ةراجالا ماكجا هيف ىردتف رخآ
 ءادفو ىعدملا ق> ىف ةضواعم توكسلاو راكذالا ىلع حاصلا ىا ثلاثلاو ىناثلاو « ةدملا ىف

 نا. معزي هيلع ىعدملا'نال راد نع حملص ىف ةيفش الف هيلع ىعدملا قح ىف عازن عطقو نيع

 نال راد ىلع حلص ىف بجو ناكام ىلع هكلم ءاقبتسسا حلصلاب هضرغو هكلم رادلا كلت
 ىلع هيلدب رايتعاب حلصلا مث. همعز ىلع ذخاؤف هكلم نع اضوع رادلا كلت ذِخأِي ىعدملا .

 نع نيكي نا اماو ء ةلاحم ال زئاج وهو مولعم ىلع مولعم نع ٌنوكي نا اما ٠ هحوا ةعيرا

 ىبداو لجر راد ىف اقج ىعدب نا ٍلث» ميلستلا ىلا هيف جتحم ل ناف ٠ لوهجت ىلع لوهجم
 ناو ٠ زاج نيناجلا نم ىوعدلا كرت ىلع احاطصاف ىعدملا دي ضرالا ىف اقج هيلع ىعدملا

 هاعدا ام هيلا ملي نا ىلع وا هنيبي مو الام اهدحا عفدي نا ىلع احلاصا دقو هيلا جيتحا
 دقو مولعم ىلع لوهجم نع نوب نا اماو «٠ مبستلاو مياستلا عن هيف ةلاهجملا نال زجب

 الايىعدملا هيطعي نا ىلع احلطصاف لجر دب ىف رادىف اقح ىعدا اذا مك مياستلا ىلا هيفجيتحا

 اجلطصا اذا م ميلبتلا ىلا هيف جتحم مل ناو زوجي ال وهو هاعدا ام هيلع ىعدملا مسيل امولعم

 اماو ء زئاح اذهف هيلع ىعدملا هيظعي مولعم لامي هيوعد ىعدملا كري نا ىلع ةروصلا هذه ىف
  زاج هيلا جتحي مل ناو زو ال ميلستلا ىلا جيتحا دقو لوهجت ىلع مولع» نع نا

 ةدسفم ملستلاو مياستلا نع ةعئاملا ةعزانملا ىلا ةيضفملا ةلاهخلا نا كلذ ىف لصالاو

 ةيادهلا حرش ةيانعلا ىف اذكه ةدسفم نوكت ال اهتفص هذه تسل ىتلا ةلاهجلاو

 تادابعو لامحعا لوبق زا تسترابع هيفوص دزن حلصو (راتلا ردلا حرش ىواطحطلاو

 ٠ لئاسرلا ضعب ىف عقو 3

 ننسلا ىباتك يف ناكامو دواد سا لاق نسحلا نود وه ثيدح نيثدحلا دنع( حاصلا (

 نم حاصا اهضعبو اص وهف اًنيِش هيف ذا ملامو هنثيب دقف ديدش نهو هنف ثددح نم

 وا جاجت>الل نوكي نا نم ما همالكىف اص ظفل رح نبا ظفاحلا لاق ٠ ىهتنا ضءب

 ىلاثلا ىتنملاب وهف اهادعامو لوالا ىنعملاب وهف نسحلا ىلا مث ةحملا ىلا قترا اف رابتءالل

 حب حرش ىراسلا داشرالا ىف اذك ديد نوو هيف ىذلا وهف كلذ نع رصق امو

 ظ ظ ٠ ىراخبلا
 لقعلا هيلا وعد ام ىلع لاخلا ةماة:ا وه لبقو ىدهلا قيرط كولس د حالاصلا ( ظ

 ىبا تاملكىف 3 و ىلاءت هللا قود-و دابعلا قوقح نه هيلع اع ملاقلا حاصلاو 1 عرشلاو

 ءءاقلا



 هي. حلصلا ه ءاسلملا ةحفصلا ء ةحيفصلا .

 ىزيح دك ع هعرمج زاعزا دعب ايو 0 زاعزا دعلا مد مم ضعل 21 دول تسد ود رم

 ٌثيسا:قالطالا:ىلع هكر هش اضم تنس اما تنقو نمسصخل تنس زا تنلإ تعدو تس |
 يبشاب مدش تاقالمب رك او تبسا'تنس فيعاي هديت تاقالم قاس زا كا تسال

 + تسا سابا دوش تابع كنت س او تناءارس هللاصو نارح ت1
 ابنا نيش «زاجم هوك ثفالخ نذ هع هللاقمر قيدص ركسا كيا ءدرلا 000

 ىراد راهب ىارت ار ىزوجت هكم رد هنع هللا ىضر ريبز ناو درك هغلاصم دوب هدروخ

 نيزم ركاو تنسج نتدلس وا ريم نداو ديلا نع اناا ىنازنا دك تفرك راسا

 تلا تسرد قاوج نزاب هحافمااز لا دنا نعاةايوبحةضس ازا« هش يالا

 ساس» تسا مارح ندرك رظن هكرهمبو + دشابن تسرد لكش شوخ درما اب هخاصمو ,
 م يدنلا كينلوءواتسل نظن قادت تخلي نك تمرح الكذب تسا مارح زين وا ندوب

 َِتْعَذي هك داربكت ناتشكلا م و كه نيكو تيكا كلو دهدي ةتسد ديوك :مالس نوذ

 دحا ةاواسم ىه نيثدحملا دنعو . ىولهدلا قحلا دبع خيشال ةوكشملا حرش ىف اذكه تا

 ءايلا لصف ىف ةاواسملا ظفل ىف اناس قيسو ئوارال ال ىوازلا خيشل ثيدحلا بتك باح"

 0 00 ٠ نيسلا باب نم

 دوصقمو دشاب طسدءنمو ضئيرع 2 تيري نه تغل بسحب 6 ةحيفصلا (

 يراوتم ىوابسم 8نا5 ود و ديا عج 0 تس نو ل ١ ملع رد نك

 هعيس ميااقا قافاآ نا زن هل ةحيبفصو هءراد قد نا نيطبحم نام دعا ليضأو هل سلما

 تسب حرش ىف ىدنج يلا ىلعلا دبع ع امك: دنمان قافآ ُه هحفص ار نأ دناب هتشون

 ٠ باب

 واتم دن ورلا كاوا توك ام ىف ني ار راك ع[ 10 ةحفصلا )
 امام ىمدتو ةذفا' تناك ءاوس جرف ءازجالا كلت نيب نوكي ال ثيحب ةلصتمو عضولا ىف
 ١ ناكما ثحب ىف ءالخلا زاوج ناب ىف فقاوملا حرش ىف اذك اناوز ئمبسلو ةذفان ريغ لإ
 « نيعأا للصف ىف عبصألا ظفل ىف ”ىم سمشلاو رمفلا ة ةحفصو

 نم ذوخأ» ةدصاخلا فالخ ةطاسصملا نم مسا ةغالا ىف ماللا نوكسو مضلاب ( حيلصلا 2
 عفر دّقَع ةعيرشلا ىفو ء داسفلا هنع لاّز اذا.”ىنثلا حلص لاش ةماقتسالا ودو جالضلا.- ٍْ

 دهب نيدلا:هيلع نف نيدلا ةبه دري الف عازللا عفر هنم ضرغلاو دوصقللا نوكي ىا عاذنلا

 شلاةاطم ةهلا نم ىلصالا دوصقملا نكل اضيا كلذب ,عازنلا عفتري هناف ىوعدلاو ةبلاطملا
 ةثلث ىلع هيلع ىعدملا لاوخا رابتعاي حلصلا نا عا ) ىدنجربلا ىف رك ذ اذك عازتلا عفرب
 هزاكنالا وا رارقالاب اما.لوبالاو تكسي وا بيجي نا اما ىوءدلا تقو مصخلا:نال برضا



 حفاصتل اوةحفاصملا 6 حيررصلا 4# حييحصتلا 3 حبيحصلا بو ٠

 .دبع ىلا كالا مالك ىموب هيلاو ةلزتءملا نم ىنابجلا ىلعونا وهو همعز نمل افالخ حبحصلل
 .ناب ةلاهجلا مسا هنع لئازلا ىناحصلا هيوري نا حبحصلاو لاق ثيح ثيدحلا مولع ىف هللا

 ىا ةداهشلا ىلع ةداهشلاك انتقو ىلا ادعاصؤف ثيدحلا لها هلوادتي نمت نايوار هل نوكي
 حرش نه دافتسا اذكه نابوار امهنم دحاو لكل وكت نان ةدامشلا ىلع ةداهشلا للا

 : ةصالخلا ةصطالخو هح رش و ةخالا

 ددعلا اهنمو ملاسلا عما انهو اذه لبق تفرع ام !هنم ناعم ىلع قلطي (. حبحصلا )

 « رسكب سيل ىذلا

 .نم مقسلا ةلازا ىنعملا نوكيق مقسلا دض ىه ىنلا ةحصلا نه ليعفت وه ( حيحصتلا )
 عش ١ هجو ىلع 9 ددع لقا نم ماهسلا ذخْوِي نا وه ضئارفلا لها دنعو ٠ ميقسلا

 نه دحاو ىلع رسكلا عوقو نال هب ىمس ٠ ىنيرششلا ىف اذك ةثرولا نم دحاو ىلع رسكلا
 قيرطلاو بييبطلا ةلزنع, تناف مهدنع فورعملا روك ذملاقيرطلاب هجلاعتف مقسلا ةلزنم ةثرولا

 نيثدحلا دنعو ء سؤرلاو ماهسلا نيب ةعقاولا رسكلا ةلازا .لسصاحخلاو ا روكذملا |

 الح ف ذك كر لكك ال لتس طفل حرك نإر كسلا لبصجب مالك لع مبلم ةياثكا ره“

 3 ىراخلا مي حرش ىراساا داشرالاو ةصالخلا

 يب هسقن ىف هنم دوصقلا فشكلا ظفل .نييلوصالا دنع ةلماملا ءارلاب ( حي رضلا:)
 لا هيلا ىلإ ة حاب رع نم ةطوم كروت هيكحتو انام وا ن6 ةقخ لامعتسالا ةرك

 بتك ىف روك ذملا وه اذه فاكلا باب نم ءاياا لصف ىف 'ىجنو ةيانكلا هلباقتو ةئسرقلا
 ةنم دوصقملا 22-١ام ةنانكلاو المعتسم اظفل هنوك ىلإ رظنلاب ىا هش ىف هلوق) ةمفدللا

 راتتسا نع هسفن ىف هلوَش زرتحاو ه ايزاح وا ا.ةيق- ”ىتءم اهف دوصقملا ناك ءاوس هسفن ىف

 وا ةنيرقلا نع وا عضولا نع عما_لا لوهذ وا ظفللا ةبارغ ةطساوب حيرصلا ىف دوصقملا

 لثف نايبلاو ريسفتلا ةظاساوب ةنانكلا ىف دوصقملا فاشكنا نع زارتحا اضياو كلذ وحن

 «( حمولتلا ىف اذك ةيانكلا ىف لخاد لكشملاو لدا لثمو حرصلا ىف لخاد مكاو زسفملا

 0 2 ريعو حرص ىلا مسقُ هناؤ قوطنملا ماسقا ند وه لاَقؤ ىدضعلا ىف اماو

 دبك انلا بالا ىف « ىظفللا ديك تلا ىلع قلطي ةاحتلا دنعو ٠ نوالا بابنه ىفاقلا لصفّىف

 اًضيا قلطيو ايونعمو حرص ريغ ىحس لوالا ظفل ربغإ و احرص ىحسي لوالا ظنل ةداعاب

 ةسكملا" ةلباقم ةراعتسآلا نم مسق نايبلا لها دنع ةيحيرصتلاو ٠ بارعالا نم 2 نع

 ٠ نيعلا باب َنَم ءارلا لصق َّق ةزاونساا طظفل ف ”خو

 كلب كاس قارب كن وااو قركاو كيك دج ( حفادتلاو ةحفابصملا )
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 تناك :هجو نيغ نه هناذل نا ثيدللا ىور اذاف ةنع جراخ نماب احييدك ىمس ام جرم
 ةحاردا نع عفن رب حجار وا هل وام دحاو هجو نم.ؤا لوألا ةين سم نع .ةطخنم هتناور

 ووهشم :هناف ةماقاع نب و نمع نب دمحك ةريغا اخيحم رانصو حييخضلا ةجرذ ىلا ندسملا
 ةظفح ءوس ةه> نم ضغللا هفعض ثيحم قاشتالا لها نه نسل:هثكلو ةنايصلاو قدصلا

 نع هئءذح قري ال هلع عباس م اهب را درش اذا اذلف هتلالحو قدس مه عل هنو

 انمكح امتاو هءاحيح هئيدح راص ةعامح وا هنم ىلعا وا هلثم وه نم هيلا مِضنا اذاف نسحلا
 ةوق ةعوملا ةروصلل نال حجار وا هل واسم دحاو قيرط وا قّرطلا ددعت دنع ةحصلاب

 ةححصل | قلطت مْ ندو « حسحصلا ىواز نع نسما ىوار طيض هب رصق ىدلا ردقلا رب#

 هليخل ىقتلا7 ناك ءاؤد' وانسالا كلذ دمت :دن ةرظ ولأ هتاذإ انس نوكو ىاذلا ادانلنإلا لغ

 نا دعا . ىهتنا امهءدع دنع رثكا وا ناحجرلاو ى وابتمتلا دع دكا دعو هوم
 ختم ىلا قرظتب نشكلا ىف'روسصقلا نا موقلا مالك نهاظو رضحلا ليلد نم موهقملا

 طقف ظءاضلا ىف روضقاا وه هلاذا نسا ىف ريتفملا نا قيقحتلاو ةروك ذملا تافدصلا

 ةمذقم ىف اًذك اضيا نخعالا'تاؤملا ىف روضق'ا'قرظن زو# :كيئشلاو هزيفل ندتلا ىفو

 نف افعضو ةوق فاصدوالا هذه توافتب حيحضلا ةيئاز توافتب 6 ةدئاف ) ةوكشملا حرش

 دبع نب لاس نع ىزهزلاك دينانسالا حصا هنا ةمثالا ضعب هيلع قلطا ام كلذ ىف ايلعلا ةمترملا
 ٠ بلاط ىلا ن ىلع نع ورم ب ةديبع نع 3 د نديم «٠ باطلا كب 1 نب هللا :

 لاَغ الذ ةئيعم ةجرتل قالطالا مدع دمتعملاو دوءس» نبا نع ة.ةلع نع ىنخنلا مهارباكو
 عيمج ديناسا نم قالطالا ىلع ديناسالا حصا هنا لا ملاس نع ىذمرتلل الث ةيعم ةمهحرتلا

 هتيححرا ذياسالا حصا هنا ىا كلذ ةمثالا هيلع قلطا ام عوم نم دافتسإ مل« ةباحصلا

 ديع نب ديزي ةياورك ةبترلا ىف ةيترملا كلت نودو ديئاسالا حصا هلا هياع هنوقلطي ملام ىلع

 ةيثرلا ىف اهنتودو سنا نع تبان نع ةملس نب داماكو ىسو» ىلا هبا نع هدج نع ىمللا

 يبا نع هبا نع نمحرلا دبع نب ءالعلاكو ةريره ىنا نع هسا نع اص ىبا نب نيبنك"

 ةحجارلا تافصلا نم ةبترملا ىف نا الا ط.ضلاو ةلادعلا مسا مهلمشي عملا ناف ةريره
 ةيترملاو ةثلاثلا ىلا ةيسنلاب ةيناثلا ىف لاخلا اذكو اهيلت ىنأا نلغ مهاور ام ميدقت ىضتش ام
 قحسا نب يحيل اضل هريغل احرص لب ع درفج ام دعلا ند ةءاور ىلع ةمدقم ةثلاثإإا

 اههبثي ام اذه ىلع سقو هدج نع هسا نع يعش نب و رمتو باج نع نم نب مضاع نع
 حيحصلا بتارم ىلعا .اولاق هم نمو ٠ ن_سملا بتارم نه ةحجرملا تافصضأا ىف ةحصلل

 اهنودو هيلع قفتم مهلوقب ثيدحلا لها هنع ربعي ىذلا وهو م ىراخعلا هجرخا ام.

 هدحو ىراخبلا طرش ىلع ءاحام امودو ملم هب درقنا ام امنودو ىراخعلا هب درفتا ام

 اظرتش زيزتلا سبل (ةدئاف ) اههطزش ىلع نيلام مث هدو لسسملا طرش ىلع هاخ ام مث



 مكح هلا ىنعمي عضولا باطخ نم املا ىلع مهضعبو ه هب عاننالا ةمرح هنالطب ىنعمو عببملاب
 موكحلاب هقلعت وهو. مكح لكىف هنم دبال ىذلا قلعتلا ىلع النا مط كنون
 داسفلا وا نالدطنلا قلعتو لمفاا اذهب ةدضلا قاعتب مكح عراشلا نا كلذو هبو هيلع

 كلملا لوصحل عربلا عرش اذا عراش ١١ ناف . همعرش ال دع ماكحا اهنا ىلع مهضعإو كدب

 مدع 50 - لى دصوم ربعو اهققح دنع هيلا الصوم هنو 9 حي لقعلاف هناكراو هطئارش نيبو

 .' نيثدحلا دنعاماو ٠ عولتلا ىف اذك: يطمع وا ةباصن سيلا نييك مكملبا ةلزنع اهققحت

 لمحتلا ىف طباض.لدع لقني لصتملا عوفرملا وه حيحصلاو اجر .ثيدحلا نوك ىهف

 .ىباتلا وا ىباحصلا ىلع فيقوملا نع زارتحا عوف راف * ةلعو ذود ش نع املاس ءادالاو

 وا هطسوا وا دائسالا لوا نه عاطقن الا ناك ءاوس رس لع تاجا كريم لس

 مكح ىف ىراخبلا قيلاعتو . قاعملاو ايفخو اياج لسرملاو لضعملاو عطقملا ج رف 5

 م قليلا ةرودم ىلع تناكن لو اهنال :كلذو ةححضل١ طئارنشلا ةمءجعتسم:اهنوكلا لضتملا

 را عضوم ىف ةلصتق تياكتروا مع ىراذبلا قلع نيذلا تأ هلا ة ههح نم ةفورعم تنال

 هدنس لصنا امعو . كلذا عاطقن الا للاخ هرضي ال اًدكو قيلعنلا للخ هرضي ال هباتك نم
 عون هيف ذا ةلادعلا روتسم وا حور هيف ىلا#لب لدعلا. لق لاصتالا نكي | م نكلو

 عنام مهماعو مهعيض روصضق نال كاشلاو ىهاسلاو لفغملا نع زارث>ا طئاضلاو ه ء حرج

 : ةلادعأاب افودصوم نكي م نمت زارتحا ءادالاو لمحتتلا قو 5 ةحع_صا| ىلا لوصولا قع

 ىوارلا هيف فلاح ام وهو ذاثلا نع زارتحا ذودش نع ملاسلاو * نيلاخلا دحا ىف طيضلاو

 ةصالخىف اذكه هحصل ا نم عنمتف رومالا هذه ىف نهولا روهظل ةحداق هيفح ةلعهضام وهو

 ذاسثلا نيبو هني ىوسي نم دنعاما ركنملا جرخيل ةقث ديق ةدايز ىلا جاتحم الو ء ةءالخلا

 وا ةقث نوكي نا نه معا روهما هيف فلا ام وه ركنملا نا لش نم دنع اماو سهاظف
 لاقو عوفرملا ديق كرت ىتالطسقااو + ةبخنلا حرش حرش ىف اك ةلادعلا دعب جرخ دقف ال

 ريح هجنلا بحاص لاقو # ةلع الو ندودنت الاب نيطباض لودعب جك يبت لصتا ام حيحصلا

 ناف هناذل حبيحصلا وه» ذاش الو للعم ريغ دنسسا| ىلصتم طمضلا مات لدع لق دد>اولا

 ةخنلا حرش ىفو ٠ هتاذل نسحلا وهف حبحضصلا ىف ةريتعمللا طورشلا ةيق عم طيضلا فخ

 الوا اهالعا ىلع لوبقلا تافص نم لمتسشي نا اما هنال لوبقملا ممسقت لوا اذه هحرشو

 وهف قرطلا ةرثكب روصقلا كلذ رب# سا دجو نا ىناثلاو هتاذل حبحصلا لوالاو

 ةئيرق تماق ناو هتاذل نسحلا وهذ ريج ال ثيحو هزيغل لب هتاذل ال نكل اضيا حيحصلا

 هناذل انلوةف ههربغل لب هتاذل ال نكل امضيا نسحلا وهف هنف فقوتن ام لوبق بناج ميجرت
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 مال ْ ةدحصلا

 دنعو ءالوا ءاضقلا هب طقس ءاوس عراسشلا صال اقفاوم لءفلا نوك نيملكتملا دف

 رهطتم هنا نط ىلع ىلص نمنف نهظن فآللا ةرمثو . ءاضقلل اطقسم لعءفلا نؤك ءاهقفلا
 هعنسو ردّش اعرش ربدعملا هنظ ىلع صالا ةقفاؤا نيملكتملا دنع ةحبحص ىهف هفالخ نانف

 سل ذا لفاونلا ةنس نيتفئاطلا فيرعت ىلع دربو « هب ءاضقلا طوقس مدعل ءاهقفلا دنعال .

 فيرعت ىلع دربو ٠ ءاضقلا طوةس الو روهمجا لوق ىلع اهف ىمالا مدعل ىمالا هقفاوم اهف
 طوقسلا ناف ءاضقلا هب طقسي ملو ةحرت اماكراو اهطئارمشب ةعمحتسملا ةولصلا نا ءاهقفلا

 طوقةس نم دوصقملا ناب اذه نع بيحاو + اطقنب تكلف ءاضقلا بحب ملو عقرا ىلع ىنيم :

 نا ىلع اوقفتا منال مكحلا ىف نيقيرفلا نيب فالخ ال ةقيقحلا ىف مث هيوجو غفر ءاضقلا
 علطي مل١اذا ءاضقلا هيلع بح ال هناو لعفلا ىلع باثم هناف عراشا صال قفاوم فلكل

 اماو ءةحصلا ظفا عضو ىف فالحل امتاو علطا اذا ءاضقلا هيلع بجي هناو ثدحلا ىلع
 لثم اعرش  هنم بولطملا رثالا هيلع بترتيب ثيحم لعفلا نوك نيقرفلا دنعف تالماملا ىف

 لث. نا دري ىتح عيبلا ىف عافشالا لوصك ال قالطلا ىلع ةنونيبلاو عسبلا ىلع كلملا بترت

 اذه لثم ذا حبحصلا نع ف 2 دقو دسافلا ىلع بترتي دق عسبلا نم عافتنالا لوصح
 تقرت مدع عم حصص هناف طريش عيبلا دري الو. ء اعرش هنم بلطيو هيلع بترتي امم سيل

 بارتي مل اما ا :ههو هيلع هن زك تناول حيحصلا عيبلا ىف لضصالا نال لاخلا ىف هماع ةرغلا

 اضا تادامعلا ىف اهماف تادايعلا ىف ةكضملا نيستا ىف فالاخ ال ليقو د ضراع وهو منام

 بواطملا رثالا نولء2# نيملكدملا نا الا لعفلا ىلع لعفلا نم بولطملا رثالا بنر ىتعع

 درو امىهطئارششااو ناكرالا دودو ةيفنخلا 20 ةحصلا ََق ربةىلاق ةامعاو #* هفصو نود هلصاب ١

 تادا.علاىف اما لطابف لصالا رابتعاب كلذ ناكن اف ء ةيعورشم.مدعو حق هيفتدو ىبن هيف
 ام صو حيتاللا عيبكف تالماسملا ىف اماو ناكرالاو طئارششلا ضع نودب ةواصلاكف
 موصك دسافف فصوأا رايتعاب ناكناو ٠ عببملا ىنعا عببلا نكر مادعنال ةنجالانم نطيلاق

 ضوعلا نع لاخ ىلضف ىلد لهتسثي هناف تالماعملا ىف اوبرلاكو تادانعلا ىف ةيهنملا مايالا
 نوكي ام مهدنع فدولاب دوصقملاو ٠.فصو ةلزنم ناكف هيلع ديزملا ىلع عرف دئاوزلاو

 لاملا ةلدام لدصا دجو ادضياو انيح دجو.الو اتقو دجوب. ام رواجملابو كفنم ريغ امزال

 دلساف ال هوركتف .رؤاحم نما رانستغعاب ناك ناو. هناا ةلذال) ىف تلا اهم و لآ
 دسافلا قاطيدق يأ مههذم لصا اذه . ةعمجا ءادن تقو عببلاو ةبوضغملا رادلا ىف ةواصلاك

 ىلع فصلا(: ةئاق ) ىدضعلا ةيشاح ىف :ىنازاتفتلا ققحلا ركذ اذك".لطابلا ىلع مهدْنع

 مكحلا ظفل قلطي 5 مكحلا سفن ال لعفلا وه ةقيقح دانسفلاو نالطبلاو ةحضلاب اذنه

 ريثكو ٠ ذافنلاو موزللاو دا_قعلالا ىف لاخلا .اذكهو .عزاشلا باطخم تبثت اهنا ىنعع اهباع
 عافتنالا ةحابا :عببلا ةحص ىنع» نافةسمحا ماكحالا ىلا ةعجار كلذ لاثما نا. ىلع نيققحلا نه
 (ه١07١ « فاثكو 7



 ةحصلا م45

 ةرابع وهف سكرتلا ءوس اماو .. لاعفنالا ليبق نم: ناك اهم ندبلا فاصتا نع ةرابع لءج
 نع اهن» *ىث سيلو لاعفالاب لي ىرحي دادسنا وا لكش وا عضو وا ددع وا رادق» نع
 ليقن ع« اهب ندنلا فاصتاو ىاضملا ليبق نم ةببرغ رومالا ءذه نوكو ةيناسفنلا تايفكلا

 تحن ضرملا لخدب ملاذاو ةي ةيفيك نوكي الف دع هنا ىهاظف لاصنالا قرغت اماو ٠ لاعفنالا

 نوك ميلا دعب باوجلاو ٠ اهل ادض هنوكل اضيا اهتحل ةحصلا لخدت مل ةيناسفنلا تايفيكلا

 لصحت ةيناسفن ةيفيك هلا دودقملاو است ماسقالا كلت ىلا ضرملا ميسقت نا ايقيقح داضتلا
 مسا اسهيلع قلطا تاءونم اهنا ىلق ام ىنمم اذهو اهرابتعاب مسقنتو رومالا هذه دنع

 "نم جورخ ال ذا نيشرع:ا نيذع ىلع ضرملاو ةحصلا نيب ةلطدساو ال م هيبنت ) .عاونالا
 دقف ةثلاثلا ةلاَخلا اهامسو هعبت نه سونلاك ةطساولا ىلا بهذ نهو ٠ تايثالاو ىنلا
 هنع جرختل ةميلس تقو لكىف وضع لك نم اهلك لاءذالا رودص نوك ةحصلا ىف طرش

 هص هنع جرختل اهلاوزل بيرق دادعتسا ريغ نمو ٠ ضرمبو ذايب اهو حصني نه ةخ

 عازنلاف ءضرملا ىف اذكو ةيوق ةشاث الو ةياغلا ف تسيل اهنال نيهقافلاو خعاشملاو لافطالا

 هنيب ىونعمو ءاهدنع ضرالاو ةحدلا ىريسفتف التخا هأشنم سونللاجو خيشلا نيب ىظفل
 ارت نا ىدت ىلا طئارشلا نايسن :هأشنمو ضالا: نيف ق ةطساو امين نا: نط نم :نانو

 3 هنيعب ادحاو عوضوملا ضرش» نا طئارشلا كلتو طسو هل سل امو طسو هل اف

 كانه ناك امهنع عوضوملا ول نا زاج ذئنيحو ةدحاو راتعالاو ل دبجإاو

 ديالف دحاو نامز ىف داو وضع هنم ربتعاو دحاو ناسنا ضرف اذاف .الف الاو ةطساو

 حرش نم دافتسي اذكه ةطساو الف كلذك نوكي ال نا اماو جازملا لدتعم نوكي نا اما

 هفورح نم ”ىث نوكي ال ثيحب ظفللا نوك نييفرصلا دنعو . فقاوملا حرشو نيعلا ةمكح

 وه اذ اح ىمتس ظفللا كلذوب تيغضت فرح الو ةزمهالو ةلع قرح ةللضإلا
 .لالعالل ةلباقم ةحصلا ليقو ه احضص امنه دحاو سدا زومهملاو فءاضملاو لتعملاف روهشملا

 لصفوف اضيا ءانلا ظفلىف قبس دقو فعاضملاو زومهملا لمشيف لّعع سيل ام حيحشلاف

 صخا ليقو ٠ حتحملل فدارم لبق ملاسااو ٠ ةدخوملا ءايلا باب نم ةيناتحنلا ةاثملا ءايلا

 نوكي ال ثيحب ظفالا نوك ةاحنلا دنعو « نيسلا باب نم ميلا ل-هف ىف قوس دقو هنم
 حييحصلا ملكتملا ءاي ىلا ةفاضالا ثحب ىف ةيئايضلا دئاوذلا ىف لاق ء ةلع فرح هرخآ ىف

 ىناد ٠ تيب ٠ اعملم ارعش مهنه لئاق لاق اك ) ةلع فرح .هرخا ىف سبيل ام ةاحنلا فرع ىف

 حيحصلاب قحلملاو ( ٠ ةلدع.فرح هرخا نوكي الام ٠ نايوحت كددزنب تبسج حر

 نوكسلا دعب ةلعلا فرح نال 'هن اقح» ناك امتاو : نك اس اهلق ام ءايوا واو هرخآ ىفام

 « هح اهلك فوحالاو لاثماو زومهملاو فءاضملا اذه ىلعف ىهتنا ةكرحلا اهلع لقثن ال
 تاذابعلا ىف اما .تالماعملا ىف ةراثو, تادابعلا ىف ةراث لمعتسآ ىهف ءاهقفلاو نيملكتملا دنعو



 /مقةه ةفعصلا

 ةدن ىع لبقف ايف“ فلتخا دقأ ةلاطاؤ قافتالا نك ةكللا'نال دوحاولا قناهناغ ةقالقلا
 لعاف لحلا:ئا عوضخوملاف امتاطساوبو اهلجال ىا امنع ردصت هلوقو . ةطشاو ىه لقو

 وه لعفلا لضا لععاف نا ند لاش امءاماو:* هنع هرودصق ةلا ةدعصلاو ملسلا لعفلال

 مياسللاو « انركذ ام لوأنتزا الا ثىثب سيلف ةكاملا وا ةلاخلا وه هتمالس لعافو عوضوملا
 ةحصلاو لاءفالا ةخ وه فئيرعتلا ىف ةدوقعأملا ةمالسلا نال رودلا مزابالو ٠ حبيحصلا وه

 هنوكل سودحلاب نموتبحلا زيغ فردق :ةسوسحم ريغ ندلا ىف ةكفلاو ةشودحم لاثاا

 الا هيف نبتعي لذا اضيا تااءالاو تاناود1للا رئاسو ناسنالا ةخ ع فيرعتلا اذهو ٠ ىلحا

 مضهلاو بذحلا نم هلاعتا هنع ثتردادص اذا تاينلاف . املس عوضوملا نع رداصلا لعفلا نع

 : ناورططاب ةحصلا صخت ارو ءاحح نوك نا بجو ”ةميلش ديلوتلاو ةيمئتلاو ةيذغلاو

 ثيح انيس نبا مالكىف عقو اك لا ناسنالا وا ناودللا نديل ةيفيك ىه لاقيف ناسنالا وا

 دادتعالا مدعا وا اهف فال_تخال اما انه ةلاخلا ركذب م هنأكو ةفؤام مغ ىتتطلا قرشا

 هج نع ىف ناتسأالا ندب قو م ةمه ةحيفلا نوناقلا ند نخا: عضوم ىف لاقو #2 ام

 وا ةلاح وهف ةحضلا فالخ ضرملا مث . ةملاس ةحيحص لامفالا هنع ردسصت ثري هدكرتو

 ناويلا ضرم ميإ اذهو ةفؤام لب ةمياس ريغ اهل عوضوملا نع لاعفالا ام ردصت ةكلم

 ضرملا نا ءافشلا ىنو « ة>دلل ةداضم ةّئره ضرملا نا نوناقلا ىو + داضتلا لباقت اء

 لدن اذهو ملا وا جام وه ثءح نه لوقا تنل ىدع ةقيقأاب ضن وه ثدح ند

 ىالك نبي ةضقانم ال ةيقرشملا تحابملا ىفو ه ةكلملاو مدعلا لباقت امهنو لباقتلا نا ىلع

 ةميلسسلا لاعفالا ادن. ناك ىذلا لضالا مدع اهدحا نارا ضرملا تقو ىف ذا انس نا

 ناو ةكلملاو مدعلا لباَش' لباقتلا ناك اضم لوالا ىمحس ناف ةفؤاملا لاءفالا ادم امهساثو

 ضر ا 5 لاش نا رهظالاو ه دا_ضتلا لبق نم لداقتلا ناك ا نك لعد

 ةووحولا كانه تشان ناو ةءالاسلل ةضتقملا ةدعصلا مدع ةمك كلذف لاعقالا هيف لاتت مدعل

 مهناب مامالا ضرتعاو ٠ كلذ ىف اددرتم ناك انيس نبا نأكف اهضتقت ةئيه تابثا نم دبالف
 لاضلتالا قرشو نيالا ءوس و جازملا ء اوس 20 ةدرفملا ضاصآالا سانجا نا ىلع اوقفتا

 لصح اما ضرم وه ىذا جازملا ءوس اما ء ةيناسفنلا ةيفيكلا تحت لخادب اهنم ”ئىث الو

 ةميلس لاءثالا ىقدال ثري ىتد اص صخمشاوا ديزا عبرالا تانفكلا ىدحا راص اذا

 ءوُس لعج ناف .اهن ندنلا فاضتاو ةرفاثم ةنلرغ اهتركو تاينكلا كلة ورنا ا
 تايفيكلا نه ناك ةبيرغلا ةرارحلا كلت ىه ىلا لاشي ناك ةرنيكلا كلت نع ةرابع جازملا

 ناؤ .« فاد ٍضملا تاب: نم ناك هسغ تانفكللا كلت نوك نع ةراع لعج ناو ٠ ةسوسحا



 ةحصلا . هجولا حيص ٠ ةتوصملا ' 5

 ةعوضوم زيغ ناسنالا ف نع ةجراخ تاودا اهءناثو ه توص ال توص مسا هنال بارغلا
 ركل و «٠ ىو ٠ بجعتملا وا مدانلا لوقك مهسفنا ىف مام لح اعط ندع -

 اذكو . ىو . ظفاب هيبش توبص ةردصض نع جرخ بجمتملاو مداثلا ناف ه فا ه

 دنع ناودلا ام توصي تاوصا اهئلاثو ٠ فا . ظفلب هبات توص هش نم ج ري هركشسملا

 ىرحي ةيراج كايليم'مااسقالا ءذخن عنمسو هنيملا ةخلان لاه خان لوقت اك هنمأ ”ىث'تلط
 تلق نا ٠ اهيلع وا اهن مكحلا عانتما عم عضولاب ةلاد امنوك مدعل ةقيقح ءامما تسيلو ءاممالا

 . خا « وحن نم تاودالا ضعب تلق . ةعوضوم تاوصالا نوكب بائالا بحاص حرص دق

 سيل عجولا دنع هنع ةجراخلا ٠ هوا ٠ و لاعسلا دنع هعبط ىذتقم ناسنالا م نع ةجراخلا

 ةخان ال هتيبعت ىلع اوقفنا ناب اعوضوم' نوكي نا لمتحف . ل ءاوخن اماف ةتبلا عوضرمب

 لاءشلا دنع .ء حام جورخ ريعللا ةخانا دنع ناسنالا مم نع احراخ 0 لا

 مكلا ىلع لمتحملل ادر عوضوم ريغ لكلا لءجبف مك لا ىلع للم ادبا لمتحملاو
 8 ةفاكلا حورشو دادهلا نم دافتشي اذكه

 « ءالا باب نم ءافلا لصف ىف قيس دقو فورا نه مسق ) ةنوصملا (

 6 ةلمهملا ءاللا لصف 12-

 ىلع لا لوسر قةحتتلو هتبرهظمو داوملا ما ةقيقحم ةزقحتلا وه ( ةجولا خمببص )
 لاق طق ”ىش:مالسلا هيلع هنع لئس ام هنأ هنع ىلاعت هللا ىضر راج ورا سو ةيلعاهللا

 ىلاعت هللا ىذر ىلع نيئمؤملا ريما هلا ناسا هلاؤ_س درب ا هللا ىلا هن عفشتسا نمهوال

 هيلع هللا ىلع ىننلا ىلع ةولصلا ةلأسم ًادباف ةجاح ىلاعتو هباحس هللا ىلا كل تناكاذا هنع

 «ىرخالا عنعو 1 دا ىدقف نتجاحلاب نإ نمد رك هللا ناف.ث دجاج لأسا مث لو

 هيلع هيف لاق ىذلا ءايف>الا نم ثعشالا وه مال_سأا هيلع هدوج ىف هتناروب ققحتملاو

 هجولا حمد ىحس امباو ه هرب ال هللا ىلع ميو ناوبالاب عوف ثعشا بر مالسلا

 تاحالاطصالا ىف اذك هوو حايص دنع ناو ا اوءلطا سو هلاو هيلع هللا ىلد هلوفل

 5 ةهقفوصلا

 ىلعو تو.ها ىلغ اضيا قلطتو ضرملل ةلباةم ةغللا ىف 1 ديدشتو ركلاب ) ةحصلا (
 ماهلالا نا ثحب ىف ىلابْلا ةيشاح ىف ميكحلا دبع ىولوملا كلذ رك ذ عقاوال 'ىنلا ةقباظم
 تنايفكلي نو ضرلاو ةحتضلا ءامكتلا لاق. ؟ىثلل ةحسسص» ةفرعملا با.دنما:نم نحل

 اهنع ردصت ةلاح وا ةكذدم اهنا نوناقلا ند لوالا لصفلا ىف انيس نا امهفرعو ةيناسفلا

 دق ةحصلا نا ىلا ةراشا ةلاح وا ةكلم هلوقف ٠ ةفؤام ريغ ىا ةميلس اهل عوضوملا لاعفالا

 ةللا نا عم ةلاحلا ىلع ةكلملا تمدق امتاو ٠ ةتانلا ةحضك نوكت'ال دقو ةخيسار نوكت



 4+ . توصلا

 دارمت-اب ارمتسم توصلا دحن اناف ىنتنا قنا اذاو توصلا لصح روك ذملا جوعلا لصح

 .نينط ىف لاحلا اذكو هعاطقناب اءاعقنمو ةيعانصلا تال آلاو قللا نه جراخلا ءاوهلا جوك

 .قيرفتىا فينععلق جوملا بدو .ذئنيح ءاوهلا جوم عاطشالعطقنا نكس اذا .هنافتسطلا

 اهكلسي .ىتلا ةفاسملا نه ءاوهلا تلفني امهم ذا ديدش ساما ىا تفرع عرق وا ديدش

 .نءهرواجام تلفنلا ءاوهلا كلذل ىا هل داقتيو فنعب نيتبْلا ىلا عولقملا وا عراقلا ملا
 طسوىف ىرملا رجلاك توصلا كانه عطقنف جومتلل داقنبالا ءاوه ىلا ىهتني نا ىلا ءاوهلا

 .ضرالا حطس ىلع هتدعاق طور ةئه ىلع امه جومنملا ءاوهلا نا ضعبلا رك ذو ه ءاملا
 كانه لصح لاع عذوم ىف توصملا ضرف اذاف ءامسلا ىف هسارو هن اقسالم توصللا ناك اذا
 .بسح توصلا لوصو عضاو» فاللتخا مل ريوصتلا اذه نمو اهاندعاق قباطتت ناطور

 انيلاعرق الثم فوصلاك امسج تعرق ول كنال عرقلاو علقلا ىف فنءلا ريتعا اماو هبناوحلا .

 هجوم ببسب ثدحت ءاوهلاب ةمئاق ةيفيك توصلا مث . توص كانه دجوي مل كلذك هتملق وا
 .قاعتل ال ةعءاسلا ىلا هلوصول توصلا عمشيف خامدلا ىلا ءاوهلا اهلمحم عطقلا وا عرقلاب

 هل لماحلا ءاوهلا لصي نا ىلع فقوتب توصلاب ساسحالا ىنع توصلا كلذب عمسلا ةساح

 لب ةعماسلا ىلا هلصونو توصلاب فيكبو جوتي هئيعب ادحاو ءاوه نا ىنءع ال خامدلا ىلا
 ىلا اذكهو اضيا توصلاب فيكتيو جو توصلاب فيكتملا ءاوهلا كلذ رواج ام نا ىنعمي

 .ساسحالا نا انلق امناو هذئنيح ةكءاسلا هكردتف خامصلاىف دك ارلا ءاوهلا هبفيكسو جونا

 ملكتو ناسثا خاص ىف رخب الا فرط عضوو ةليوط ةبوبلا فرط ىف هف عضو نم نال لا

 لماحلا ءاوهلا ةيورنالا رخل الا وه امو هريغ نود ناسنالا كلذ هعمس لاع توصن هيف

 دوجوم توضلا نا ملعاو « ريغلا خامص ىلا لوضولاو :راشتنالا نم هايا اهعنمو توصلل

 ”ىثانلا جوعلانا ضعبلا مهوناو « الصا هتهج كردت مل الاو خامصلا جراخ ىا جراخلا ىف
 , هجوم ببسب ءاوهلا اذه ىف ثدح خامصلل رواجا ءاوهلا ىلا لصو اذا علقلا وا عرقلا نه

 "حرش ىف ثحاسملا قيقحنو خامصلا نع جراخلا جو.تملا ءاوهلا ىف هل دودو الو توقلا

 لمتث_شا ناو توص وهف فّرَح ىلع لمتاش مل نا مذلا نه جر ام نا 2 فئقاوملا

 نم اكرم وا ةملكف !درقه ناك ناف لوق-وهف "عم دافا ناو فل وهف دش لو

 .توصلاو « (ءاقبلا ىلا تاياك ىف اذك مالكف دافا وا ةلءكل ةدوصقم ةبسن دش ملو نينثا
 وا .هناعد وا ناونخ نجا تيوضتلا ناك ءاوس هب توص وا توص.هب يح طفل ةاَجنلا دع

 .ةاحنلا امسي ىتلا ظافالاف رسحتلا قيقحت وا عجولا نيكسن وا بحعتلل ناكوا كلذ ريغ

 ىا تادامجا نم وا محلا تاناودللا نم رداص تود ةياكح اهدخا ٠ ماسقا ةثاث اناوصا

 .ضعب هلعش م اهريغ توصي ناسنا هب هيشنو اهربغ وا رااط وا ةعبم تووصك هن توص ظفل

 .تود قاف وحن ىف توصلا ةباكح دودصقملا سلو ٠. ديصلا رفنت الل ديصلا دنع ندامصلا



 توصلا 2 تحل تماما 5 ةيتلصلا 5 باوصلا 5 بيلصلا /ةرا

 0 نيسلا بأي نه ءاطلا لصف ىق“

 تفك ناون زي. ار ريودت كلف عطاقتو ىبنونج ليه عطاقتو ىلاث ليم عطاقت ديؤملا ىفو

 هك ىتاه ليقو هشوك هس ليدو هشوك راهج طخ ىيلصو اضرا هيفو ٠ تاغللا فن هك ىف اذك

 : ه٠ دوش للداح رو طخو ء ءاوتسا طخ عطاقت زا

 قلل 4 ترجو نتالل) ربع ةلباقم في ىلوالا ىمجب هزات لمعتسي وع ( باويصل! )ل
 نم فاقلا لصف ىف قحلا ظفا ىف قبس دقو ةيسمشلا ح ورش ضعب ىف اذك أطخلا ةلباق ىف

 ه[1] ءراكنا غوسي ال ىذلا تباثأا ىمالا وه احالطصاو دادسلا ةغل باوصلا ) ءاللا باب

 ىذلا مالا سفنىف تبادلا ىمالا وه باوصلا نا ٠ قللاو قدصلاو باوصلا نيب قرفلاو

 وه ّقحلاو . جراخلا ىفال اًهاطم نهذلا ىف ام 3 ىذلا وه قدصلاو . هراكنا عوسل 1

 ( . ىناجرحلا ىف اذك نهذلا ىف امل اًعباطم جراخلا ىف ام نوكي ىذلا

 م: ةيناقوفلا ةانثملا ءاتلا لصف

 ليقو « تماصلا نب تلصلا نب ناّمع باكا ةدراجءاا جراوألا نم ةقرف ( ةششافلا )

 اسريَو ءانلوت اسراحتساو لسا نم اولاق نكل ةدراحما 5 مهو تماصلا نب تلصلا باكا

 ءاوس لافطالا نا مهضعب نع ىورو اولقيف مالسالا ىلا اوعديف اوغاس ىتح هلافطا نم

 مالمسالا ىلا اوءديف اوغلس ىتح م6 ةوادع الو مهل ةهيالو ال 0 *ءال وا نينم ٌوءال"وناك

 ٠ فقاوملا حرش ىف اذك اوركس وا اولبقيف

 ه ءالا باب نع« ءافلا لصف ىف نم م فورحلا نم مق للاب ( تماصلا (

 دقو ءا رعشلا تاحاطصم نم وهو هفاق هضوىع ىف نسل شلات ةشلانوج (( هتنحرضملا (

 # ةدحوألا ءانلا باب نم ةساقوفلا ةايدلا ءاعإ] لصف ّق قيس

 ْ هيثشأ دقو ةضوسملا تايفيكلا ن٠ هنا ةيهم دب ة.هام واوا نوكسو حفلا ) توصلا (

 وه ىلقو ٠ ءاوهلا جوع وه توصلا ليقف ديعبلا وا بيرقلا هبب_س ةتيهام ضعبلا دنع

 سلو جوملا بيرقلا تولا بيس لب رك ذ ام تسيل هتيهام نا قحلاو ٠ عرق وا عاق"

 ىت» هنال اسرق ايسجومما ناكاعاو هطسويىف رح ىتلا اذا ضوحلاىف ءاملا جو ةييدش ةلاح

 ةقباطم وهف ةغل قدصلا ىنعم اماو ةغل قحلا ىنعه وه باوصلل ىحالطصالا ىنعملا ىا اذهو ]١[
 ( هححصمل ) تفرعتلا ىف اذك عقاولل مكحلا#
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 مق ةيالصلا د بعصلا

 لوميش مزا ةححج هوك ىلع ليلد ماق نا لق ناف( وتلا ءايلا بع ١
 نا عفدلا ىنعم ناب بيجا ه مدعلا لوش مزلالاو عفدلاو تابثالل ةجح هنوك ىنعا د جولا

 رهظي ىت> زارمتسالا مدعلا ف لمالاو هليلد مدع ىلا دنتس. مكذلا مدعو مكح تيا

 ةعفشلا كيرسشلا باطو رادلا نم صقش عب اذا اهف ىهظت فالخلا ةرمثو « دوجوؤلا للد

 دنعف كدنع ةراعالاب هنا لوقو هدي ىف ىذلا رخآلا مهسلا ف بلاطلا كلم ىرتشملا ركناف

 نالو لصالاب كبمت عيفشلا نال ةنسب الا ةعفشلا بحت الو ىرتشملا لوق لوقلا ةيفنخلا

 ىرتسقملا ىلع ةءاشلا مازلال ال ريغلا عفدل حاصي ىهاظلاو !ىهاظ كلملا لبلد ديلا

 ذخايف اعيمح مازلالاو عفدلل حلصي هدنع سهاظلا نال ةذب ريغب بحن ىجفاشلا دنعو ٠ قابلا ىف

 « هوحنو حيضوتااك لودالا بتك ىلا عجراف ةدايزلا تّمش ناو اربج ىرتشملا نه ةعفشلا

 دراو تاق زنك ى  .دنتو زاوشد تع تفل رد نثلا نورك سو تنل سعصلا )

 ماهيا لثم ىونعمو ٠ سينجتو عيصرت لثم ىلظفل . دروأ هفرط طبر رد هك تن ءاغلب

 ٠ ىنخم ريغ ةيمستلا هجوو عئانصلا عماج ىف اذك لاَخو

 ىهو ةسوململا تافكلا نم ءامكدلا ضعب دنع ىه ماللا فيفو ملا ةناللصلا 1

 هتحت زهعني الو هريث أت ليي الف ضماقلل اعئامم ملا نوكي اهب ةيفيك ىا ضماغلا ةمئامت ام ةرفيك
 اذه ربتعا امناو ةبالصلا هنأشنم امع ةبالصلا مدع وهو نإللاو ٠ الص مسجلا كلذ ىمسيو
 امم ناكن او هنال ةيالصلا هنأش نه هنوكب مهدنع فصوب ال هناف كللعلا نع ازارتحا ديقلا

 لباقت اهلباقو ىرصنملا مساك ةمئاق ةيفيكب ال هتاذب نكل نماغلا نم رثأتي الو زمغني ال
 ةبالصلا دض نيللا اذه ىلعذ نماغال مسلا عيطي اسم ةرفك نيللا ليقو . ةكلملاو مدعلا
 ةسوململا تايفيكلا نم اسيل نيللاو ةبالصلا نا ىرارلا مامالا لاقو «اضنا ايدوجو هنوكل

 « هحا_- ىف ةلصاخلا ةكرألا لوالا . روما ةثاث ءانهف « زمغني ىذلا وه نيللا مدخلا نال

 كنسذ لوبقل ادعت-سم هنوك ثلاثلاو . ةكرحلا كلت ثودحل نراقملا ريعتتلا لكش ىناثلاو

 وهو ثلاثلا نيمتف كالذك سل نيللاو رصنلاب ناسوسحم امهمال نيلب نالوالا سيأ وني صالا

 مدع لوالا ءروها كانهو زءغنبال ىذلاوه بلصلا مسملا كلذكو ةيدادعتدالا تايفيكلا نه
 «تايمكلاب ةصتخلا تايفكلا نم وهو هلاح لع قالا لكشلا ىنالاو مدع وهو زامغنالا
 هيف خوفنملا قزلا ىف ىذلا ءاوهلا نال ةبالص اضياتسبلو سءللاب ةسوسحملا ةمواقملا ثلاثلاو

 دادعتسالا عبارلاو ه ايف ةبالص الو ةءواقماهل ةيوقلا حابرلا اذكو هلةبالص الو ةمواقم هل
 ح رش ىف اذك ةيدادعتسالا تايفكلا نم نوكتف ةبالصلا وه اذهف لاعفتااللا و“ ديدشلا
 نيسأا لصفىف ةسوسبلا ظفل ىف كلذب قلعتام .“ىجنو داضتلا لباقت امهنباضيا ذئنيش فقاوملا
 ناطرسلا ظفاىف اهنايب قيسو ضرم مسا ءايطالادنع ةبالصلاو .ةينايدتلا ةاشملا ءايلا بانه
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 لعا ىف نيل وسالا بهذه ىوونلا لاق ءدهنم ادنيقتسسم هعم, هسولجو...ثكم رز كو هتبج

 هتعلأ-» ترديشا و هتيح ت وكلا نع ةيحصلا مسا صصخم ف رعلا ناق فرعلا ىذتقم

 تش ]9 ىإ همم لاقف سو هيلع هللا ىلص همزال نم ةيتر ناححر ىف ءافخ ال ( ةدئاف )

 وا اليلق ءاشام وا اريسي هلك نم ىلعو ه ادهشم هعم رضحب مل وا همزالب مل ن« ىلع . هتار
 مهنم هلسيا نمو ٠ عيمجال الصاح ةيحصلا فرش ناك ار ةلوفطلا لاحف وا دعب ىلع هآر

 نودودعم كلذ عم ,و هياورلا ثيح نم ىل_ سرم هثبدح مالسسلا هيلع ىنلا نم عامس

 ةضافتسالا وا رئاوتااب ايباح هنوك فرعي 6 ةدئاف ) ةيؤرلا فرش نم اولان اا ةباحصلا ىف

 ىناحح هناي هسفن نع هرابخاب وا نيعباتلا تاقث ضعب وا ةباحصا! ضعب رابخاب وا ةوهشلا وا
 ةيلع هللا للص ةلافو نم ةنس ةئام دعب نوكت ال ناب .ناكمالا تحن لخدت ءاوعد تناك اذا
 لدع ريغ مهضعب ناكناو ثيدلا ةياور قح ىف لودع مهاك ةباحصلا نا را ملسو

 ىدنجربلاو زومرلا عماجو هحرشو ةيحنلا حرش ىف ام ةصالخ هلك اذه رخآ ماى

 ظ « هريغو كولسلا عمو

 لث# لاخلا ىلع م ناب ىخضامال لالا ةيك باط نيلوصالا دنع وه ) باحصتسالا 1

 ليم ليلد هل دجوي مل هلا درج. ناك ام ىلع ناكام ءاقبا هليصاحو ىضاملا ىلع مكح ام
 هليلدب هبوجو فرع مكح لكىف ىلازغلاو ىفريصلاو ىبرملاك هربغو ىفاشلا دنع ةخح وهو

 . هيف داهتجالاو لماتاا عم همدع وا ِهناَه ليلد موه نا ريغ نم هلاوز ىف كشلا عقو 66

 تبثه نال ) مصخلا مازلال ةعفاد اهنكلو مكحال ةبجو٠ ةج سيل ةيفنلا كا دنعو
 ليلدلا نوكي نا مزلي الف رخآ سما هءاّشاو سما “ب داا نا ىندي هل قيم سيل مكحلا
 دعن ثداح ضرع ءاقبلا نال لاخلا نامز ىف ابقنم ىضاملا نامزلا ىف ءادبا هدجوا ىذلا

 ءاقرال دب الق قبب ملف دجو لاةيف دوجولا نع ءاقيأا ىنن حصل اذهلو هنيع سلو دوجولا

 َكِلَدَو :لبلد الب امكن نوكي باج هسالا درجيب مكح ءاقرب مكحلاف ةدح ىلع بيس نم

 باحصتسالا ةئلاثلا ةدعاقلا ىف هايثالا ةيشآج .ىوملا ىفو « راونالا رون ىف اذكه لطا

 تباثلا مكحلا لعج اهو هيعون لمشي اذهو رخآ تقو ىف سما توب مكحلا وهو

 ليقف هتيح ىف فات>او ه ىضاملا مكحال ايحاصم لاخلا لعج وا لاحال ابحاصم ىضاملا ىف
 ريغأا مازلا عفدل ىا ىنانذحتسالل ال عفدلل ةحح هنا ريتخاو . اقلطم ريثك هافنو . اقلطم ةح
 ىلصالا همدع رارمتسا عفدلا نال الصا ة><+ سبل هنا هجوالا هجولاو + ريغلا مازلال ال

 الف تودثلا ريغ ءاقبلاو تايثالا همكح نال .هءاَغ بجوي ال عورشلا ىف مكحلل تيثملا نال

 داسحمالا ناكامل هنا ىنعي. ريغ ال دوجولا همكح نال ء[ة١ بجون ال داجالاك ءاقبلا هب تدي
 ابجوم داجمالا ناكولو دامالا دعب ءانفالا حصي ىتح ءاقبلا هه تبثي الف ءاقبللال دوجوال ةلع
 حصاملو « ءاقيلا عم ءانفلا ةلاحت-ال داحالا دعب ءانفالا روصت ا دوجولل ابجو٠ ناك ءاقبلل



 / ىناحصلا

 انلوقف رومثملا ىلع ىناحصب سياف ىلذهلا بيوذ ىناك هنفد لبق هتوم دعب ىأر ولف مالسلا
 ىلع مهناف نيمرضخملاك هقلي مل نمح زارتحا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىتل انلوقو ٠ سنج نم

 نا تبث نا ليق ٠ ةمجعملا ءالا باب نم ميملا لف ىف تفرع م نيعباتلا راك نه ححصلا
 دعي نا ىتينيف ضرالا ىف نه عيمج نع هل فشك ءارسالا ةليل ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 هبناج نم ةيؤرلا لوصأ- ةباحصلا ىف هقالي مل ناو ةلالا هذه ىف هتورح ىف هب انمؤه ناك نع
 ىناا نود نم ريمض ىلا ىتأ دانسا نال ةباحصلا ىف دعي ال لبقو . سو هيلع هللا ىلذ ئ

 حارمدلا ىف م نحلاو سنالا اه نيلقثلا نال ةكئالملا جر نيلقثلا نم اناوقو ٠ هجرخم

 ءاودس هب ندءؤه ريغ هنوك لاح دو هياع هللا ىلص هيقل نم جرخ هب انمؤم انلوقو ٠ هريغو

 مالل_سلا مهيلع ءايبنالا نم هريغب انمؤ٠ نوكي وا كرسشملاك ءاببنالا نء دحاب انمؤ» نكي مل

 لفون نب ةقروك ةثعبلا كردي ملو ثعبيس هناب انمؤ» هيقل نم جرخم له نكل باتكلا لهاك
 معا دارا نءو هنع جرخيف مالسلا هيلع هتوبنلاح ءاقللا ءارا نث ىووناا ل م ددرت هيفف

 تامو ائمٌؤم هيل نا دعب درا نه جر مالسالا ىلع تامو اوقو « هيف لخدب كلذ نم

 مابا مْ دئرا مْ هن ا:مؤم هيقل نم اماو لظح نباو ش>حج نب هللا ديع لدم ةدرلا ىلع.

 ليقو حصالا ىلع ىناح وهف ال ما ايناث هيقل ءاوسو هتوم دعب وا هتويح لاح مسا ءاوس

 ركب ىلا ىلا هب ىتأو دترا نم هناف سبق نب ثعشالا ةصق كوالا حجريو ٠ ىباحصب سيل

 هركذ نم دحا فاخت ملو هتنسا هجوزو كلذ هنم ل.ةف مالسالا ىلا داعف اريسا قيدصلا
 دودحم نامزب ءاقألا دييق مدع ىفو ٠ اهريغو ديلاسملا ىف هثيداحا ع رح نعالو ةباحصلا ىف

 ىفاشلاو نيثدحلا روهج بهذم رايتخا ىلا ةزاشا اريثك وا ناكاليلق دودحم ريغ وا
 ةئس اريك وا ناك اريغد مالسلا هيلع هم نه ىناءدلا لاق اذلو لبتح نب دمحا هراتخاو

 ليلقلا مت ةبحصلا نال بجاطلا نبا اضيإا هزاز راق كتم وأن ابو را ريدا

 دقي ال بيسملا نب ديعس لاقو ه ةغللا قفو ىلع, اولقن ثيدحلا لهاف ةفالا بسح ريثكلاو
 ةؤزغ هع. انغو نتلنؤا ةنع سو هلا و هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم ماقا ند الا ايبا

 هيف رهظي عامجاب الا لاني الف اهظع افرش مالسلا هيلع هتيحصل نا ههحوو . نيتونع وا
 « رقسلا نه ةعطق وه ىذلا رفدلا ىلع للهتشالا ؤزغاك. صخشلا هيلع عورطملا قالا

 مالا هيلع هنا ضروعو ٠ جازملا فاد اهم ىلا عبدالا لوصفلا ىلع يقل هيي

 هللا دبع نب ريو دعي ال نا مزل اضياو ٠ ةحصلا مكح هأر نم لك ىطعا :٠ زنم فرشل

 تلاط نه ىناحص'ا لوصالا باحسا لقو . ةباح مهنا ىف فالخ الو ةباحصلا نم هوحنو
 نودب فرصناو هيلع دفو نم لخدي الف هنع ذدخالاو هل عبتلا قيرط ىلع هل هتسلا#

 دقعال نقؤ . أدعاضف نبشا ةتا ةمزالم ىاحضلا قف نوطرتاتت ”نؤدلوصالا َلْقَو « ككف

 تلاط نم ىناحصلا ىنايلا روصنم ونا لاق ام هديؤيبو بيرق لب ريدقتب كلا كلتل



1 

 فرىعىف نابحاصلاو ٠ [1] بذهملا ىف اك عمجج بحصلاو ةحصااو نابحهلاو باحصلاو

 ٠ حر ةفينح ىنال ناذيملتو نايحاص امهنال كلذب ايمس حر دمحمو فسوب وا اه ةيفنملا

 نامزلا بحا_د ) دما دهاوخ ءاف لصف رد هكنانح هلطسم ةفوصتم زا ةقرف هيحاصو

 ءايشالا قئاقح ىلع علطملا ىلوالا ةيخزربلا ةيعمجم ققحتملا وه لاحلاو تقوا بحاصو
 هلاوحا فرظ وهف مئادلا نآلا ىلا هلبقتسمو هيضام تافرصتو نامزلا مكح نع جراخلا
 هنآل ضقلاو طسلاب ناكملا قو رشنااو ىطلاب نامزلا ف فرصتّس كلذلف هلاحذاو هنأؤدو

 مظعلاو ريصقلاو ليوادلاو ريثكلاو ليلقلا ىف قئاقملاو عئابطلاو قئاقحلاب ققحتملا
 اف معولا ف فرصتي كو ضراوغ اهلك ريداقملاو ةرثكلاو ةدحولا ذا ءاوس رغصلاو

 ققحاملا ناف حب رصلا فشكلاو دوبشلا ىف اهيف هفرصت مهفاو قدصف لقعلا ىف كلذك

 طادشي و لقعلاو مهولاو سلا روط ءارو روط ىف لعفب ام لعش قئاقحلاب فرصتملا قحلاب

 ( ٠ ةفوصلا تاحالطصالا ىف اذك ليددنلاو رييفآلاب ضراوجلا ىلع

 ةباحصلا تءاح دقو ةيحصلا ىنعع ردص»ه ىهو ةباحصلا ىلا بوسن» حتفلاب ) ىلاحصلا (

 هبوديس هب حارض مك لاعفا ىلع عمج لعافنلا ناف بحاص عمج ناكالاو باحالا ىنءع

 ركلاب وا كرك عج مسا نوكسلاب ب عمج هناب لوقلاف ىضرلاو ىرسشزلا ءاضتراو

 زومرلا عماج نم دافتسي اذكه هيوبهس باتك حفصت مدع نم أكن اها بحاص ففخم

 باص الا عمحو خارفاو خرف لثم بحصلا عمح باتا حارصلا ىفو ٠ ىدنجربلاو

 باتا عججو باكا بحت عيجو بح وا عيبج راي ىتعمي بحاص: بختتنملا فو ) بيحاصالا
 نيلقثلا نه ملسو هلا و هيلع هللا ىلص ىلا ىتل نم وه ع رشلا ىلها دنعو ( ٠ بيحاصا

 اهدحا لودوو ةاشامملاو ةلاحخلا نم معا ءاقللاب دوصقملاو ٠ مال-الا ىلع تامو هب انمؤم

 وا هسفنب ءاقالا كلذ ناكءاوس رخآلا اهدحا ةيؤر هيف لخدبو هملاكي ل ناو رخ آلا ىلا

 ءاقللا كلذ ناك ءاوسو سو هيلع هللا ىل* ىنلا ىلا هلصواو الفاط صخش لمح اذا مر

 ع لك لقو . راخخا وه اذهف لقس آل وعو مار نم هف لحد الوا لقتلاو زييعلا عم

 نع لك لوو ٠ ةملاك ا طرتشا دقف ةباجصلا نم وهف ةيؤر هأرو ةلكوا اًديدح هنع ىور

 لو ةاكتسلا 6 وهف نذل نعل لفعو ملسو هيلع هللا ىلص ىلا قار دقو را كردا

 لوق نم ىلوا ىتالاب رتبعتااو ه عوللاو لقعلا طرت_شا دقف ةدحاو ةعاس مالثسلا هيلع هيك

 هوحنو موتكم ما نبا هب جرخ هنال ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىأر نم ىناحملا مهضعب

 هياع هتويح لاح نوكي ام ءاقللاو ةيؤرلاب دوصقملاو ه ددرت الب ةباك مهنوك عم نايمعلا نه
 * باحصو + ةهرفو هرافك ٠ ةرصو ه بكرو بكارك ٠ بمص » بحاصلا عمج راتخملا ف ]١[

 حتفلاب ةباحصلاو * خارفاو خرفك بح مج باحصالاو ٠ نابشثو باشك * ناو ٠ عايجو عي
 ( هححصمل ) طظقف فرحلا اذه الا ةلاءف ىلع لعاف عمجم مل تلق ردص» لصالا ىف مو بادحالا



 مى ثحاصلا . ةباصلا م ًادصلا ٠ قاصلا ه ةيظشلا

 امنا ال اهضعب نم ربك | روثلا ضعب نورك موده ةقيقح ةريشللا هيلع قلطي ال ام

 رغصلا ديقا خيشلا ضرعتب مل ثيح فالخ نيءالكلا نيب نوكي ال ذئنيحو ةيواست نوكت .
 دقو رثك الا ىف ىو.د راخن اهيسو اهمتو امرك دتشيو ء ىدنقرمسلا هب ضرعتو ربكلاو

 ىربتلا نم ةرمحو ةدح رثك !١ ىومدلا ئىرشااو نك ١ البل هدادتشا نوكيف امغاب نوكي

 , هاوجلا رحبو ىئارسقالا نم دافتسي اذكه ىمغانلا

 1 يع هسنوكأأر هذاضع كب راب فرط بال رطسا ْغ رو (ةنظشلا#)

 « دابصلا باب وف
 7 فلالا لصف 1-

 ازكالم ننتنتسر ىو كسا ةكزق نا ون تعا قوئاتضا دح]و: ةدقعولاب 4 ىبابصلا (

 باتكّىف زومرلا عماج ىفو . تالا زك ىف م ار هلبق دناكى هجوتو روبز دنناوخ حو
 ررغلاىفو ٠ ةبعكلا نيملسملا مظءتك بكاوكلا نومظعي ىرادنلا نم ةقرف ةيئارصلا حاكتلا '

 اهدنف , ةيئايصلا ريسفتىف فلتخا رزدلا هحرش ىفو ٠ مهل باتك ال بكوك اودباع ةّيئابصلا
 اماو نانوالا ةدعب اوسيل حار ةفينح ىلا دنعو « موحنلا نوددعي 0 ناثوالا ٍةديع مه

 حرر ةفينح ىلا دنع مهنا ريدقلا حتف ىفو ه ىهتنا ةبمكلا نيملسملا مظعتك موجنلا نومظعي

 [1] ٠ ةيمكلا لسملا مظعتك بكاوكلا نومظعيو باتكب نوترشبو ىن نيدب نونمؤي موق
 ع

 .ارصلاق 6 نا رجو نمو نها نالرك كر ةلمها لادلا نهكسو حفلا ( 20
 داشاب لد هحو رب ناو روصو سف تايه تعلاط 5! هك ى شوب هيفوص حالطضصا ردو

 داسرب خوسر دح رد رك اان راونا تايلجتو قئاة> لوبق زا ار لد دنادرك بوجحو

 « ىلكب لصاح هوخز وا دبا م 6 ىلك لد نأ باحح رد دنامب + درف « دبآ نامرح دحم

 #4 تاغللا فك ق اذك

 2 ةدحوملا ءايلا لصف 1

 لادلا لصف ىف ةدارالا ظفا ىف قيس دقو دتشملا لولا وهو ةدحولاب ( ةبابصلا ))
 « ءارلا

 ةياحصلاو باحالاو نو.حاصلا ه هارمهو دنئوادخو راب ىنعمي ةلهملا ءاللاب ( بحاصلا )

 لعج من "ىفباص وهذ ج رخ نيتحتفش زو يم اس ند 0 د نم م رينملا حابصملا ىفو [1]

 ةينارصتلا ىلإ ببسنتو نطاسبلا ىف بك اوكلا .دبمت اهنا لاقي رافكتلا نم ةفئايط لي هط ايفل
 فينخلا زوو «٠ مدإ نب ثيش .نا 'ىباص نيد ىلع ملا نوعدبو نوئاصلاو ةئاصلا وهو نسصاظلا ىف

 ( هححصل ) عفان هب ًأرقو نوباصلا لاقيف



 ئرتملا 5 2 0 * ةهيقاشملا : رار"

 ٠ كلذ وحنو ماسجالا ىف لولحلاو لاقتنالاو ةكرحلاو ميسجتلاب نيلئاقلا مهريغو ةيماشهلاو

 وهو ماسجالاك ال م-ج وه اولاق ىميجهلاو ةيشملا سمهكو رض ةيوشحلا ةهشم مهنمو

 ةسهالملا هيلع زوجتو حراوجلاو ءاضعالا هلو ءامدلاو موحالاكال مدو مح نم بكرم
 امع ىنولسو .جرذفلاو ةيحالا نع ىنوفعا لاق هنا لن ىتح نيصاخمال ةقئاءملاو ةخاصملاو

 نيد .نيدلاو ٠ هدحو ةفينح ىلإ هقف هقءألا هه لقو [31 هةيفازكلا 4 ههمثم مهنءو ههءار رو

 مههيعز هلاثام ىلع انرصتقاف هنأعإ نم ىلا ىهتذنال ةددعتم هبدشتلا ىف مهلاوثاو * ماركن بدم

 ةكرحلا هيلع زوو ال[ ةجفملا نو الإ سام قاملا هج نم_سشرعلا لعب هللا نأ وهو

 وه سبل مهضعب لاقو ء هضعل ىلع ا "الع ال ما شرعلا الما اوفلتخاو لوزللاو

 مسا ظفا هيلع قلطا ن٠ مهنهو ٠ هريغ وا هانت٠ دعبب | فلتخاو هل ذاحم لب .شرعلا ىلع

 تاهملا عيمج ىف هانتم ريغ وا تحتلا ةهج نم وا اهلك تاهلا نم هانم وه له اوفلتخا مش

 نوكي نا هللا ىلع بحبو هناذ نع ةجراخلا نود اهباع ردّش امنا هتاذ ثداوحلا لحت اولاقو

 لوسرلا تاذب نانمئاق ناتفص ةلاسرلاو ةودناا اولاقو .لالدت-الا هنم حصي ايح هقلخ لوا

 زوج لو لابجرل نيع قم :لويضر ةفصلا كلت يجباضو ةيصيلاو ةرجمللاو بولا ىوس
 ىلك سكع الب لوسر  لسرم لكو لسرم للسرا ذا نيح ىا دئنيخ وهو هريغ لاسرا

 دجاَو لوسر:لاسرا ىلع راضتقالا ةنكملا نم سلو كوسرلا.نود. لسرملا لزرع. زوحمو
 ةيواعم ةمامافالخم ةنسلا قفو ىلع <للع ةمامانا الا ةيواعمو ىلع" رصعى نيماما اوزوجو
 ةوحلا لع لكلا ف قايروهو قلب لذالا ف ةيرذلا_لوق نامالا اولاقو هتعاطب بحي نكل
 + فقاوملا حرش ىف اذك [8] ءاسالا ناماك قفانملا ناعاو نيدترملا الا

 ةزاحالا ف انعوقلطا نوثدحلاو.. هيف ىلإ كيف نم ةطانلا ةنللا ىف ءافلاب ( ةهفاشملا )
 ء ةيحالا حرش حرش ىف اذك ازوت اهب ظفلتملا
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  تاغا نم وهو .نآ>ورفو ندب رخ ىنعمي ةغللا ىف رصقلاو دملاو ريسكلاب (.ءاوشلا )

 ' م ةدحوملا ءالا باب نم نيعلا لصف ىف عببلا ظفل ىف هقيقحت ق.س دقو دادضالا

 نال را هل هرم ةسطلسم راس روفر الا حفلا أ درسقااو متنلاب ( ىرشلا.ر)
 عرملا لا ةللام هب كم هك اكح ةحلطتسم اهجن راكو اهضمل راغص روب هنا يدق رمسلا

 ريكلاب دوصقملا سنلاو 8 ةيوطوت اهنم لست نا نئرمن انقو سلا رثك ا ىف ةعفد ثدحت ةسام

 0 قاكلا نسكب وه لدق مارك نب دمع للادبع ىلا باعحصا مه ١[ ل

 ( هححصملل ) ناعالا كلذىف عيجلا ءاوتسال ا



 مى ةهشملا

 نم هيلع عشب امف ىناعملا كل: تايلت ىهو ةروص هلو ةيمآالا فاصوالاو ءاهسالا ىهو ناعه

 « دما باش ةروصىف ىبد تيأر مالسلا هيلع هلوق ىف م سوسحملاف ٠ لوقعملا وا سوسحملا ٠
 دوصقملا ىه ةرودلا هذهو ءاشام ىن نظيلف ىب ىد.ع نظ دنع ادا ىلاعت هلوقك لوقعملاو
 باتا تنطعا انكف هيسزن نم ةقحتنلاء ام لع قار الاب روس هدول ا ىلا
 قح ىف هيبشتلا نا ملعاو ه هقح ىماالا هيجثتلا نم هطعا كلذكف هءزنتلا نم هقح ىهنالا
 مهوسنم اماو للهكلا الا هكردب الو ىنيع ىما هقح ىف هناف هيزنتلا فالخم مكح ىلاعت هللا

 ةرود لكذا هلا>و هنسح- روص هيضقت ال اديلقتو اناا انلق ام كردب امتاف نيفراعلا نم

 دينشأ مو ىهيدشتلا هجولا ىلع ةروهلا تدهش ناف هنس> ةروص ىه تادوجوماروص نه

 ةيهبثتلا ةروصلا كدهشا ناو دحاو هجو ن٠. هنسح قا كدوشا دقف هيزنتلا نم اًئيش

 اهناف هيزنتلاو ه.يثتاا ىهجو نم هلالجو هلا+ قحلا كدهشا دقف ىهلالا هيزنتلا اهف تقلعتو
 روص نم كيلع ام وهو ىناذ هيجشت ٠ ناوي شت قحلل نا ملعاو ٠ هللا هجو مثف اولوت

 رود هيلع ام وهو ىندو هييشتو «٠ لايلا ىف ةسوسحملا ههشي ام وا ةسوسحملا تادوجوملا

 فاكتتاالو خنهذلا قف. لقمتت ةرودضلا هذهو ننوسشحلا نفيا ةعزتلل ةاقلا ا

 تاذلا لامكلاو ةييشتلا لاك ىنم:تفيكت ا نال ىلا هيبذتتلاب تقحتلا تفيكن ىف سلا ف

 برضي نيح الو عاونالا نم عونب هيف فيكنلا نكمي ال ام وهو ىنسولا هيبهتلا ىتبف ىلوا
 ناكو ةجاجزلاو حايصملاو ةوكشملاب هرون نع لثملا برض فيك هناحبس قا ىرثالا لثملا

 حابصملابو هيلق ةجاجزلابو هردص ة وكسملاب دوصقملا نال ىتاذلا هنثتاا اذه -ةروض ناسنالا
 قملا ىنعم نال قالا ةروسص ىف قا روهظ وهو بيغلاب ناميالا ةكرابملا ةرحشلابو هرمس

 ةقيقحلا ةنويزلاب دوصقملا و « بيغلاب ناعالا وه هب ناميالاو قلخلا ةداهش ةرود ىف بيغ

 تناكف قلخ هوجولا لك نه امني الو ق هوجولا لك نه اسمناب لوقت ال ىتلا ةقلطملا
 لوقنف ةيبرغ الو هبيثتلا قس ثيحح قلطملا هيزنلا ىلا بهذذف ةقرش ال ةيناعالا ةرحشلا

 داكي .ذئتيحو هيزنتلا بلو هيدثتلا رنشأ نيب رصعت ىهف هيزنلا ىند ىتح قاهملإ هي دشتلاب

 وه ىذلا ةئياعملا را' هسسم مل وأو هرونب تيزلا ةملظ عفترتف ابغي وه ىذلا ”ىضي از
 ءاثي نه هرون هللا ىدوه هيزتلارون وهو ناعالا رون ىلع هدشتلارون وهو ىبايع رون

 دحا لثملا كلذف لثملا برض نه عونب ارهاظ ناك ناو وهو ايناذ هبيشتلا اذه ناكف
 اذك هب هدوهظل هب لثءملا روص دحا لثملا ناف هب لثمملا هيف رهظ لثم لكف هنس> رود

 ٠ لماكلا نانالا ىف ٠

 قرفلا. رايك نه ةقرف ىلع قلظي وهو هببدشتلا نء لعافلا مسا ةنيض ىلع ( ةهشملا )
 ةلئاق ةدحاو ةقرف مهاناعجت كلذ لجالو تانثداحلاب هولثمو تاقوالاب هللا اوهبش ةيمالسالا
 ةيريغملاو ةينانبلاو ةيئابسسلاك ةعيشلا ةالغ ةهييشم مهنف ٠ هقرط ىف اوفلتخا ناو هبيشتلاب
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 رون هللا ىلامت هلوق ىف مك هيشملا نم متا هنوك طرت:ي الو هريغ نم وا قيس نمت لك او
 اذكه آلا ةجاجز ىف حابصملا حابسصم اهيف ةوكشك# هرون لثم ضرالاو تاوم-سلا
 هيل ديوك عئانصلا عماج رد ةكنادب ( ٠ ةوبنلا جرادمو ةوكشملا حرشو رببكلا ريسفتلا ىف

 زا ىنعي نايعا زا ود ره هب هبشمو هيشم هكىرم كي ءتاسا عون ؤد رب تاهب_ثت
 زا هب هناك ىع لع ريغ مود # عع بلو بشل فلز هييشت نو> داشا تادوحو»

 ام لعسثشمو نام ه 5 اش نوج دراد دو>و ناكما اماف دشاين تادودجوم

 فرخ ىورد 0 ىنعي قلطم هيدشت ىب . تسعون تفه هدشت زينو ٠ نيرز قايردب

 دلل نرد ىمراغ ردو نإ ددبانو زجنو لثمو:نأكو فاك ىب رع زد ناو دروا هي-شت

 ونا عبط ٠ بآ وج لئاس ون دوج ءران وج ىهاق ون مشج ه تبب . هلاثم نأ هباشمو ايوكو
 دننك دننام ىزيجم اريزيج هكطورمشم هربثت مود « نيط وج تباث ون لح ءداب وج ىفاص
 قدس ند نك كل ءلانرت .ياتبزب بق متاوخ ورسس ء رعش ٠ هلاثم دراد طرش رب فوقومو

 دسر كيل هاون ىوبب دسرت لك ىرذكب غابب ون نوج ٠ رعش ه ركيد لاثه ءدوب ىئانعر
 ىفص رد ىزيجي دنك دننام اريزيج هكسكب ب47 مويس ٠ دوب ناور رك ا ورس تتماَع
 وج ام هم نيمز سناك لغف نا نعش ٠ هلاثم: دك ةيقت هشكي ىفدود ار هب ةشم او
 ا و راو هرم كد لاثم «رارغ رب خرج نيمز وح ناركفل درك زو هرج

 وو كلراشا هييشت مراهج ءراعاش نييز تدنس دركز كلف درك هلا كلف تمودق

 مواعم نانج ار عماسو دروأ ىنذس نام ردو .دنِكَل هبشت نكاذو : دروآ هييذت لباق زيخ

 رد ضومغبو دهدى هدئاف ظافلا طبر كن أ تسا ركيد ضر نيزا دوصقم هكدوش

 ىلب * ملاء رد روش مروآ رب ىنابنج فلز ونا رك ١ . رعش ه هلاثم تسا هبيشت ضرغ هك دبا
 . دنك دننام ىزج اريزيج كت يانكب هيت مب . دناذج رينز سك وج دزوس رب هناويد
 .نكيل دشانن ترانع رد:هيشنو هشم زا دنكتيانك هءهيشم ظفلب ىنءي درت احرص اروا مانو

 ةلركت زو هباجأ نآ از لكو ديراب ورف ريكر: زا واول © نعش ه.نأ لادم ذدرك مواعم قابس

 نا زا زانو دباك هيبشت ىزي#لا ريزيج هك ليضفت هني شت مش ٠ داك يانع نقلام 227 حور

 قوت م ابوك هام اما هام نوح ىثون' ءرءش» هلاثم دهد ليضفت هب هيشمر | رهبشم هدرك عوجر

 ربارب قفص ردو دنك دننامىزيج اب ارىزيج هكدبوست هبت متفه ءانعر ورساما ورس نوج
 ىتفص يعاذ هكتسنا روهثشم قيرطرب هيوست هدشت هك ديوك عئانصلاعمج ردو ٠ ىهتنادنك

 نانا و الأ نويت ره قرطار ويدهدي ديبكا نيح كب. بوخح زا. ىفضو فوعازا

 ,ىزات رعد نيرد نيروك ذم ىنعم ود روم هيوسل هيسشن لاثمو ) ”ئث كس ار زيح ود ديك

 ىجهدو ٠ ءافص ىف هروغت « ىلادلاك املك ء ىلحو بيلا غدض ٠ رعش ٠ دوشىب هذا

 هل :ىهلالا لاما نال لاا ةروسص نع ةرابع فوصتلا لها دنع هيبدشتلاو ( ٠ ىل ًاللاك



 رار ّْ : هييشن |

 لمجل قع مالطصالا دع نكلو دودرف قرطلاو ا :هجولارارتعار هيفتل (ةلظلا رش نه طرش
 نود: دج ونال شرغلاب ءافؤلا كاش نا. الا نمرقلاةدافالا ؤلوقم ف رافت لوا ةخعاولا لرش تاق
 ةدعاقلا ( ةدّئاف ١ لوطملاو كوطالا ىف ام ةصالخ ةلكاذه اةلطمهنيدشتنا طئارش عاتجا
 ىلدالاو ىلعالا ماقم حدملا نال ىندالاب ىلعالا هبيدت مذلا ىفو ىلعالاب ىندالا هيبشت حدملا ىف

 باسااىف !ذكو جاجزلك توقان مذلافو توقايلاك صف خاللايف لاقيف سكملا,مذلاو هيلع راط
 ما ىلاءتهلوقو ولعلاىف ال لوزنا١ ىف ىا ءاسنلا نم دحأكنيسل ىنلا ءاسن ان ىلاعت هلوق نمو

 لث كلذ ىلع دووا من ٠ كلذك مهلمحت ال ىا لاحلا ءوس ىف ىا راجفلاك نيقتملا لع
 ناهذا ىلا :برقتلل هناب بيجاو“«ثللسلا ما. ىف ال“ىندالا ىلغالا هنف هش هناف ةؤكشأال هوازن
 واصلا هنيثن ىف دروا اذكه لوقا ) نافثالا ىف اذك هب هنءدف هروننم لغا الذا نيطاخلا
 انين ىلع ةولصلا نان' هلآ و ميهاربا ىلع ةولضلاب لو مهيلعو هيلع هللا ىلص هلآو انيدن ىلع
 هيلع اولص اونمآ نيذلا اهيا ان ىنلا ىلع نولصي هتكئالمو هللا نا ىلاءت هلوقل ىلعاو ل١
 هيلع انين نالاو آلا هتكئالمو مكيلع ىلصإ ىذلا وهو ىلاعت هلوقلو اهاسست اوملسو

 هلع ةولصلاف نيئمؤملا نم دحال هيف فالخ ال عامج الاب نلسرملا دي_س مالسسلاو ةولصلا

 ءهوجوب كلذ نع بيجاو ٠ ىلعالا ريغب ىلعالا هببشت مزاف بير الب ىلعاو لك او فرشا
 موف ثعلاو انبر :لاق ثيح اننا اعد مالسلاو ةولصلا هيلعو اين ىلع ميهارإا نا اهلوا

 ميهاربا ةوعد انا ملسو هيلع هللا ىلص ىلا لاقو يالا كتابآ مهلع وادب مهنه الوتر

 ىرجا ناب هنقح هنع ىلا_هت هللا ىضق هتاعد قخ بيلا ىلع ليلخال بجو املف ثءدحلا
 ناسا ىل لعجاو هلوشب هبر لأس ميعاربا نا اهناثو . ةميقلا موب ىلا هتما ةئدللا ىلع هركذ
 هللا هباحاف :مالشسلاو ةولضلا هيلع دع ةما ىف اندفع ءاثث ىل ناز ترخاالا ف ندم
 ميهاربا نا اهللاثو « هتما ىف هيلع نسحلا ءانثلل ءاَشا هبنيح رك ذب هركذ نزقو هبلا ىلاسعتا
 افينح مهاربا ةله لب لق ىلاغت هلوقلو ةبآلا مهاربا مكسا ةل٠ ىلاعت هلوقل ةلملا وبا

 نيئمؤملاب ىلوا ىنأا ىلاعت هلوقا ةمحرلا ابا ناك مالسلا هيلع انو تادآلا نم اهربغو ةياآلا
 ةحزلا قحو !ةوبالا قد مالساا انوبلع امرثم حلاو نكل بيتو كلف 5.010 ىو

 جلا ىف ةميرششلا ىدانم ناك هاربا نا اهعبارو ه ءانثلاو ةولصلا باب ىف امرك ذ نيب نرخ

 عمش ةيبآلا ناعالل ئداتب ايداثم انءمس ىلاعت هلوقل نيدلا ىداثم مالسلا هيلع امض ناكو .

 نوك طرتشي الو هءثتال فاك هن هيدا ىف روهظلاو ةرهشاا نا اهسماخو « ةولصأ ا ىف امهنيب

 ناكو مهحز ىلع ميهاربا ةله نود ةكم لها ناكو هييذتلا هجو ىف متاو لدا هب ةيثملا

 .. كي ذكو معيتتغ وول ميهاربا ناكو ميهاربا نبا ليعمساو ليعمسا دالوانم مرتك
 ىلا نويسش مهلكف اضا مهاربإا نا وهو قحسا دالوا نم مال ىراصتلاو دوهلا دنع

 ملا هب هيسشملا نوكي نا ىنكي روك ذملا طارتشالا مياست دعب اهسداسو ه مالسلا هيلع ميهاربا



 هسشتل أ أ

 اف ثيغلاك ضرعت مل وا هنع تنضرغا بهاوملا ريثك نالف ون امهلك هب هيشملاو هيشملا
 ل ىتلاح ىف ةضافالا ىا ةبشلا هجون نارعشم ناذدو'ا ناذهو ”ىجن مل وا هئئج كببصإ

 مالو لصفملا ىف ميسقتلا اذه نانرج ىخحال هنأ لع ٠ ضارعالاو لا.قالا ىتلاحو همدعو

 هركذ نال وا هركاذ ع هَجؤلاب رعب ام دارب ال ىنءعمال ذا داون مل هنال هل اوذرعتب مل

 هلصفللا ىف هركذل ىعاد الو هجولان رعشيام عم المح ميسقتلا سبل هنا مهوت عفدل لمحما ىف

 هبهيدشملا ىلا هشللا نم ةيف لق ىذلا هنيشتلا وهو لذتم كيرق اما ء>ولا راّدعاب اضناو

 0 هييشت فيرهتلا ضب الو . 51 ا ىداب ف ه-هحو روهلغل رظأ ققدب رنغ 0

 ىأرلا ىداب ىف هه>و روهظل الاقتنا سل هنال ههجو 2 عا هيشملل اءنهذ امزال هب هيشملا

 رهظ هف لقعلا رظن اذا ثيذشملا نوكي نا هقيق#و . فيرعتلل دبق ههجو روهظا انلوقو
 ىلا سفنلا تفتلاو رظن ق.قد ريغ نم هب هينشملا نيبو هني كرتشت ىذلا ىلكلا موهفملا

 روهظلا هنم ردابتي هنال ىأرلا ىداب ىف ههجو رهظ ام فدك ملو . فقوت ريغ نم هل هبشملا
 نم لادقتنالا نوكي نا دبال لب لاتتالا ق ىنكي ال ودو نيفرطلا راضعاو هبيثثا دعب
 اولتخا جا نمل سمشلا هب هيشتك هيشملا ةذحالم درحتع ههجو روهظل هب هبشالا ىلا هيما

 . وهو ديعب ببرغ اماو ه نهاط انيصت هنوكل هيف هيشلا هجو ناف ةرانتسالاو ةرادتسالا ىف

 نم هيو لقتنا ءاوس ىأرلا ىداب ىف ههجو روهظل .هب هنشملا ىلا هشملا نم هيف لقتال ام

 .لقتسال وا ةهجو روهلظل ال ا.اهذ امزال هن هشملا نوكل ىأرلا ىداب ىف هب هيشملا ىلا هيشملا

 هيندتلاهجو بكرت ناك الكو ءللثالا فك ىف ا راك سمشلاو هلوقك الصاكلذك هيلا هنم
 لثماعا ىلاعتهلوةك رثك ١ هليصاهنوكل دبا ةيدشتلا ناك ثكأ روما نم ايلقع وا ناك ايلايخ

 « رعش ٠ هلوقوحت انغ هلعماع سبرقلا هيبشتلاف فرصتيدقو .[1] ةراالا ءاك ايندلاةويحلا

 هيشنتلا اذهو ه٠ بوىغ ىا ء لوفا تاقاثلل نكي ملول ءايةاوثث مودنلا لم هتامزع

 طرشن. اهالكوا هب هيشملا وا هيشملا هيف دبش ىذلا ةيدتلا وهو طووشملا ةييشتلاب ىح_س

 مالكلا قايسب وا قباسلا تدملا ىف م ظفللا ححرصب هيلع لدن فلم وا ندع وا ىدوجو

 كلف ةبقلا هذهو ضرالا نكسي ردا ناك ول ةوة ىف هناف ضرالا نكس ردد وه وحن

 رابتعالا اذهب هبيثتلاف ضرفلا رابتعاب ( عبارلا ميسقتلا إذ انكاس كلفلا ناكول ىا نك اس
 هيلا هجوت نيفقرظلا فرعا هن ةيسثملا قاوكي ا نألا ضرخغا ةدافاب ىفاولا وهو لوبقم اما

 ملم نوكي نأك وا لماك ان ضقانلا قالا ىف هنثلا هجو ىف ىا هيف امها وا لاخلا ناس ىف
 ه« هيوشتلا وا نييزتلا وا ناكمالا ناس ىف بطاخلا دنع هفورعه ه.)| هجو ىف ىا هيف مكحلا

 ه ضرغلا ناس ىف قيس دقو ضرفلا ةدافا نع ارصاق نوكيام ىا هفالك ودو دودرم اماو

 ىنتنا اماكف الا و حالطصا درج طقف ةيشلا هجو ىلا رظنلاب دودرملاو لوبقملاب ةيمسنلا مث

 ]١[ هححصلل ) اهعومم نم هبشلا عزا دق ةلخادتم لمح رضع اهناف (



 مما ْ هييشنلا

 اوفاتحا انهه نش ءامضقلا بوحو عفر هن واع ءاهقنلاو # سهل | ةةفاوم وه تادانعلا ىف

 نوت ةتيردلا قأ نم حيضونلا ىف عقو ام لوقلا اذه ديؤيو ةراهطلا نظب ةولصلا ة ىف

 ةمذلا خد رفت تادا.ع ا ىف تاذلاب ىويندلا دوص#ملاف ىويندلا دوصقملا 01 الصوم لعفلا

 الوا ةدعصلا موهفم ىف ريثعم ريع هنا الا ىورخالا دوصقملا وهو اهمزلب ناك ناو باوثلاو

 4 عبشإ ناك ناو باوذلا وه تادلابو الوا هموهغم ىف ربدعملا ناف تو - وا فالح تاذلابو

 هبترثملا ضارغالا ىا ةيعرشاا تاصاصتخالا تالماعملا ف ىويندلا دوصقملاو ةمذلا غيرشت

 ةراجالا ىف ةعفملا كلمو حاكنلا ىف ةعتلا كلمو عييلا ىف ةبقرلا كلك حوسنفااو دوقعلا ىلع

 عورشأاب لغلا مزل اناق ٠ ةمذلا غيِرْش' لفنلا ةحص ىف سيا لبق ناف ٠ قالطلا ىف ةنونيبللاو
 ةرابع تاداسعلا ىف وهف نالطءلا ةحصلا ضيشن نا ملعا « ىهتنا ةءذلا غارفت اهءاذاب لص

 تالاءاعملا فو « ءاضقال اقسم هنوك مدع نع وا عراشلا مال اقاوم لعفلا ن وك مدعنع

 دنع نالضلا فدارب داس فلاو « ةنم بولطالا رخالا هءاع 210 ال ثنو هنوك نع ةرايع

 هنوكو ةح ىمني ىويشدلا روصقملا ىلا السوم لوقلا نوكف ةييلابنتع اأو 00

 ال هيلا لاصيالا هطورشو هناكرا .ىضتنب ثيح هنوكو انالطب ىمسي هياا لصوب ال ثيحب

 مالكلا مهوقك هل امزل: سه ارضا روك ذملا نوكي نا اوهساثو ةعاجشاا ىف دسالاك دبز

 هنال عيطلا ىلم وهو ةوالخلا مزال وه هيف عماجلا ناف ةوالحلا ىف لسعلاك وه حمصفلا

 دحجا ظةةوسو مهف صاطظ هنق « ههدو 8 ع 38 كيا # لل ءلاو مالكلا نيب كرتغشما

 ءاوس ةصاخلا الا ههحو كردي ال ىن> هنمو « دسالاك ديز وم كلذ ىف لخدم هل نمت

 نوبسانتم مه ىا اهافرطنيا ىردبال ةغرفملا ةقاحلاك مه كلوقك لمأتلاب وا ةهادبلاب هكردا

 ىلا ىنْلاب دوصقملا نا ىني الو ٠ ةرو-ه ءازجالا ىف ة.سانتم ةغرفملا ةقلخلاك فرمثلا ىف

 فسصضصو ناف لكيلا اذه َّق م هروهظ بولا ام صضوىمع را نع هجر الف هناذ لوس َّق

 لصفملا ىف ىرحي لب لمحملاب ميسقتلا اذها صاصتخا الف هبشلا ه+و رهظي ةغرفملاب ةقلخلا

 مله لا نم اضياو ء هجولا ىفذحي هيف هبو_كنلا ءافخ عه هنا ىلع هيبنتال هب اوصخ مهمأك اضيا
 فدووهو فرط هلا ثيح نم هل ركذي فصو ىا نيفرطلا دحا فدو هيف ركذي ملام
 ثيح ن٠ لل-ضفلا هل تش ال اديز نال دسا للضافلا ديز هنم جرب ف هيشلا هجوت رعشي

 ناف لا ةغرفملا ةقلخلاك مه كل وقك طّقف هب هشملا فصو هيف رك دام ومو .ديسالا ١

 مهن أكو ]١[ طقف هبشملا فصو هيف ركذ امدنمو ه هبشلا هجوب رعشم ةغرفملاب ةقلخلا فصو
 دمصو ىا انهفصو ده رز 10 «مههالكفف لاثع رفظلا مدعل مدسقلا اذه اوركذي م ٠
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 نبي نش ناز ينور يل
 اوال م ا

 هدشنل ١ /اا

 بأد وهاك ناويملا ىنال :ةيناوبْلا ىف سرفلاب ناسنالا هيبشت نا"قخمالو ء امهتقيقح نع
 نافيلاب قسوم اه.٠ كيتا اهلا ةجيولاب اطيز[: هنأكف انتجت 'نننل“ ناوي "ىعلا"نؤكو ' نانللا تابزا
 ئاذلا جرراخلا نال. نيفرطلاب انمئاق ”ىنعم ئا ةفسس نوكي نا. دبال جزاخلا مث . لخاذلا ىلا
 .نيفرطلا ىف ةدوجوم ؛ىا ةنقيقح اما ةفادلاو ٠ هبدش هجو هنوكل طاض ريغ كلذك سنبل

 اًضياو .ةنفانضا اماو ةباقعاوا نسحلاب ةكردم ئا: ةيسخ تناكتاوس "ىثلا ىلا نايقلابال

 كم ةوكلل دحاولا ةلزنم اماو هل ءز> الام وهو دحاو اما « هنضشنتلا هحو ةهخاولا راثتعاب

 انك وانأو ودهم نه:ةهئتام ةقرقح هيبدشتلا هجو وكي ناب انقيقح كارت ا 'ىناتما قم

  هيشتلاب :دنصش ناب ددعتم اماو « ددعتم نم لقعلا اهعزتتا ةعزئنم ةئنه نوكي ناب ايراشعا

 هيف يضقلا ناف هبشلا هجو نم  نكرملا فالخم ددغتم نه دخاو لكىف' نيفرظلا كبرشت

 هبيكرتلا ضخم نا نغاظلا مث . اذه اهنع ةعزتتلا ةئبهلا ف وا رومالا عوخجتت ىف امنهكيزمشت ىلا
 .دوصقملا سل ذا دخاؤولا ىف الخاد قيقحلا تكرملا لغجمو ئرايتعالا بكرملاب فلا اذه ىف

 نيفرطلا نا ةرورض ةفاتخم ءازجا نم ةيكسم هثقيةح “نكي نا هب:هيسشملا:وا هنشملا بيكرتب
 هيسشاا هجو نا 'ةرورض هيشلا هخو ىف اذكو نايك ع ال نادره دتسالاك دز انلوق ىف

 .نأ:يكرتلاب :ذؤلضقملا لبا انخاولا ةلزنم كرمال“ داو ةنناننالا ف قزمتك دز انلوققق

 :اهلعمتو ةئاه ابن عزت دخاو ”ئثل فاصؤا' ةدع ىلا وا ةفلتخم ءامشا ةدع ىلا داصقت

 .تكرملاب بكرملا هيبشت ىف حارضي حاتفملا بحاص ىرت كلذلو هببشتا هجو واهب اهمو اشم
 نيفرطلاف ىرح مسقتلا انه نا قال هنا ملغا «٠ ةعزئنم ةئيه هبهشملاو ةيشملا نم الكنان

 .لوقلاف اددعتم نوكي دقو دخاولا ةلزتع نوكي دقو اد>او نوكي دق هب هنشملا وا هيشملا ناف

 .ةنصيصختلا هجو ملل م ول هبشلا هجو ددعت نود افرع ةينشتلا دعت جوي فرالا ددعت نان

 .خةعوا :ئسح انا ددعتلاو ىلتع وا ىنتح “اما «كزنع وه امو دخاتإلا نم الك نا اًضِنأ ملعاو

 ريع ال نايسح هافارظإ فاتحلا اذكو ىتنخلاو ىلقع هضغنو ىسح هنضعت ىا فلتخ ؤا

 مآ :نيلوالا نم لكو دداعتم وا "بكس اؤا دخاؤااما ه.دشلا هجاوف"ةلجخلابو م "عا "ىلقفااو
 اما"هنم لكو :مانسقا ةعنش تزانضف تفلت وا لقغ وا. حا اما رتخالاو ىقعاوا ئسح

 ' ني شعوة شامت اريضتق :نكملاب وا ىلع.“ هنشملا و :ىتحت ةسعنملا ماو -نانلقغ وا“ ناسخ ةافزط

 هاؤلاق ام اذه رسشع'ةتسس قينو *زمشع انا: طقش نيبسح :ىئنللا قرط نوك توجو 'نكل
 ىلا ماننقالا خانب اذه :ىلعف ددعتملا ميدنقتككايثالث اضيا”دخاؤلا ةلزنم وهام مق نا" قحلاو
 اًضياو“.:لوطالا ف اذكه لمأتلا“ةن“ دهعشي اكسشغ ةعسأ طاقشالا انتب قاءاو .نيثثو نينثا
 ليدعلا :ريغو:ذدعتم" نو عزتام هنو هنراسشتت "لدثعلاو“ لثثمت" ريغ وا 'لنثع“انا' هتعولا نانتعاب“

 م لم. وا لاصفمااما"ةجولا”رابتعأب انتضياو 4 مبا تاب نم ماللا"لضفاىف ”ئيعو هفال+
 وحماةشلا هحاو' ةقيقح روك ذملا ناوك# نا-اهدخا-نيعسق ىلع ؤهَو ههجؤ زكد.ام لضنفملاف



 مالدب : هييشنل ا

 رفكلا هتيش نم: قلءتي اهو. ببعلاب مالينالا نيو هش لالا قو «:ىابلا ءافطناب معافتنا
 عازفالا نم ةرفكلا بيصي.امو.دعرلاو قربلاب ييعولاو .دعوا نم هيف امو .تاملظلاب

 ةاشلا هيبدتك بكرمب درفم هيدشت اماو ٠ قعاوصلاب مالسالا لعا ةهج نم. نتفلاو ايالبلاو .

 نيب قنرفلاو و. ايضغ: ا ر جشم يأن لعب تلث فاو و ففصملا قوقمم شاب رابجم نبل
 وه امنا ءاملا ىلع .قانلاك وه.انلوق ىف .هب هسا نافلمأت ىلا جاتحي :بكرملا نيبو. ديقملا هنيفملا
 رومالا نم . بك رملا: عومجلا وه ىلجلا ةاشلا ىفو ءاملا ىلع هشر نوكي نا طرشي ,مشازلا
 نيفرطلا رابتعاب هييذتلا اضياو ء درفع بكرم هيدشت.اماؤ ه:اهنم ةلصاخلا ةئيهلا لب. ةددعتملا
 مث ال وا تاهبشملاب هريغ وا بفطعلا قيرط ىلع ىلوي نا وهو فوفنام اماف ه ءاقرط ددعت نإ

 ورمعو ديزني رمقلاك لوقو ورمعو ديز رمقلاو سمشلاك انلوقك سكملاب وا كلذبك اهب هيشملاب

 ههشمو هيشع ىلؤي نا وهو قورفم وا ء رمقلاب رخن آالاو سمشلاب اهدحا هببشت ديرا اذا

 قورفملاو«فوفلملا نا ىتخم الو ,ه ريئاند هوجولاو. كبسم رشنلا هلوقك رخآ و رخآ مث

 ىمسش هيشملا ىعي لوالا هفرط ددعت ناو ...اضيا هجولا ىف ئرخم لب فرطلاب صخب ال

 « ىلابللاك اهالك ىلاحو بيبا: غدص ه نعش ٠ هلوقك .نيهبثملا نب ىوبس هنال ةيروستلا هيبشت
 هال عمنا هببشتف هب هبسشملا ىنعا يناثلا هفرط ددعت ناو هذ ىل اللاك ئئمداو ءافص يف هرغثو

 ءوْؤَل نع مست امن أك + نعش م هلوقك تاهشم روما هل عمجم وا هيبثت هوجو هيشمال عم

 ىمشن «ء رعش « هءوهو تاه شت ةدع ىلع الم:ثم رخا رعش لقو ) « ٠ حافا وادرب وا دضنم

 هردرب نعو بار واقل نع .رتش « بند نم كيهان بنش هنازو ٠ همسه قار رغثل ءادفلا

 رابتعاب ( قانلا:ميسقتلا ) ( يديرجلا تاماقم ق.ادنكم رببح نعو رعلط نعو رجاقا ّنعو

 دير لعجىفو ة: فالح وهو لسرمو دسا ٍديز وح هاد تفدج ام وهو 2 هم ىلا ةادالا

 هولا اذه ىلع ةادالا فذح نال رظن ادكؤم اهيبشت سمشلا هيشي نم لاق نم باوج ىف

 قفذملا لعجو , ريدقتلاو فذحلا نيب قرش نا هجولاف هب هيشملا نيع هييشملا ناب رعش ال

 اسهنع اولخ مالكلا لعجيو .. مالكلا ملظن ىف ةردقم نوكت ال ثيحب ةيلكلاب اراجع اق
 سم رمي ىهو ىلاعت هلوق اذه ىلف سهالغلا بسحب عقاولا ىف هن هيشملا نيع هيشملا ناب ارعشم

 روم نا يوعدبو لبس م هيببشتف ةننرقااب بادحسلا سم لثم هربدقت ناك اذا  باحسلا

 اظفل هتادا دصقام لسرملاف «بهاوملا نم.هناف هفرعافن دكؤم هيىدت باحسلا سم نيع لابجلا

 اديز نا تلق ناف .٠ هيشملا ىلع هب .هيشملا ءارجا نم دافتسملا ديك أتلاب هدييقت مدعل اريدقت وا
 لسرملاو دكؤملا ىف ريتعا تلق.« السم لع فغكفهيبعتلا ديك أت: ىلع لمتشم دسالاك
 هيبشتلا ديفي امج جراي وه امع رظنلا ملعق عم هيبيشتلا ناكرا سفن ىلا رظنلاب ديكأتلا

 فن ناك ءاوس نيف رطلا ةقبقح نع جرام ريغ اما.هجولاف هجولا رابتعاب ( ثاثلا ميسقتلا )
 جرداخ اماو ايلقع وا. سحلب اكردم ايسج ناك ءاوسو الصف وا اسنج وا امون وا ةقيقحلا



 هييثتلا ْ اا

 اما امهنال ماسقا ةعنرأ ىلا نيفرطلا راثعاب لوالا « تارايشعاب تامه هيديشنللو 2 لوالا

 ىهف كلذ دعب نم مكبولق تسق مث وحن نايلقع وا . رعقن» ل زا مهنأك وحن نايسح
 وهو ةوسقلا ىف عقاو,هيبشتلا نا نط هناكو ناحربلا ىف لثم اذك ةوسق دشا وا ةراجملاك

 نوكع نإ نافل وارزي ةويطاو علا هلاثف ةراجلاو بولقلا نيب .عقاو وه لب .نهاظ ريغ

 ميرك لجر قاخو رطعلا لثم سكملاب وإ ..عبسلاو ةينملاك اييسح هب هيبشملاو ايلقع.هبشملا

 ةراقعلا مولعلا نال. رتاج ريغ لوقعملاب سوسحملا هيبثت نا ليقلب نا نق! ىف ميسقلا اذه.عقملو

 ن. دافتسملا ملعلا ىتعي املعدقفاسح دقف نم. لبق اذلو اهلا ةيمتمو سا وحلا نم ةداغتسم

 لصالاو الصا عزفلل المح نوكي هب هيدشتف لوقعملل الصا سوسحلا ناكاذاو سلا كلذ

 ساوحلا ىد_>اب ىا سحجلاب هدام وا وه كردملا ىبحلاب دوصقملاو . زئاج ريغ وهو. اعزف

 هتدام الو وه .نوكيال ام. وهو كلذ ادعام ىلقعاانو ىلابخلا هيف لخدف ةرمالظلا سلا

 هنووكا هيف لخدم سحلل .نوكي ال ىذلا ىصولا هيف لخدف ةرهاظلا ساوملا ىدحاب اكردم

 اضياو ٠ ملالاو ةذالك تاينادجولا لخد !ذكو هنم عيزتنم هاف ىلابخلا فالخب .هنم عزتتم ريغ

 اما ه_ادرفملاو هقرفملا هيبشتلاب ىمسيو هذرف درف» هيبشت اما م نيفرطلا رايتعاب هيبشتلا
 لئاط ىلع هيعس نم لصحت ال نم مهل وةك هببشتلا ىف لخدم امهم ديقءلل نوكي ناب نادبقم

 هيف ه.شلا هجو نال ءاملا ىلع هر نوكي .ديقملا مارلا وه هبب هيشملا ناف ءاملا ىلع. مارلاك ود

 لمت دقلا نا مث »م نيدبقلا نيده رابتعا ىلع فوقوم وهو همدعو لعفلا نيب ةيوستلا

 رثغ وا .٠ لاحلا دويقلا نءو روهشملا وه م فنصولاو ةفاضالاب صخم الو لوعفملاو ةامصلا

 28 ة[ نملك سمعلاو هلوةك؟ همدعو دِسقتلا ىف نافاتخم وا ه درولاب دخلا هيعتكا نديق»

 لشالا فكيف اهنوكب ديقم ةا رملا وهو هبهيشملاو ديقمريغ سمشلا وهو هبشملا ناف ءلشالا
 اماوهديق٠ ريغ هبهبشملاو اديقم هيشملا نوكيامف سمشلاب لشالا بنك ىفةا رملا هيشتىاهسكعو

 ءروما ةدعنم ةلساح ةئيج هبهبشملاو هبشملانم لك نوكيزا بجي ذئنيحو بكر رب بك لم هبببشت

 رخ الاف رطلانم هلباقبام نيفرطلا دحا ءاززجانم ءزجلك هيبة نسحب ثيحب نوكيدق وهو
 رردلاب موجنلاهيشت ناف «ءقرزا طاسب ىلعن رثن ررد ءاعماول موجتلامارجانأك ٠ رعش .هلوقك

 ام أكف ٠ رعش . هلوقك ةيئجلا هذه نوكي ال دقو . نسج .هيبثت قرزا .طاسيب ءامبلا هبشتو

 همادق تجرسا دق . ةوعد نع لبللاب فرمصنم . ةعفرلا ئءابش ىف همادق .+ ىرتشملاو خحجرملا

 نكمي ال. ثيحب نوكي دقو ٠ ةوعد نع ليللاب فرصا اب خب رملا هيبشت حصي ال هناف  ةعمشش
 وحن فلكت دعب الا رخ آلا فرطلا نم ةلباش ام. نيفرطلا ءازجا نم ءزنج لكل ريتعي نا
 ةيكرملا تاييبدتلا نم, نييييشتلا نيذيهنا حييجصلا ناف ةينالا اران دقوتسا ىلا قثنك مهلثم
 فا.اكت نم ديال هقرغملا نم اهللمج ناف هب هيسثشن رده '”ىب دجاو دحاول بفلكش ال ىتلا

 عاطشاو ةءابضالاب ناعالا هراهظاو اران دقوتسملاب قفانلا هيش .لوالا ىف م لاَدب نا وهو



 ا : 7 هيشخا

 . دنا ىلا ةرادشا الاخ وااقيقحم اسالوق ىو ."اليتق لتق نه جرخم ثفيزقتلا جرخاق زوع

 -يوصقملاو * ريتعم» رائتغا ريغ نم هسف ىف“ "ىلا فاصوا نه نوكيت نا تحال هنشلا ةجو

 ”قيوألا و. لستلا «نلشلم لسالا كتيرا ”قفارطلا دعك ىف دك والان“ ونن لكلاب

 :ناببلا وا « هادوجاو ناكما نادل هلشملا ىلا دوعي بلغالا ىف هيشتلا نم ضرفلا ( ةدئاف»)

 'رادقف نايل وا- داؤشلا ىف نتا فوم هينشتق 6 قاصوالا نم *تْمَضَو ا ىلع هنا هلاح

 ٠ هنيثملا لاح ريزشت ىا اهرب رقت نايل وا٠ داو-١1ةدشن نارغلاب بولا هيدشلا ف م هلاح

 .ءاملأ ىلع مقري "نمي لئاط ىلع هيعس نم لص :ل نم هيبشتىف 5 هنأش ةيوقنو غتاشلا سفنف
 *ناتملؤا + رهشا هن وهو "منا هبهشملا وف ةةتثلا ةحو قولك نأ يا ةعبزالا ضاغالا هذهو

 1 هحيشت ىا ههموشنا' ناتي ؤا + ىلظل ا ةئقع دوسا هجو هدّدلا ىف. عءاسلا نيعف هيت

 ٠ هيشملا دع ىا هفاّرظتسا نانل'ؤا « : ةكيدلا اهمترشن دق“ ةدما> ةحاس رود ةجو هبنشتىف

 ”كلسملا'نم رن ه هيراذاو محفلا امهتأك هل رعش 2 نجح هيف محف ةيتاثتفف ام انثتالح اف رط

 زخا هحو ئارطتسسالل ىئا هلو« ةداع عتتمملا ةروص ىف هشملا زازنال ىئا ٠ تهذلا هخوم

 اقلطماما ٠ نهذلاف روضالا ردان هبهبشملا قوكي نا وهو ةداع عئتمملا ةروضىف ذاربالا ريغ

 «ةيؤروز الو ءرغش . جشفنباا ىف هلوقىف م هعمل زوضخ دنع اما و« روكذملا لالا ىفاك
 رانلا لئاوا .. اب :نقعض تاماق قوف امنأك ٠تيقاونلا رمح ىلع ضانرلا ني *اهقرزا وهزت
 كنملا نم رحب اره خو عك قش تيربكلا فارطاب رانلا لاصنا ةروص ناف . ترذك فاطابو

 هاب هستملا ىلا نضرغلا قومي دقو '.: جفال ةروظ'روضخ دشنع .ردنت نكل' تهذلا هجوم

 :بوولقملا هسشتلا ىف 'كلذو هبشألا ند  هييشتأا هجوىف ملا هناماهعا لوالا بّرنضلا ءنابرض وهو

 ! ةلوقكك هنشلا هجوق“دناز هنا: ءاءذا ىلا" ادق هن'اهشن6“ ةدشلا ةخوق قانا لغم نا وهو

 «ةفيلقلا هحو نا ماهتا دصق هلاذ هدام ”نيدح هيد اال هةليغ نأك ؟ حابصلا ادي ها سات

 ةةينشتاا نوككنا زو هنا قي الو“ لوطالاف . لاق. 'ءانضلاو' حوض ولا خابملا نم متا

 1تناو:كلذ ىف عازن كبطاخم نيبو كتبي ناك اذا هتنثملا ننم*متا هنأ ؛ مياست ' ىلع اين نولقملا

 .ءاعد ال تارطتسالاو هيوثكلا و ”نعزلا 'هششن“ ىف بولقاا همشتلا حضي هنا و :ةغم تنزاح

 هصاضتخا رهظي-الو ىخاو ردنا" ةنشملا نا ءاعدا وا“ شكا حشقلاؤا ملا هب ةبنثملا ف ةنئزلا نا

 . عئاحلا هبيشتك هب :ةبنقملاب ئانهنمائهألا ناب ٠ىاثلا ترشلاو ٠ لفاكتاب ضقانلا قالعا ةرواقب

 راكهظا“ نق رغل "نام: عونلا اذه ئهشع او كيغارلاب والا و قارشالا ىف زدنلاك اهخو

 دون نا مانسقالا' ثلاث“ لمح و" ضّرغلا ةحد دق“ عبس نك#او لوطالا ىف" لاق“ * تولطالا

 . :هلافحفعاشلا ةيئاغ نيدانتم ناتووص قاب لاتفتالا ىا :قانعلا يسم ”والو :كلاث 7 ضرغلا

 اهيج هنت ةتشللاو: هنستشنالا الآ: :”ضوغلا“ دوعل نأ: اهئارو- 6-5 دو اني ل 0

 8 ميمقتا |“ أمات اذأأ .ىل ”قتدعانتلا نه هناك نال انيس اه رافت الا“ 0



 هيبشنلا ما

 اهيبشت .ىمس اهو ..ةنيرق مايقل ديز ىذحب ديسالاك وا دديسالاك ديز. وحن هييشتلا ةادا هيف:
 وا,هينثملا نعب اريخ هب هيسشملا لعج و هيبسشتلا ةادا هيف تفذج ام وهو راتلا.لوقلا ىلع
 هلوقك ىاثلاو بسا دز انلوقك ل والاف هفذج عما وا هدشملا ركذ,عم :ناكءاوس.ريخلا مكحىف

 مث «ةراعتساال اغيلب اهيبشت ىمسإ هنا ىلع نيققحلا ناف ىمع مكب مص مع ىلا ىمي مكب ص ىلاعت
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 رصصخا وك عب ةراعتسالا هحو ىلع ١ لد ل اذإ و ةيانكلاب ةراع:سالاو هةقدعلا ةراعتسالا

 4 اهمال ةياسختلا ةوامج الا نكذب لو داو قاللطا ىف اممم نفذ نيينعملا ةءارا حدبأل 17

 هيف تسل و ىلقعلا زاحلا قيرطب هيشمال هب هيسشملا مزاول تابثا تفاسلا دنع اذكو.هدنع

 لخدي مل لب سعال سما ةكراشم ىلع ةلالدلا هلوش :ةجراخ ىهف صال سما ةكراش.م ىلع ةلالد

 ةراعتسالا ناوهو ىاكساا تهذم ىلع اماؤ دّش هجارخا ىلا جاتحي ىتحنيسفتلا ىف:

 هلوَس ءافتبك الا :بجيف ققحلاب هبث موهومل ظفللا .ةراعتسا ةيلبيختلاو لكلا نيب ”ىعمةكرتشم

 ةراغتسالا ظفل ناف فاسلا دنع اذكو النوطت دييقتلا ف نال ةراعتسالا هجو ىلع نكي ملام
 ديردتلا ه>و ىلع ال ىا رحتلاو هلوقو ٠ ةينكملاو ةيقيقجعتلا ناب قف كرتشم مه دنع

 هنال هسش نع 'ىثلا ديرجت نكي ل ىذلا ديرجتلا وهو ديرجنلا هنمضتي هببشت جرخيل
 دلل راد نيع ىهو منهج. نه دلّلا راد عازتنال هناف دلخلا راد ايف مهل وحن هيبشت الذئنيح

 ديزل هب هيشم ها1و ديز نم دهسا ديرحتل .هناف ادسا ديز نم تقل فالخب هب هين ال
 دلْلا راد اهبف مهل مهلوق وحن نع هب زرتحا نف سفناا ىف رمضم هيبشت هيفف هنيعال

 نما. نو عازمإلاب دمر رجالا بغي رعت هيف: مولا ةلاببح ناكو ,مهولا ىئاوغ نع هلقع .دزجم لف:
 حاتفملا عم بطلا نم ةفلاخم هيبشتلا نم ديرحتلا جارخا نا اوعز مهنا مت هلا ةفص ىذ

 . © ةدئاف ) ةراعتسالا ظفل ةعاخ ىف هفرعتام هيفو هيبشتلا نم ديرحتلا لعجم حرص ثرح

 وا ناك ادحاو .اياقع وا ناك ايسح ادرفه وا ناك اكنم يماىف نئسش نيب عمجا ديرا اذا

 نييواستملاىف نوكي ةران كلذو اضيا هينثتلا زوو اهدثنال اماشتىمس نا نسحالاف اددع»
 ٠ رعش ٠ ىعاشلا لق توا: ةدافا دصق.ريغ نه نيتوافملاىف نوكي ةرانو.هيشلا هجوىف

 حدق ا-سأكو «٠ حدق ال و رمح هأكف . سسالا لكاشتو اهباشتف م رخلا تقرو جاجزلا قر

 نأك و فاكلاك هءاداو هب هيشملاو هيشملا ىنعي هافرط ةعبرإ هيبشتلا ناكرا ( ةدئاف ) رمخالو.

 كرتشيام هيبشتلا هجو ىا اليبخم وا اقيمحت هيف ناكرتشيام وهو ههجوو اهوحنو هنشو لثهو.

 ههبشا ام وحن دري الف هيف امهك ارتشا ىلع لدام: ىلا ىنبملا لوؤيف هيبشتلا مكي هيف نافزطلا

 ىلع ةلالدلل هيبئتلا هجو. اهنا عم امهنيب ةكرتشم تسيل ةعاجشلا نال ناجلل .دسالاب:

 ةيمسلا و: دوجولا دسالاك ديز ىف .هيبشتلا هوجو نه. نوكي نا مزمل الو اهف امهتكراش.

 نااال' نيفرط هيف كازتشالا ىلع ةلالدلا ىلق نافرطلا نوكي نا مزلي هنا.هحتو . .ةيناويلاو



 / هذ ه1

 ةمجتعملا نيشلاب نامءلا نب مرسشك ىاسثلاو اهءضب ليقع نب دعو نيعلا حتشب ليقع نب
 مسا ىف قافنالا كلذ عقو نا ادكو محلا ةلدهملا نيسان نامعنلا نب مع رسو' ةلحهملا ءاخلاو

 هباشتملا) تقالاو ةننكلا لمشل معلا منالاب دوصقملاو ٠ ةسنلا ىف فالتخالاو نا مساؤ

 وا "قافنالا لسصخي نا هعاونا:نهو 1: قرتفملاو قفتملا نمو تفلتلاو تفلئاؤللا م تكرتي

 امهن. وا امدحا نم رثكاف نيفرح وا فرخ ىفالا الثء بالا ماو مشالا ىف هايتدشالا

 5 نيتهللا ىف قالا فورألا ددع نا 2 :ريغتلاب فالتخالا نوكم نا اما نيمسق ىلع وهو

 ةلثما نش ء ضعب نع ءامألا ضعب ىف قورالا ددع ناصف عم ريغتلاب فالتخالا نوت

 نيا حتش رايدس ني دمحو تا اامهنن نينونو ةلعهملا نيسلا رسكب نان نب دمحم لوالا

 ديز نب هللا دع ىناثلا ةلثما نمو . ةلدهم ًءار فلالا دغيو ةيناتحتلا ةانثملا ددشتو ةلءهملا

 وا فالتخالا لصحم نكل قطلاو ظلا ىف قافالا لضحم نا:هتمو ٠ ديزب نب هللا ددعو

 عّش نأك كلذ و وا بولقملا هباسشنلا ىمسيو نيمسالا ىف اما ريخألاو مدقتلاب هايتشالا

 لوالا اشم هب هيتاشتل ام لا * ةكدسفلاب هقوارخ ضعب ف دح اولا متسالا ىف ريخأتلاو مدقتلا

 حرشى اذكه قاشلا نا بوناو رايس نإ نونا ىبانلا لاثمؤ دوسأ نب ديزيو دب زب 3 دوما

 «٠ ىواخسلل ةيفلالا حرشو هحرشو هجناا

 ننانانوك رينتأ لكاس ده اطر وا مارا هوان نا
 / ناب بيجا و . هيبدشتلا نم تسل اهنا عم كلذ ه.ثآامو ورمحعو دز نءاحو ارمع ديز

 دنملا ف امهتكراش همزااو نيالا نم لكل ,دنسملا توت ةلثءالا هذه ىف ىتباطملا لولدملا
 ل نافل ذانلا نه: زدادتملا دا ةكراشملا ىلع لدي 2 'ىباطملا ىكذملا دصضق نا ماكتملاف

 .دّقل ىعازتلالا ىنعملا دضق ناو دوك ذل ريسفتلا 0 م دصقلاب ردص ام رايتخالا ىوذ

 لغاف باب نا. فيرصتلا ةمتا ةرادع ىف عقو امو . هيبشتلا ف لخاد وهف ةكراشملا ىلع لد

 ةرامع صهاظ اما ضارتغالا أعنف امهءزلي هنا دوصقملاو ةعاتك كراشتلاو ةكراشملل لعافتو

 ةلفغلا وا رخ آلا اهدحا ةكراشم نيبونيثي.١ مكح توبثنيب قرفلا مدعؤا فيرضتلا ا

 ريد ىلع ةلثمالا هذه نا" قيقحتلاو . را تخالا ىود ىلا دنس" امف ذصقلا زانتعا نع

 لفا دنغو ٠ فرءتس م هيشتلاو هءانشتلا نبب قرف ؤ هباشتلا ىلع لدن اهبف ةكراشملا دصق

 ةففختلا «رامتتشالا7 جو :نلغال مدع ق رفا ضالد صا ةكراتسم ةرغ الآل للا وق نآلا
 ىلع كادلا مالكتلا ىلَع مهحالطضا ىف قلطي اما ريثكو ٠ ديزدتلا و ةيانكلاب ةراقكالاو

 هبةيشلا وه ئااثلاو لوعفملا مشا ةغيص ىلع ه.يشملا 'وه لؤوالا سالاف ءاضيا ةروك ذملا ةكراشملا'

 دازبن نا نانو لق « لعافلا مسا ةغيص ىلع ه.اشملا وه ماكنملا و هيثتلا هجحو وه ىنهملاو

 هنا'هيقو «.ورمع و ديز قءاجو ارم ديز لتاق زل هنثع جرخل هاوحمو"قاكلاب انلوق هيفا

 + ترك ذام وهو فالخ الب اهيشتئعدب ام“. ريسفالا اذه لخ دف ماتنفع ام انهتيذنلا سل

- 



 - هاشتلا 4

 ليلدلاو :ىلغفالا لتلدلاب الا" نكمي ال حنجرتلا كلذو :لنوأت ىلع ليوأتو زا ىلع زا-<
 تفلتسلا ن« نوققحلا ةمئالا راتخا اذلو. .نظلا الا ديغب ال تفنيعض حيجرتلا ىف ىطظفللا
 ضوالا ز و ال لاحم .نهاظ ىلع ظفللا لمح نا ىلع عطاقلا لتلدلا ةماقا دعب نا: فلذلاو

 ريتعاو مكحملا ىلا درءاذا ام لؤالا نينرض ىلع هباشتملا ىناطخلا لاقو .. ليوأتلا نيبغت ىف

 لاقو ٠ خيزلا لها هعتتي ئذلا وهو هتةيقح ةفرعم ىلا:ليبس ال ام“ رخآلاو هانعم فئع هب

 هجنو نه مكحبو قالتطالا ىلع هءاشتمو قالطالا ىلع مك ترا ةث هتان آلا يغارلا

 نايرض وهو طقف ظفللا ةهج نم؛هناشتم ٠ برضا ةثث ةلماب هءاسشتملاف هخو: نم هناسشتم
 ديلاك كارتدشالا وا نوفزي وحن ةبارغلا ةهج نم اما ةدزفملا ظافلالا ىلا عجري اهدا
 مالكلا راضتخال :برض ."برضا ةثلث“ كلذ بكرملا مالكتلا ىلا جرب امهيناثو ٠ هجولاو

 سا ومن هطسل برضو: مكل تاطاام اودكتاف ىاتإلا ف اوظسقنالا نا متفخ ناو وحن
 لزنا وحن مالكلا ملل ؛نرضَو حءانسلا نهظا ناك ”ىث'هلثم سيل“ لقول هنالا ”ىت'ةلثك

 لمج مو اهق باتكلا هدبع ىلع لزنا هزيدقت ذا اهق اخوغ هل لج ملو باتكلا هدبع ىلع
 كلتناف ةدابقلا قاصوأو ىلاعت هللا فاصوا وهو طقف ىتغملا تهخ نم هناشتمؤ ءاحوع هل

 ىا امهتهح نم هباشتمو . هش ملام ةروص انسوفن قف لصحن ال“ذا انل روضتت ال تافضاا

 صوخخلاو مومعلاك ةمكلا ةهخ نه لؤالا م ُبْرضا ةنسمح وهو ىندملاو ظفللا ةهج نم

 تاظ ام اوحكتاف وحت :يدتلاو بوخولاك ةفكلا:ةهج نو قانثلاو ه:نيكرشملا اولتنا وحن
 ناكملا ةهجن نه خبارلاو . خوبننملاو خدسانلاك ناكمملاو نامزلا ةهج نم كلاثلاو . كل
 فرعي. ال نم نافذ !هزوهظ نم ثوتنلا اوت أت ناب ربلا سلو وحن اهق تلز ىتلا روفالاو
 حضي اه ىتاا طورشلا ةهخ'نم شسماخلاو «.ةيأآلا هذه لثم ريسفت هيلع رذعتن ةلهاهلا ىف

 5ك امكن اع تملا تراوصق اذا ةذهو ا ناقل حاكتلاو ةولصلا طر شك دن نغنو .لغفلا

 * ترظا هثلث ىلع هباشتملا عيمج مت ٠ مساقتاا هذه نع ج رخم ال هباشتملا ريشفن ىف نورمفملا

 برضو . كلذ.وو ةبادلا جورخو ةعاسلا تقؤوك هيلع فوقاولا ىلا لييدسال برض

 نيرا نيب ددرتم برضو « ةقلغلا ماكحالاو ةسرغلا ظافاالاك هتفرغم ىلا ليبس ناسنالل

 ىل* هلؤش هلا راشملا وعو مهنؤد نم ىلع ىنحيو ملعلا ىف نيخشارلا ضع ةكردلا ضخ

 هده تفرع 'ااذاو ٠ ليواا هماعو نيدلاو هين مهللا سارع نبال متو هلا[ و هيلع هللا

 ممل[ ىف نوخسارلاو ةلوقب هلصوو هللا الا هليوأت معي امو. هلوق ىلع فقولا نا تفرع ةلمججا
 هضعبو نادتالا نما لوقةنم هانزرح ام رثثكاو « ئهتنا اهجو امهم لكل ناو نازئاخ اهالك
 اَتطنو اطخ ةاورلا ءاسا تقدتا' نا اواق دقف نيئدحلا دنع هناشتملا اماو . ىودزربلا فشكن»

 اقطن. ًءاورلا ءامسا بف نأك سكءلاب وا اخ اهفالتنا عم اقطن ءابآلا تفلتخاو اظفلت ىا

 دمحك لوالاف .هباشتملا:هل لاقي ىذلا عونلا وهف اقطنو اطخ ءابآلا قفتب وا اطخ فانأتو



 ابا هن اعتملا

 ةفئاط لوالا ىلعف فانئئبسالل واوناو نولوش هريخو ًادتم 66 18 نضما 3 لع

 نيعباتلاو ةباحصلا نم نورثك الا ىناثلا ىلعو بيباحلا او ىوؤتلاو دهاسجملا مهن» ةليلق

 هباشنملا ةيفنللا لاقءاذلو حيحضلا وهو ةنسلا لها اصودصضخ .مهدعب نهو مهعابتاو.

 عم دوصقملا بلط نع فقوتلا.هنايشتملا مكح ىف. فاسلا تهذم نا معا ) هنايب جربال ام
 نا ىلع ةلادلا للا الا هلوق ىلع فقولا ة ءارق:ىلع ءان . هب .ىلاعت هللا دارا ام ةيقح داقتغا'

 نيخسارلا ءالتبا هلازنا ةدئافو.ه مظعالا مامالا بهذ هيلاو .ىلاسعت هللا ريغ .هحلمي ال هلبوأت
 كاييطا ناك مداونلا معلا نم مهانمتم ةياغ ىلا لوصولاو هيف نكبفتلا نع مهم ملا ىف
 ءاملعلا كلذكف . بلظلا ىف نابعءالاو ملعلا نم. مهدنع بولطملا ريغ وهام ليصح نولتب»
 معلا نال معلا بلطي ملاعلا فيلكت نكع الذا مضددنع بونحم وهام كرثو فقواب نولديم»

 خيارلا ءالتباو هانمتم سكعو .هاوه ل نا دجاو لك ءالّسا ذا هانمتم ةاغ

 ليصحم ىف ففيلكتلا نم رثك او دسشا بولا كرت ىف فيلكتلا نال ”ىولب نيعوناا مظعا'

 اذكه 25 0و مظعا هباوثف ريك او قييشا هال :ىودحب امهمحا ىوالا:اذهو دوبصتملا ليغ

 ظفللا نال هفالخم هباشتملاو هانم حضتا ام .مكحلاب دوصقملا ىبطلا لاقو ١1[ ( . عولتلا ىف

 نوكت نا اما لوالاو؛ صنلا ىناثلاو 00 ىنغملا كلذ نيغ نفت نا زيا تل عونضوملا

 الوا ةيوانسم 7 نا اما ىناثلاو رهاظلا وه لوالاو الوا حجرا ريغلا كلذ ىلع هئاالد. .

 لمجملا نيبو مكحلا وه ىهاظلاو صنلا نيب كرتشملا ردقلاف ٠ لوأملا .ىناثإو .لملا لوالاو-

 لاقو « مان هللا الا ىلاعت هلوق ىلع فقولاف هللاب صتخم هياشنملا 6 هءاشتملا وه لوأللو

 اياتك بنص اذا ميكملاك ةدابعلا ءاداب ندبلا ءالتباك هباشتملا ةيقح داقتعاب ىلتب« لقعلا مهضعب_

 ناك اذا ظفالا .ىزارلا مامالا لاقو ٠ ذاتسالل 6-0 عوضخ عضوم نوكيل انايحا هيف لمحا

 هانلمح ناف احوج رم رخ آلا ىلا ةيسنلابو احجار اهدحا ىلا ةيسنلاب"ناكو نيينعمل الم

 نه هيف دبال حوجرملا ىلا حجارلا نع ظفللا فرم: لوقنف هباشتملا وه اذهف حجارلا ىلع
 ةيلوصالا لئاسملا ىف هرابتعا نكي ال لوالاو ىلقع وا ىظفا اما وهو. ل_صفنم ليلد

 نولظم اهؤافتناو ةفورعملا ةريشعلا تالاتجالا ءافتنا ىلع ةفقوتل ةيعطقلا ةيداقتءالا

 نهاظلا رع فالى ردص :ديفي. ىقملا:اهناو :وتكسال ىظلاو نوط ضوظاا كح فيي
 حج رت كلذ قرط نال لقعلاب نكي الف دوبصقملا ىنملا تايثا اماو الاح ىهاظلا نركل»

 امهنع هللا ىضر سابع نئا :ناك ىح نيعباتلاو ةباحصلا 'ىئنع لقن دق تابفاسملا لب أَ نا معا[ ما“

 معلا بلط نع وه اما فقوتلاف هلي وأت ملعي نم اناو. هبا ليرات نوملعي ملعلا ىف نوخسارلا ا

 « نيةنرفلا عراز عفد نا نكي اذهبو * ةقيقح ال !يهاظ هليوأت ىف اوفلكت امما ةمئالاو !ىهاظ ال ةقيقح
 ىهتنالو هتاع ىضقنب ال رح هنال ليبقلا اذه نم نأرفلا رثكا لب هباثتملاب صخأل اذه نا قلوب
 ىنلا بسحب زيمم وه لبق انهم ندو.يف ام. ةنكب ةلامالاو“ الآ لع سول ربا اف هئار
 ١ ؛ دس هاعشلا وير أ 0 3 2-1( ةححفملا) "٠ عيولتلا ىف؛ اذك اضيع



0" 

 هب اشنملا '؛ ىلا

 قلطي ءاغلبلا دنع و ٠ تفيكلاىف دحتملا وه نيملكتملا دنع هباشتملا و ه ةلمهملا ءاحخلا باب نم

 0-1 نأ رق اولاق مكحلا دضوه يعل و نيفوسالا دّنعو ه نينجتلا نم ميسق ىلع

 باتك ىلاعت هلوفإ مك هلك أ رقلا نا ىلق و ةروك ذملا ةيآلا هياع لدتام ىلع هباشتم هضعبو

 ليقو ه.زاجتالا دحاغلاب اجيصفاةح امالك !موكب هناا تمكحا هانعمناب بيجاو ههتابا تمكحا

 ' قا ىف اضعب هبشي هضعب نا ىنعمب هباشتم هلاب بيجاو هاحاشتم اباتك ىلاعت هلوقا هباشتم هلك
 دوصقملا فرع ام مكحملا' ليقف لإ قا ىلع. اممنيبعت ىف اوفلتخا مهنا م م زاجتالاو قدصلاو
 مايقك الصا هكرد ىحري الو هملعإ هللا رثأتسا ام. هءاشتملاو ليوأتا وا روهظلاب اما هنم

 نكنابلم لك لبق نما انهو مب روسإا لثاوا نر ةمطقملا فو زطاو لاحدلا جورخو ةعاساا

 وك هنا د لا ليدل ام كو مكحلا وهف ىتخ وا ىل+ ليلدب ناك ءاوش هب ملعلا ليصحت

 نم لمتحي ال ام مكحلا ليقو ..هضيقن هباشتملاو ءانعم حضوام مكحلا ليقو ٠ هباشتملا
 هباشتملاو ىنملالوقعم ناكاممكحلا ليقو ءاهجوا لم ام هباشتداو ادجاواهجو الا لب وأتلا

 لقو...ىدرواملا هلاق نابنهعد نود :ناضمرب .مايصلا صاصتخاو تاولصلا دادعاك هفالخ

 مكحللا, ليقو ٠ هريغ ىلا .هدرب الا هبسفس لقتسي ال ام هباشتملاو.هيسفنب لقتسا ام مكحلا

 هظافلا رركت ملام مكحلا كبقو ب ليوانلابرالا ىردهال ام .هءاغتللاو هلي زمتو هلبوأت ىردت ام

 ه لاثمالاو صصقلا هءاسشتملاو ديعولاو دعولاو ضئارفلا مكحملا لقو ء هياشتملا هلباقمو

 نمؤيامو هضئارفو هدودحو همارحو هلالحو هخساب تامكحملا نا سابع نبا نع لشأو

 لمح الو 5056 هماسقاو هلاثماو هرخؤمو همدق»و هخوسنه هباشتملاو هن لمءإو هب

 رخآ ىلا اولاعت لق ماعنالا ةرو-ىف تالا ثلث ىه تامك لا لاق هبا اضيا هنع لقنو ه[1] هب
 ةراؤك ذملا نحهتلا فورج ءاهنا ىعو دوهلا ىلع: تهباشت ىتا| يه تايماشتملاوب ثاثلا تاي.آلا

 هذه ةدم اوجرختس نا اودطف لما باس> ىلع اهواوا مهنا كلذو روسلا لئاوا ىف

 كلذ ىود امو مارحلاو لالحلا هيف ام تامكحلا سقو ه هيتشاو مباع مالا طلتخاف ةمالا

 ىع تامكحلا لاق عيرلا نع متاح ىلا نا جرخاو . اضعب اهضعب قدصإ تاهباشتم هنم

 هذهىئاءجارت ةتخاف اباو رمعي نب ىح نا ديوس نب قاحسا نع ج رخاو ةزجازلا ةرم لا

 قو. ٠ لالخلاو ىهلاو نمالاو ضئارفلا ى لاقو روسلا متاوف ةتخافوبا لاقف ةيآلا

 انفلب اهف هباشتملا نايح نب ىلااق. لاقو ٠ خسن دق ام تاهماشتملاو هنم خسنب مل ام تامك#ملا

 هب نءؤي ىذلا وه هباشتملاو, هب لدي ىذلا وه مكحلا ليقو ء.رلاو رملاو ضملاو.ملا

 هيف اوفلتخي مل ىت .مالسالا ىلها نم دحا لكل نهظام مكحلا ىلديقو ..هب لل عي الو

 ميال وا هليوأت ىلع. عالطالا نكمي ام هناسشتملا نا ىف اوفلتخا مما لعاب قال هباشتملاو
 فوطوعم وه له معلا ىف نوخيسارلاو. هلوق ىف فالتتخالا امهأشنم نيلوق ىلع هللا الا هليوأت

 .. (هححصلل ١) ناتكلا :كيلع :لزنا هلوق ىف باتكلا ىلإ هديب امو“ هخسان يف ئامشلا [1]



 مالا هءاغتملا . هءاشتلا ٠ لتقلا ىف دمعلا ةهبش

 .ناو نيلوقلا لئا-س» ىهف الصا نييناخلا دخا ىف: نادجلا رهظي ملو خجارلا ىف درت ناف
 ماسقالاف فالخالب هب مكح لصالا ليلد حجرت ناو فالخ الب هب مكح هاظلا لبلد حرت
 ريغ نه درج لامها هضراعي نا هطباض و امزح لضدالا هيف حجرت ام اهلوا' . ةعبرا دن

 درحم اذهف هدب نه تلغا دئاص ديص هنا لدتخا ادنص داطضا اذا 6 ليلد ىلا عجري نا

 ضحم مهو اذه لثءو ليلد ىلا دش سم ريغ و ىحراخ بيس ىلا بوئخ# ريغ“ ىلقع زب و#

 ٠ ساوسولا نه دعي اذه .لب لامحالا اذه لثع لمعلا ىف عدوال و عرمشلا ىف هل ةربعال
 ةدامشك عراسشلا هبصن بيس ىلا هاتي نا هطباض و امزج نهاظلا هيف حرتام امهيناثو

 هطباض و حصالا ىلع للدالا هيف حجرتاه' اهئلاثو * ةقثاا ةياورو: ىوعدلا ف ديلاو نيلدعلا

 ءاثا ىف هسار تاك لخدا ولام: امنه ءرصحال هتلثماو تفيعض بيسىلا هيف. لاتحالا دئس نا

 كشف ارعش ىأرف مرخلا طشتما ولام امو . هاظ وهف.هعولو معلمو بطر هفو هج رخاو

 اهعبارو « ةمذلا ةءارب للصالاو ققح م ففتلا نال هناع .ةيدف الف "فتننا“وا هفتن له

 ةولصلا دعب كلش ولف اطيضنم ايوق ابد نوكي نا هطباضو ؛لصالا ىلع نهاظلا هيف حيجنرت ام

 نال ةداعالا همزلي مل اهضقان ىف كسش و ةراهظلاب نقيت نأك طرش وا ةينلا ريغ نكر. كرت ىف
 ةحصلا ىعدم قدص مداسفو دقعلا ةمو افلتخا ول اذك و. ةحنصلا ىلع هتدانع تضم: ضاظلا

 نيعبرالا رش نيبملا حتفىف اذكه عرمشلا نوناق.ىلع نيملسملا نيب دوقعاا نابرج نهاظلا نال
 | « رجلا نبال

 ىرجم ىرجا امالو اعضو حالسب سل اب برضلا دمعتي نا ) لتقلا ىف دمعلا ةهشن 0

 ةميظعلاةيشْلاو مظعلا رجحلاك الا لش ا برض اذا اهدنغو ةفيتحىلا دنع اذه حالسلا

 اضعلا و طوسلاك انلاغ ةب”لتشتال امي ةيرتخ دمحتن دمعلا'ةؤئيشنو دنع وهف رثثكلا اذملاو

 ٠ اهريغو ةيادهلاىف اذكه ريغدلا رحطلاو ريغصلا

 :فقاوملا رشف .اذك اضيا ةهباشم ىمسيو فيكلاىف داحنالاوه نيملكملا دنع ( هءاشنلا م(

 ىضرع'ايف داحتالا ىئالكلا حالطصالا ىف هباشتلا لوطالا ىفو . ةرثكلاو ةدحولا دصقمىف

 ةدحوملا:ءاملا للصؤ ىف جس و بسانتلا نم مق ءاغللا دنع فارطالا هباشت و ٠ ىهتنا

 « نونلا باب نم

 زجعي ث يح رخاآلل اهباشم نيلثلا دح ا "نوكوه ةغللاىف هباشتلا نه لعاف مشا ( هياشتملا (
 ريسفتلا ىف كىلع الا هدتشا لاش هنمو .انيلع هباشت رقبلا'نا ىلاعتهللا :لاق زيمعلا نع:نهذلا

 باتكلا ما نه تامكحم تايآ هنم باتكلا كيلع لزنا ىذلا وه ىلا هلوق ريسفت ىف ربكلا
 اهعضاومى ةروك ذم: دادعالاو تامدجملاو حواطشلا نه هباشتملاو «٠ ةيآآلا تاهءاشتم ؛نخنأ و
 فاكلا لصف ىف قيس دق ةكرحلا نم هباشملا واه ددعاا.و: مسجلا و حيطنسلا .ظفل ىف ىا



 هاما ماب

 لخلاىف صالا نع ةئان امناف :لمفلاف ىا نظلا ىف ةههنشلا-نم ىوقا ناكاذل و نظلا

 دحلاطقسي هناف نبالا ةيراج ”ىطو .اذاف نظلاو ىأرلا نع ةئشان اهناف نظلا ىف ةهبشلا ىفالخم
 مالا! هيلع هلوق وهو ليلدلا ىلا ارظن انز ضحمت مل لعفلا نال ةدعلاو بسنلا تبثيو

 عجاور تابابنكلا نا ةباجصلا ضعب لوقل تايانكلا ةدتعم ؤطو اذكو كيبال كلامو تنا

 ءدجلا طقسا الف ىل# ةهيشالو لعف ةهيشب هادشالل الح تسنلف تخالاوا خالا ةنراح اماو

 ةفيلح ىلا دنع وه اما لعءفلاو لحلاو دقعا!ىف ةهسشلا,ىلا ةهششلا ميسقت ردقلا حتف ىف لاق

 ةثث ةهبشلا اومسق ةيعفابشلا و لاق مث دقعلا ةهبش ربتعت الف هباحصا نم هريغ دنع اماو حو

 ءاربتسالا لبق هتءاو ةمرحلاو ةمئاصلاو ضئاحلا هتجوز ؤطو وهو لحملاىف ةهبش ٠ ماسقا

 اياظ اهأطيف ةبشارف ىلع ةأرما دج نا لثم لعافلاىف ةهبشو . هيف دحال و هدلو ةيراحو

 لك باهحالا لاق ةهملاف ةهبشو ه هن قدص كلذ نظ هنا ىعدا اذاو دحالف هتأرما هنا
 ةهركا دقتعي '”ىطاولا ناكناو اهيف دجال اهم أطوإ / حاباو ءاهلعلا ضعب اهحدص ةهد

 ىوونلل نيعرالا حرشىف رجلا نبا لاقو ٠ ىهتنا ىلوالو دوهش الب حاكنلا ىف 'ىطولاك

 لوالا ء ماسقا ةعبرا ةمرخلاو لحلا حضاوب سبل ام ىنعع هيكشملا سداسأا ثيدخلا حرش ىف

 نع هَرَوَدَصَل ىوقا اهدحا ناك ناو 1 ا الداغت ناف مزحلاو لحلاف كشلا

 لضصالاف نقيتملا لخلا ىلع مرحم ءرط ىف كنشلا ىناثلاو . هل ميكملاف نيقلا ىف ةربتعم ةلالد
 ريتغا ناف بلاغ نظب لخلا كم ام ءرطي مث رحتلا لصالا نوكي نا تلاثلاو . لخلا
 / بلغتاو نحلا م نا عبارلاو ه الفالاو لصالا كلذل رظنلا ىتلا و لح اعرشت نظلا بيس

 هيالاجإ راااتلا نأذ ربتعل مل هلبغل قلعتت ةمالعل هتيلغ دنت مل ناف مر قرط نطظلا ىلع

 ناب ق.س دقو هنم بلطت لوفر هتم ئوقا اخال لطا لّضا لاو تريتغا هنعب قلعت

 « ءاللا باب نم ماللا للضف ىف للا ظفا ىف ةنتشملا

 صوصتلا هتعزانمو ةلدالا هتضراعت امم ةمركاو لا حضاوب سلام لك وهو ) هينشملا (

 «٠ لالا ليلد هدضعإ اهضعب و مارخلا ليلد هدضعي اهضعبف فاصوالا و ىتاعملا هتيذاحم و

 ل ةلتاو ما راو لالا طلخاإم لذوي . ددلاو لبلاك هلخيف فاحاام هشملا لق و
 صن ام وهو ةمرلا تافصلا هتاذ نع ىتتناام وهو قلطملا لالخلا لوالا . ةثلث ءايشالا نا
 ةمرخحم ةفص هناذ ىفام وهو مارخلا يناثلاو ٠ هتلح ىلع نوملسملا عمحا وا هلوسر و ىلاعت هللا
 هيذاأخ ىذلا وهو هّشسّدملا تلاثلاو ٠ هتهرح ىلع نوءلسملا عمسا وا هلوسرو هللا صن ام وهو

 ضراعت اذا هنا لماخلاو . مك هتءرحو هلحىف دذرلا عوقو ىلا نايدؤي ناضراعتم نابيس

 مهدوصقمو' نيلوق كلذ ن٠ ةلئس» لك ىقزا نرخأتمان. ةعامح لآقف ىهاظ ولصاوا نالصا

 هنا باّودلا لب هرمهاط ىلع سل قالطالا اذه نا حيحملا اما كرتلاو لعف'ا ىف ريختلا

 نيآبلدلا ضراعتىف مكملا وه 6 خبجرتلا ىف رظنلا بحت ىهاظو لصا وا نالضا'ضراعت اذا



 م5 ةييشلا «:سوقلا ةيبش

 ةيؤواتتمم ةكزلا دلع" ةبوطزا توحد ولا نئوقلا ى-ةئيلا "لها لع( نموا ةهذشن)
 ةرئاذم نوكت نا ةهتعلاو ظرتشي نا نهاظلاو اعزكم 'ىاع ساوقلا كل اهزتوت' ةنوازلا
 نيترئادن ٠ نيسوق انواز ىؤاست اذا امآ اهنم مظعاوا ىف الا نمؤتل 12 ام

 ناكل اههناع ناتماشتملا قلطا ولو ناتيواستم لب ناتميش امها نيسوقلل لاَش الف نيّسواستم"

 ةمنك اهتراد لذ اهنيك تركتاولا ”زيوقلا رن شوفلا ةيزع لقا 1
 نيسوقلا نم لك ناكاذا امل ايا ىكمشي هلال هنم محا نوكي اهسفن ةرئاد ىلا سوقلا كل“

 نابامعا'انضإا ناكل“ زكرملا ةيؤاز لدن طدحلا ةيؤاز ريتعا واو هنم رثكاوا ةرئاد نتصن'

 اهزتون ىنلا ةنوازال ةيواسف اهترثاد طئحم داع ةيواز رتون' ىتاا ىه سوق لك ةهبش لاش ٠

 هيواجلسم# ابتاص هوازن وك -ىلا؟ نك نسوق لك ةيين لق كش ناب ا لل
 كلت طيح نم ةطش دنع ثدحت ةيواز ةعطقلا ةيوازن دوصقملاو م: سوقلا كلت ةعطق ةيؤازلا

 ىنيمغلا حرش ىف نك ذ اذكه ةطقلا كلت ىلا طبحلا قرط نم نار نيطخ نم ةعطقلا'

 ٠ ىلوالا ةلاقملا نه عبارلا نالا"رخآ ىف ىدتجرلا“لتلا دنعل هتيشاحو ٠

 تاهذدشم < راك ندع هديشوب هاتشا راك ى ديشوب ةدحوملا نك و مضلاب ) ةهبشلا َ

 دودجلا تانك اءزلا دح ناسىف زومرلا عماج قو « صضهاولا رحب ىف اذك دنبتد ىاه 5

 بدالاةنازذ.ىف 6 باوصلاو ءاطخلاو مارلاو لالخلا نيبام نهو هاتشالانم مسا ةبشلا نإ

 نا نم فقاوملا حرش ىفام و تبان سيل و تباث'ا هيسشيام اهنا ن٠ ىناكلا ىفام نعشي هنو.

 2" ساشالا اهنا هريغو سوماقلا ىفو « نيعدتملا ةلداك هن تسييأ و ليلدلا هتشنام ةيبشلا

 ندعم و حمولتلا ن مو هينللا عهق دررومالا عاج فام ىلع ىو ٠ اها تك

 انهالوم نذإ ريش ةعاوفا نويش الب: نأ جوزت اذا © دقعلا ةهبش اهنم . عاونا بئارغلا

 ع ةفينح ىنا دنع ةهمشلا هده ىف ديالو .ةرهاصملا وا عاضرلا وا بددلاب همرح ا ا

  حيحصلاو ةءرلا مع اذا الا كلذكف اهدنع اماو رزعي هنكل دقعلا ةروصا ةمرحلاب لع ناو

 نلظلا ىف ةمدو ةمشه ةبشو هانتشالا ةدب ىحسيو لعفلاق ةث اهنمو لوالاىف 5 لوالا

 لخلا ليادن نم دلام نظي نا هو هيلع هاشبإ ل نم نود هيلع 5 قح ىف ةهش أ

 هلا وا هنأ سما هيراح ىنز اذاف ءاتشالا ققحتيل نظلا نم اهف دبالو اليلد ةم ثلا يي

 لصآلا كلم ناو طالتخالا طرفل جوزلا لام ةجوزلا لام نا ىلع ءانب هللحت اهنا نظب .
 ةدعلا لالا بسنلا تشل نكل دحلا اهم طقس هابتشا ة ةمش هدهف هل لالح وا .ءزا كلم

 ةهش و كله ههبش هواك يح 0 انهو ءانز ضحم دق لعفلا نال

 هب لصتا عنامل 1 فلختعم لجلا وا ةءردنلل قاتلا يعربشلا لمادلا ةحول نا ىو ليادلا .

 ىلع هققحت فقوتيإل عونلا اذه و هكعو لالحب سلام لج ىف ةهبش ليلدلا اذه ثرويف .'



 0 نيمملابهنشلا" 03 د

 .«لوالاو الوا هنتاذ ىلا نظنلاب هتبساتم متنا اما فدولا اولاق ٠ ةباعلا تاما كلام نم :

 لوالا و الؤا هنلا"تفتلا و ماكحتالا |صعنى عرشلا ءريتعا امم نوكي نا اما ىناثلا و بسانم

 لاه و ريسلا و صنلا ف عامخالا نم كلاسملا عيمجم تبنت هشلا ةيلعو درطلا ىاثلاو 3

 :ايسانم'هنوك ىلا اهبش ةنؤك نع جر الا و رظن هيف ظانملإ حرت ىا ةيسانملا درجمب تنثت

 هبدشاا فيرعت ىف ىليق ةيسانملا درحمب تيثنال هنا لجا نمو ٠ لباقتلا نم امهذيبام نا عم
 سبل و ةيسانملا مهونام وه ةراك ليف و + .للصفنم ليلدب الا هتيسانم تشل ىذلا وه ةرات

 مكجلل هتيسانمىف دبال لب ةيسانملا درجمب تبثي ال هبشلا نا ىلع نيفيرعتلا الك ءانبف بسانم
 جرت .هتابثا ليقو ه ايسانم لب ايهيش ناكامل هتاذ ىلا رظناب تيئول ذا هيلع دئاز ليلد نم
 ةيسانملا بجوي طانملا بر خت نال هعنم ةيسانملا مهوب امب هرسف .ن هريسفت ىلع ىنيم طانملا

 ا! ابن ييعلا فاصولا نوكي نا زاو+ل هزوج هتاذل هتيبسانم ىذلا بسانملاب هرسف نمو
 ىلا رظنلاب ١ ايسانم فصولا نوك ىضتش طانلا جرت نال دساف اذهو تاذلاب بسانملا | عبتي

 ةولدلل دار" 20 1 ةلازا نأ عئاملاب ك ثلا ةلازا زاوج مدع ىف لاَس نا هلاثم . هتاذ

 ءاملا ناعتل ايت اغ نأ وش فصووهو ةراهطلا عءاج ثدحلا ةراهطك ءاملا ريغب زوحن الف

 ٠ ايوضلا نضغب ىف ءاملا نيمعت وهو مكحلا تن امل عراشلا ن ل ةرهاط ربغ ماد ١ ثحتلا دعب اهيف

 ١ ادنع ةحا هعدشلا مث ة ة اهتيسانم كلذ مهوا فخصملا ننم و فاوطلاو ةولضلاك اهدوَجَّول

 ىاالقابلا ركبنا ىخاقلاك ةعامحو ةيفالا دنع ة+حم سياو حر ىفقاشلا ٌُنهذم وهو .ةغانخ

 ظفا نا معا. لياد يغب ' مكحا وهو الوا هب اح ركن رثكملا بسانملا ىلع علطم اما هنال

 ةرابع هيشلا ىف رز ال :نيءركا-ماما لاق ىتح كارتشالاب اضيا رخآ ناعم ىلغ لاش هنشلا

 انمهك راش .نيلصا» نين“ عرفلا هنف ددنرت تعم نم يبق .دودطا ةجاسنو ة يكلم

 كوتقملا دبعلا .قاكساك اهبش.هب هقاللا .ىعتسف رثكا فاصواىف اهدحا كزاشي هنا الا عماجلا ىف
 ' فاضوالا ىف لاب هتهبابشف نكل رحلاب اهبشو ةيلاملا ثيح نم سرقلاب اهيش هل ناف رلاب

 مهنمو ءامهدجا حجر نيتي ءانم ضراعتىنعملا اذه لصاح وكذا يحلب قاافرتك ١ .ماكحالا و

 لثا بلطف مك هقبقحت ىلإ روصلا داجا ىف رقتفي هنا آلا اعطق طاملا هيف فرغإ اهب ,هرسف نم

 نيكل ناطانم هيف عمتجا امم هءريسف نه مهنمو « لللا بردو معلا دعب ديصلا 1 ٠
 نيمب ةنا ناعلل ىف مكحلاك هب هيشالاب مكح هب مكحلاف بلغا اهدحا نكل لامكلا ليبس ىلعال

 مكذلا قالائيال اهب :عرفلاو لّصالا نين" علا رع شاقل لاقل «ةف ادجو ناو ةدآبتال

 ةزدنلا هبنتلا نم: ىعم قاعملا كلت نم" ”ئشنسلف ةةلالدلا سابق وهو بسانلا مزلتسي نك
 هم ب ع“ و هوغو :قازاتفتلا ققخملل' هتنشاح و ىدفعلا نم دافتسا اذكه ةلعلا كلاسم ىف

 ةعاق ءاياوز الو ندا هعالضا نوكمألا عالضإلا ةعبرا ود ل ) نيعملاب هيبشلا (

 ا ضال ناو 010 ذك ”ةاناوزو ةعالشإ ْنم "نيلي اقدم لك واشد نكلو



 راك / هيشلا * هاما 5 ةوهشلا « ناتفثلا ٠ ةفشلا

 مسقلاف نإلا ةبوسو ىلا نخ آلا مسقلاو سنالا ةسوسو ىلا ,نيمسقلا دحا لسراف نيمسق

 درمتم تاع لك نيطايشلا نا. ىناثلا لوقلا و ه .نحلا نيطاش, ىنإئلاو سنالا نيطايش كوالا

 سنالا ناطيسش رش نم هللا .نذوعت لهرذ ىنال مالبسلا هيلع لاق اذلو ناو سنالا نم

 سايعن.١ لوق اذهو نملا نيطايشنم ربشا وه 8 لاق .ناطيش ناسنالل .له تلق ,لاق ناو

 1 يكل اريونلا يف اك

 و واولا لصف 1-

 ىح بْزش :ةقئرش :اهتفخم ةاقلاب ماللآ لدا "وقع ”لطالاو ءاقلاو ”نيقلا مق( ةفغلا)
 نئظعلا عفذل ءاملا' مهلامعتسا ىا لع دح نم ردضم حتفلا وا معلا ٌبرسشلاو «مئاهلاو مدآ

 نبذلا'ئا ةفشلا لها مه لاقت اهويو بالا لسغ وا لسغلا وا ءوضولا وا خبطلا و١

 م6 :ةفشا لها نه اسسل رخشلاو عرزلاف ماود وفشي ناو مههافشإ ب برشلا قح مهل

 تارءض'اىف مريطلاو عايسلا ادعامب فراعتلا صخ نكل هل قانالام ةمدهمااو ٠ طوسملا# ٠
 . ىدتجرلاو زومرلا عماج نم دافتسي اذكه

 م سومابقلا ىف اذك تاع ىذا مالو تلج اود

 دسر مهم بلب بأ شندياوخ تقو وا ةلك يه رد كنا نيتفشلا لصاو و نيتفشلا تداو

 ىو ام هم ىفوم « ىعاير ه دبام رفيم ورمسخ ريما هحناند مهقنأ تسا فرح ود:نإو.

 هم ىومو هم ايام « هباماب هم نأ و هدو منام ٠ هباوام بو ىثومو ميوم وا ىف ه هنايويام

 عار نيزد محانجدشر ىع بلي بل سن دناوخ رد هك تسنا نيتفشلا عساو و « هبام اباح

 نيك هتشر نإ رس لو ىا . تا رابني ندد ناكنبا د هدد قلو اال
 وعسل اب كل موكا ا ظ

 ٠ هحرش و عئانملا عمىف اذك

 مرا ىلع قلطت كو تلا نلدسملا ىلا سفنلا نوع مانيلا خوك .و متقلب ( ةوهشلا )

 ايفل سرطلا و امئادمإو دولة

 . غاوجلا رحب ىف اذك بالكلا عبط

 . ىوتفلا هيلع و نيس عست تنب ىهو 0 جارما ءاهقفاا دنع ( ةاهتشلل)
 عستوا نامث تنب نا دم نعو اهلثم تهتشا اذا يدعم نيم نينس سمح تسي نا نيجيشلا نعو

 ٠ زومرلا عماج ىف اذك طيملاىف  ةنبخض تناك اذا ةاهتشم

 6 ءاهلا لصف زم

 تسلا دعب بختملا يف م لا اضا نيجتشو ةدجوملا نوكسو ا



 ناطيشلا . ةيناطيشلا,ه ةيتاذلانوئشلا . نأتتلا ٠ ماهشالا مك

 ةفاكضالاب ثلاثلا ٠ ةضهاح وا ةولج ةحار لاش 5 ممط نم اهنراشإ ام بسحب ىباثلا « نّنم

 ٠ هريغو.ففقاوملا حرش ىف اذك .حافتااو درولا ةحيئارك اهلحم ىلا

 ٠ تباوصق ريغ نم ةكرخلا ىلا ةزاشالا نع ةزاع ةاحعالا و ءارَقلا دنع وه ) ماهشالا (

 بارعاةكرح تناك ءاوس ٌمضلاب ضتخمو : دحاو اهالكرامتروص لع كيتفش لمحت نا لبقو

 ىتق# ماتالا ماو < ناذالا ىف: ةمقولا مانقا نم عملا نه وهو ةنزال تاك اذا ءاشنأؤا
 ةكرحلا ةمنات ىف ذآ اللق واولا وحم اهذعب ةنكاشلا ءانلا ليتف ةمضلا وك ةرسكلا و نا

 مامئالاكعسو لق وحن ىف ماهشالا لبقو . عسو لبق وحن ىف ءارقلاو ةاحللا هلمعتسيف اهلبقام
 ٠ نيقرفلا دنع روهشملا الخ اذه اصااخ ءافلا ةرسك عم. نيتفشلا مض ىنعا فقولا ةلاح

 « مهدنع روهشم ريغ اضيا اذهو ةنكاس مارااهدغ :ةدلاخ ةمضلا ىنأت نا ماهثالا لبقو

 ٍقورحلا هذه لئاوا يف مضلا ىلصالا ناي ناذيالا عبو لبق وحنىف ماهثالا نم ضرغلاو

 ظ . .لوهجلا لمفلا ثحنىف ةئايضلا دئاوفلا ىف اذكه

 ١ 4: نونلا لصف ٍ
 . ىع ةيفوصلا دنع نوئدلاو م عملا نوثشلا و سضالا ةزمهلا نوكسو حتفلاب ( ناشلا )
 نيغتلا اهدحا نطاؤم ةثلث ملاعلل 'ةلسرملا ةفحتلا ىفو م لوالا نيغتلا ةنتيعىف ملاغلا روص

 جراشاىف نيعتلا اهتاانو ةّسان' انانعا هنق ىمسيو ىلاثلا نيءتلا اهتاثثو انوش هيف ىمسيو لوالا

 ْ ظ 2 فتكا ةدزا> انانعا هقد ئسلاو

 اهناصعاو ةرحشلاك ةيدحالا تاذلاىف قئاقْلاو نايعالاشوَقن رامتعا ) ةساذلا نوثشلا (

 ٍعلاب لصفتيو ةيدحاولا ةرضملا ىف رهظت ئاا غو ةاؤنلاىف اهَرامو اًهَزاهْزآَو اهقارواو
 ٠ ةقوصلا' تاحالطصالا ىف اذك

 قاطلا ناطيشب بقاملا نامعنلا نب دمع ىلا ةبوسنم ةعيشلا ةالغ نم ةقرف ( ةيناطيشلا )
 37 2 ءايشالا لعب اهناو ناسنا ةروص ىلع وه كلذ عمو قريش نك و قامت كا لاق
 ظ ظ تلال كى ذك

 ادع دعب ىا انوطش نطش نم ذوخأم .ةيئاتحتلا ةاتتملا نوكسو متتفلاب ( ناطيشلا )
 كله, ىإ اطيش ظاش نم نوخلأم لبقيو < هللا.نم هدمل اناطيش ناطشلا ىمس لامف هتزو
 ”ىجي و نجلا ,ظفل ىف هانعم قس دقو سهاظ ةيمستلا هجو و نالعف .هنزو اذه ىلعف اكاله

 تاماظب ةحزتمم ةيفاص ريغ ران وهف ناطيشلا اما و كولسلا ممم ىفو ء اضبا قرافملا ظفا ىف

 نيطايش ىلاعت هلوق ىعم ىف اوقلتخا مهنا لعا ه. ىعتنا مدلا ىرحم مدآ نبا نم ىرجت رفكلا
 هدلو لعج هنا الا سيلبا دلو مهلك نيطاشلا نا لوالا لوقلا . نيلوق ىلع ناو. سنالا



 م 00 ا ودلا نوه تاكل

 ناطلاب لصحم لله لا ىفو نلظلا ةزجمب دوصقملا لضخ :ىنلا ىذا هناشتملاو لمحملاو

 تلا ونه مامالا ئطاقلا'لاق“ الاغا ذاوضقملا :لتفحم ل. هلاشثملا قو راسفتسالاو لمأتلاو

 قوق ءؤوافخ ناكف ضراعب ال هبسفن ىف هتندل ىنعملا ىلا لوس واب قطرط ممابلا ىلع لكلا

 قرفلا ىلا نودتيب.ال ءاماعلا نم ريثكو ,لمآلاب قحتلب لكشملا داك ىتح ضراعب "ناك ىذلا

 . :ظفللا كلذ :سفنب هنم د مقل ىفخ ظفل لكشملاف ةلمحابو ٠ 000 و لكشملا نيب. ىا امه

 بستكلا نم اهريبغو جونتاو وبلا فاشك نم دافت_سي اذكه .لقعلاب كردي ءانفخج
 ْ .٠ ةفنطلا

 اع لوئاجيزلا نضعب ىف يسع امو ا جازتءا ىه ا لاس

 ظ 4[ ميلا لصف 10- هيل
 انفع ناتبواستم ناسوق هب طيحي حطسم لكش وه نيسدنلا دنع ( ىمجلتتلا 0

 هل اهيشت كلّذي ئمس ءاضلا اننسدع ئحسو رانا تفصن نم مظعا امهنم لك بدحتلا

 ناسوق هب طيحب لكش ىمجلشلاب ةيبشلاو ء سدعلاب هل اهبشتو لش برعم وهو متيلتلاب
 متللاو «ء هنم مظعا ىرخالاو :ةررادلا بفصن امهيدحا بدحتلا اتا نيتيواستم ريغ .

 ةرود فصن رغصالا هرطق ىلع ىسدعلا جيطسملا ةرادا نم ثدحب ميج, ىسدعلاو ىمجاشلا

 اههماثو لوطالا نطةلاوهو هّسواز نيب. لصاولا طق-اراهدحا. نيرطق  ئمحلشلل ناف

 طباض ىف اذكه رغصالا رطقلا وهو لوطالا رطقلا ىلع دومعلا نيسوقلل فصلا طخلا
 ياا < هيبشاا مسجلا ني اذه ىلعو باسحلا دءاوق

 ةعدوت >.ببضتما# ةوق ىو رع ةبارملا ند عون هتكملاو نيا دع 0 ميلا 7

 ' ةوقلا.نيب +ط وتلا ءاوهلا نا ىلع روهمجاو . ىدنلا ىتملح لثم غامدلا مدسق. تاز ىف

 ةناملا رواح ف ىلا لص نا ىلا برقؤالاف برفالا ةح ارلاب نم ةحئارلا ىذو ةءاشلا

 ناك امك دحر اذ نآب كلذ دباو .ةحئارلا ىذ ءارخا نم "ىن هل اخ نأ ني

 !مترواخم ن* ةحمارلا لدقتت اها ءكقنيلا نم ءرح هلك قال بفيصا هل رات 0 دح [ازأا تاكدتا
 نس ءآرحا كايقلا ةيدس مهضعل لاقو 0 ريؤملا ةيفيك نم كهدف ل * نم ةفك نا كف الو

 ىيدفا كانا نا, دذؤ» ايكودم ةعكنعلا كلا لمتلا ةنئاؤهلا ءاتزجلالا:ظلاخم ةحئارلا ىذ'

 متتمالا هن ليغ .كلذ“ ناك ولو .ةنزو له لو هلانشا ادم كلذ: ةمودو ة م تفلاولا ,رظعل

 ْ لاما زق الوئاوهلا قا ةيلاحتسا ١ نبع خوف عا ةحاتلا“: وذ لمشب هلا لفو كلذ

 ةيك وافسأا هنت او نم 6 ةلكلاب» 0 ةددعلا ةفاضشملا:ىللا 3 هاذ دقأ ينتحل نان دوو"

 دنع . 71 مسا الؤ.:اهؤمتعشن» كدب م هس "ملا كردن مانا“ عا م ا ةلواتطتماةلعزا 0

 زفانمللو ”تليطا ميالعلل 'لاقبف ةفاثماو#ةعالما: .راتتعاب لوألا ةثلث لوضع لا

 (هه) « فاشكو» عع



 ركمو اوركمو هلوقو كسفن ىف ام معا الو ىف ىف ام ملت ىلاعت هلؤقك لوالاف ءازدقم "وا

 قانثااو .ةغم ام ةلكاتشيملا وه امنا ىلامآ ىرانلا بناح ف نكملاو سلا قالطا ناف . هللا

 ىراضنلا ْنا هيف لصالاو سوفنلا رهطي نامعالا نال هللا ريهطت ىا هللا ةغص ىلاعت هلوقك

 نع ربمف مهل ريهطت هنا نولوشو ةيدومعملا نومي رفطا ءامىف مهدالوا نوسمغي اوناك

 ناكنا ىلخلا ٌلاَقَو . ناةاالاو لوطملا ف اذكه ةنيرقلا هذهب ةلكاشملل هللا ةغبصب نامالا

 وك و لاكشا الف ةروهشملا تاقاللعلا نم زوحتالل ةزوحم ةقاللع هريغ نيبو حلا ناب

 اهلثم ةئثيس ةثيس ءازجو ىلاعت هلوق ىف اتازجو ةئيسلا نيب 6 نسح ديزل ةبجوم ةلكاشملا

 ةيونعملا ةاكاشملا نم هئازجو لعفلا نب امل مكيلع ىدتعا ام لثم اودتعا ىلاعت ةلوقو)

 مها وت نشيذنا ذب نيك زا ملا ونار مايك تن . ةيسرافلا 00 ةينطانلا ةلئامملاو

 «رعش» عاشلالوقىف ةظايلاو خطلا نيب 3 نكن ناو (]١[ هشيدننم ىور نك ظنا

 عوقولا لعجم نا ديالق اصيقو ةبج ىل اوخبطا ت 5. خيبط كل دج ائبش حرتقا اولا

 ,ناك لبق ناف هءةهنع هب ريبعتلل هجو الق الاو ةلمخا ىف زاحمال ةححصم ةقالع ةحضصلا ىق

 عم تبحوص ابا اهناب بيجا . ظفالاب قلعتت اهنال ةيظفللا عئادملا نم ةلكاشملا دعت نا تشب

 ىلاءتدلوق ىف ةلباقملاو ةقاطملب فاشكلا بحاص اهامس مث نمو امهسناحنا ةلباقملاو ةشباطملا

 اولا قابطاو ةلباقا لبيس ىلع تءاج لاق ثيح ةب آلا برضي نا ىحتسي ال هللا نا
 1 يلا لاؤسلا ىلع

 اا ل دال يس مال دز لإ سيو عن[ يقوم لما دو ( لك. انحلال
 ةيمست هوو هراب ود ليعافم ليعاف» تالعاف فوفكم لك اشمو . راب ود نليعافم نايعافم

 دق كم تبع فالخاو نارا ود يآ رق رك قفاوسو لمس كنا ناد رحم نا
 *« ىبيس ضويرع قى اذك نيذنأتو

 ننوسألا دعو فلاكلاو 0 لفلانلا وعو لاك شالا نم. لعاف منا( لكشلا )
 ليلدب الا هنم دوصقملا فرعي ال هجو ىلع هلاكشا ىف هلوخد. هنم دوصقملا هبتشي ظفال مسا

 دلال اه لكشلا لفات ةلط برطو '«ةاألا نيمش لاق. ذك لاكشالا رثاسا نلب نم هب ريع
 لوا ظنت نإ تلطلاو لماثلا ىدمو هلاكشا ىل هللوخ دا نلطلا دبي لماتلاب آلا هنم دوصقللا
 .هلوق ىف ةعقاولا ىلا ةلك ىف ان رظن 07 سشلا عاتق ماتت 6 ظفللا موهغم قف

 دهف نيك ومع و نيا ىنعع نييثعم نيب ةكرااصج اهاندجوف مكث ىلا مكن درج اون ف ىلع

 ىنألا جرخف ء ثرحلا ةنيزقل ماقملا اذه ىف فيك ىنعع انهاندجوف 1 مث بلطلا وه

 يىدي ركأ ه* ءازج دشاب لبس ئدب-ارندب ٠ ةلوقىممهانعم ىفان تيبلا اذه ْنا قخمالو ]١[
 ( هححصملل ) سانلا نع ونعلاو ظيغلا .ظك وه حودمملا نا عم * ءاسا نم ىلا نم



 مه ةلك اذا ٠ ىنومأملالكشلا . ىنغملالكشلا ٠ سورعلالكش ه ىراملالكتلا .

 دنيوك تادلوتم ار رئابنو تاحوتفمو تادودسم زا لاكشا قابو ديوك لمرلا ما ارواو
 كنادب ء هلمهم نينس بإب نا:هلمهم لاد ليضف رو: تبشدك دودي كلل رد كنا

 سهو بيس لثم دنناوخ باقنم ارئ 1 .دنشاب درف ود ىه وا كاخو شتا ةينرم هك ىلكش ره
 سهو 7 وج دشناوخ تبان ارنا دنشاب جوز ود له وا كاخو شنا ةبترم هك ىلكش

 ركاو تح نوج دنس وك جراخ ايا ضف وا كانو. هشاينهرف وأ شما" ةنترض كك ناكش
 لخاد داو "0 شل للموك يع زيورخ نوح دنيوك لخاد ار نا دشاب نبا س 0

 تاكا ةناخ رد داب اب دوي داب ةناخرد لأ و1 رك تباث كاخو بلقثم باو

 هناثرد لنا دنمأات لخاد نشأ ةناع رد باب نأ ةناح رد 1 1 ديناد جراخو

 .لخادو تباث داب ةناخ رد با اب با ةناخرد دابو دنمان تبا' شتا ةناخ رد كاخ اب كاخ
 ىلخاد زا دش روك ذم هكساو دنمان بلقنم داب ةناخ رد كاخ اب كاخ ةناخ رد دابو دنمان

 ءبانرسلا يفانكه تسال رد ىلتسو للا

 ثلاث نم“ لوطا غم امنهف ثلتن“ىئاض لك نا وه ن(سدنهملا دنع ) ىئ راما لكشلا (

 ٠ هروهظل هب ىمس

 ةمئاقلا هتواز راو عبر ناف ةيوازلا ملاق ثلثم لك نا: وه مهدنع ( سورعلا لكش (

 . هلاجو هنسل هب ىمس امناو اهعاض ىببيم ىواسي

 عاود ىف نم: ثاثم لك وه مدرع نون اهدعب ةمحعملا نيغلاب ( ىننملا لكشلا ) ١

 بيج ىلا ةمئاقلا رتو بيج ةءسن ناف ةُئاق نه رغصا ىرخاو ةمئاَق ةيواز هيف نوكت ماظع

 ٠ لوالا ةيوازلا بيج ىلا مظعالا بيلا ةيسنك رغصالا ةيوازلا رثو .

 نقاسلا نواس ثاثملا ةدعاق ىلع نيتالا نيتسوازلا نا م ىنومأملا لكشلا ( ١

 لاكشالا هذه عيمجو ءناقاسلا جرخا ناةدعاقلا تحت ناتثداحلا ناتيوازلا اذكو ناتنواستم

 ةللدم ةلئسم َنَم ةرابع اذه“ ىلع لكشلا نا نهاظلاو ءءربغو , سنساتلا لاكشا ىف ةروك دم
 اما نتملا ىف روك ذملا نان٠ سيسأتلا لاكشا حرش ىف عقو ام هديؤيو ةيسدنهلا لئاسملا نم
 فيلا وهو هلع اففوتم دودصقلا نك و) لاكذخالا وهو تاذلاب ادوصقم ل

 لع يسشلا كلذ داز هنال ةيسافلا ءافلخلا دنا وهو نومألا ىلا بس نالاق درا
 ١ « هيحيعل ناكل تاسو..أملا ضعت ماكا

 حرش اك لكاشبتلا هفداريو لكشلا ىف داحتالا ىه ءامكذلاو نيملكتملا دنع ( ةلك اشملا )
 مدع طغا- ال4 كش ىهو ةيونعملا تانسحلا نم ىه عيدبلا لها دنعو . هريغو فقاوملا

 4 اعوقو ريغلا كلذ ةمحص ىف ىبنلا كلذ عوقول ىا اريد وأ اققحتن هتيسك ىف هعوقول



 لكشلا هذ

 ءامكحلالاق ( ةدئاف ) ىهتنا فيكلا ةلوقم ن» ىنعملا اذهب وهو اهوحنو ثيلثتلاو عيبرتلاك

 قئاقللا ةفاتنع ماسجا نو ةققحع كري ال ان ىف طيسلا مدجلاو ىعيط لكش هل منج لك

 عم زيا ظفل ىف تفرع ام سايق ىلع ىبرطلا لكستلا ىنممو ةركلا الا لكش هل سبل
 دنع طسوالا عضو وه نيةدملا +نعو ٠ ىماعلا ركذ اذكه هيف موقلا مالك بارطضا

 انهه عضولاو . اضيا نوياوصالا هلمعتسسي اذهو ربك الاو رغصالا ىا نيرخ الا نيدخلا

 نه ةل احلا ةئيهلا وه نكشلا ىددضعلا ةءشاخ ىف ىنازاّتملا ققحلا لاق اذلو ةلوقملا ىنعع

 الوقع ناك نأ. ظسولا نال ةعبرا لاكشالا مث » ىهتنا ربك الاو رغصالا ىلا طسوالا ةيسن

 لك ملسو هيلع هللا لص ىلا لونك نوالا نكملا ريف ىاركلا ىف اظوضؤم ىدرفصلاق
 ىرغضلا باحنا هجاتنا طرشو ه رانلا ىف ةعدب لك هتحشو رانلا ىف ةلالض لكو ةلالض هعدب

 ةيلكلا ةبجوملا جتتيال لاكشالا ابو ةيلكلا ةبجوملا جتني هناب صتخم وهو [1] ىربكلا ةيلكو
 وهف ىربكلاو ىرغيص/١ىف ىا امهيف الوم ناكناو ء ةيلاس وا ةيئزِج ةبجوم اما لب
 اهلوهجمب سيل هعيب حصيام لكو ةفص ا لوهجت بئاغ لك ضعبلا لوقك ىناسثلا لكل
 ةيلكو بللسااو باجمالا ىف هيتمدقم فالتخا هجاتنا طرشو ٠ هعسب حصي ال بئاغ لك هتجيتنو

 لوقك ثلاثا لكشاا وهف امهف اعوضوم ناكّأو . ةيلاسالا جتني ال هنا هصاوخ نمو هنريك
 0-3 هجاتنا طرشو ٠ ىوبر تاةةملا ضعب هتحيتنو ىودرر لكو تاتقمرب لك ضعللا

 الان وكن ال ه_ةحذن نا .«صاوخ نمو ةبلك هيتمدقم 101100 هيجوم هب رغص

 وهف ىربكلا ىف الومم ىرغصلا ىف اعوضوم نوكي ناب لوالا سكع ناكناو . ةيزج

 لكانت وقك ةمكلا. قارشا, حرش ىف مك اضيا ديعبلا قايسلاب ضعبلا ءاممو غبارلا لكشلا

 ءوضوب سبل ةينلا نع نذتسم ضعب هتحيتنو ةدانع ءوضو لكو ةنلا نع ىنغتدت ال ةداع

 ريدعي نا بجاولا نمو ىلا سايقلاب صتخم اذه علاطملا حرش ىفو ٠ يدضعلا ىف اذكه
 وهف ىربكلاىف هيلع اموكحم ىرغصلاىف هب اموك< ناكناطسولا ٍلاةيف [9] هريغو همعي ثيح

 رابتعاب سايقلا سفن ىلع لكشلا قلطي دقو ٠ ىهتنا ميسقتلا رخآ ىلا !اذكهو.لؤالا لكشلا

 ىئاواللا:قداصلاو  ىطقلا ة.شاح ىف نيدلا:ريصن كلذب حرص ةروك ذملا ةْييهلا ىلع هلامتشا

 دارفالا عاتجا نم ةلداج بتارص عبرا تاذ ةئيه وه لمرلا لها دنعو . ىبطلا ةيشاح ىف

 شتا بنارم نيزا لوا ةيترمو ك2 :  .و تح لثم امهيدحا عاتجا نم وا جاوزالاو
 امازا ىكب هدزئاش رد دنرصحنم لاكشإ نياو كاخ مراهجو با ميسو داب مودو تسا

 دوش ىمإ لصاح قير طاقن.فيعضتب هك تعا مودو بنناوخ لمرلا وبا هكتسا قيزط

 ةبجوملا .جاتنا ىف ةصاخ لاكشالا رئاس نع زم لوالا لكشلا ىا لا صتخم وهو هلوق ]١[
 ( هححصا ) ىبرعلا وه مك روضصقملا لع ةلخاد ءابلاف ةيلكلا

 ( هححصل ) علاطملا حرش. ىف اذك امهنيب .طسوتملاو هبو هيلع موكمملاب ؛دودحلا نع رئعيف [؟]

 * يناير 54 يوما ا ل" نحال
 هلام 0 نيد ايلا 1



 0 ا ا
7 : 

 وطلال

 م11 : لكذلا

 نيمز ىراومع ان' دئز واب اينوكزا نامسيرب هك دتنوك ار كاس هسدنه نها بتك ردو
 لوقاش هك دب وك ىب باسحلا 4 كا 5 ردو + خاتما ىف اذك 0 ناد

 ء دندنم هريعو كنس لثم ليش ىزي> زا فرط كن رد 3 تالا

 هتساشو قبال هحناو نضل زين ناش رت بتئان احلا نركدفر علا لكشلا (

 ناسب نسرب اي راج ىايو ٠ عج لوكشو لاكشا ىزيج ترودو دشاب ىبك قفاومو
 دنعو .٠ بختمىلايف اذك دوش فرط رب نادب لاكشا هحنانج نداد بارمعا ار فرحو

 نيا عاتجا وه ضورعلا لها ٍدنعو . لئاسرلا ضع ىف م قحلا دوجو وه ةيفوضلا
 لكشلا هيف ىذلا نكرلاو مضلاب تالعف ىتيذ.نئالعاف نم نونلاو كلازلآ فن بفكلاب

 ديم نأ" .ذاتفا نالاعاف. قرط ودا وا نونو تلا نوه كنا ةلكشتءاوجلو ود الوكشم نشد

 دراد هكراتفر نأ ندرك لكش زا دعب ار نسا هكنانحمه» دنامت ؤرد دون نيزا :شدب هك توض

 ' ةئيهلا وه نيدسدنهملاو ءامكلا دنعو ٠ فزرشلا ناوتغو قيس ضورع ىف اذكه نام ىع

 لوالاف حطسلا وا ىميلعتلا مسحلا ىا رادقملاب دودحلا وا دخاولا دخلا ةطاحا نه ةلصاخلا

 ةءاثلا ةطاحالاب دونهقملاو ٠ تلثاا لكشك نئئاثلاو :دخخا[وا دحالا اهلانسلا اهئناف ةركلا كشك

 رثكا.وا دخاو دحم' طاف هلا 'ةهد نها رادقملل هه حضالا ىلع اهناف ةيوازلا تحرذف

 اطاحةروك ريتعا اذاف ةميقدم ظوطخ ةثاثن اطاخم ايوتسم احطس انضرف اذاف ةمان' ريغ ةطاخأ

 ةئنهلا تناك هنم ةطش' ىلع نايقالدو ناطخ اهنم'رنتغا اذاو لكشلا ىه هل ةضراعلا ةئيهلاف اه

 مهنا هحيضوت ٠ لكش ةركلا طيحنل نوكي ال نا هنم مزليو زومثملا وه اذه ٠ ةيوازلا ىف

 نا كلشالو حلعس مسا دحو طخ حطساا دحو ةطقن هتناهن ىا طا دح ناب اوحرص

 ىغيبلا لكشلاك اهل.؛ءاو ةركلا طيح فالخم لعفلاب طوطخلا ىهو دودحت تاعلضملا ظحم

 ىدحم ال ضوزفملا ظطلاو لعفاان طخ اهل سيل ذا دخ اهل نشلو دخاو حطس اهناف

 لكشلا لاَ نا بسنالاف اماع هشرغت قددص' مدعل لكش اهل نوكي الف لعفلاب دخلا تورت

 رادقملاب هتطاحا وا هب رادقملا ةطاحا تناك ءاوس ةطاحالا ةه نه رادقملل ةلذاحلا ةئيهاا وه
 دحاو طخ هب طاخا ام ناك نا حطسم . نامق وهو ٠ اهلاثماو ةركلا طيح كلذ لمشنل

 ا كلل مكانا ةركلاك ادحاو احطس هطبحم ناك نا مسيو + لاك يك وانو اناا

 دوو ءدودح وا دح هن طاحاام هناب سديدلقا فرع اذهلو لكشملا ىنعع لكشلا قلطي دقو

 دح هب طيخن أم اهذحا . ننرسفتب رئسفم لكشلا نا نم نيعلا ةمكح حرش ىفام ركذ ام

 وابسم هلا َنولوُش ناذلا نوسدتهملا معتم ىذلا لكفلا وشو تاتلاو عبرملاك دودح وا

 مكلا ةلوقم نم ىنملا اذ وهو الكشم ارادقم كلذ نونعيو هئاث وا هفصن وا رخآ لكشل
 دودحلا وا دحلا هوجو نم ةاطاحلا ةئيهلا اسمهيتا'و « مسجت وأ حاس هب طاحا ام ناف



 . لوقاشلا م

 ن*« ةروك ذملا ةعبرالا عاونالا ءارو ام ىلا ةيسنلاب توافتلا ناف ةئيابتملاو ةفلت+لا فاصوالا

 سمحتم ككشتلا ىف رتعلا توافتلا# ككتشدلا ما ىف*هلر اغا آال“ضراؤءلاو فاشوالا
 قددع نال ةيتاذلا ةءلوعحلا موزآلف نياوال“ ءاقتنآ اما ٠ تايهاملاف فم اهلكوةعبرا روما ىف

 امنا عمةلعلاب نوكي رخ آلا اذهل ةيهاملاتوبثف رخآ ضعبلةلع دارفالا ضعب ىلع ناكاذا ةيهاملا
 ىلا راقتفا ريغنم ىلوآ ضعلا ىف اهقدص ناكاذا اذكو ةيتاذلا ةلوءلا وه اذهو هل ةيتاذ

 00 لا 0 اد طال اتوب ف تراس راش ىلا رقم رخألا قوي راع نأ
 المتشي نا اما ديز الاو دشالا نالف نيريخالا ءافنلا اماو : ةمئاذلا ةيلوءحلا ىنعم نيع اذهو

  نوكهجواف امهنيب قرفلا نوكيال ىناثلا ىلعف الوا صقنالاو معضالا يف نوكيال ”ىشب ىلع
 ىذلأ “ىلا نوكي ّنا اما ولحن ال لوالا لعو صقناو فعضا رخاآلاو ديزاو دشأ اهذحا

 لع ليتم اميفام نورك لوالا لم لوا انين هام ىف ارم ديزالاو دشالا هلع لست
 1و ا ا نما قار نوكت الق ده الاو تيتضالا شام ف سلا وع
 يف ,قدصلا ف هتواذتم ةدحاو ةهام رصت مف ةيهاملا ىئلتحم اراصف ءزملا ءافتناب لكلا ءاذتنال

 ٠ ةهاملا ىف ال ةيهاملا نم جراخلا مالا ىف كيكشتلا نوكي ىناثلا ىلعو اف كيكشت ا دجوي

 ال الثم داوسلاك 'ىتلاب مئاقلا ًادبملا وه ضراعلا ناف ضراوعلا ىف كيك: ال اضيا لوقاو
 ىه ىلآ اهصصخ ىلا نظنلاب ككشت نوكي نا اماف كيكشتتاب الوقم ناك نأ هلال هف كككشت
 نالطب ىق سم امل لطاب كلذف ةفلتألا لا_لا ىف ةداا تاداوستلاك اهل ىناذ ضراعلا اذه
 هيلع لوم ريغ داوسلاف دوسالا محلا وه ىئذلا هضؤرعم ىلا رظنلاب اماو ه ةيهاملا كيكشت
 ىلع لوخم ككشملا ىلكلاو تاذورمملا ىلع ةأطاوملا لد لمح ال ىردصملا ىتتملا نال
 دوسالاك لومحلا جراخلا ىلكلا ىا ىذرعلا قالا كيكشتلا نوكي الف ةأظاوملاب هذارفا
 . ىلا ةبسلنلاب ةيهاملا ىف كيكشت ال هلا ميمالك ةصالخو ٠ 'نيئاشملا بهذم وه اذهو الثم

 م ةيواوالاو ةيلوالا ريدقت ىلع ةيتاذلا ةيلوءحلا موزال ةعبرالا ءاحنالا نم وح اهدارفا
 نا نم هل دبال كيكشنلا نا عم ةدايزلاو ةدشلا ريدقت ىلع ةيهاملا فالتخا موزللو تفرع
 اهصصح ىلا ةيسنلاب اما هنأل ضراوعلا ف كيكشتلا كلذكو ىم امل ةدحاو ةيعام نوكت
 ةيسنلاب اماو اهدصَخ تايهام نيع ضراوعلا نال اهدارفا ىلا ة.سنلاب ةنهاملا لاك اهلاخ

 الآ كلكشت الق الومم نوك نا ذبال ككشملاو اهناغ اهلمح مدعل لطاب وهف !متاضورعم ىلا
 ةيشتلاب محلا ف سبل كيكتتااف الثم ةيدوسالاب ربعملا وهو ضراوعلاب ةيهاملا قاصتا ىف

 داوسلاب مسحلا فاصتا ىف لب ةصاخلا تاداوسلا ىلا ةيننلاب الثف داوسلا ىف الو هدارفا ىلا
 21 0 والا نام ئولوملال مولعلا ه- ةيشاح ىف انكم“ ةلثم د ساهر دقو

 ئ ) ماللا لصف 8:-
 دسكي هديمح نها نأ رمس ددو دنراد هرمصل نازرواشك هك ىبوج يفاقلاب ( لوقاشلا (

 - اكادير كيش ن6" نا <« 0- اةنجد
 1 ع



 6 كيشتلا

 ىلع ال .دارفالا ني كرتشم ماع ضال اطوضوم كفل نول يقلل د كيكشتلا )
 ٌوطاوتلا هلباشو ةددشملا ىفاكلا رسكب اككشم ىمسي ظفللا كلذو توافتلا ىلع لب ءاوسلا
 م اًطاوتم ىحس ظفللا كلذو ءاوسلا ىلع دارفالا نيب ماع مال اعوضوم ظفللا نوك وهو

 امدقتم دارفالا ضعب ىف هانعم لوصح نوكي ناب رخأتلاو مدقتلاب نوكي دق كيكستلا مث
 هلو_صح لبق بجاولا ىف هلوصح ناف دوجولاك رخ الا ضعبلا ىف هلوصح ىلع تاذلاب
 دارفاىف 5 كيكشتلا با.ىف ىنامزلا مدقتلاب ةربع الو هادع امل ءدبم هنال ةيئاذ ةيلبق نكمملا ىف

 مدقا ادبز نا لاَش الف هدارفا ىف هانعم لوصح ىلا ال نامزلا ءازجا ىلا هعوجرل ناسنالا

 ةعيس لام: ثلا ككيشتلا رام نأ.راءمب نع له ام لع ورح نه دشا قآ ل

 ىوقاو تبئاو متا بجاولا ىف هناف اضيا دوجولاك اهءدعو ةيولوالاب نوكب دقو ٠ لضفتلا

 ناف مدقملا نم ىوقاو تدئا نوكيدق رخأتملا نا لوالاو اذه نيب قرفلاو .نكمملاىف هن

 ةكلفلا ةكرحلا ىف هنم ىوقاو تنثا اذه الملا ىف ةثدالا ةنئاكلا ماسحالا ىف دوجولا
 جانل ا ىف هناق" ضاسلاك فعضلاو ةدشلاب كيكشتلا ىا 00 دقو ٠ تاذلاب امد املع همدقتملا

 ناف اضيا دوحولاكو جاعلا ىف هم 1 3 جاثلا ىف رصبلا قيرشت ذا جاعلا ىف هنم دنشأ

 توافتلا ناب السم كيكشتلا ىفأ ند مهن: نأ ملعا» نكممللابف باربع تك[ بحاول ىف مرا

 اظفل اكرتشم ناك ككشتملا ىحسو ف ىا ةهاملا ىف اذ وخأم ناك نا ككشملا دارفا نيب ىذلا

 راتعا ال ذا ءاوساا ىلع لكلا ىف الصاح ظفللا موهفم ناك اهضراوء ىف لب اهف نارا ناو

 قدص ام ةيهام ىف ذوخأ٠ تو تا نا باوجلاو ه اًتطاوتم نوكيف جرا ضراعلا كلذب
 هرابتعال قؤطاوتاا ملي الف هبءوهفمو'ءامسم ةيهام نود دارفالا نم هيلع ىمسملا كلذ

 سيل توافتاا نا, لصاحلاو ٠ ىمسملا ةيهام ىف هرايتعا مدعل .كارت_-شالا الو دارفالا ىف

 مسا ىف كبكشت الف ةيهاملا كال ىا اب دارفالا فاصتا ىف لب ضراوعلا ىف الو ةيهاملا ىف
 ةنوعم لقعلا عزتني ثرحي هنا دشا ندرفلا دحا نوك ىنعمو ٠ دوسا ىف لب داوسلا ىف الو

 ء اهنه فلأتم هنا ىلا بهذت ةيماعلا ماهوالا نا ىتح اهلا هللك و فءضالا لاثما معولا

 دارفالا وا هل ةيراشعا دارفا ىه ىتلا صصخلا وه له هيلع قدص اع دوصقملا نا ناس

 ناو الوا ةقيقحلا دارفالا ةهامل امتاذ نوكي نا زو2 له ككشملا ىمسم ناو ةيقيقحلا

 ككفتلا ناو امه.دجاةيوهىف وا صضللا وادارفالاإةساي ف ةلخاه توا
 نم دافتسي اذكه راظنالا قمعتو بانطالا ىلا جاتحم امم ماسقا ةثنث ىف ءارقتسالاب رصغ
 تاهاملا ف كيكشت ال هنا ملعا ) اهريغو علاطملا خرشو دنسبلا ديسلل هتيشاحو ىدضعلا

 ءاوس اهلك ةيهاملا دارفا نال دارفالا ىلا ةيسنلاب ةتوافتم ىه ىه ثيح نم ةيهاملا نوكت ناب

 ىلا ةبسنلاب ءاوس اهلك ن اف يكيو ورحو دي ىلإ ةبسنلاب ناييالاك ةيضالا كلا 0
 رابتعاب ةتوافتم تناكناو ةروك ذملا ةعبرالا ءاالا نه و2 ايف تواضنال ةيناسنالا



 كوكفملا 2 كلعلا . كرتغمللا 0

 نيققملا ضعبو ةيفنللا دنعو . ةقيقح ال ازاجم امهاع هقالطا زوجي نيرخأتملا ضعب دنعو
 ٠ ازاحم الو ةقيقح ال كلذ حضي ال ىرصللا هللا دنع ىباو مشاه ىناو ةغللا لها عيمجو

 ”ىحم م5 قرافملا لباقم ىلع اضيا قلطي دقو تفرع ام ىلع نيينعم ىلع قلطب قلطي ( كرتشملا )

 ريغلا ىه ريداقملا اذكو ةكراشتملاو ةكرتشملا دادعالاو . ءافلا باب نم ىاقلا لصف ىف

 عضو ام كرتشملا نارخلالو) ةدحوملا ءابلا باب نم نونلا لصف ىف تقبس دقو ةئسانملا

 ةلقلا لباق ام ال ةدحولا لباَش ام ةرث 0 قاما نيب هل ارتشأل نيعلاك رشك. نعل
 و عييما ىلا ةبسنلاب اكرتشم نوكيف قفشلاو ءرقااك طقف نيينءملانبب كرتشملا هيف لخديف
 .ديزا كارتشاك ةلئام ىمسي عونلاب ناكنا نيئيشلا نيب كارتشالاو ٠ دحاو لك ىلا ةيسنلاب

 هةداوملاىف سرفلاو ناسنالا كارتشاك ةناحىمسإ سنحلاب ناك ناو ه ةيناسنالا ىف ورمو

 بوث نم عارذو بشخ نه عارذ كارتسشاك ةدام ىمسي ملا ىف ناك ناف نعيملا ناك ناو

 ناكزاو ٠ داوسلا ىف نححلاو ناننالا كارتشاك ةهناشم ىمس ففكلا ىف ناكناو لوطلا ىف

 ةهكاعم بل لكلا نا ناو . نك ةود قف ورمعو دز كارطاكر ةيسانم ىمسإ قاضملاب
 جا وهو هنزاوم صس ضويصخلا عضولاب ناك ناو هب ركلا ف ءاوهلاو ضرالا ءكارسشك

 ٍبفاجالا كارتشاك ةّقاطم ىمسي فارطالاب ناكن او ٠ كلف لك حاطسك امهنبب دعبلا فاتح ال
 ( ٠ ىهتنا ءارطألاو

 لبقو ) رخآلا ىلع اهدحال ةيزم ال نيرصا زيوت وه فاكلا ديدشتو حتفلاب (( كشلا ر)
 هدنع نيتيواست» نيتراما دوجول نوكي دق كلذو امه-واستو ناسنالا دنع نيضيقنلا لادتعا
 نوكيدق لهجلا نالهنم صخاو لها نم برض كشلاو امهف ةرامالا مدعلوا نيضيقنلاىف

 حجرتي ال ام ىلع قلطي اك كشلاو ء سكع الو لهج كش لكف اسأر .نيضيقنلاب معلا مدع
 ىلعو هنم كلش ىنل ىلاعت هلوقك ددرتا قلطم ىلع قلطي كلذك رخ آلا ىلع هيفرط:دحا

 . اهدحا هتني ل نكلو ايوتسي مل وا ناداقتعا هيف ىوتسا ام كشلا ىتوجلا لاق ٠ معلا لياقي ام

 نيقيلا ةجرد غاين ملام بيرلاو ةربتعملا رومالا لقاعلا هيلع ىني ىذلا روهظلا ةجرد ىلا

 بيرلا بيس كشلاو [1] ككشم بير لاش الو بيرم كش لاو روهظ عون رهظ ناو

 دقٍبيرلاو نيقيلا ء دبم معلنا م بيرلا ءدبم كشلاف بررلا ىف كشلا هعقويف الوا كولا
 تايلكىف اذكه كبير ال ام ىلا كبير ام عد ثيدحلا ىفو ٠ بارطضالاو قلفلا ىنعم “جي

 « ةمجعملا ءاظلا باب نم نونلا لصف ىف اضيا نظلا ظفل ىف ”ىجيو ( ءاقبلا ىنا

 قبس دقو همدعب مزح ال ىا عتمب ال الو سفنلا ىف هافرط ىوتسب امل لاق ( كوكشملا )

 ] ٠ ميشا باب نم ةمجعملا ءازلا لصف ىف زئاملا ظفل ىف هقيقحم

 ( هححصمل ) :تايلكلا ىف اذك ىنكش لاق الو اذك سما ىنار اضيا لاقبو ]١[



 ربها ١ كارتشالا

 زاجما وأ ةقيقحلا ليبس ىلع مو.علا ةدارا نا ىف فلتخا اماع كرتشملا نوك دعب مت . مظعالا
 عوضوملا ىف الءعتسم ناكيف هلع وضوم هيناعم نم الك ن ال ةقيقحدلا ىلا مهنم ,ةقئاط تبهذف

 عوضومب سبا كرتشملا ظفا ناو زا هنا مهنءن ورخ آلا لاقو ٠ ةق.ةحلا وه اذهو هل

 ها ةرورض ةقبقح دارفنالا لبي س ىلع اهدحا ىف هلامعتسا ناكامل الاو نيينعملا عومجم

 2 عوضو#ع سيل هلا تيثف قافتالاب لطاب مزاللاو هءزج لب هل عوضوللا سفن نوكي ال

 ىلاعت هلوَش كرتشأا نه مومعلا ةذارا "ىلع ىفاشلا لدتساو ٠ ةقيقح نكي مف ع ومجملل

 ناب لا اماست اوملسو هيلع اولص ا وما ندا ىلا ىلع نولصي هتكئالمو هللا نا

 نادودقماهالك راذغتسالاو ةمحرلا ةب اآلاىفو ءاعدلاو رافغتمالاو ةمحرلا نيب ةكرتشم ةولصلا

 باولو. راش سا ةكئالملا ندو ةمحر هللا نم :ولضا نال نواس وهو داو ١

 كلذ حضي الو ةتكئالمو هللا نينمؤملا ءادتقا بان ال تقس ةياآلا نأ لالدتسالا اذه نعا
 هللا ىندملا نوكف ميسو هيلع هللا ىلد ندد ءاتعالا وهو لكلا لماش ما سس لا 7

 هللا نم ءانتعالا كلذو هنأشب اضيا مثلا اونثعا نوئمؤملا اءااب ىبلا ناعن نونس 00

 ةقيقح ناك ءاوس ءانتعالا ىنءل انمه ةولصلاف ءاعد نينمؤملا نمو رافغتسا ةكتالملا نمو ةمحر

 دارفا اهل تناكف  لاحملا قالتخاب فاتح نكل .ماع ىنعمو دحاو موهفم وهو ازاحم وا

 رثك ١ ىف كرتشملا لامعتسا زو ال مامالا دنعو ٠ اهلا ةولصلا ةبسأ فالتخا بسح َةَفلَتح

 كرتشملافعضو لكف ىنعملل ظفللا صيصخم عضولا نالو ىم امل ةقيقح ال دحاو ”ىنعم نم

 عوضوملا مامأ ىنعملا اذه نوكي نا بجوبو هل عوضوملا ىنءملا اذه الا هب دارب ال نا بجو

 عضولاب نيينعملا الكىف هلامعتسا نوكي الف لوالا ىنعملل عضولا ىنانب رخب آلا ىنعملا ةداراف هل
 لمعتدسادقث دنحاو ”ىمم نم رثكأ ىف لمعتسا اذا هنال ازاي الو ..ةقيقح نك مف

 . عضو رابتعاب هل عوضوم نيينعملا نم دحاو لكنال اضيا هل عوضوملا ريغو هل عوضوملاىف

 ةقيقللا نيب عنا مزلف .خآلا ىتءال هعسضو رابتعاب هل عودضوملا ريغو ىنعملا كلذل ظفللا

 دحاو ”ىنعم نم رثكأ ىف كرتشملا لامعتسا لطبف مظعالا مامالا دنع زو ال وهو زاخنلاو
 راد اذا 6 ةدئاف و ( دا ىلع ندحلاو نيبملا ةيشاحو حمولتلاو حيذوتلا ىفام ةصالخ اذه

 ازا *ئىطولا ىف ةقبقح نوكت نأ لمت هناف حاكتلاك ازاجي وا اكرتشم كوكا نيب ظفللا

 ركبوناو ىذاشلا زوج 4 ةدئاف ) برقا هنال زاحلا ىلع لمحلف امن كرتشم ةناو دقعلا ىف

 هيدنعم نو دحاو لك كرتشملاب دارب نا مهريغو راما دبعو ىاسلاك ةلزتغملا ضعبو ىنالقانلا

 ال. سمشلاو ةرصابلا ىف نيعلا لاهم: ساك امهنيب عما حص اذا ةقيقألا قيرطب هيناعم وا
 نع كرتشملا درجت ىته ركب ىلاو ىبفاشلا دنع نا الا امم رهطلاو ضرحلا ىف ءرقلا لامعتساك

 لمافلالا ماسك فاحت عيمج ىلع هلم بجو هيئاعم وا هيبثعم دحا ىلا ةفراصلا نئارق'١

 ٠ اهفاتخم مسقو قيقا قفتم مسق نيمسق مه دنع ماعلا راصف بحب ال نيقايلا دنعو ةماعلا:
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 خيجرتلا مزلي الو ىناعملا نم دحاو مهشب هناي باحن دقو.. ةددعت, عاضواب فاتح ةددعتم ناعم

 هيلا ظفللا نم نهذلا لقتني .ة.دساتم نهذلاو ىلاءملا ضءعب نين نوكي نا زاوحخل حج ىم الاب

 اهضعب نوكي وا.هيلا ةيسانملا» كلت تيس نهذلا ردات ثح ظفلل انسانم اهضعب نوكي وا
 ىاسملا ضعبل ةحجم ةنيرقا«نوكت.وا هيلا :ةزهشلا ببس نهذلا عراستب ثيحن اروهشم
 هعوقو نال_عقاوب سيل ضعبالاق ةغالاىف كارتشالا عوقوىف ىن ها فالتخالاو ء رخ آلا ىلع
 ناملاف كوصقملا نيب اذا اما و نيس ملاذا لامعةسالل لخم وهو مامالا و لامحالا بجوي

 ناك نا عضاولا نال و كرتشملا عوقو ىف وغللا مزملف ريغ ىلا ةجاحال دوصقملل ىفاكلا وه

 ةلعءنم. عضولا رودصل دبالف ىلاعت هريغ ناك ناو ثيعاا و وغللا نع لاعتم وهف ىلاعت هللا وه

 لامجالا ناب بيجا و ٠ هعضوم ىف ررقت مك ةيئاف ةلع نم هل دبال ىراتخالا لعفلا نال ةمئاغ

 هدوصقم ماهفا .ملكتملا ديرب نا لثم و تفىع م لامعتسالا ىف ادوصة٠ نوكي دق مابالا و

 ببسإ هله هدوصقم بطاخلا مهش كرتشم ظفلب ملكتيف هريغ نع هتافخاو نيعملا بطاخملل

 نيبملاو هريغ نود بطاخلا مهفي ثيحب ةيفخ ةئيرق بيسب وا لبق نم امهنيِب ادوهعم هنوك
 نم لصحخال مالكلا ىف ةفاطل امهعامتجا نم ثدحن دقو هدحو نايبلا نم غابا نوكي دق

 نوكي دقن لانس هللا ناكألذا 'عضاولا ناب .بيجاو ٠ دئاوفلا نم. كلذ نيغو هدحو ناببلا

 ةعامح ىلا رظنلاب ميهافملا عيسوت هنم دوصقملا نوكيدقو نيخسارلا ءاملعلا ءالشنا هنم دوصقملا

 دك دانة اا جن يوصقلل مهف ىلا نيطاخلا قيوشت دوسصقملا نوكي دقو نيدهتلا ءاملعلا

 قادنملا م كا زوكلب تتلاو كلطلا.دمع توالغلا:لوص+ :نآلا اديذل ءودجو :نبأتلا دم

 كلت نم ادحاو نوكي دق دوصقملاف ىلاعت هريغ عضاولا ناك ناو + بصن ريغبو بعت الب

 بطا#لانهذ رابتخا لثهو بطاخلا ريغنم دوصقملا ءافخا لثم اهريغ نوكب دقو ضارغالا

 . ال ما ةيفلا نئارقلاب كردي له بطاخ ا مهف رادقم رابتخا وا ال ما نئارقلاب مهشب لح

 مث دحاو ىنءل اظفا عضو صخشف اددعت٠ عضاولا نوكي دقو ٠ ضارغالا نم اهريغو

 « ةغالا ىف عقاو كرتشملا نا حصالاف ةكرتشملا مالعالا ىف م رخآ ”ىنعمل هعضو رخآ ضخش

 هعوقوو هناكما مياستدعب فلت>ا ىنعي نيدضلا نيب كارتشالا نوكىف ثلاثلا فالتخالاو

 ةنيايتم ةداضتم ناعم نيب اكرتشم دحاو ظفل نوكي ثري نيدضلا نيب عقاو وه له هنا ىف

 ةافانم امهننبو نيابتلا ىضتق داضتلاو دحوتلا ىضتش كارتشالا نال عقاوب سيل مهضعب لاقف

 نال ةافالا مزلبل ةدحاو ةهج نم ال نيا.تلاو دحوتلا ناب بجاو هءاعقاو نوكي الذ

 حصالاف للا ىالتذال ذئنيح ةافانم الف ىلاغملا ةهج نم ىناثلاو ظفالا ةهج ن٠ لؤالا

 ىنعي كرتشملا مومح ىف عبارلا فالتخالاو ٠ رهطلاو ضيحال ءرقلاك نيدضلا نيب عقاو هنا

 ظفاب. داري ناب كرتشملا مومحع ىف فلتخا نيددضلا نيب هققحنو هعوقوو هناكما ميلست دعب

 مامالا بهذم ىناثلاو ىفاشلا بهذم لوالا .الؤا اعم دحاو ”ىنعم نء.رثكأ كرتشملا



 مهو كاسل

 كرتشملا نع زارتحالل هلا لبق اذل و اطايتحا ًاعم ةدايزب هنع زرتحاف هدنع هاظلا بسحب
 نيشملاعومجل عوضوملا نع زارتحا لدبلا ليبس ىلع مهلوق و . ككتشملا و ”ىطاوتلاك ”ىنعف

 ىلع لمح ”ىطاوتملا نال .ساظلا بسحب نكل ”ىطوتملا نعو عومجلا ثيح نم رثكا وا
 ظفللا نع زارتحا حبجرت ريغ نم مهلوق و « اهل عوضوم:هنا نظيف ةقيقلا قيرطب هدارفا
 اما زارتحالا اذه و اكرتشم .ىمس ال رانتعالا اذهب هناف ىزاحلا و ىت.قحلا هيدنعم ىلا سابقلاب

 ء هيشاوح و ىدضعلا نم دافتسس.اذكه ءاضيا اعضو زالا ىف ناب لاش نا ريدقت ىلغ وه

 رخ آلا ىو ةقيقح .هليعم دحا ]ىف نوكي نا.دبال.هنال اكرتشم نبل الطقم" كاوقتللا» ةلخانو
 ةغللا عضوي اهدحا ناكول ىتح عضاولا نه دحاو عونس ناينعملا نركب نا اذه نم مزاو ازا

 ىشاو- ضعب ىف اذهب حرص دقو اكرتشم ىمسي ال ةولصلاك الث. عرشلا عضو رخالاو
 ةغا نه نوكي نا مزلب ال اذعاضف نييشمل كرتشملا عضو نازيملا عيدب ىف و ءاضيا داشرالا

 وا اهريغو بهذلا و ةيراخلا و ةرصانلل نيعلاك ةدحاو ةغل نم اوكي .نا زوم لب ةدعلاو

 كرتشملا ليقو « هنا ردارب ةيدنبلا ىفو هاج ىنمب ةنارعلا ىف هناف رثب ”لثم ةفلتخم تاغلا نه

 زرتحاف ناتفاتخم املا ثيح نه الوا اعضو يثكا وا نيتفلتخم نيتقيقل عوضوملا ظفللا وه

 نع ريخالا ديقانو لوقنملا نع الوا اعضو هلوّش و ةدرفملا ءامسالا نع نيتق.قحل عوضوملاب

 مدع .ىلا ةراثا نوكنا نأ دعما ىرفملاب ةدنع مدعو. ظفللا»قالظامو اء ىنيحنا "ضنا لرتلا
 كرتشملا لاش دقوال ما ةغالا ىف عقاو كرْتشملا نا ىف فاتخا 6 ةدئاف ) درفملاب هصاصتخا
 تالاتحا ةعبرا ىهف ال وا اعقاو نوكي نا اما ذئنيح و نكمي وا عج وا هعوقو. بحب نا اما
 الو بوجو انهه روصتسال ذا نينثا ىلا اهعجنم ناالا ةفئاط اهنم لك ىلا تيهذ دق وةيلقع

 وه عتتمملا و عقاولا نكمملا وه بجاولاف ناكمالا ىلا ناعجار امهف ريغلاب لب تاذلاب عانتما

 هنا حدالا و نا رقلا ىف هعوقوىف اضيافاتخاو .عقاو هنا حبحصلا و .عقاولا ريغلا نكمملا

 تافالتخا كرتاشملا ف نا معا ) هيشاوح و ىدضعلا نه بلطت قرفلا لئالدو .عقو دق
 دوصقملا نال نكممي سبل كارتشالا عوةو ضعبلا لاق هناكما ىف لوالا فالتخالا . ةريثك
 الاو ةنيرقلا ءافخ دنعاهنم دحاو مهب الف ةريثك ناعم عضو اذاو ىناعملامهف ظافلالا عضونم

 ةريثك ءايشا ىلا اههجونأ و سفنلا ةظحالم مزلتسي عيا مهف و حجم الب حبجرتلا مزلي
 نوكن نا دبال ةلصفملا .ةددعتملا عاضوالاب ىناعملا ةظحالم نال قالطالا نامز دنع ليصفتلاب

 لامجحالا نوكي.دق دوصقملا ناب هنع بيجا و + هعضوم ىف :ورقت؛ امل لطان اذه و: لمصفتلا لع

 ربكالاقيدصلا لاق ام داسفلا عفر لامجالاىف و ةدسف» ليصفتلا ف ن وكب نق و' ليصفتلا نود

 نع رافكلا ضعب هلأس نيح ةئسدملا ىلا. ةكم نم ةرخهلا تقو ىف هللا لوسر باهذ دنع
 اسشيداه لجر قيدصلا لاقف كمادق اذه نم هلوش مسو هلا و هيلع هللا ىل» لوسرلا
 دحاولا ظفللا عضو عانتما مدعل نكم هنا حصالاف ميظعلا داسفلل ابجوم ناك انهه :ليصقتلاف
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 امهئاف امه زاد ىف 2 حرلا بهذاذا ام ظفلا ىف ةكرشلا ةيربجلا نم ناف بلاغلا

 دقعا اسس ىا دع كا ةداثلاو ٠ ىلوا ناكل نسماي انيع .ظفل لدب ولف ظفطاىف ناكيرد

 نا ىهو ةضوافم . هجوا ةعبرا هو ءزخ الا ليش. و اذكىف كةكراش اهدحا لوق ناب

 ضعبب نانثا كرتشي نا نه و نانع و. احبر و اشيد و افرصت و الام ةاوادسملاب نانثا كرتشي

 فالتخالا وا حزلا ىف ةاواسملا عم اهدحا لام لضف عم وا لاملا ىف .ىواستلا عم وا لاملا

 ةكرش و ةفرحتملا ةكرشش ىماستو عئانصلا ةكرش و . امهماقم ىف الصفم نا روك ذم امو هيف

 ىه و زومرلا عماج ىف اك اضيا نصت ةكرش و ناسالا ةكوشو كامجالا"ةكرنش و:لبقتلا

 وا واسنب امهنيب رجاب لمعلا النقتي ناو غاصو طايخوا نيطادخك ناعناض كرتشي نا

 عون ىف نانا كرتشي نا .ىهو اضا سلافملا ةكرش ىمست و هوجولا ةكرش *و . ثوافتس

 امن حرلا نوكيو ةئيسن وا ادق اعبس و امههوجوت ايرتشيل لمع الو لام الب رثكاوا

 امل وا ةلماعملا بسحب امهترهشو.سانلا نيب ةهاحولا ىا هوجولا لاذَسا نه اهف ال اهع تنمس

 سيلافملا ةكرشب  تيمس اذا و دقنب نايرتشإ لام امهل سبل ذا امهتهاجوب نايرتشي اما امهنا
 عئانصلا ةكرش نا مهوب ءالداقب ميسقتلا ىف نكل . اهحورش و ةياقولا رصتخم ىف اذكه

 رفعجوبا هركذ ام مسقتلا ىف ىلوالاف كلذك سيل و نانعلا و ةضؤافملل ناترباغم هوجولا و

 ةكارشاو لاؤعالا ةكرش هج و[ ةئلثا لع ةكرشلا نا رك لا نشل وناو ىئواتحطلا

 نانع و ةضوافم نيهجو ىلع اهنم لك عاوخ ولادك بث و عئانصلا ةك رش ةامسملا لامجالاب

 : * ررغاا حرش رودلا ف اك

 ل ا تراس ليلا فاد وعر لس 6 ءانع قيسف ( كيرشلا)
 5 ةمحعملا داضلا بأي ند ةدحوالا ءاملا لصف ىف برضلا طفل َّق و هيف

 ىلع كارتشالاب قلطي نازيملا و لوصالا و ةمرعلا لهاك ءاملعلا فرع يف ( كاارتشالا (

 اكارتشا ىمسي و دارفالانيب كرتشم ماع موهفمل اعوضوم درفملا ظفالا نوك اهدحا . نيينعم

 نون اميهلالو . ككشملاو ”ىطاوتملا ىلا مسقتس و ايونعو اكرتشم ىحسب ظفللا كلذ و ايوئعم

 ايظفل اك ارتشا ىمسي و حييجرت ريغ نم لدبلا ليس ىلع اعم نيينءل اعوضوم درفملا ظفللا

 كال عضوام لمشيف دحاو ىنءملال ىا نب.'مل مهلوقف ءايظفل اكرتشمىمسي ظفللا كلذو
 عقو اذا 28 دحاو ىنءل عوضواا وهو درغالا ظفالا نع زارتخالا وهف نيينعم نه

 هنا هيلع قدص اذهل وا اذهل عوضوم ظفالا اذه ناب نيشعم نيب ددرتي ثيح كش ةانعم ىف

 ذا درفنملا اذه كثم نع زارتخالل اعم ديق ديزف حيجرت ريغ نه لدبلا لبيس ىلع نيينعمال

 ةجاحالف .نيينعملل اعوضوم سيل درفنملا نا عطقن انا ىلق نا . اعم امهل هبا هيلع قدصيال
 عضولا ىف امهلا هياسشا زاح كاكشملا دنع نينعملا نيب هعذو راد امل تلق ءزارت> الا ىلا



 م ا هك دنلا

 ةليدررل فارعا ةروس رد نوكرمشي ام. هللا ىلاعتف. ءاك رش هل اولعجو ىللاعت هلوق ريدشت

 ىيرز تروصب نفالب اند انما ىف مالسلا هيلع دوه: ترضح ةناخ رداكنزرف نوح

 نيام مديرا نع ترا ان دبع نشنانا دوش ادد قد زرق نرخ نط نار تقكريند

 اهنا 8 الب عقد رد عل دافع ار « .كبام هدننو ا

 لالقتبسالاب ار ناركيدو دنتكى. عوجر ناركيدب عفانمب ليصحت,رد نينجمهو داو

 دنا هل نأ زو ٠ تاسا”تردقو مع رد كرش نياو داشاد.ى قلطم رداقؤ. بيغلا ملا

 ربارب تدارا قالطا:ايو تيشم قومش ايو ملعمومج ماقمرد ادخ مان ان از ىررك دفان اوك قناع
 ار مالسلا هيلع ترانا نأ مني هلل دنا هيك تالور هجام ناو عابن هكنانح ديرك نع

 مدعو هلا ءانظنانا لب, اذه هلل يتلف دوه ترضخ نأ تار فا حان ابر
 ىلاعت وا ريغ. تعاطا تسا رفكو كرش ادخ ريغ ,تدانع هكنانج هك تسناد دبا اح نيردو

 ادخ ماكحا غابم اروا هك تسا نا, لاللقسالاب نتن تعاذلا ىيمو تا زفك ىلا النو

 روهظ دوجو ابو دراهش مزال اروا عابتاو دزادنا ندر 5و دا تءاوطا هاو هقين اد

 زا تما ىعون مه ناو درزادن رب وا عاسبتا زا تسد ىلاعت وا مكح اب وا مكح تفلام

 هللا نود.نم ايابزا مهنايهرو مهرابخا اوذختا تسا دراو هم :رك تيارد .هكدادنا ذاختا

 دشاب ادخ مكح فالاخم هكار ءاشدايو ا كج هك ثسأ نينحيمهو ٠ ميم نبا حيبسملاو

 دنناد ءابضلا تحاتو ادع حا ربارب ايو دنراث لدع اي دنناد قح ادخ مكح لثم ارئا

 مه كئاواف هللا لزنا اع مكحم ل نءو تطأ راو ةهرك تبارد رك لث» رين نبا

 ةروس ريبسفت ىف ىزيزعلا قاف ىولهدلا زيزعلا دبع انالوم لاق اذكه نورفاكلا ظ

 )م امهريغو ةرمااةدوسو ضصالخالا

 ىا كيرش وهف قز ربكلا اذك ىف هكرش ردصم 3 ةغل مهلا و1 رمح ىلا ) ةكرشلا )

 ند صاصتخا ة ةعل رمشو هةباهلا ىف مك دقءاا ىلع قلطيو نيكلملا طاخ 3 ؟راشملاك ىهف كراشم

 ٠ ناعون ىه و. ىوقللا ملا نه يبرق وهز تارمضملا لل دحاو لح 50
 « نابرض ىهو ء.انبع ادعاصف نانمثا كلمب نا هو كلملا بيس ةكرش ىأ كله ةكرش ىلوالا

 هيريج و .٠ كلذ ريغ وا الام اطلخم وا برألا راد ىف نع الوحل واءاننع ايرتشي ناب هرايتخا

 راشعاب اذهو ءهريغ وأ الام انرو وا [؟ )| مي زيرغلا ريسعس وأ ردعتب ثول امهلام طلتخا ناب

 لوالا حتفب .ةلكو. لك نازو ةكرشو ار بعت ىذا ٠ هكريشا جالا ىف ,هتكرش جانبا ىف ]١[.
 هعجو كرشلا مسالاو راثدلا ىفو ىهتنا كارشاو اك كيرشلا مير مرش هل ترص اذا ناكلا ربكو

 ( هححصأ ) راشأو ريشك كارشا
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 0 ا ام ا ا وح

 كرمشلا م6

 ركأآو بك اوك نا كاز لانوت نا اًزام دزك بهاؤخ ىتغتسم انش لضاخ ىلاغت.وا ثاني

 زينو دشن دوجولا بجاو سب داتفاروصق وا ٍلع رذ نب دناد ىمت ارام_تدا.غ ىلاءت وا

 راري ترددق رد شب دادنكت قع دوخ ىدو رك ١ د ىف ام ىئاور زاك هك نك اوك نا

 ىلاهت وا هحناتح نسب دننكى ع ادخ نداد تردّش ركاو دءآ مزال ثرودق.رد كرشو دندش

 انآ ىاهلد رد ازام ىناسر ضيف ةيغاد نانحمه تسا هتخاس ام ىئاور راك طئاسو اراها

 نسي ديتكىع اذخ توانع لثمن من1 :تدانع هاكره زننو:تخئادنا دهاوختو هزادنا ى
 هك دن وك دن دونع موس ةقرفو ٠ دما مزال تداع رد و ون دندرك ادخ ربارب ار انجاب

 هدر رد نايام زاو دنراد كنراكتر ىا-مترودص دنا ملاع روما ربدم كة دنع كاتسماجوز

 رز لثم طم شوخ ماسجا زا ار تايناحور نأ .ىامروص :هكدبان ع !زام نسب دنا تا2و

 نياات تسااهنا مظعت تقيقح رد امتووص نيا ميظعت هك مبآ شيب معظعتب هتخاس ميسو

 لاطبا نيع مود ةقرقبهذم لاطباو .دننك ام ىاهّساور راكو دنوش ىضار ام زا تايناحور
 تااادتإ هك رزب درع نوح سوك هك فكناتسزب رغب مراهج ةقرفو ءتسا هقرف نا بهدم

 فوادي ع ناهج نيزا هدش تاعاف_ثلا لودقمو تاوعدلا تاحتسم تدهاحمو تضارر لاو

 دزاسس خزرب ارواتروص هك له دسر ى مم مخحف سب ىتءسوو :مظع ىلوق وا حوررد

 زايلو رذن وا مانا دنك دان اروا وا تدانع ناكم رداب دنك للذتو دو>س وا روكي اب

 رد ترخإ و اسد ردو دوى علطم نارب وا لاك كان وا حور نش ناتلاخاو 2

 تاذ رد ىلاعت قح هكدننوك ذندونه ماوع زا ةعامج مخ ةقرؤو . دنكى ع تعافد وا قح
 نهذو لقع رد: ىلاعت وا هجاريز درك دناوت تدادغار وا ىك كن ازا تسا هزنم دوخ

 تدابع ليبس سب دش دناون ىك روصآ ناك نكمو مسج زا وا هزنت بيسبو دبا ىمب نانام
 هتخاسدوخ هجوت ”هلبق ارث دشاب وا برقمو لوبقم هكواتاقولذ زا قول هكتسا نيمهوا

 راك نا تيلباقدك قولخمو ددرك ادخ ىودس هحوت نيع هلق نأ وسام هجرت يا دوش

 بير غرلاو بيج سما ربهكرهاي دشاب وا هاكرد لوبقمهك يه ةكلب تسب سنج كيب صاخ دراد
 ناو امن لاثماو ناشلا مظع تخسوؤو ايرو كنك بأ لثم دش' داون ىع هلقداشاب للتشم
 نعي تدابغ ريغ ارد ناكدنتك رسم اما .دنتك ىعربارب ادخاب تدانع رد ار ناركيد ماوقا
 دننام ارناركيدو دننكى رتمع ادخ ايار ناركيدركذ رد هك قاسكةلمح نا زا ه دنا راب

 مظعا ءاشنهشو مثالا باقر كلامو كلملا كلام ار ناهاشداب هحنانح دننك ى ركذ ادخ مان
 قابرق حذو ادخ ريغب رذن هكىناسك دنا هلمخ نا زاو ء دس وك اهنا لاثماو نيك احلا مكحاو

 ادخاب روما نارد ارئاشياو دننك ى ادخ ريغ ىوسب برقت تبن هب ايو ادخ ريغ مظعتت يندب
 نالف دعو نالف دس ار دوخ ندامن مان رد هكى اسك دنا هلم نازاو . دبامت ب رسمه

 رد ماحو ثيدخ رد ىذمرت هجنانج تبا هيمست رد كرش نياو دنبوكىم نالف مالغو



 م١6 كرشلا

 بهاذم بابزا هكدنا هتفك زينو ٠ هدومرف ىن. دحا اوفك هل نكمل ظفاب ازراو دشلب
 داوم قفتاام فيك تسيب عئابص ارملاع هك دني وك هيرهد لوا . دنا هقرف جني هلسطاب

 نايز رب وه ظفل ناسملسم نوح سب دوش ىب دوجوم .هتفريدي اهتروصو هد, عمت#
 تفص اما تسا ىئاص.ار ملاء.هكدننا رب هفسالف مؤد ه.دش رازي :نايرهد.دئاقع زا دنار

 بهذم تقيقح ودو تاذ نازا هل تسا طئاسو زا تسا ملاع رد هك تاريثأت ىعن درادن

 عي عامحتسا:رب تلالد هك دناوخ هللا ظفل نمؤم درم نوجو تسا نيمع زين دونه

 ماه عئاسص كيب هك دئي وك هيونث مويس م تفاي صالخ هقرف نيا ةديقع نا دراد لاك تافض
 ار ريخ قلاخو تدسا ريش ىذعبو ريخ ىضعب ملاع نيا رد هجازيز دنك ىع تيافك ارملاع
 نادزب ريخ قلاخ دياب عنا ود دبال تسا رورض.رش ار رش قلاخو .تسا رورض ريخ

 تب مراهتج « تفان ,تاحم كرش. نيزا دجا ظفلب نهؤم نس نمرىها رنش قلاخو .تسا

 نموهم نت داقتعا دوخ ىتدو ىويند تاحاخ ىاور “؛هليسو ار نان تدابع هك ناتسرب

 ترضخ 5 دوهع نا .باتك, لها ناننها رك نينينعو ني فاس ىديتع زا دوم لا

 دلي ظفاب نمؤهسي دنبوكى ادخ دنزرف ازىسعترضح ىراصنو ادخ دنزرف.ار ربزع
 داحاو تاريثأت توق.رد نءرها هكدنيوك ى نايسو< مخ . دش كاي هديقع نيزا دلوب ملو
 تقو ىذعي رد دشاى م تعزانم نمرهاو نادزب دودج رد هشيممو تسا .نادزب ريس

 نءرصها ركشل تقو ىذعب ردو ليا ب بلاغ ىو سيخ ملاع رد.دوش ى.ىراج نادزي مكح ٍ

 دحأ اوفك هل نكي ل طفاب نءؤ» سل دوش ىب اديب حسببقو ىدب ملاع ردو دنك ى روز

 2 تسل ئياسإم انش 2 ةنويناب ضالخا ا رسزوش نبا اذهلو دش صلاخ هديقع نيزا

 ىبب دننك ى داقتعا علاص ود ٌةقرف  تسا نبا تسا.عقاو ملاه رد هككرش عاونا صفت

 رش ردصم هكىهيفس زكيدو دسوكى  .نادزي انآ و تسا اهئوكينو ريخ ردصم هكىبيكح
 'ناشيا :تهذم:نالطبو بتيوك نهب ونث ارهعاج نياو دنمانى ب .نمنها هارت تسا اءديو

 سي تسا مكح عئاص ةدركاديب.رك | هيفس عناض نأ هكاريز تسا نهاظ ناشيا نابزب مه

 بجاو سب تسساهذش ادب دو> ىدوم 2 دفا: مزال ميكح دارت :نونش زوامل

 نبا .نيسب.” تسا مزال كنيكح نحو تربك لاك ع لاك ار دوجولا بجاوو دنش دوجولا ظ

 هاك دنس وك دئمات نبا ار دوخ هكمؤد ةقرقو ءديدزك هيفسو لهاج دوجولا!ابجاو

 نبا -ئاهزاك ىلاغت وا نكيل. تسا:ادخم صاخ تمكحو تردقو معو دوجو بوجو دنج

 هدوءرف ضيوفت نانشياب ار زيشو ريخب نييدتو هديتادرك هتسباو .ىنامنا ىاهراتمسب ارملاع
 ددنكام .ىئاور راكات ميا نشنب مظعت تياغب ار اهراتدس نبا :حاورا . هكدناب ارام سب
 انام تداتع ىلاعك ىادج نك ه6 1زيز دوش ب لظاب ناتيثيا نابزي ين ناشي تفنادو

 تدابع: بيسي. ارام هك برت هكاربز دش لصاخ ىبو .وقل بك اوك تدابع نيا سب.دنادى



 كيلا /م6.٠

 كلذ اةلخعا ىف ىلاعت هللا مه فقي نا« بجو كرس نسل ىراتصتلاو دؤهلا نفك ناكولف
 كا نيذلا ىلع فطع نيكرشملا ظفا نا:لوالا م .نيهجوب ةنبآلا نع باو+لاو ) لطاب

 دمحم اورفك مث بادكلا لها نم اوناكوا ءايننالا نم ىنب نينمؤ» اوناكن يذلا نا ىنعملاو

 ن.. نيكرسشم اوناك نيذلا ناو هب اوكرشاف هب اونمؤي مو ملبسو هباحصاو هلا و هيلع هللا ىلص
 ليبق ن« .باتكلا لها ىلع نيكرشملا فطع نا ىناثلاو لا منهج ران ىف اهالكءادتنالا

 ءاوس نيكرشملا عيمجو باتكلا لها نم اورفبك نيذلا نا ىنعملاو صاخلا ىلع ماعلا فطع
 نولئاقلا مث ( ماهج ران ىف مهلك نانوالا ةديعو ىراصنلاو دوهلاك باتكلا لها نم اوناك

 اذه عوقو موق .لاقف نيلؤق ىلع اوفلتخا .كرسشملا مسا تحن ىراصنلاو دوهلا لوخدب '

 هنال ةيعرمشلا ءامسالا ةلنج نم منسالا اذه ىضاقلاو ىنابحلا لاقو ةغالا ثيح نم اهيلع مسالا
 درسا انفك ناك وم للك ايفا ناك ا ملسو هياع هللا ىلد هللا لوسر نع لقنلا رتاوت

 دوجوىف اكاش ناكوا هدوجو ىف اكاش ناكوا الصا املا تبثي ال نم رافكلا ىف ناك دقو

 ةثعبلل اركنم ناك مرج الف ةميقلاو ثعبلل اركنم ةئعبلا دنع ناك نم مهيف ناك دقو كيرشلا
 مها نولوشال اوناك نه مف ناثوالا اودباعو ناثوالا نفذ اًنيش دعي ناكامو فيلكتللو

 رثكالا نا تبتف هللا دنع انءاعفش ءالؤه نولوش اوناكلب ملاعاا ريبدتو قلخلا ىف هللا ءاكزش
 هريبدتو ملا-ءلا قلخ ىنعمي ةيملالا ىف هل سبل هناو دحاو ملاعلا هل ١ناب نيرقم اوناك مهن

 ناوقيل ضرالاو تاومسلا قلخ نم مهنلأس نْل. ىلاعت هلوق هيلع لدي اك ريظنو. كيرش
 ةيوغللا ءامسالا نم سيل رفاكلا ىلع كرمشملا مسا عوقو نا تين اذاف ميكحلا زيزعلا نهقلخ
 مالا اذه تحن رفاك لك جاردنا بجو اهريغو ةولصلاو ةوكزلاك ةءعرسشلا ءاممالا نم لب

 هسال .لاق ذاو ىلاعت .هلوق .ريسفت ىف ماعنالا ةرودس ىف رييكلا ريسفتلا ىف ام ةصالخ هلك اذه

 * تاكرششملا اوحكتن الو ىلاعت هلوق ريسفت ىف ةرقبلا ةروس ىفو ةهلآ اًمانصا ذختتا رزآ
 دوجولا ىف ام لاق مهعمحاب رافكلا لوانتي الب كرسشاا نا اضيا لماكلا ناسنالا نم موهفملاو
 قالطالا ىلعاماو كرشملا وهو رهظمو ثدحمب د.قتلا ىلع اما هللا ديعي وهو الا ناويح

 ثيح نم. ىلاعت قحلا ناف قحلا دوجولا لجال ةقيقحلا ىلع هللا دانع مهلكو دحوملا وهو

 ن ءبدوجولا تاذ ىق ترهظ دقو “ىلا كلذ دسعاو الا ”ىئث ىف رهظي ال نا ىذتش هتاذ

 نم مهنمو ءبكاوكلا دبعنم منهو ءملاعلا لصا:ىهو رصانملا ىا عئايطلا دبع نم سانلا

 ملاعلا نم ائيش دبع دقو الاو دوجولا ىف ”ىث قدمو . رانلا دبعنم منهو « ندعملا دبع

 ٠» ىهتنا تاثدحلا نم رخآ '”ىتشب ديبقت نيغب :قالسطالا ثيح نم.هودبع مهناف نوندمحلا الا

 ٍدشاب ىب ددع رد يفاك دود ىب ةهجو راهج.رب كرش هكدن ا هدومرف .ءاماع هك تشاد دان )

 هدومرف ىنأ دمص ظفلب ارنا و.دشان هشيم رد ىهاكو هدومرف ىنا دحا ظفلب اوناعو

 ريث أو راكرد ىهاكو هذوهرف .ىن داون مو دلي مل ظفلب ارثآو دسشاب تيسن هب :ىعاكو



 سيك درا

 ةقولخم امنوكو اهتودح دقتعا نم مهن.و . ماعلا اذه تقلخ هو اهناوذل دوجولا ةبجاو
 نيب طئاسولا اوتبا نبذلا مه ءالؤهو ملاعلا اذه لاوحال ةربدملا ىعاهنا الا ربك الا .هلالل
 نع بيغت دق بكاوكلا هذه نا اوأر امل مهنا مث ملاعلا اذه لاوحا نيبو ربكالا ”هلالا

 ميد مهذااك هيلا بوسنملا هولا نم اخد بكوك لكل اوذختا تاقوالا رثكا ىف راصبالا

 ةدابع امه مهضرغو مانصالا كلت ةدابعب اولغتشا مث ساملالاو توقانلاو نهذلا نه: سعشلا

 هذه نا ىلع ليلدلا ةماقا اهدحا ناماقم مهلف ءاينالا اماو ٠ املا برقتااو بكاوكلا كلت
 دعب سمالاو قلخلا هل الا ىلاعت هللا لاق امل ملاعلا اذه لاوحا ىف ةنبلا اهل ريث أت ال بكاوكلا
 بح وف .اهنخ ةل الن :ثوداا'لئالوءاه تأتى ذقتانا اههناثود» تارشم هنا نيازأ

 اشكل ىف ١ قولخلا ةالاها لاغتستالا نه :ىلوا“ قل نأ ددانس .ناغتشالاو اةقواع اينو

 فلا تاذلا ىف لئامملا دنلا ٠ نوملعت متلاو ادادنا هلل اولعجت الف .ىلاعت هلوق ريسفت ىف
 امو برقلا نم ه مظعي ام امومظعيو همساب مههانصا نومدسب اوناك تلق ناف ٠ تافصلا ىف

 ةهلا اهومسو اهومظعو اهلا اون رقت أل تلق ٠ هءدانتو هللا فااخت امنا نومعزب اوناك

 كلذ مهل ليقف هتداضمو هتفلاخم ىلع ةزداق هلثم ةيلا ؟كاينا دتسل نع ناخب ملام تركن
 دينهلاو نيض) ا "لها نه 1ريثك نا اوه: ل شحم وباب هركاذ ان: قاتلا ةحولا ٠ مكهنلا لييس ىلع

 اذكو ةنسح ةروص وذ مسج ىلاعت هنا نودقتع مهنا الا ةكئالملاو هل الا نوتش اوناك

 ةياغف ةروص نوذختيف ليثامو اروص اوذختاف تاومسلاب اع اوبجتحا مهنكل ةكئالملا

 ةروسد اهتولعحو نسما ىف اود ىرخا ةروسصو هل آلا لكيه اهن 1 ت1 نسحلا

 بيسلاف هتكناللمو هللا نم ىنلذلا ةاواشلا كلب نت هتاف اهتداع عا كويلات مْ ةكمئالملا

 ثأا2ا هجولا ٠ ناكم ىفو مسج هناحيس هللا نا داقتعا اذه ىلع نانوالا ةدابع ىلغ

 مق 0 ضوفو نيعم كلم ىلا ميلاقالا ند لك ريبدن ضوف هللا نا نودقتعي موقلا

 نفل كلم لادخلا ريدمو كلم ريل رد نولوقف هئنعب ىؤامس حور 7 ملاعلا ماسقا نم

 مص لك ن» نوبلطيو اصوصخم اص ةربدملا ةكنالملا نم دحاو لكل اوذختاف اذكعو
 باب !ءا ٠ بانطالا ةفال اهانكرت رخا تاليوأت انهه موقالؤ ىلكلا حورلا كاذب قبلي ام

 لاقو كلذ مهضمب ركناف باتكلا لها نء.رافكلا لوانت, كرشملا ظفل نا ىف اوفلتخا
 باتكلا لها نم اورفك نيذلا نا ىلامغت هلوقل ) ناثوالا ةدبع الا لوا. ال كرمشملا مسا
 نيكرمشملا ف طع. ىلاعت هللاف ةي آلا ةيربلا رمش مه كئلوا اهبف نيدلاخ منهج رانىف نيكرشملاو
 نورئكالاو ( هيلع فوطعملاو فوطعملا نيب ةرياسغملا ىضتش فطعلاو باتكلا لها ىلع

 وكب ها :لاق +:رانخلا وهو انفيإ لاتكلا :لغا نم ولفكتا كوات ةلوستلا'ناا لمس ءاسلطلا
 رفغيو هب كرسشي نا رفغي ال هللا نا ىلاعت هللا لاق كرمشم وهف هتلاسر دحج نم لك مصالا
 ةلعا ىف ىلامت. هللا رفغي دق كرتشلا ىوساام'نا ىلع ةيآلا .تلذ دقف :ءاشي نمل كلذ نود اه

 (654) « فاشك» ( ثلاث )
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 نا نمو هللا سنا هللاىلا قاتشا نم لبق .ءاهمسج قشعااو ةبحلا يهوج قوشلا ملاع لاقو
 ىلعوبا لثسو ءب امنسحو هلىبوط لصتانمو لصتا لصونمو لصو برطنمو برط
 لب ءاقللاب لوز ال قابتسشالا و ءاقللاب نكسي قوشلا لاقف قانتشالا و قوشلا نيب قرفلا ام
 ترحم لاوحا زا ىك دزوأ ىع كولسلا عمج ردو . كولسلا ةصالخق اذك فعاضتب و ديزي

 تينا هيدا بهارف زلط كي ن3 دس قاؤش_ كتوبدجع قدجوش ثول نم دزنا دك تنجا قوش

 رارق هبون نوج تسا هبوت زا دهز نوجم# تبحم زا قود تسين ىلخد ورد ار بسك
 ناهءوبا لاق . دوش ىب ىهاظ قوذ دريك رارق تبحن نوج و ددركمم هاظ دهز دريكيم
 ماقم مهلك قاخال  ىدابآ رصنلا لاق و . هئاقل ىلا قاتشا هللا بحا نم ةبحللا ةرمث قوشلا
 زارق اال و رثا هل ىربال ىت> هيف ماه قايتشالا:ماقم لخد نهو:قايتشالا ماقم ال. قوشلا
 لا ىلا زك قل وشك نسا قوس وأ ىلا قاتم كنا زب تعا ترابا ناو
 *. ديرتك نوع نوكد ءاقلب قايتشاو

 225 فاكلا لصف 1-

 ءاملغلا لاق بختملا ىف مك زاننا ىب ىئادخم زاننا داقتعاو ندش زاينا رسكلاب ( كرشلا )

 ري د1 كلرتفااى ذؤحتولا بولو ىف'كرتملاوا ةيعولالا فر كؤعلا ةامحنأ ةسزا ل كسلا
 تودولاو ةهولالا ىف ههؤاس ارش ىلاسعت هلل تبا دحا سنلو ةداسعلا ىف كرسشلاو

 هيقس ىناثلاو ريا لعفب يكح اهدحا نيهملا نوتش. مهناف ةيوتثلا الا ةكحلاو ةردقلاو

 اماو مهح زب ناطيشلا وهو نهرها ماب ىاثلاو نادز مهاب لوالا نوح سو رنثلا لعش

 ناش رف مهو بكاوكلا ةدبع مهنف :ةرثك هيلا :نيهاذلا ىتف ريدتلاو ةدابعلا ىف كيرلا
 هذهف اهلا ىلفسلا ملاعلا ريبدت ضوفو بكاوكلا هذه قلخ هناحبس هنا لوق نم مهتم

 هللا ادبمت بك اوكلا هذه دن نا: انيلع بحي اولاق ملاغلا اذهل تاربذملا ىف بكاوكلا
 كالفالا هذه نولوشو عناصلا نوزكشت ةالغ موق مهنمو « ةفتسالفلا مه ءالؤهو هعيطنو

 ملاعلا لاوحال ةربدملا ىهف مدعلا اهباع عتتميو اهتاوذل دوجولا ةبجاو ماسجا 1 مكاو

 حييسملا نودنعل نذلا ىراصتاا هللا ربغ دنعإ نمو ه ةصلاخلا ةيرهدلا مم ءالؤهو ىلفسلا

 مح نم راج ألا ةدابع ذا ناثوالا ةدابع بيس ناس نه دالو . ناثوالا ةديع اضيا مهنمو

 اوأر ال سانلا نا لوالاآ هجولا . اهوجو اهل اوركذ دقو نالطللا ىهاظ ءالقع ريفغ

 سمشلا برق بتسحم نافذ نك اوكلا لاؤحا تاريغتب ةطونيمو ةطونم ملاعلا اذه تاريغت

 اذهىف ةفلتلا لاوحالا ثدحت اهيس ىتلا ةعيرالا لوصفلا ثدحت سأرلا تمس نع اهدعبو
 تاداعسلا طاسبنا اودقتءاف بكاوكلا رئاس لاوحا اودصر سانلا نا مث ملاعلا

 تباغ كلذ اودقتعا املف ةفاتخم لاوخا ىلع سانلا علاوط ىف اهعوقو ةيفيك تاسوحنلاو
 اهدقتعان م مهنف اهظعت ىف اوغلاف ةيكوكلا تالاصتالا وه ثداوحلا ًادبم نا مهتونظ ىلع



 دن قوذلا ٠ قاق:شالا امش

 لخدمال و الضا هيف بكرت ال, ظيني .ىعم ,ققحلا اذه دنع ضسالاف, تاذلاب ضسا ناكل

 لدي ال هماسقا عيمجم قتسشملا نا ققحلا كلذ. لاق اذهلو .اصاخ الو اماعال فوضوملل هيف
 تناو ٠ ( نيم ىولولل ملسلا خرشف اذكه اصاخالو اماع ال: فوصوملا ىلعالو اةسنلا ىلغ

 كلذو احيمص بوثلاب مئاسقلا.ضاييلا ىلع ضيبالا لمح ناكل .كلذك"ناكول سمالا نا يلعت
 نع و ىديفسس ضايبلا نع ةيسرافلاب زيعي و تيك ادج دعبتسم هنا عم ةرورضااب: لطاب
 فوصوملا نع لقعلا هعزتني طيس. ما قتسثملا ىنعم ةقيقخ نا قا و ٠ ديفسب :ضينالا
 هنف الخاد الو ةلع سيل اهتم لك ةسسنلاو فصولاو فوصوملاف هب مئاقلا تفدؤلا ىلا اظن

 (ةدئاف ) ريدتق ةمسنلا و فاضولا ىلع قدصي ارو هيلع قدصي وهو هعازشال أشنم لب
 انسادصا هبجوا امم كلذف قاقتشالا هلام اهنم قتشملا ةفضلا مانق ظرتشي له ماكحالا ف لاق
 ناف تاوذلا نم قتشا.:امم صاناو نءال لثم نع ازارتحا.ةفصلا ريتعا هنأك و ةلزنعملا هاغنو.

 لب هلوه مالكر ايتعابال ىلاعتهللا ملكتملا اولعج ةلزتعملاناف قاقتشالا هلامامماق سيلدنم قتشملا
 هنأ الآ اهلكتم دوك ىنعم آل نولوش و هريغ و ظوفحلا حوللاك مسخ لصاح مالك رامتعاب

 قاقتشالا نا ملعا « هيشاو> و ىدضعلا نه بلطي كلذ حيضوتو مسخلا ىف مالكلا قلخي

 قيس دقو عيدبلا لها دنع سنجتتلا نه مسق ىلع قلطي كلذك تف ىعام ىلع قلطي اك

 انآ فورح هكدوش هدرك عج ىنالك ىثن اي مظن نا هكت سنا قاقتشا هك دنبوك ىضعب و

 وجنادنغا قادم 0 ه تسلا زرتها ركيدكي نناجتم و: دنشاب :براقتم اتناك ١
 لثفاو ةمبقلا مون تاملظ لظلا ثيدجرد وإلا ٠ مسن ةنحو ناحيرو حورف ىلاعت هلوق

 فراوع نيدنج هكار هد” رفا ناوارف نيرفا ىسراف ثن ردو ء كرشلا كرش ةعدبلا
 ورسخ ريما ىئسراف ماغأ ردو ههدومرف ىلازرا ناو قحان سايس ان نم قح رد نافرع

 درب ايرث هب ىرث زا تورثرد . دسر نمي :تلوبق رمهز ٌهرذ رك ء.تيب ٠ هدومرف ىواهد
 وال طق ٠ ىهاودلاو ىهاودلا ايندلا امها ٠ نعش . هدمهأ نين ىفنرع رعش ردو ء ام

 «اذ٠ + تسا ىبرمع تاساك ةصاخم نبا ةك ديوك .عئانصل | عماج ردو + ( ٠ ىضالباا و هالي

 ها ةسينا ىلك قد خخ مكح هكدئادب مكح زك تدنا ميكح

 طظفأ ود ثدروأ نأ ردصلا ىلع رزحعلا در عاونا نأ تا ىون ( قاقتشالاهبش )

 ىنعم ردو ديون ىقاشم هلك كي زاو دتشاب سناحتم مهاب هك زحعو ثديي رادص رد تسا

- 

 نوكلس كلف ن ش6 ناو ٠ وب لامخ ناسو فدع قاف ريش د رث 0 رياغتم

 ْ ٠ عئانصلا عمم ىف اذ . راش

 رانلاف .نهدلاك قشعلا زن حايصللا ىف ةلتفلاك ب حلا تلق ىف قوشلا ةضايرلا لها ضعب.كاقو
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 هدوجول هتيمست نيبو ٠ ئءملا دوجو عضاوم ىف درطي الف ىناثلا مسقلا ىف ك هب ةيمستلل ايس

 اهعيج ىف درطنف  لوالا مسقلا ىف اك ىعسملا ىف الخاد' ىغملا نوكيف هفا ىنعملا دوجو عم ىا

 قتسشملا 6 ةدئافا) ةيمستلل مجم رخ آلا ىفو قالطإلا ححصم اهدحا ىف ةفدلا رايتعاف
 اقافنتا زاجم هدوجو لبقو برضلا رشابل براضلاك اقافنا ةقيقح هنم قتشملا ىنعم دوجو دنع

 لبق برض دق نمل براضلاك هباضقناو هنم هدوجو دعبو ءبرضيسوبرمغ. مل نم براضلاك
 ءاقلطم ةققحاهيناثو ٠ اقلطمزاجم اهلوا «لاوقا ةثلثىلع: هيف فلتخا دقف برضيال ن آلاوهو

 رداصملاك ءْؤاَس نكمي امن نكي مل ناو زاجم دوعقلاو مايقلاك هْواَعب نكمي امم ناكنإ هنا اهثلاثو

 هيشاوح و ىدضعلا نه بلت ثلثلا قرفلا لئالدو ةقيقش راخالاو ملكتلا وحن ةلابسلا

 قتشملا نعم ىف نا ملعا ةيهاملا ثحبم ىف فقاوملا حرش ةيشاح ىف دهاز ازم لاق ( ةدئاف )

 هنا ىناثلا ٠ روهشملا لوقلا وهو ةسنلاو ةفصلاو تاذلا نم بكرم هنا لوالا ه الاوقا
 'ىثااموهفم ناب هيلع لدتسا و: دتسلا ديسلا هراتخاو طقف هنم قتثملاو ةيسنلا نه يكس

 هيلع وه قدصيام الو لصفلا ىف.الخاد ماعلا ضرعلا ناكل الاو قطانلا ىف ريتعم ريغ

 كحضلا هل ىذلا ”ىثلاناف الثم ناسنالا كحاضلا تورث ىف بوجولاب ناكمالا .فقاالاو

 الصف سدل قّشملا موهفم نا ع تناو ٠ ىرورض هسفنل ”ىثلا تومثو ناسنالا وه

 لوخد نا عم ديقلا نع لوهذ هيفف بالقنالا موزل نم رك ذ امو لصفلا نع هب ربعي لب

 امب اهف نيبستنملا دحا لوخد ريغ نم ةقيقح ىف ةيموهفملاب لقتسم ريغ ىنعم ىه ىنلا ةبسنلا
 ةمسنلا ىلع لمتشيال طيس سما هنا نم ىناودلا ققحلا هللا بهذام ثلاثلاو . لقعبال

 هيف لخدي الو اهرياظنو ديفسو هايسب ةيسرافلاب اهوحم و ضِسالا و دوسالا نع ربعي هناف
 ضيالا ”ىشا بوثلا ضِسالا بوثلا كلوق .ىنعم ناك الا و. اصاخ الو اماعال فوصوملا

 ردقلا وه قتشملا ىنعم ىا هانعم لب ءافتنالا مولعم اهالكو .ضيسالا بوثلا بوثلا وا

 ةيسنلا الو فوصوملا:ةنفا نيس نا ريغ نم_ىا ةدحو' ةأطاؤم ا ضرغلاب لومحلا تعانلا
 اذكه *ىثا اّنعن هنوكاحصي ثيحب هنم قتشملا ىا ءدملا موهفم وه ىذلا طيسلا ىمالا لب
 دخا اذا ضرسالاف ةقيقح رياغت هنم قتشملانيبو هنب سدلو ٠ نيبم ىولوملل ملا حرش ىف

 هنم قاشم و ضرع وهف ”ىثال طرش دخا اذاو قتسشمو ىخرع وهف 'ىش طرشإال
 ضرعلانبب قرفال هنا ققحلا مالكلصاحف ).الثها ضنا بون وهف ”ئث طرش ذخا اذاو

 نم ذخا اذا ضيالاف :ةداملاو. سنا نيب اك زاشعالا قرفلا امناو ةقيقح لاو. ىضرعلاو
 هعم د2 و ضا.لا ىلع لم<و هعم دحو مسخ ىلع لمح وهف '”ىث طرشإال ىاوه وهشثيح

 هذهف هب اًئاق ناك ءءدبم ناب ىذىع داجنا مسجلا عم هداحتاناذ نيدا<#الا نيب قرف هنكل اضنإ

 اخراج . نوك.ال- ؟ىثلا:نال ىتاذ' داسحتا ضانلا عم هداحتا و هيلع لمي و هعم دح ةهجلا
 مسحب اتا نوكي ال ثيحمي هسفنب ادوجوم ضاببلا .ناكول هناب ىئاذ هعم.هداا لب. هسفن نع
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 طرتشان م نا ىلعا ٠ ىهتنا قهنلا نم قءن وحن جرخلا ىف بسانت .نيظفللا نيب نوكينا وهو
 نكي ملا ىنعملا دحتا اذاو اهيناعم ظافلالا نم ةيلصالا دصا_ملا نا ىلا رظن ىنعملا ىف زيغتلا
 الصا دحاو لك نوكي نا. بسانملاف ظفللا يسحب نكما ناو هيسحب ذخا و عرفت كانه

 «ىتعملا ىف ىا امريغتب هانعمو لوصالا هفور# الصا بسان اع قتشالا فرعو ٠ عضولا ىف

 ٠ فيرعنلا اذهنم ريغتلا ديق فذغ ظفللا ثيحنم ذخالاو عرفتلاب ىنتكا طرتشي+ نمو
 تلق . ادرفم و اعمح كلذ ىف لوقت اف نيفنرعتلا ف جودت دسا عم دسا وحن تلق ناف

 نوكيو اههيف جردنف اريدقت ريغتلا ريتعي نا. نكم و قاقتسما الف .كارتشالاب لوقلا لمتحي
 قاقتشاب لاش نأ نكميف دحاو ندع بلخلاو بلحلا اما و اهلثم ةدايز و ةكرح ناصّقن نم

 . دادتعالا مدعل عضولا ىف الضا دحاو لك لعجب ناو لتقلا عم لتقلاك زخآآلا نع اهدحا
 تلق + فرضصلا عنم ىف ربتعملا لدعلا و قاقتشالا نيب قرفلا ام: تلق ناق . ليلقلا ريغتلا ادهع

 ىنعملا ف فالاتخالا هيف طرتشا:نا قاقتشالا و ىنءملا ىف داحنالا هيف ربتعي لدعلا نا روهشملا

 هتافنصم ضعب ىف حرص دق بحاملا نبا خيشلا نا الا معا قاقتشالاف.الا و نينابتم اناك

 ءاقءلا ىللصالا نا عم ىرخا ةغيص نه ةغيص هنا لاش نا ىلوالاف لدعلا ىف ىنغملا ةرياغث

 ةغيصلا نع ةيفاكلل هحرش ىف لاق كلذل.و هنم مسق لدعلاف كلذ ن٠ معا قاقتشالا و اهياع

 كفيزمشلاء دنس هءارك ذامإ ةصاللخ لك ذه ثلثا ةترغ نه ةقكعمل كلز ليقع نم لك ةقاحإلا
 ةيبشملا ةفصلاتو لوعفملا مسا و لعافلا مساك درطي دق قتشملا نا لعا ٠ ىدضعلا ةيسشاع ف

 ةقتشم اهناف ةروراقااكدرطرال دقو ةلالاو .ناكملاو نامزلا فرظو ليضفلا لعفاو

 قلطيالو روبدلا نم قتشم نا ربدلاكو عئاملل. رقتسم لك ىلع قلطت ال امال رارقلا نه

 ضنعلاءاع نصت ة لالا نم ؛قذشم: ناكو ةزوخا ىقء دك اوك ةيبنخ لعألا هاف 4

 هقيقحلو ٠ كلذ وحنو ةماخلا هيف دجوت ام لك ىلع قلطيالو دبزلب فذقو دتشاو ىلغ اذا

 ىمسملا نم ارجو ةيمستلا ىف الخاد ناوكب تسحب ربعي دق .قتشملا فا لضالا قدم دوَجَو نا

 اهيف وا اهيلع عوقولا وا اهنع رودصلاب املا لصالا ىنعمل ةبسن رابتعاب ام تاذ دوصقلاو

 تريتعاف ةرمح اهلءام تاذل هناف نمحالاك كلذك"تاذ لكى :درطي قئشملا اذهف كلذ وك وا

 ىنعم دوجو ريتعي دقو هلاحم عنيجقدرطافام تاذعم ةرملا ىنعا ةفص ةيصوضخ ىمسملا ىف
 ءامسالا رئاس نيب نم اهل حجم قتشملاب: ةيمستلل ححصم ىنءملا كلذ نا ثيح نه لصالا

 تاذ كنس قتبقملا هؤصفلا وا:ىفيسملا رخو هوا ةيسيئلا ف ىلا لوس ل ا
 اذهف اهصوصخ رايتعاب لب تاذلا كلتىف ىنءملا كلذ. ىا وه ثبح نمال ىندملا ايف ةضوصخت

 تاوذلا كلت هامسم ذا ىنعملاكلذ اهيف دجو» ىتلا ةصوصخلا تاوذلا عيمجىف درطي.ال قتشملا

 قيقحتلا لصاحو * ةرمح هلدل ول املع لعج اذا ىمحالا ظفلك اهريغ ىف.دجوت ال ةضوصخلا

 قغملا:و.نيغلا كلذ وه. ىعسملا نوكيف هدف ىلا هوجولا قتفملا”ريقلا ةءنست نيب قفل
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 ديسلا هققح ام لصاح اذه 11 ذخأت نا وه لوقف لمعلا رابتعاب هانف مع هلمع ىلا انذخا
 نه العفوا ناك امسا قتشملا ىف ديال هنا عا ٠ ةيوغللا ىداملا ف ىدضعلا ةيشاح ىف فيرسشلا

 الصا ناكولو رخآ ظفل نم ذوخأم عرف قةشملا ناف لصا هل نوكي نا اهدحا . روما
 فورحلا ىف لصالا قتشملا بساني نا اهيناثو ٠ اقتشم نكي مل هريغنم ذوخأم ريغ عضولا ىف
 ةبسانملا ريتعملاو ٠ امهني بسانتلا نود ناققح ال ذخالا رابتعاب ةيعرفلاو ةلاصالا ذا

 هع لا 0 الثم قبسلا نم قابستسالا نآف ةيلصالا فورحلا عيمج يف
 ةسسانلا اهلاثو ء قسسلا نم لي هنم قتثع سلو ىنعملاو ةدازلا هفورح ىف لجعلا

 لصالا ىنعم قتشملا ىف نوكي ناب قافتالا كلذو هيف اقفتا وا هيف اقف مل ءاوس ىنعملا ىف

 ثدحلا كلذ هلام تاذل هناف براضلاو صوصخملا ثدحال هنا برضلاك ةدايز عم اما

 برض نه برضلا قاقتشا ىف م"ناصقن كا_>» ناك ءاوس ةدالز نودب اماو

 ضعلاو لتفلا نم ًاردصم لتقملاك ىنملاف نادجحتب لب الوا نيفوكلا نهذم ىلع
 دبال ضعبلا لاقو ه حيحصلا بهذملا وه اذه و قتشملا ىق ىنءما لصا ناصقن عن

 رباغتلا مدعل لثقلا نم اقكشم اردصم لثقاا لمح آلف هجو نم رباغتلا نم بسانتلا ف

 قاقتشالا 6 ميسقتلا ) بهاذملا هذه عيمح ىلع هلمح نكع قاقتشالا فيرعمآ و نيننعملا نيب

 نا هنال ماسقا ةثلث ايظفل اكرتشم لعج نا هب ىمس ام وا ابونعم اكرتشم لغج نا اقاطم ىا

 تربتعاناو رغصالا قاقتشالابىمس اهنيب بيترتلا عم لوصالا فوراىف ةقفاوملا هيف تربتعا
 "فورا ىف ةبساملا هيف تربتعا ناو ريغصلا يتاقتشالاب ىمسي بيترتلا نودب اهف ةقفاوملا هيف
 دوعقلا و عنملا عم سيحلا لثم ىف قاقتشالا مدعب عطقلل جرحا وا ةيعونلا ىف لوصالا

 لاثمو «كانو ىنك ريغصلا لاثمو هبرضلاوٍبزاضلا رغصالا لام .ريك الاب ىدسي سواخلا عم
 ماع“ ريك آلا فو تنترتلا مدغ 'ريغصلا قو تسيترتلا 'نغضالا ىف ريتعملاف «بلث و مث ريكالا
 اضيا و ٠ ةئبابت» اماسقا ةثالثلا نوكتف اهيف. ةيسانملا لب لوصالا فورا عيمح ىف ةقفاوملا
 نوكي ناب هنف ةيسائم ربك الا و ريغصلا ىفو ءانعم ىف لصالل قتشملا ةقفاوم رغصالا ىف ربتعملا

 لوالا ةيملللا زوهشملاو ٠ لؤصالا رضتخم تحاص ركذ اذكه ةلمعا ىف نييشانتم نانملا
 فيرعتو رغضالا هن دارت قالطالا دنع قاقتشالاو ربك لاب ثلاثلا و ريكلاب ىنادلا و ريغصلاب

 نوكل ىهاظلا وه 6 قاقتسشالا قلطملا اش رعت نوكي نا نكمي اك اًهاس روكذملا قاقتشالا

 ساتتلاب داري نان رغصالا .قاقتشالا فيزعت' ىلع هلمح نكع كلذك ةقفاوملا نم معا ةسانملا
 ىنعم امهتبسانم طرشب نخا نه ظفل  عزن قاقتشالا و ىناجرألا تاغبرعت ىفؤ ٠ قفاوتلا

 نسانت ا ناطقا" ناب نونا واو راها قافتتشالا».' ةفضاا ىف اهوتريإا6#ءؤ*+انكرت و

 ني نوكأ وهو ركلا قاقتشالا و +: ترشلا نم نرخ ومن ننتولاو قاوركا ىف
 ربك الا -قاقتسشالا و ندخل ”ن. ذج و“ كسترتلا نود ىنعملا و. ظفالا ف يسساتمت نيظفالا
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 م44 قاقتشالا . ةقيقثلا:. قشلا « قيرشتلا

 اذك دنيوكن بيرغتو قيرشت مع ارنا .دشاب:تيؤر دح زا دعب نكاو تسا تيؤر دح
 ؛ « ميلعتلا ةيافك ىف

 ماناو ىحضالا مون دعب مايا ةثاث وهو قيرشتلا مايا هنمو محالا ديدقت ( يالا

 قارات اهرخآ و ريغ ال“ رحت اهلوأ ةعبراب ىضع لكلاو ىحدضالا مون نم مايا ةثنث رحتلا

 ريك | هلآ هذه نه قيرشتلا كاريكتو . ةنادهلا ىف اذك قيرتتو نحخ ناطسولا رشا
 خواص 1ك نقع رع دقو ىعو دج فو رك | هضأ رك 1 هللاو هللا الا ك0 000

 2 ل را نه رصعلا ةواص ىلا ةفلع مون نه 9 ةولص نمةيحّتسم ةعامج تيذا

 «٠ اهريغو هاوار

 .دج نافل يدي اذك (بسمملا لوط لاضنل_ قر هوم اسال ع سل[ ف

 عجولا وهو عادضلا نم مسق ءابطالا دنع ىو قشلا نم قتشم نة فيسللا)
 سقنلا لاقو م هجولاو ىادلا ل عجو ىه حاحصلا يو « نا ىتاح دحا ىف

 نيئارسشلا تظفضنا اذا هنا ةضيبلا نيبو اهب قرفلاو سأرلا عيمج مت ةماع ةقيقشلا ن وكت دق |
 ةّضيبلا قالخم غامدلا ىلا دعاضتت امنه ةرخالا ذا لوضفلا دعادت لق نابرضلا نه تعنمو

 اهريبدت اهريبدتو سأرلا نم اق5صتت اهنا الا ةضيبااك نه زجؤوملاىفو . ىهاوذلا ري ىف اذك

 ةقيقشلاف ةضيبلا ىف ةروك ذا طورشلا طارتشا ىلع لدد مالكلا اذه ىارسقالا لاق ىهتنا

 5 تناهطارتشا مدع رورتلا ل1

 ناب دحن نا وه ىلاددملا لاق 3 ملل راشعاب ةران دم ةيبرعلا لها دنع ) قاقتشالا )

 ذودرملاو قتشم دودرملا) نبال ىلا اهدحا درتف بيكرتلاو .ىنءاا للصا ىف انسانت نيظفللا ٠

 بكل ىف .هيسانس ام ظفللا نم ذخأت نان وه لاش م للا نانتعاب ةرايزو م هنما قمم هيلا

 حيولتلا ىف انك هنيي وتتم ةنيذ وقباملاو قاتم نرخ الة ملدم بيسان ىنعم ىلع الاد هلم

 ءاسن هنم دذخا دقو ىنءملاو فورا نىف برضلا:تسان/ براضلا الثم لوالا مسقتلا ىف

 هيلا :تادايز»:مايضا,:.ةريثكا ناعم هته عرذتت (لتضاب وهام افلا بف دج هال عدا ولا نا لع
 ةياعر هيضتقت ام ىلع ةعرفتملا ىلاعملا ءازاب ةريثك اظافلا اهن» عرفو افورح هئازاب نيع

 ناو ةروكذملا ةبسانملا ال عيرفتلاو ذخالا اذه وه قاقتشالاف ىناغملاو ظافلالا نيب ةيسانملا

 عضاولا نع رداسص هنا ثيح نم هانربتعا ناف صوصخم لمع قاق: شالاو هل ةمداللفا لا

 ع ىتاديملا لاق م للا بسسحم هدي دخت ىلا انحتحاف هلمع ىلا ال هب معلا لعامل

 ىنعملا لصا ىف اسانت نيظفالا نيب دحت نا وه قاقئشال اب علا لبق هنأكف قاقتشالاب معلا هنم

 جات هنا ثرح نم هانريتعا ناو هنم هد>او رخ . آلا ىلا اهدحا دادنترا فرع 527



 قرشا ٠ فافشلا . .فغشلا 4

 كولا نا لكلا للماك ناينل ولو ة:لئاك نانفا قلاوون قرشا كلخاو ًاوكش. ناننر ودا مدرك
 ٠ ىثاكلا قازرلا د.ع نع. لقن اذك

 000 ها تارغ نلا ىف نكلاتلا دنع ةحسملا ناي نينعلا حش ( فغشلا (

 0 روز دج ه>رد 3 ار 227 14+ ديول لاخي زد 5 ةلههملا ءاخلا بان ند ةدحوملا ءادلا لصف ىف

 رارسا ماقم نيرد بو. ربغ زا ناب تظفاحم مود * ةعرو اعوط بودحم ما لاثئما لوا

 :بهدم :كيهذمو كياهذو كبهذ رثسأ مالاسلا هيلع لاق ٠ درادهاكن بوح ريع زا دوخ

 ىلص لوسر هك ىدب هن تسود ىوس تسفرفاسم باهذو + تسحب رد دم لاك زا تسنرانع

 فيركم صان نمار زج قشع بهذمو دوك يك نا تعلارش تهدم ملسو هيلغ هللا

 ئواعن“ مالثيل ا« هيلع لاق. تسود ؛ىادعا تاداعم موس ليما: كريس ىرتسا ديوكيم
 كلأسا .مالننلا هيلع لاق بوبحم نام تنحي مراهج ٠ كقلخ نم كفلاخ نه كتوادعب
 الو لبق دور قوشعمو قشاع نايم هكلاوحا ىافخا م . كبحا نم بحو كبح
 ٠ ىهتنا لاجرلا لزانم نم لاحلا نامتْككَف ةحضافلا عومدلا

 انش لاب لاق زادك ءاونهلاك: ءوضءالو هل نول الءام وهن :ماقلا ديدفتو. عتناو (.فافشلا,)
 ذوفنلا نع عاملا عمي ال ام ءافشلا ىف خيشلا هرسفو ديرجتلا حرش قماوح: ىف دنسلا

 هفلخام ىر. ىتح قر ئاافيفثو افوفث ]١[ فش هبوث هيلع فش هدعاست حاحصلا ةغلو

 - [مب] ٠ ءامكحلا ةياده حرش ىئاوح ضعب ىف اذك قبقر ىا [95] تففشو فوفش بوو

 6 فاقلا لصف وح

 قرشملا ةرئادو « كلذك'قرشم 'ثاتفا ندمآ رب .ىاَح ءازلا لراس ىلا © قوعلاع)

 ىعسو ئسرلا لادتعالا ىف قرشملا ةطقنو . قدس دقو تومسلا لوا ةرئاد ىه برغملاو
 1 لادلا تاب نكد ءارلا لّكصف ىف حوربلا ةرئاد ناب قف قيس دقو اضنإا لادتعالا قرشم

 ات ط ناك الا د نول دبا ناد نانو هه دفا نأ قرشم نكوك

 جاو لهج ءاط دفع و تعا كلر ست تايولع بيرغتو قيرشت دحو . دئناوخ ىلرخم

 هدايز باتق ازا ناشيا دعن ركأو ةرجشلا ىف اذك هجرد كنو تسب دراطعو هجرد

 بيرغآو قيرششت تيادبو ديوكت تيرغتو قيرشت ار ناشنا ىافخاو روهظ ددرك نيا

 ]١[ هححصملا) برض باب نم حابصملا فو راتخم رسكلاب (
 ( هححصلا ) .راتخم اهرنكو نيذلا حتفغت [؟]

 نوكيف اضيا صقنلا ىف لمعتسي دقو داز اذا المخ :لمحم لمح لثم افش فش. ."ىثلا فشو |[*]
 حابصملا.ىف اذك تلضف ىا اذه ىلغ اذه تففشاو صقن ىا. اليلق فشي اذه .لاقن دادضالا نو



 بتارم ةتلث ىلع ةعفشلا نا ملعا مث ) زومرلا عماج ىف اذكع اهكدتي الاو ايف عنصلا داز امي ٠

 عيبملا قوقح ىف اكيرش عيفشلا نوك ةيناثلاو ٠ عيبملا نيع ىف اكيرش عيفشلا نوك ىلوالا
 عيبملاب كلم اقصالم عيفشلا نوك ةثااثلاو ٠ اطيلخ عيفشلا اذه ىمسيو قيرطلاو بريشااك

 راجلا ىلع طيلخلاو طيلخلا ىلع كيرششلا مدقيف اهيف بيترتلا ىعاريف اراج عيفشلا اذه ىمسو

 ( . اهريغو ةيادهلا ىف اذكه راحال تت طئلخلا مس ناو طيلخلل تبجو كيرمشلا لس ناف

 فشك ردو ٠ لئاسرلا ضعب ىف عقو اك ىبلالا رونلا وه ةئفوضلا دنع مبلاب ( عمشلا )
 دزوسىم هكتسا ىبملا وتري زا تراشا ناكلاس حالطصا رد[1]حتفلاب عمش ديوكيم تاغللا
 دوهش بحاص فزاع لد ردهك تسا نافرع رون زا تراشا زينو ديا ىع راوطاب ار كلاس لد

 :نايتفاو دنيؤك اويلي نأ رك ىبلا عمشو «دنك رونار لذ ناو .ددركش هضررلا

 «ازب ار باتهامو

 نذل مهو ةيئالسألا قرفلا راك نم ةقرف ةنناتحتلا ءانا نوكسو رسكلاب ( ةعبشلا )
 ىلا وا ىلملا صنلاب مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دعب مامالا هنا اولاقو ايلع اومياش ٠

 نه وا هنم ةشاوا ملطف تحجرخ  ناؤ هدالوا نعو هنع جرن ال ةمامالا نا اودقتءاو

 ةيديزو ةالغ قرف ثلث مهلوصا اضعب مهضعب رفكي ةقرف نورمشعو ناتنثا مهو هدالوا .

 ةيحاحلاو ةيزيملاو:ةنناتلآو ةيلماكلاو. ةياننلا رثع ةنائق ةالل_كاامأ . ةيضانلا
 ةيناطيشلاو ةيسنوبلاو ةيرارزلاو ةيماشهلاو ةيمذلاو ةسارغااو ةساطلاو .ةيروصتملاو

 ةيدوراخلا قرف ثلثف ةيديزلا اماو « ةيليعامسالاو ةيرصنلاو ةسادلاو ةضوفملاو ةيمارزلاو

 ٠ فقاوملا حرش ىف اذك ةيريتبلاو ةيناملسلاو

 س4 ءافلا لصف 1

 « 'ىجحب م ةدءازتملا رادقالا نم ردق ىلع قلطي نيمحنملا دنع نم( فريفلا ( .

 دحومهو دحوم نايم ددد ص طئاسو عافترا نا تينا رابع هيفوص 0 ) فرشالا (

 طئا_سو ضااو فرشا ف 0 بالعإ شناكما ماكحا 36 سشاو>و ماكحاو 2 ا

 نانا زا نويرقو ةكئالمو لوأ لقع نامه رع زأ سحأ نش نا قحو ىو

 ارث « تسا زيك لكأو فرشا نايم ٠ مظن ٠ 3ك نأميا زأ5 ناسلاو دنشا ىرشإ ١

 برعلا ضعبو .مباا حتف عمشلا :تيكسنلا نبا .لاقو اهتكسا تكس ناو ملا حتفب بلعم لاق 1]١[
 مالك حشفلا ءارفلا نعو « رثك ١ ناكسالا نا رهفاق « ميلا حتفب دقو .سراف ننا لاقو « هينا, ففخي

 ةعمشلاو هل حب صتاسإ ىدلا نيتحتفن عمشلا راتللا ىف لاقو حابصما ذك“ نوم نودلؤملاو برعلا

 ) هديدعصم 2 4مم صخا



 ١ و سلا ا 7 3 4 0 ّك سا لا 7 0

 ةعفشلا ْ 5+

 ئىنعدب .نا هللا ءاشام, ىنعديف, ادجاس_تمقو هتيأر:اذاف هيلع ىل:نذؤنف هراد ىف ىبر نذأتساف

 ءانثي ىبر ىلع ىئاف ىسأر عفراف لاق هطعت لسو عفشت عفشاو عمست لقودمحم عفرا لو مث

 ققبام ىتح هنا مهلخداو رانلا نم مهجرخاف جرخاف ادح ىلدحيف عفشا مث هينملعي ديمحتو

 كعب نا ىسع ةيرآلا هذه الت مث دولخلا هيلع بجو ىا نا رقلا هسبح دق نم الا راملا ىف
 ورمحنب هللادبع نيعو ه هنلع قفتم مكبنن هدعوىذلا دومحلا ماقملا اذهو . ادومت اماقم كير

 اريثك نالضا نهنا بر مهاربا ىف ىلاعت هللا. لوق الت .ملدو هيلع .هللا ىلص ىلا نا صاعلا نب

 مماف مهذعت نا ىسع لاقو محر روفغ كلاف ىناضع ندو ىنم هاف نعم قف سانلا نم

 لاقف كيو ىتءا ىتما مهللا لاقف هيدي عفرف ميكحلا زيزعلا تنا كناف مهل رفغت ناو كدابع
 ريخاف هلاسف ليث ربج هاناف هيكسب ام هلسف عا كبرو دم ىلا بهذا لربح اب ىلاعت هللا
 كيضرنس انا ىلقف دمحم ىلا بهذا لمربجم هللا لاقف لاق ام ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نم هك تفك ترضح نأ هكتسا هدمآ تاياور ردو . لسم ءاوار. , كي وبناالو كتاف

 قحلا دبع خيشلا حرش ىف اذكه هدنشخم هن نم نم ناتما زا كيشكي ان موشن ىضار رك ىه

 : ( . ةعافشلاو ضوٌلا باب ىف ةوكشملا ىلع ىولهدلا

 ىااعةشهتلعج اذا [0] اذكب ”ىثلا تعفش لوقت عفشلا نه ءافلا نوكسو مضلاب (. ةعفشلا )
 زارتحا راقعلاف هنع لثع اريج هيرتشم ىلع راقعلا كلمت اعرشو هةعافشلا نه لبقو هاجوز

 مركلاو رادلاك راقعلا ةيعبتب الا هيف ةعفشلا بج مل لوقنم هناف ءانبلاو رجشلاك لوقنملا نع
 عيفشلا ريغ ىرتشا اذا 5 ثبحلا جرخف ابيط اكلم كلم نا ردابتملاو . اهريغو ىجرلاو

 كلملا ددحتملا ىا هيرتشم ىلع هلوقو ٠ ةعفشلل ةحصلا طرتشيو دساف ىفرصت هناف هارك الاب

 هقدصلاو ثرالاو ةنهلاب 3 ضوع الب كلم امع هن زرتحا هن لثع هلوقو ٠ اريج فرظ

 اهنم 10 ةعفقش ال 46 نك مد نع حلصلاو علخلاو ةراحالاو رهملاك نمت ريغ ضوعن وأ

 ىرتشملا ناف بلغالا ىلع ءاس اريج دبقو ه ءاهتناوءادّشسا ءارش هناف ضوعب بهوام هيؤقلخدو

 هب ىرتشملا راقعلا نمت لثع ىا هن لثمي انلوةو . عيفشلا كل رثك الا ىف ىخرب ال
 شكا هدخا اذا امع هب زرتحاو ه٠ ضرادف اهوكو ءانلاو طخلاب مزل امو هيميقلاو ةنلثملا ف

 ىلثم ريغ نما ناكاذا ام لمشنال هنا ليقام عفدنا اذهبو .ةعفشلاب ال ءارسشلاب .هناف لقا وا

 لب نكلاب اهذخأي الف اهذخا نا عيفشلا ناف ةريثك ءايشاب ةعوفشملا ىرتشملا عنص اذا امو

 انه نمو ه* نيتنث املمج ةعكرلا تعفشو « درفلا ىلا هتممض اعفش ءىشلا تعفش عفن باب نم ]١[
 ةمقللا لثم عوفتشملا كلخلل مسا ىعو ه اهب هلام عفشي اهبحاص نال ه ةقرغ لاثد هوت ه .ةغفشلا تقتشا
 بلطلا رخاف ةعفش هل ثبمث نم مهلوق هيمو ٠ كلملا كلذل كلْملا ىنمع "لمعتستو © موقلملا ىثلل مسا

 فرعتالو « كلمتالا ةئاثلآو لادنل ىلوالا ناف نيدندملا نيد عج لاثملا اذه ىف * هتعفش تلطب رذع ريغب

 ( هححصللا) :ريثللا حابصملا ىف اذك لعف اهل



 تعافش لوا عون .:قالطالا ىلع ثاعافش بخاص تسوا و دوش ئو ترضح عحار هر

 هيلع هللا ىل_ص ام ريمغرب هب تنشا صوصخم ار قئالخ ماه سع“ تسا ماع هك تدسا ىمظع

 ىازب نآ و .دشاين نارب مادقاو ترج لاجم مالسلا مهلع ءاسا ذا" او سك جبه هك سو

 ىلاعت راكد رك مكحو بابسح ليدتعتو تانضع رد فوقو لوطزا ضياختو تاتا

 باح ريغب تشم زد وق ندروا رد. ئارب:زا مود. ٠ تنحمو تدش نازا ندروا ربو

 مويس ٠ تسوا ترضحب صوسصخم ىضَعب دزنو اه ربمغربا ىارب هدش دراو زبن نا توتو
 * دذلا فز تشم اه. زا تعافش“ دادمابو داب رئارب ناشيا تائيسو تانسح كى اوقا رد

 رد ار ناشاو دلك كف نس .دنشاب هدش حزود تجاوتسمو قحتسو هك ى وق مراهج

 خزودب مناع مش 5 تامازك ثتدايزو تاحرد عفر ئارب مغ « دروارد تشو

 زك الاماو ءاندب | ا نائم تدع ا كر تفاوت نيو ننتا وب تعافح كعو دنشاب ةدقأ يو

 قحتسم هك ام ازا باذع تفيفت رد متشه 0 تنج حاتفتسا رد. مافه .. ءادهشو ءاملعو

 ريق ناكدننك ترايز ىارب مهد « ةصاخ هنيذه لها ىازب مهن « دنتشاب هدسش للخم باذع

 ضودلا باب ىف ةوكشملا ىف . لو هيلع هللا ىلص ترضح نازي :تءاواس لق ركمو قفلرشا

 اوم ىتح 3 مون نونم ولا سد لاق سيزون هللا ىلص .ىنلا نا سنا نع ةعافشلاو

 عفا "ى# ل 3 ا كماعو 20 0 كل ا هينح 0 هدب هللا ل نانلا

 بابا ىتلا هتيطخ ركاذي و كانه تسسأ لوقيف اذه انماكم نم انغر.قح كلو فعال

 احون نون 8 ضرالا هل هللأ هيعل ى لوا اون ا نكلو ىم دقو ةرحشلا نم هلك ا

 ميههارإا اونا نكلو 3 ربغل هير هلاؤ_س ,باصا ىلا هتطخ يك دو ع انه د لوقيف

 نوذك تابذك ثلث ركذيو «انه تسل ىنا لوقيف مارا نوت ايف لاق نمحرلا لبلخ
 َلوَقُك ىسوه نوت افلاق احن هيزقو هلظو ةارولا ىلاثت هللا مات! ادلع ىسوه اونا لكلا
 هلو -رودهللا دع يوسع 20 نكلو سفنلا هلت باصا ىلا هئطخ رك ؟ انه و 3

 هل هللا رفغ ادع ادمح اونا نكلو انه بربع لوقت ىسع نوت ف هتلكو هللا حودو

 اذاؤ هيلع ّ نذؤف هراد ىف فر ىلع نداتساف ا اف لاق 8 امو هند خرم مده ام

 عفش ١ عفشاو عمسل لفو دغ عقرا لوقف ىنعدب نأ هلا اضاع ىعءدف ادجاس تءقو هْننأَو

 .ادح ىل دحعف عفشإ 3 هيئماغل ديمحلو ءاسك ىبر ىلع ىتتاف 0 عقراف لاق هطعت لسو

 ءرادأل فر ىلع نذُأَت تَساف هينا كلا دوعا 3 ةنللا مهلخداو رايثلا نم مهجرخاف جرخاف

 5 عفرا لوَش 2 ىنعدب نا دل اف ىنعدف ادجاس تعقو سأر اذاف هيلع ىل نْذٌّؤؤ

 هيئملعي ديمحمو ءالدب ىبر ىلع ىفاف ا عقراف لاق هطءل لسو عفشت عفشاو عسل لقو

 ةثاادثلا دوعا مث ةنللا مهلخدا و راسلا نه مهجرخاف جرخاف اذح ىل دحيف عفشا مث



 ةعافشلا ٠ عامشلا زيتا

 « ئوخلا تَضلا رتل ىلَع ىدوتج ٠ رغش . ىررحلا لوق نيتيفاقلا نه كالا ىلع ىئ ام

 : ىتلظت ال هلاح نع ىتشكا مث . ىعشلا بلقلا ركقتملا ىلثملا آذ  ىمحرثو"ةلاصوب: قطعتو
 ملعاو . ىماظتو حرت ةثلاثلاو ىنشكا مثو قطعت ةيناثلاو- ىحشلاو ىولا ىلوالا ةيفاقلاف

 هتمستو روك ذملا فيرعتلا كلذن» رعشي ام ىلع رغشلاب عيرشتلا صاضتخا موق معز هنا

 ىلوالا ىلع رضتقا ول نيتعجس ىلع ىَتبب ناب اضيا ثلا ىف نوكي لب ليقو نيتففاقلا ىذب
 هلاح ىلع ةدافالاو ةيماتلا ف ناك ةيناثأا ةعحسلا هن تقلل نأ ادرقتف اما مالكلا ناك امهم

 ةلدصاف نوكم نا حلصي ام اهمانثا ىف ىتلا تاي آلا هلاثم « ظفالا نم داز ام ىعَم ةدايز عم
 كلذ ءاشاو املع ”ىث لكب طاحادق هللازاو ريدق ”ىت لك ىلع هللا نا اوملعنل ىلاتت هلوقك

 ْ ٠ « لصاوفلا عون ىف ناةتالاو لوطملا نم دافتسي اذكه

 وهن لبقو «. بختملا ىف ك :نيلمعلا مونت يع ةلمهملا نيدلا تيفختو مضلاب ( :عاعشلا )
 دز غاعشلا تو ءةمحعملا داصلا باب نم ةزمهلا لضف ىف ”ىحن و ءوض ريغ قرقرتم 'ىش

 فاتت عامشلا تم دحو © ىنتخت باتا رون رنز يكوك ندوب'زا :تسترانع نامجنم

 لهو جرب رهو نهش نه.رد رظنم فالتخاو ضرع فالتخا بسب ار بكوك سه دوش ى

 مج و  كضأ هجرد هدزاود ار هيهزو دراطع عاعتشلا يي دعب هك هنفك نينو تهح

 دنوشن ناهس دعت رادقم نرد هحرك | هجرد هدزيس ارخ سمعو هجرد هدزاب ار ىرتشمو

 زا ؟ركأو .تشا قرتحم فئيوك ذشاب مرج بفضن زا ؟ دعب ركا نكلؤ باف ارون ريز

 ميمصت دحو تسا هجرد شد روهمح دز قارتحا دحو ٠ تسا ميمصت دشاب رطق فصن

 « ميلعتلا ةيافكىف اذك هقيقد هدزناش

 اا ا و رش لل ل1 ل كيملا يينعو حفلا( ةغافسلا )
 هللا بددم انيشب ةصتخم اهلوا ٠ ماسقا ةسمخ يهئوونلا لاق [١]«عرضالا ليبسىلع ريغلا

 نوكت ةماع ةعافش ىقو فوقؤلا لوطو فقوملا لوه نم ةحارالا ىو ملسو هيلع

 ريغب ةنلا ىف موق لاخدا ىف ةيناثلاو ٠ مالسلا هيلع هيلا قئال-1ا عزفت نيح رشحلا ىف

 ه نيينذملا نه رانلا لخدا نميف ةعبارلاو ء رانلا اوجوتسا مول ةعافشلا ةثلاثلا . باسح

 حي حرش ىنامركلا ىف اذك ةنلا ىف ةئملا للهال تاحردلا ةدايز ىف ةءافشلا ةسماخلا

 عاونا همهو: تسا عون دنت ريا تءافدش هكتسا قتساد) « معيتلا باتك ىف ىراخبلا
 ىضعإو ىو صوصضخم ىضع) سو هيلع هللا ىلص از نيلسرملا ديس يم :تسا تباث تاعافش

 تاعافاش تقضتخ زد "نسب قشاب ترضح نأ دنك تءاقش باب حتف هك ىىذك لوأو تكراشمع

 بايلكلا ىف اذك ريغلا ةوطنلس نم فئاخ وه نم ةسسفقن ىلا ىجانلا مدب الا: ةغا لمعتست الو ]١[
 ( هححصمل )



 "نش عيرشتلاا « ةعلرشلا

 وه :يعرشلا مملاو « ( ءاقبلا ىلا تايلاكىف اذك لطاب دساف اذه و ىلاعت هللا لوسراال هتما

 مدام هيك دوجو فقوت عرمشلا نع رداصلا ملعلا هيلع فقوت وا عرسلابنع وس زع

 نيعبرالا حرش نيبملا حتف ىف رجحلا نبا لاق اذك قطنملاو ةيبرعلا للك لاك فقوت وا
 يعرشلا مثلا تالا نهو اذه لسق لاقو نيثلثلاو سداسبللا ثدحلا جرش ىف ىوونال ٠

 امنا هيف روذحمال ديفم مَع هناف مويلا سانلا ىدباب ىذلا قطنملاو هقفو ثيدح و ريسفنت نم

 تالآ نم قطنملا نا ىنعي ىهتنا عئارشال ةذيانلا تايفسلفلا نم هب طل ناكايف روذحلا
 قلي عوشلا معلا نإ اذه نم مهفف ههقذ و ثيدح و ريسفت ىعرشلا للا ق ىعربشلا معلا

 رخ الا ىنغعملا تال الان هو اهدحاب ىعرشأا لعاوا ةسرءأا مولعلا و قطنملا و نيينعم ىلع

 باطخ ال ول كردي ال ىا عرمشلا ىلع فقوش ام لوألا ٠ نيش يح نعرشلا ظفل مث )

 بوجو لام اذه نم جرخم و اهلاثماو جحلاو ةوكزلاو مودلاو وسلا بوي 00
 مالسلاو ةواصلا هيلع ىنلا قيدصت بوجوو همالكو هتردقو هملعو ىلاعت هللا دوجوب ناعالا

 الع قوقوم دال نال اهباع عرسشلا فقوتل عربشلا ىلع فقوتت ال. اهلاثما ناف
 عرشا١باطخ هب درو ام ىناثلاو ٠ رودلا مزل عرشلا ىلع ماكحالا كلت نم ”ىث فقوت ولف

 نامالا بوجو نال لكلا لوانتف الوا ل ىلع افوقوم ناك ءاوس عرشلاب تش ام ىا
 عرشلا ىلع فقوتن م ناكناو عرشلاب تدناو عرمشلا هب درو هلاثماو ىلاعت هللا دوجوب

 ٠( خولتلا و حيضوتلا ىف اذكه
 عرشلا ددحو ندلا ىف قيرطلا ىه ليقو ه ةيدويعلا مازتلاب رافثالا م( ةفيرشلا )

 « ىناحر آلا ىف اذك نافدارتم ةعيرشلاو

 حييشوتلاب اضيا ىمسيو ةيظفللا تانسحلا نم عيدبلا لها دنع فيرصتلاك( عير رشنلا )
 لست ىف ع اك نولملا سرفلا لغا هاو مأوتلا عب صالا نبا هامسو .نيتيفاقلا ىذبو
 رحب نم نيبرض وا نيرحن ىلع نيتيفاق اذ ادب را نا وهو ماللا باب نم نوثا

 راصتقالا لسق نه نتفاقلا ىلع راصتقالاو |.ةتسم انوش نا ثقه ةيفاق ىا ىلعف د>او

 ان 'رطش - نيكفاقلا لع ىاام نائف: نمفاق نارك قلع يطعن! رول نال ىلع

 ةداهموت: ىف ةتكحسا ام ىماراد . راك الا ةراؤقو درا كرش نة تا
 داحو ىدرلا ك ىلوالا ةهيفاقلاو لتماكلا ند نبلا ناف .. راد نه اها ادع ادع تكا

 ند اهل ادعبو ادغ هو انشناو راد هلوق ند قاثلا عارصملا ءادتناو داّزكيسه رادكألا ةرارق

 ل ه[١]دادنم هواهتاو رادهلوق نم ىباثلاع ادّتباؤ نادك الا ةيناثلا ةفاقلاو دازتسم قا

 لبق ىتلا ةكرحلا عم هيلي نكاس لوا ىلا .تيبلا ف فرح رخآنم ليلخلا دنع ةيفاقلا نا ملعا ]١[
 ىلوالا.ةيفاقلاف + ةفاق 21 لوا وه ن :5 ايلا كلذ لبق ىذلا كرحتللا نا اضيا هنع ىورو نك ابسلا كلذ

 ىدرلا هلوق عومج وا رخآلا ىلا ىدرلا كرش نم فاكلا ةكرح ن :م ىه ايندلا بطاخ اي. هلوق نم

 ةروكذم رخا لاوقا انههو هنم راد ةلظفل وا رخآلا ىلا رادكألا نم لادلا ةحتف نم ةيناثلا ةيقاقلاو
 ( هححصا ) لواملا ىف اذك ىفاوقلا ملع ىف
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 عرشلا ده

 ىعرش ريغ و ةولصلا بوجوك عراشلا باطخ الول كردي الو عرشلا ىلع فقوتي امب ىلاعت
 للاب ناميالا بوجوك هيلع فقوتب عرشلا لب عرشلا ىلع فقوتب ال امب ىلاعت هباطخ ىا
 انو هناكمات لقعلا مزحم ىذلا وه ىعرشلا نا نم فقاوملا حرش ىف امو ٠ ىهتنا هلوشرو

 ديؤي. ام ”ىجحب و ىهتنا كلذك سلام وهو ىلقعلا هلباّش و هيلا لقءال قيرط ال و ءافتناو

 ' ئضاقلامكح ىا ءاضقلا ىلع عرشلا قلطي دقو ٠ ميما باب نم ماللا لصفىف ةلملا ظفاىف اذه
 نعام ىلع قلطي اك ىعرشلا مث ٠ ةلمهملا لادلا باب نم' نونل | لصف ىف ةنايدلا ظفل ىف ماك

 عرش ذوحو ةلام ىعرتشلاو ظقف ىتتح دوجو هلام ىحلاف ىسحلا لباقم ىلع قلطي كلذك

 اسح نادوخوم لودقلا و باجنالا ناف انسج ادو>و هل ناف عييبلاك ىسحلا دوجولا عم

 اسح نادوجوملا لوبقلاو با الا ناب ل عرمشلا ناف ىعرش دوجو هل اذه عم و
 ىت> عيبلا وه ىنعملا كلذف هل ارثا كلملا نوكي ىئرش ىنعم لصحيف ايمكح اطايترا ناطبتري
 حولتلا فو حيضونلا ىف اذك عرشلا ةربتعي ال لحلا ريغ ىف لوبقلاو باجالا دجو اذا

 ١" ىسخل الآ و ىعرششف بولطم مكمل عرسشلا ىن.اعوضوم ناكنا لعفلا نا لاب دقو
 .رط لك ةعيرمشلا و ةيعرمشلا ماكحالا ناس ءاهقفلا ناسل ىلع روك ذملا عرشلا لبق و )

 ىتاا ةيئزإلا ماك>الا ىلع اريثك قلطي و ءاببنالا نم ىن نه تباث ىهملا عضوب ةعوضوم
 عرشلاو « هيلا ةعحار وا عراشلا نه ةصوصنم تناك ءاوس اداعمو اشاعم فلكملا اب بذهتي

 لوصالاىلع هقالطاف ةلالدؤا احرص ءادنالا نم ىن ند صوصخم كرتوا لعق لك ةعيرتشلاك

 لوصالاىلع قلطت و زاحم عورفلا ىلع اهقالطا ناف ةلملا فالخب اعئاش ناكنا و زاجم ةيلكلا

 فاتالو ايف خسنلا قرطتي الو اهريغو هنتكو هلسرو هتكئالم و للاب ناعالاك ةقيقح
 الاو راخالا ف 1 نكم الو رابخا اهلكو دئاقعلا نع ةرانع لوصالا نال اهف ءايدنالا

 نييبنلا دحا ٍبذك مزلي الو ءابسنالا فالتخا اهف غوس الو كيذكتلاو بدكلا هنم مزلب

 صاوالا ىا تا اشنالا ىف فالتخالاو خدنلا ىر امنا لب عقاولا ىف نيضيقنل ا عامجا وا

 ازيجم درو لازتعالا لها دنعو ماكحالل ايشنم در و ةنسلا لها دنع عرشلاو .٠ ىهاولا و

 سابعنبا نع اجاهنم و ةعرشم كتم اناعج لكل ىلاعتهلوق و ايشنمال هل اررقم و. لقعلا مكحل
 انماشم لاقو . هنسلا هب دروام جامللاو نا رقلا هب دروامه ]١[ ةعرشلا امهنع 0 وخب

 انباتكب :لسرلا نم انلبق ند ةعيرش نم هؤاقب تداهم ىديرتاملا روصنم وبا مامالا ممّيد و

 انلبق نم ةعيرش ل اناوسرةعيرش هناىلع انمزابو همزايف انلوسرل ةعيرش راص انلوسر لوشوا
 نه مهلوقع ةنع ترضقام نيني هدانع نم لوقعلا ىوذ نيبو هلل | نتب درعا ةرافس ةلاسرلانال

 نيبو هنب اريفس هلبق نم لوسر انلوسر ناك انلنق نم ةعيرش انمزل ولف نيدلاو ايتدلا روما

 احاهنمو ةعرش مكنم انلمج لكل ىلاعت هلوق هنءو ةعيرشلا رسكملاب ىا ةعرسشلا راتخلا ىف ]١[

 ( هححصمل )



 راو عرشلا 0 ةعاجشلا #4 عيبشتلا

 تدسان عايش تب تك رج نأ اك از ؟ انس يوم ليقام تكرم ارو هيجوت 1 نيل

 سمش هجن 1 نياب تسا ديؤة.و دنا هدرك فيرعت :صيصخت الب ار اود نه رووشم ند هجرك]
 ردو دنناوخ عابشا هلصوم ىفاوق رد ار ليخد تكرح هكهتفك مجعلا قئادج زد نبق
 عقو ثيح ةيبرعلا لها دنع اذكه و ةعانصاا ليمكت بختم ىف اذك هيجوت ةديق».ىفاوق
 عابسثالا ىمست قاطملا ىورلا ىف ليخدلا ةكرخح نا فرشلا ناونع و .لئاسسرلا :ضعب ىف

 مهدنع قلطملا ىورلا ناف . ىهتنا هيجوتلا ىمست ديقملا ىوزلا لبق ىذلا فرخلا ةكرحو
 ظ . اديقم ايور ىحس نك اسلاو هكرحتملا ىورلا وه

 تنبأ ىادتنا أر هفاق' ذعفل 15 تناك ناو تسأ ةظنلا قاس زا ءاعاب و( عيبشنلا )
 4 ان رئ فيطل و رث ايوخ دك نيج عارصم سه رد ثا دننك مود

 د ركن "ناش دن 1ر قاقذاع ركح 2 نكست يددحاو قدري لف سات ١

 ٠ رطخ مديد وج دز نيئج هب ملد 5 ملد ناشيرب نقب .ةرتغ نأ ل

 ٠ دمأ دهاوذ هحئانج داعم زا تسا معا نياو عئانصلا مما

 ىذلا نيلاو طارفالا وه ىذلا روهلا نيب ةطسوتم ةيبضغلا ةوقلل هع ا ةعاحشلا 8

 احح ءدصبلا ءاسا باب نم فاقلا لضف ىف قلخلا ظفل ىف قيس دقو طيرفتلا وه
 0 قيس دقو قدا منا نايبلا لها صعب دنع ةيرعلا

 ةعيرشلاو ةبراشلا دروم وه و ءاملا ةعرمش» ةغا ةلمهملا ءارلا نوكس و حافلا ) عرشلا (

 هللا ىل» ءايبنالا نم ىناهم ءاج ىتلا ماكحالا نه هدابعل .ىلاعت هللا عرشام اعرشو ءاضيا كلذك
 اسهل نودو ةيامعو ةيعرف ىمست و لمح ةيفيكب ةقلعتم تناك ءاوس سو انين ىلعو مهيلع

 عرشلاىمسيو «مالكلا ع اهل نودو ةيداقتعاو ةيلصا ئمست و داقتعالا ةيفيكب وا هقفلا ع

 ىلغ اهنا ثيح نهو نيد اهل عاطت اهنا ثيح نه ماكحالا كلت ناف ةلملا و نيدلاب اضن

 الا .تاذلاب ال .رايتعالا بسحب اهنبب توافتلاف عرش .ةعورسشم اهنا. ثيح نمبو ةلم بتكت و
 فاضي نيدلاو الامعتسا طقف ةمالا ىلاو مالسلا هيلع ىننلا ىلا نافاضت ةلملاو ةعيربشلا نا

 لوقملاىوذ قوسي ىبماا عضو وه لاقيف ىرخأ ةرابعب هنع.ربعي دق و .٠ اضيا ىلاعت هللا ىلا
 ىهلالا عضولا ناف ,مهداعمو مهشاع٠ ىف مهحلصيام وهو تاذلاب ربا ىلا دومحملا مهرايتخاب

 ماكحالاب عربشلا صخب دقو ٠ مالسلا انين ىلعو مهياع ءاسنالا نه ىن اهب ءاج ىتلا ماكخالاوه

 ةيعرفلا ماكحالاب قلغتملا معلا ةيفسنلا :دئاقعلا حرش ىنام ..نعشي هيلا و .ةيعرفلا ةيلمعلا

 5 ئهتنا ثافضلاو دولا ع 1 ةيلصالا ماكحالاب و ماكحالاو عئارسشلا ىلع ب

 هللا باطخ ىا ىعرش نيمسق ىلع ىلاعت هللا باطخ ىءمع مكحلا نا نه حيضوتلاىنامو



 عايشالا ٠ طرسشلا مخ

 ”ىجن و ىلاشلا نم هجو.نم معا لوالا ىنمملاف عباصالا ةكرج وه و ةباتكلاب طورشم
 ةطورسملا امهيناثو ٠ ةمحعملا داضلا باب نم ءارلا لصف ىف ةرورمض'ا ظفل ىف اذه حضوب ام

 اياضقلا نم ىهف تاذلا بسحب ماوداللا دق عم لوالا ىنعملاب ةماعلا ةطورسشملا مه و ةصاخلا

 . ةطيسسلا ةهجوملا :اباضفلا نم نيشعملا الكب .اهئاف ةماعلا ةطورسشملا فال ةكرملا ةهجوملا

 فصولا بسحب ةروزضلا م ةماعلا ةطورسملا نال تاذلا بسحب ماوداللا ديق امناو
 ديقب نا عن© فصولا بسحب ماودلا و فصولا بسحب ماود فصولا بسحب ةرورضلاو
 ىتح تاذلا بسحب ماوداللاب دش نا ديالف احيح ادييقت ديق ناف فصولا بسحي ماوداللاب

 تاقوا ضعب ىف ةمئادال عوضوملا صو تاقوا عبمج ىف ةئادو ةيرورض اهف ةبسنلا نوكت

 مادام ةرورمذلاب عباصالا كرحتم ب تاك لك انل وةك ةجوملا ةصاخلا ةطورشملاف هعوضوملاتاذ

 وح اًئادال ىا رخ آلا ءزطلاو ةجوملا ةماعلا ةطورسملا وه اهنُم لوالا ءزجلاف اًتادال اتاك

 عدباصالا كرحتم بتاكلا نم 'ىشال الوق وه ماوداللا موهفم ذا . ةماعلا ةقلطملا ةلاسلا

 ةقحتم سبيل باحمالا نا هانعم ناك امئاد نكي مل اذا عوضوملل لوملا بالا نال لعفلاب

 ىنعم وهو ةلما ىف بلسلا ققحم تاقوالا عيمح ىف باجالا قت اذا و تاقوالا عيمح ىف

 نك اسب بناكلا نم 'ىشال الوقك ةلاسلاو ( ىطقلا ىف اذكه ةماعلا ةقلطملا ةلاسلا
 ةقلطم ىناثلا و ةبااس ةماع ةطورسشم لوالا ءزجلاف اماد ال اتاك مادام ةرورضلاب عباصالا
 بلسلانال ماوداللا موهقم وه و لعفلاب عداصالا نكاح ننع لك الرق ىاآل ةحوما ةماع

 تاقوالا عيمح ىف بلسلا قف مل اذاو تاقوالا غيمح ىف اققحتم نكي مل امتاد نكي مل اذا
 ةبجوملا ةماعلا ةقلطملا ىنعم وه اذه و ماعلا قلطملا باحمالا وه و ةلمعا ىف باجالا ققحت
 يمر ش ( ٠ ىطقلا ىف اذكه

 هطرشناكلاس حالطصا ردو لضافالا رادمىف اك تمالعو قفاوم داب مّملاب ( طرشلا )
 ىلا هاف ترانشإ لس و هيلع هللا ىلص ترضح نأ هكنانتج ىناحر سف زا تسترابع
 + تاغللا فيقك ىف اذك نملا بناح نم نمحرلا سفن تدجو

 ظ 6 ةلمهملا نيعلا لصف

 رثكأ نآؤ اقلطم ليخد ٌتكرح زا تسترابع ىفاوق لها دزت ةدجوملا ءابلاب (. عابشالا )
 لهاستو لهاحت رد ةكنانجهمض ىهاكو روادو رواب رد هكتانج دشاب هحيتوىضاكو تسا هريك

 لصؤو فرح. رب هك ىفاوق رد. ليخد#تكرح فالتخا.و تسنا روهشم رابتعاب ففيرعت نياو
 هدباهتشاو زئاح لصو فرحرب هلمتشم ىنعإ هلصومىفاوق نداما تسبن زئاح دنتسان لمتشم

 يلب لاا لفات لكي هيه ربك وبك نعل نطوقنم تندارمت_ نبات هك هين قعد
 تكرم ار عايشا دك ناس هن ىلوا سل عايشا دي دتاوك هيجوت ار 338

 لئازبو لئاه هرم ةربك دينااما ليلقو فرع زب .ةلمبدم ني هلصوم ىفاوق.رذ .ليخد



 روس ةطورشملا ٠ ىطورشلا

 هبلساوا“ قانا دق نأ و ةقلطم ادعت حرتس عاق قالا حف و1 نلكا ايف مكح نا
 ةيط رسشلاةيلك نا عا . ةيفاشنا ةلصفنم تيمس قاشالا ديق ناو ةيداثع ةلصفنم تبمس تدانعلاب

 ىلع ةيدانعلا ةاصفنملا ىف ادناعم و ةيموزالا ةلدتملا ىف امزال ىلاتلا نوكي نا ةللك اهنوك قا

 اهيلغ مدقملا لوصح نكمي ىا مدقملا ةيمدقم ىفانتال ىتلا عاضوالا ىا و داقتلا عيرج

 موزل نا ”ءاضن 'ناف"اناونح نكن( كلا نتزفلا ناك اكان وق ( كنا”

 سرفلا ةيناسنا عم اهعاّتجا نكمي ىتلا عاضوالا عبمج ىلع ةيناسنالل تبا سرفلا ةيناوح

 انلوقك ةلاحم نكن لوا امسفنا ىف ةلاحم ىهو كلذ ريغ ىلا اةطان وا انتاكوا اكحاض هنوك َن

 نكمي عضو لكعم تباث ةيناسنالل ديز ةيناويح موزل نآ هانعف اناويح ناك اناسنا ديز ناكالك

 ٠ اهسفنا ىف ةنكمت ىو كلذ ريغ ىلا ابتكوا ادعاق وا امتاق هنوك نم ديز ةيئاسنا عمات نا
 اهلاها و ٠ نيعم عضو ىلع مدقملل ادناعم وا امزال ىلانلا نوكي نا ةيطرمتلا ةيئزجو
 نيعم ريدقت ىلع ناك نا ةيطرشلا ىف مكحلاف ةامحاب و ٠ ةيفاخ ريغ ةلّثمالا و عاضوالا لاهاب
 اهضعب وا ريداع لا عيمج ىلع هناب مكحلا هك ناب ناف الا و ة.صخءد و هدوصخم ةيطرشلاف

 ٠ ةلوقعم ريغ انهه ةيعيطلاو ةلمهف الاو ةشزح وا ةيلك ةروصحشا'

 نم نيسلا:لضف ىف. سانيقلا ظفلا نو هيلع وا قااتقالا . نافلا نم مقا( قط رشلل)
 اي * قاقاا ناب

 ةضقلا غو حاملا ةطورشملا اهدجا م نيش لع قلطل نيقطخلا دعا ها 3| |
 عوضوملا بفصو طرشب هنع هباس وا عوضوملل لومحلا تورث ةرورضب ايف مكح ىتلا

 عوضوملا فصول نوك ا عوضوملا فصوب اسفصتم عوضوملا تاذ نوكي نأ طرش قا

 مادام ةرورضلاب عباصالا كرحت» سناك لك الوفد ةلحولا لاثم ٠ ةرورضلا ققحمن ىف لخد

 ىه اما هتوبث ةرورض لب بتاكلا تاذل توبثلا ىرورضب سبل عباصالا كرحت ناف) ابتاك
 نك ان بناكلانم ”ىثأل ةرؤرضلاب اناوق ةئلاسلأ لاثمو : ةلاتكلا ىسوب ايضاسلا ١

 طرشب الا ىرورمضب سيل بتاكل تاذ نع عباصالا نوكس بلس ناف ابتاك مادام عباصالا

 مكح ىتاا ةيضقلا ىلع ةماعلا ةطورسشملا لاش دق و . ( ئطقلا ىف اذكه ةباستكلاب اهفاصتا

 امهنب قرفلاو . فصولا توم تاقوا عيمج ىف تاسلا ةرورضب وا تودثلا ةرورضب اهف

 اهف مكحملا ناف ىتامالا فالخم ةرورضلا ىف لخدم؛:تنضولل نوكي نا بح .لوالا نا

 عباصالا كرحتم بتاكل ك كلوقف هريغ ةلع ىلا دنتسي نا زوجيف هنقو ىف كاكفنالا عانتماب

 تشيل عباصالا ةكرح نال: بذاك ىناثلا ئندملبو قداص لوالا ىنء“ملاب اناك مادام ةرورضلاب

 ققحت طرش ىه ىتلا ةباتكلا ذا الثم روظلا تقو وهو هتناتك تقو ىف ناسنالل ةيرورض

 وع. ىذلا. ةييثلا كتاف“ تاقوالا نم ءىش ىف تالا تلات ةيروؤم كسلا رو ا
 ( ه2 ) ٍ « فاشك» ( ثلاث )



 ةيطرشلا را

 دبق ناو .٠ ةقلطم ةادتم ىمست اءاس وا اياحما لاصتالا قلطمي ايف تك ١ نا اهنال ماسقا
 راهنلافةعلاط سمشا|تناكنا انلوقك تناك ةبجوم ةيموزل ةادتم تيمس ايموزل هنوكب لاصتالا
 لاصتالا ديق ناو ٠ دوجوم للالاف ةعلاط سمشلا تناكنا سل انلوةك ةلاس وا دوجوم
 'قهان راماف اقطان ناسنالا ناكنا الوقك تناك ةبجوم ةقافتا ةاصتم تيمس انقافتا هتوكب

 نوكينا ةيموزالا ىف دبال هنا دعا ٠ قهان راماف اقطان ناسنالا ناكنا سبل انلوقك ةيلاس وا
 هس“ ”ىث انهه ةقالعلاب دوصقملاو ه هءلس وا لاصتالا كلذ بحوت' ةقالع اهقرط ناب

 زارتحا كلذ بجوت ديبقف الوا باحصتسالا كلذل اءجوم ناك ءاوس ىلاتلا مدقملا بحصتس

 نا انلوق ىف م ىلاتال ةلع مدقملا نوكي نا لوالا ءماسقا ةثلث ىلع ةقالعا| و ) هبجونال ام
 ادوجوم راهنلا ناك اذا الوق ىف م سكعلاب ىناثااو . دو>وم راهلاف ةعلاط سمشلا تناك
 راهنلا ناكنا انلوق ىف م ةدحاو ةلعل نيلولعم اهالك نوكي نا ثلاشنا و .ةعلاط سمشلاف

 حورشف اذكه سمشلا عولطل نالولعم ملاعلا ةءاضاو راهنلا دوجوناف ”ىمملاعلاف ادوجوم

 دو>ولا ىف ةعملا نا را_دعاب ةقالع ىلع ةلمتشم تناك ناو ا مناف تاقاشتالا اماَو ( ملا

 مدقملا ىلاتلا باحصتسال ةبجوم ريغ انف ةقالعلا نا الا نكم عا ابهنال ةلع نع هلدبال
 ارظن وا ةهادب :ىلاتلا كاكفنا عانتماب مكح مدقملا لقعلا ظحال اذا ىتح تايموزللا فالخم

 راهناا دوحو كاكفتا عانتماب مح راهنلا دو>ول ةلع سمشلا عولطزا لقعلا ظحال اذا الثم

 كاكفنالا عانتماب مكح ال ناسنالا ةيقطان دنع راما ةيقهان ظح ال اذا و سمشلا عولط دنع
 كلذ بجو" ةقالعل نيفرطلا نيب لاصتالا عوقوب ايف مكحام ةيموزللاف ةلممجابو ء امهنب

 هعوقؤالب وا نيفرطلا نيب لاصتالا عوقوب اهف مكحام ةيقافتالاو لاصتالا كلذ عوقو الب وا
 لوالا هجوتلا ىلعف اهرا.دعا ريغ نم وا كلذ ىضتقت ةقالع دوجو ريغ نم ىا ةقالعل ال

 ايف مكحم ىتا ىغ ةجوملا ةلصفنملاو + ىناثا هبجوتلا ىالخي ةيقافنالاو ةيموزالا عمتج ال
 ىعست و اعم ءافتثالاو ققحتلا ىف ىا اعم بذكلا و قدصلا ىف اما نيتيضقلا نيب ىفانتلاب

 قدصلاىف اًماو « ادرف نوكي نا اماو احوز ددعلا اذه نوكي نا اما انلوقك ةيقيقح ةادفنم

 مهج1 ةمئان ىضتقاو نادكللا لع -اننبعاتبلا نكع لب 'نذكلا افا نا ليغ نم ىا طقف
 نا دمع ناكل ىف ايا و. رع نوك نا نانو اع وعلا اذه نك نااانا انكوقك

 ارجشال *”ىثلا اذه نوكي نا اما انوقك وللا ةعنام ىمستو قدصلا ىف ايفان نا ريغ نم

 امهف اما ىفانتلا كلذ بلسب ايف كح ىتلا ىه ةيلاسلا ةادفنملاو ء ارحخال نوكي نااماو

 « اتاك نوكي نا اماو اناسنا ناونحلا اذه نوكي نا اما" سنا .انلوقةك ةيقيقح ىمست و اعم

 * اقطان نوكيوا اناسنا ديز نوكي نااما سبل انلوقك عما ةعئام ىمستو طقف قدصلاىف وا

 نوكي وا اناسنا اذه نوكي نا اما نسل انلوقك واخلا ةعنام ىمست و طقف بذكلا ىف وا
 ةيلاس وا تناك ةبجوم ولخلا ةعلام وا عمجا ةعنام وا تناك ةيقيةح اقلطم ةاصفنملا مث ه اسرف



 ما ا ةيطرمشلا

 نكي مف امرخآ ىلا فاضي كلذو دوجولاهيلا فاضينا طرسشلا مكح ذا مكح امهب قلعنيذللا
 هذهف رادلا هذه تلخد نا هتآرمال هلوقك ةلممعا ىف هيلع مكحلا فقوتل اها الا اطرش لوالا
 تن ناب كلملا ف ناطر تلا دعو ولف.انكمم ال 1 طش لالا ل خلاط قااط تناظ ا
 لوالا دجو وا كلملا ىف ادجوي. مل ناو ءازلا لزني هنا كش الف اهدوحو دنعادل ةحوكتما

 ناب لوالا نود كلملا ىف ىناثلا دجو نا و ءازملا كرا هنا كش الف ىناثلا نود كلملا ىف

 اندنعقلطتف ءازحلا لزني ةيناثلا رادلا تلخدف اهجوزت مث ىلوالا رادلا تلخدف جوزلا اهنابا

 ءازحلا لوز تقو ىفو قيلعتلا تقو ىف هيلا جاتحي : كلملاو نيطرشلا رخآ رادملا نال

 لوالا ناكول ذا كوالا ىلع رخ آلا طرش ١* سيش هنال قلطتال رفز دنعو « الف نيب اهف اماو

 اسماخ امسق مالسالا رخف ركذ و ء اذه هسكع اذكف قلطت ال ىناثلا نود كلملا ىف دجوب

 ةهالاعلا نإ امي اهسفن .ةمالعلا هنا: كبش الو: انزلا ف ناصح الاك ةمالاعلا يمه ىف اطرسش دا
 ةمالع هنا ىتعم اضحم اطرش ناصح الا ةبادهلا بحاص ىمس اذل و طرشلا ماسقا نم مهدنع

 ةلعلا ىنعم ىف وهف ةلع هضراعت مل نا طرسشلا نا لاَغ دق و . ةيببسلا وا ةيلعلا ىنعم اهبف سبل

 طرشاا وهف ايخارتم وا انراقم ناكناو بيسلا ىنعم ىف ناك اًهاس ناك ناف هتضراع ناو

 ىلع طرسشلا قالطا نا ىهاظلا نا معا حواتلا و حيضوتلا ىلا عجراف تش ناو ضحملا

 ةلعل ىف ”ىجنامو بيسلاىف صمام سانق ىلع زاحلاو .ةقيقحلا وا كارتشالا ليدس ىلع ىتاعملا هذه
 ٠ لاخلا ةقيق# معا هللاو

 درق وا جوز اما: ديلا وجيب طرشلا ةاداب ةردبصلا ةلخلا ع ةاسينلا دنا( يطا
 طرشلا عومم ىه ةيطرشلا اذه ىلعف ةلمجا ظفا ىف قبس دق و مهدنع ةيطرش ةل سيل
 ىلا ةيوسنم ةلم اهنا اماعقدصي اهناف هدحو ءازحلا ةامح ىلع ةيطرسشلا قلطن دقو ه ءازجلاو

 ةيكرملا ةيضقلا م نييقطنملا دنع و  لوطملا ةيشاح ىف ىلا لضافلا اذهب حرص طرشلا .
 ةيضفلا ظفل ىف كلذ حيضون ”ىجيو ام موكحم ىرخالا و اهيلع موكحم امهءدحا نيتيضق نم
 لها فالخم ىلاتلاو مدقملا نيب مهدنع ةيطرسثلا يف مكحلاف . فاقلا باب نم ءابنلا لصف ف

 ةيطرسشلاةاماف اريخ ناكنا ءازجلاف هل دبق طرسشلاو طقف ءازحلاىف مهدنع مكحلا ناف ةيبرعلا
 همرك آف ديز كءاحنا وحن ةيئاشن |ةيطرسشلا ةلمحاف ءاشنا ناكناو كمرك ١ ىتئجنا ون ةيربخ

 ةيطرشلا مث ٠ « نيسلا باب نم لادلا لصف ىف دانسالا ظفل ىف هقيق# قيس دق و لوطملا ىناك

 لوصح دنع نيّتلضقلا ىدحا لوصح تاس وا تدخلا نا اهنال نيمسق ىلع نييقطنملا دنع

 . ةلصتملاف « ةاصفنف ىرخالا نع امهدحا لاصفا تبلس وا تبجوا نا 0 ةلصتق ىرخالا

 كل :| ه ةلاسلا و ىرخا ةيضق ققحت ةيضق ققحت لاصتاب ايف مكحب ىتلا ه ةبجوملا

 الثا كلذ قباطملا هلولدم نوكي نا لاصتالاب 006 نم دوصقملاو ه لامنالا كرذ بلس ابك
 ةثاث ةاصتملا مث . تايطرمشلا مزالت ىلع ءانب ىرخالاب ةاصفنملاو ةلصتملا نم لك في رع ضقتتي
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 طرشلا /ءاخ ٠

 ٠ ةيسس ريغ نه همدعل امزاتسم همدع درحم ال هدوحو هدو>و مزاتسي قالطلل بيس لوخدلا

 با.يبسالا دجو دقف طرشلا كلذ دجو اذاف هاوس هلع فقوّدب ضا بادملل قبب مل اهفو

 هنا هنم مهف ”ىضم تيبلاف سمشلا تعلط نا لبق اذاف طورشملا دجوف اهلك طورشلاو

 ىداعو ىلقع ىلا طرشلا دنسلا ديسلا مسق دقو ه ىهتنا اهعولط ىلع الا هّتاضا فقوت ال

 طرشلا اولاق ةيفنخلا نا معا« فاقلا باب نه مهلا لصف ىف ةمدقملا ظفل ىف ”ىجيو ىعرشو

 تدجو طرشلا دجو اذاف ةلعلا دوجو هنودب عاتي ام وهو ضخحم طرش ٠ برضا ةعبرا ىلع

 دوجو هيلع فقوتي ىتبق> اما وهو بوجولا نود طرشلا ىلا افاضم دوجولا ريصيف ةلعلا
 اماو حاكتتلل دوهشلاك الصا هنودب مكحلا حصي ال ىتح عرشلا مكحم وا عقاولا ىف 'ىثثلا

 تناف كتجوزت نا: لثم طرمشلا ةملكب اما هناف هنافرصت هيلع قلعتو فلكملا هربّتعي ىلعج

 ةأرملا لثم هيلع طربشلا ةلك ةلالد قيلعتلا ىلع مالكلا لد. ناب طرسشلا ةلك ةلالدب وا قلاط
 مكحلا بتر نا رابتعاب قلاط ىهف ةأرما تجوزت نا ىنعم ىف هنال قلاط اهجوزتا ىنلا
 ةلع. هضراعت ال ىذلا وهو ةلعلا ىنعم هبف طرشو «+ طرشلاك هب هل قيلعت صولا ىلع

 مكحلا ةفاضال ةحلاص ةلع. طرسشلا ضراعي مل اذا ىا هيلا فاضيف اهلا مكحلا فاضي نا حاصت

 تدجو اذا ام فالخم هيلع مكحلا فقوت ىف ةلعلا هباشي هنال طرسشلا ىلا فاضي مكحلاف اهلا
 قالط قلع الجر ناب موق دهش ولف فاخلاو هيدشلاب ذئنمح ةربع ال هناف ةحلاصلا ةلعاا ةقبقح

 عوقوب ىضاقلا ىضقو رادلا تلخد اهناب نورخاؤ رادلا لوخدب ةلوخبدملا ريغلا هنأ سما

 هادا ام جوزلل اوئمض مهدحو رادلا لوخد دوبش عجر ناف رهملا فضصن موزلو قالطلا

 ةطاصلا ةلعلا ةضراعم عي نع ملاسا| طرمشلا دوهش مهنال رهملا فصن نم ةأرملا ىلا
 نامضلاف اعيمح قيلعتلا ىا نيعلا دوهشو رادلا لوخد دوبش عجر اذاو اهأا مكحلا ةفاضالا

 هيلع ضرتعا ىذلا وهو ةيببسلا ىنعم هيف طرشو ه ةلعلا دوهش مهنال قيلعتلا دوهش ىلع

 ريغ رات لعاف لعف هلوصح دعب ىلسصح ىذلا ىا هيلا بو_سنم ريغ رات لعغاف لعف

 ضرتعي مل راتخلا لمف وهو قيلعتلا ذا ضحملا طرسشلا جرخف طرمشلاىلا لعفلا كلذ بوسنم
 اذا 6 ىه.طلب راتخم ريغ لعف طرشلا ىلع ضرتعا اذا ام جرخو سكعلاب .لب طرسشلا ىلع

 بابلا حتق اذا اك طرمشلاىلا ايوسن» راتلا ناك اذا ام جرخو فلتق ءاملا لاسف ريغلا قز قش

 اذا 5 نمضي اذلو ةلعلا ىنعم ىف لب ببسلا ىنعم ىف سبل هناف جرخف رئاطلا رش هجو ىلع
 راسم فلتلا ةلع وه ىذلا قابالا قيس امل لحلا ناف اندنع نمضي ال ريغلا دبع ديق لح

 قانالل طرش لخلاف ابنع رخأتب طرتشلاو:ةلعلا ةزوص ىلع مدقتن سبسلا ذا هل. سييسلاك
 اذه سلو دبعلا وهو رات لعاف لعف قابالا نيبو هنيب للخت نكلو هل اعنام ناك دقلا ذا

 للا اذه مدقت دقو بلا قبا ديقنا لحام لك نوكت نا مزابال ذا طرسشلا ىلا ابوسنم لعفلا

 نيطرشلالوا وهو امكح ال ىنعمو اهنا ىا ازاجم طرشو ه بابسالا مكحىف وهف ىقابالا ىلع
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 صالا وه و .ةلعلا نم مسق ىلع قلطي ءامكملا حالطصا ىفو « ةلعلا و كلا لمشي اذهف

 كلذ دوخو نوك.الو' ا كلذل لحما ريغلا هنع جراخلا * ىلا هيلع فوقوملا ىدوحولا

 عناملا عاشرا وسلا ا 'ىثلا هيلع فوقوملا مودعملا و اضيا ةلا ىجبسو هلجال الو ةنم ىلا

 '”ىبثلا كلذ هيلع فوقوملا ؛ىثلا نع جراخلا وه نييلوصالاو ءاهقفلا حالطصا ىفو . همدعو

 حالطصا اذهو ىدوعسملا بادا حرش ىف اذك ةولصلا ىلا ةيسنلابةراهطلاك هدوجوىف رثؤملا ريغلا

 نيملكتملا حالطصاىف طرمشلا ةفلاخلاو ةقفاوملا موهفم لصفىف مولتلا ف لاق ٠ اضيا نيماكتملا

 جرخ فقوتلا ديقبف ىهتنا هيف ارثؤم الو 'ىثلا ىف الخاد نوكيال و 'ىثثلا هيلع فقوتبام
 هءاع ”ىشلا كلذل فقون ريغ نم هيلا ضفمو '”ىثلا ىلا قيرط بسلاذا ةمالعلا وبيلا

 نوكي ال مهلوقف ٠ هيلع هل فقون الو هيف ريثأت ريغ نه 'ىثلا دوجو ىلع ةلاد ةمالعلاو
 ىنعم و ةرثؤم نع بوحول ةلعلا نع زارتحا ريخالا ديقلاو ن 0 ءززارتحا الخاد

 داجالاال رخآ ألا ”ىشاا ىف بيرقلا هسنجوا هعون بسحب هايا عراشلا رابتعا وه انهه ىبئأتنا
 ءوضولاك هيلع بترتبالو *ىشثلا هيلع فقوتب جزاخ سما طرسلاف ةلمحابو ه ةيلقعلا للعلا ىف اك

 ٠ هبوجوال مكحلا دوجو هبقلعتب طرشلاف هيلع بترتيب ال و ةولصلا دوجو هيلع فقوتي هناف
 مزاي الو هنود طورشملا دجوب ام طرشلا ىلازغلا لاق ىنازاتفتلل هتيشاح و ىدضعلا ىفو

 كلذ ناب بيحاو ٠ طورشملاب طرشلا فرع هنال رود هنا هيلع در واو + هدنع دجوب نا

 طورشملا ةققح .:روصت نا رهاظو هنودب ”ىشلا كلذ دجون الام ”ىثاا طرش 00 ةباثع

 هناذىال ا رثؤأا هياع تقوّام طرتشلا ىدم الا لاقو + كلذ لقعتىف هيلا جاتحم

 يتلا رمأب فون ةرورض سسا| سفن لكش هنكل تيسا| بيسو بيلا ءزج جرف

 ىئغم ةشه لع“ ىثلا تاذ :فقوت الاو ةرامعلا ىف ةشقانم هنا ءافخ الو هاذ ققحن ىلع

 صا ىنن هق مزاتس ام وه لاش نا هفن رعت ىف نافل ليق ٠ ىرورض هنود دجوي. ال هنا

 ىنعملا مهل ىلع فقوتي طرشلاو بيسلا نين قرفلاو .« بيساا جرخديف ةيسسأا ةهج ىلعال

 مازلتسا و ءاضفالا و نم انل ا: ونح زيمملا ىنعملاو ءافلا ىف هلع ”ىشلا فيرعت هيفف امهندب زيمملا

 هوثلا طّرش لاقت نا ىلؤالا و ءاطرتتلا نوذ .كضسلاقادجوب كح دوسوال هردأا

 دوهشلاكو اها ةلاقلا لاقتسا و ةولضلل ءوضولاك هدو>و ال ”ىثلا كلذ ةح هلع فقوّشسام

 هلل ةويلاكف ىل_ةءلا'اما «ىوغل و ىداعو ىعرشو ىلقع ىلا طرشلا مسقنيو ٠ حاكنلل
 ناف ةولصلل ةراهطلاكف ىعرشلا اماو «ةويحي الا دجوبال ملعلا ناب مكحم ىذلا وه لقعلاناف

 انوق لثش ىوغللا اماو + ةدالوال محرلاىف ةفطنلاكف ىداعلا اماو « كلذب احلا وه عرشلا

 كامو اذه اوءذو ةغللا لها ناف رادلا تلخد نا قلاط تنا انو نه رادلا تلخد نا

 طرعشاا مث ٠ ءاز+لا وه هب قلعملا رخآلا و طرشلا وه نا هيلع تلخد ام نا ىلع لديل

 نا دوصقملاو قااط تناف رادلا تاخد نا لاش اءلاف ةيبيسلا ىف هلامعتسا راص ىوغالا
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 صهاظ اذه و هروصت دنع ىجراللا صخشلا مادعنا مزلي ىلاثلا ىلعو لاح اذه و ةددعتم

 ةيلكلا ةقيقحلا الا ةيجراخلا هتيوه روصت دنع ديز نم لصحي الف كلذك ناكاذا و نالطبلا

 هريغ لمتحال ثيحم ةيجراملا ةيوملا كلتل تفشاكلا صاخلا ىنهذلا صخشتلا عم ديزل

 لخ ريرقتلا اذم و ٠ ةءجراألا ةيوهلل دوجولاىف نيابم نهذلا ىف لصاحلا صخشلا اذهو

 ةددعتم ناهذا ىف هنم ةاداحلا ةروصلا و ديزل ةيجراذلا ةروصلا نا وهو روهشملا لاكشالا

 نم ىهتنا تايئزج اهنا عم ةرثكتم روصلا كلت نم ةدحاو لك تناكف ةقداصتم اهلك

 ٠ ( ٠ حرمشلا

 لصف ىف ىم دقو ىتابسلا رهسلا وه ليقو . دوبللا نم عون ءابطالا دنع ( صوخشلا )
 + نانللا ناب انما لح ولا ءانلا

 2 ةلمهملا ءاطلا لصف -

 اذك ىزيمب ىريِج ندرك قيلعت و نامي ةغللا ىف ةلهملا ءارلا نوكس و حتفااب ( طرسشنلا )
 دشاب هتسباو واب هنآ و . لعف اي لوق نتسباو ىزيم طرش تاغللا زنكىفو ء حارصلا ىف
 ةيئايضلا دئاوفلا ةيسشاح ىف ميكحلا دبع ىولوملا لاق نكل ىهتنا لدعفان لوق لوصح

 نومضم لوصح قلعت ىلا حالطصالا ىف لَه همازتلا و ”ىثلا مازلا طريششلا سوماقلا ىف

 نم مهفف ىهتنا قيلعتلا ىلع ةلادلا فورا ىه طرشلا فورحو ه ىرخا لوم ةلج

 ىذلا 'ظفللا وه طرشاا نا. مهّتك ن٠ موهفملا و ةاحنال حالطصا ىنعم قيلعتلا نا اذه
 لعفلا ةيببسل نيلءفلا ىلع لخدت ةازاجلا مك مهلوق هيلع لدي طرشلا ةادا هيلع تلخد
 حرص دقو .٠ ءازج ةيناثا و اطرش ىلوالا ةلمخا ىمستو ىاثلا لعفلا ةيبسمو لوالا

 هياع لخدام ةا>حلا حالطصا ىف طرشلا نا ةفلاللا و ةقفاوملا موهفم لصف ىف حولتلا ىف

 ءاوس احراخ وا انهذ ىلاثلا ةسسمو لوالا ةيدس ىلع ةلادلا ةصوصخنلا تاودالا نم ”ىش

 راهنلا ناكنا لثم الواعم وا دوجوم راهنلاف ةءلاط سمشلا تناكنا لثم ءازحال ةلع ناك

 طرشلا ىا اذهو ٠ قلاط تناف رادلا تلخد نا لثم كلذ ريغ وا ةعلاطسمشلاف ادوجوم

 دنع مدعلا بجوبال طرشلاب قيلعتلا نولوش ثيح ه ةفينْلا نيب . عازبلا لح وه ىوحلا
 لصوتلادرجم ببسلاب محدوصقم لبق ءىهتنا هايا هباحاب نولوش ثيح .ةيعفاشلا نيبو . مدعلا
 ىنمتشت نا كلوق ىلا ىرتالا ةيئاعدالا ةمزالملا ىلا لوؤيف ءاعذا وأ و ملكتملا داقتعا ىف

 الو اجراخال هل ايقيقح اببس ماركآلا الو ماركالل ايقيقح ايبس سبل هيف ملا ناف كمرك ١
 ريصي ناكمي هنا ىنعي قالخالا مراكمل ًاراهظا امهنيب ةيسنلا كلت ربتعا ملكتملا نكل انهذ
 فرعلاىف « طرشلا مث . ىهتنا هدنع مارك الا بيس نانلا دنع ةناهالا بيس وه ىذلا مثلا
 اضيا ةفلاخلاو ةقفاوملا مومفم لصف ىف عولتلا ف اذك ثلا دوجو هيلع فقوتبام وه ماعلا



 ماا ْ ضصخشلا

 :.ةلفف ذ نك اهر قاب مسق ركد ٠ هصح ته وزا .جراخ تسا دبقوح » .

 صخشتلا و هريُع و ىلكلا ثحب ةمتاخ ىف ىوتهكلا نسح ىولوملل سلا حرش ىف اذكه
 م1 رع طف عندو ثيحم نمل نورك لوألا ١ تيدسم ىلع كارتشالاب قلطي وهو نيعتلا وه

 ىهذلا دوجولا وح نه لدصخحن وهو نيرثثك نب كارتسشالا عانتما هلصاح و نب ريدك ناب

 نه امهلباش امو قاطنالاو لمعا:نال ةيتهذ ةرود اهنا .ثيح نم ةينهذلا ةروصلا قحليو

 نود كاردالا فالتخ ال وه امنا ةّيزحلا و ةيلكلاب فالتخالا و نابعالا نود روصلا ناش
 هيف لصحو لقعلاب كردا اذاو ايثزج ناك اهيف لصح و ساوحلاب كردا اذا *ىثلاف كردملا

 ”ىشا'اللا ةيلك هلنم رهظي ىقزحلاو ىلكلا فيرعت ىف هورك ذام نا هيلع لدن و الك ناك

 نوكىناثلاو . هنع عنمت اهسفناو ةكرششاا ضرف نع عال تاموهفملا هذه روصت ناف هوم و

 دوجولابىا ىحراألا دوجولاب لص وهو ريغلا نع زايتمالا هلصاحو هادع ام ازاتمم 'ىثلا

 ةنيعتم هنيعام ةقيقح و دوجولا ةدحو ريدقت ىلع ىلاعت بجاولا ةقيقح وه ىذلا قيقحلا

 دوجولا نا ىحراذلا دودحولاب زايتمالا لوص# داربالو دوجولا ددعت ريدقت ىلع اهسفنم

 هادع امج ازاتم دوجولاب ريصي ”ىنثلا نا هب داري لب اصخش .عومجملا ريصيف ”ىنثلا ىلا مضْنس

 نه لصحي نيلئامتملا نيضرعلا زيا ناب هيلع هبني نا نكمو ه راث آلا ردصم هب ريصي هنا اك
 . نيتداملا ىف اهدوجو نم لصح نيتلئامتملا نيتدوصلا زيا اذكو نيعوضوملا ىف اهدوجو
 اهسفنىف ةروصلا دوجوو عوضوملا ف هدوجو هنيعب وه هسفنىف ضرعلا دوجو نا.ررّقت امل
 هتتصوصخ و هندحو و هثنعت “؛ىشلا ةيوه ىلاثلا لعملا لاق و . هنيعب ةداملا ىق اهدوحو وه

 ةيئيح اهنيعب ىه ادوجوم ريصي اسم ىتلا ةيثيخلا نا ىنعي ةدحاو اهلكدهل درفتملا هدوجو و
 صخشتلاهبامو ةرياغته تاموهفذ٠ ةدحولاو صخشتلاو دوجولاف ادحاوو اصخشم ريصن اه.

 ىرابتعا سما نيينعملا الكب صخشتلا نا رهظف دحاو سما ةدحولا هبام و دوجولا هبام و

 ىلعو ىرابشعا صا وه ىذلا ىنهذلا دوحولا وحن وه لوالا ىنعملا لع صخشتلاا هءام و

 ءاملعلاروهمح بهذم نكل . لمأتف هسفنب دوجوموه ىذلا قيقا دوجولا وه ىناث ا ىنعملا
 حوش ةيشاح ىف دهاز ازرم قق> اذكه جراخلا ىف دوجوم وه ىئدوجو سما نيعتلا نا

  دوجوم نما نيعتلا نا .نوعدب ءامكملا ناد ىلغفل عازنلا فقاوملا حراش لاقو + فقاوملا

 سبل هنا:نوعدب نوماكتملاو طقف نهذلا ىف اهنع زاتم و جرالا بسحب ةيهاملا نيع هنا ىلع

 بلطي ثحبلا مام و امهنب ةافاثم ال و هيف اهبلا امضتم .جراخلا ىف ةيهاملا ىلع ادئاز ادوجوم

 زايتمالاديفب امع ةرابع 'ىثلا صخشت مولعلا يس حرشف ىونبكلا نسح ىولوملا لاق ) هنم
 امزح وا الك ناك ءاوس هادعامع زان هبو هب ضورعم هنا'ثيتح نه هب ضورعملا ”ىثلل

 ' اما هنال نادهذالا نم نهذ ىف لصحال ىحراخلا صخشلا نا معا مث * اينهذ وا ايجراخ

 ةئكما ىف ىحراخلا دحاواا صخشلا ددعت مزلب لوالا ىلعو الوا جراخلا ىف ابقاب نوكي نا



 صخشلا خ7

 ىلع مه دنع قلطي رمقلا نا 5 بهذلا ىلدع قلطت ايميكلا باح دنعو ٠ ءافلا باب نم
 حالطصا رد باتفا تاغللا فشكىف و.« هناحبس قحلا ىا رونلا ىه ةفوصلا دنعو . ةضفلا
 *هلزاع سفنو تسا باتقا .”هلزتمي ندب رد حور هكاريز تسا حورزا تيانك ناكلاس
 رون نبا هك دنادب دن باتهام لثم ىرون كلاس نوج هكدنا هتفك ببس نيزاو باتهام
 جوربلا ةرتاد ىه ةنسمشلا ةرئادلاو سمشلا ىرجمو سمذلا ةقلرطو .٠ ىهتنا تسا حور

 « لادلا باب نه ءارلا لصف ىف قيس دقو

 مه ةلمهملا داصلا لصف -

 صخشالاو صو>شلاو صاخشالا ]١[ .ندبلاك ةمحعملا ءاخلانوكسو حتفلاب ) صضخشلا (

 ى ةيصخشلاو . نيعملا صخشملا درفالاوه ءاملعلا فرع. ىفو ٠ بهذملا ىف اذك عملا

 صخشلا نا مل-ءا . ةمجعملا ءالا باب نه داصلا لصف ىف قيس دقو ةصوصخملا ةضقلا

 نوكي هدييقتو ضزاعلاو تاصخشتلل ةضورعملا ةيهاملا نع.ةرابع نييقطنملا حالطصا ىف
 ةقيقح ْنيع ةيلكلا ةيهاملاف ظودلملا نود طقف ظاحللا ىف راتعالا اءاو امنع احراخ

 اهدحا سفن ىف ما لخدب نا نود نم طقف ظاحالا ىف امهنب رياغنلا امتاو صاخشالا
 ةرابع مهدنع صخشلاف نيمدقتملا دنع اماو نيققحلا نم نرخأتملا دنع اذهو رخآ آلا نود
 ىلا رظنلاب ذخؤت دق ٠ ةيلكلا ةعيبطلا نا ليصفتااو « ديبقتلا نود ديقلا عم ةيهاملا نع
 قطانللا ىلا ةيسنلاب ذخا اذا ناودلا الثم لوصفلا ىلا ةبسنلاب سانحالاك اهل ةاصحم روما

 نوكت :قطانلا فن طوشب ذخإ اذاو طلخا بم ةيترملا هذه مستو اعونو ةطواخم .ىمسب
 دخا اذاو ةيرعتلا ةيترمم ةمرملا هذهىمستو ةارعمو ةدر< ىمسنو لوالا ىلع ةلو# ةدام

 00! راو ةقاطم يس ود ني طردك الق ؟يكاط ربو ال ا ”ىشاطترش ال
 صخشتى ا رظنلاب ناسنالاك ةاصحملا ريغلا ضراوعلا ىلا رظنلاب ذخؤت دقو. قالطالا ةيتىم
 اهف رؤصتن ةطواخم نوك الثم ضاخلا صخشتاا عم تذخا اذا ناسنالا ةعيبطف الثم ديز
 اهتيناثو ه درفلاب ىمسي اذهو نيلخاد امن الكديقلاو ديبقتلا نوك اميدحا , عب رالا بتازملا
 ظوحيبلملا نم ءرج ليم نإ نود: نم طقق طابا. ىف ديشلا اماو نيراخ امهكنوك
 لخاو ديقلاف نيم دقتمملا دنع اماو نيرخأتملا نم نيققحلا دنع صخشلاب ىمسملا وه اذهو
 ىمسملاوه اذهو احراخ ديقلاو الخاذ دسقتلا نوكي نا اهتلاثو « دسقتلا نود ظاحالا ىف

 هلرابتعا ال امم مسقلا اذهو اجراخ دييقتلا و الخاد ديقلا نوكي نا اهتعبارو . مهدنع ةصحلاب
 ء ىبرافاا رعشلاب.اهوطبض مهضعب و مساب هومسي مل اذهلو مهدنع
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 ( هححصمل ) هناذ ىف لمعتسا مث ديعب نم هارت ناسنالا داوس لصالا ىف صخشلا ]١[



 مو نسمشلا

 نوكي دق « دادتمالا اذهو . هيلا راشملا ىلا ىبّتملا ريشملا نم ذخ. آلا موهوملا دادتمالا وهو
 قطن[ اطخ :تمسرف هيلا ,راشملا وحن تكرخلو رييتملان م تنس رسلان العتاد
 ىلع ةفرط وه ىذلا طخلا قبطي ايحطس ادادتما نوكيدقو « هيلا راشملا نم ةطّقن ىلع هفرط
 طخ ىلع هفرط قبطنا احطس ممرف ريشملا نم جرخ اطخ نأكف هيلا راثملا طخلا كلذ
 ملا نم حطسل ىلع هفرط وه ىذلا حطسلا قبطنم ايمسج ادادتما نوكي دقو ه هيلا راشملا

 « هيلا راشملا حطس ىلع هفرط قبطنا اممج مسرف ريشملا نه جرخ احطس نأكف هيلا راثملا

 نوك .ىضتفت ال اهنا ىف اهك !رتشا:دعب هذهبوا, كانه وا انه هنا, سحاب“ ىلا نيصت تلاثلا
 صهوجلاب الوا .اةلعتب نا بجنال ىلاثلاو لوالا ناب قرتفتو تاذلاب اسوسحم تاذلاب هيلا راشملا

 هجوتب ناب الا الوا هيلا راشملاب ناقلعتبال امهنال ىهوجلاب ايناثو ضرعلاب الوا ناقلعَس امرلب

 كلاثلاو هل عبات وه ام اذكو هجوتلا كلذ لبق ضرعلاو ىهوهلا نم لكف الوا هبلا ريشملا
 ناب هجوتلا نكل ريشملا هجوتل اعبات ناكن او هناف ضرعلاب ايناثو ىهوجلاب الوا قلعتب نا بحب

 ةيشاحىف دهاز ازرم ركذ اذكه تاذلاب ناكم هلام الا الوا قلعتبال كانه وا انه هيلا راشملا

 ناهربو ليلد ىلا هتابثا جاتحي مكح ىلع قلطت دقو ه ةماعلا رومالا ةهدقم ىف فقاوملا حرش
 ءاهاا لصف ىف 'ىجب م ليلد ىلا هنايثا جاتحي الام ىنعمب هيننتلا ِهِباَهَو تاكاحلا ىف عقو اك

 مالكلا قانس ريغ نم ىنعملا ىلع ظفالا ةلالد نييلوصالا دنع ةراشالاو ه نونلا باب نم

 هلوق ىنأ فورعملاب نمتودكو نهقزر هل دولوملا ىلعو وحن اضيا باطلا ىوحفب ىمسو هل
 كانه 'ىحب م ةقفاوملا موهفم ماسقانم ىهو « بالل تشب بسناا ناىلا ةراشا هل ىلاغت

 مالكب نايتالاب اهورسف عيدبلا لهاو ٠ نونلا باب نم داصلا لصف ىف اضيا صنلا ظفاىفو

 ناب عبصالا ىبا نبا امهنب قرف نكل هنيعب رصقلا زاجا وه اذهو ةج ناعم ىذ ليلق
 مدقتام اب دارا هنا هنم لعف مازتلا وا ندضت اما ةراشالا ةلالدو ةيقباطم ةلالد زاجالا
 ناقتالا نم دافتسي اذكه باطخلا ىوحفب ةأمسملا ةراشالا اهب دارا ىا موهفملا ماسقا نم

 ىف ق.س دق ةراشالا العدو زاجالا موهفملا و قوطنملا عون و موهفملاو قوطنملا عون ىف

 لماشلا معالا ىنعملا ف لمعتسيام اريثك حيرصلاب لباقت مل اذا ةراشالا مث . ةمدقملا
 نايب.ىف اذك اذك ىلا راشا لاق اذه ىلعف ىناعملا لع فيرعت ىف لوطملا اج ىف م عرصلل
 نم ءارلا لصف ىف ةراشالا ءامما و ٠ قبس اهف هب احرصم هيلا راشملا ناك ناو كولسلا لع

 ظ * نيسلا باب
 م[ ةلمهملا نيسلا لصف -

 ىورك مرج هلا ةئيهلا لقا اهقرعو بايقا ةغالا ف ميلا نوكس و حتفلاب ) سمشلا (

 نث هرطق ىواسي ثيح هيفب قرف» زكرملا جراخلا مرج ىف زوكسم تاذلاب ريئتسم تمصم
 فاكلا لصف ىف كلفلا ظفل ىف هحيضوت ”ىجي و هيحطسب اهحطبس سامي و زكرملا جراخلا



 : ةراشالا ٠ تاروهشملا ا ع

 قافتالاب رفكيال هدحاج نا ىلع ةمئالا سمش صنو ٠ رفكيال مهنه ىناثلا قيرفلا دنعو
 , ىاسحخلا جورش ضعءب ىف اذك ماكحالا ىف فالتخالا رثا رهظيال اذه ىلعو

 ةققلا تاندتقلا نب ونال( قرت اان ىف ءايلملا ىرم قا( تاروهشملا)
 ىرعلا لبناسنالا دارفا عيمحامب فرتعي ةيضق الذا قيقا قارغتسالا ساناب دوصقملا سيلو

 لقعلا اهب مكحب ىا ةيئيحلا رابتعا نه دب الو كلذ ريغوا ةعانصوا ةدلب وا مبلقا وا نرق نم
 ٠ تاينظاا ماسقا نهاهنوكل اهجورخ لاش وا تايلوالا جرخيل سانلا ىارتعا لجال

 رابتعاب تاروهشملا نمو رابتعاب تايلوالا نم ايابضقلا ضعب نوكي نا زوجي هاب لوقلاو
 لدا ىليقام دا سف رهظف رائتعاب ةينظو رادتعاب ةينيق ةيضق نوكت نا .نكمال هنال هأبعيال
 مزاتسي هنا ىلع ةياواوا نيش عقاولا ىف تناك ناو ةءلسموا ةروهثم اياضآ نه بكسم سايق

 « ةيسمشلا حرش ةيشاح ىف مكلا دبع ىولوملا ققح اذكه سمخلا تاءانصلا لخادت
 سائلا عيمج هب فرتعا ام روهثملا ف تاروهثملا ىبطلا ةيسشاح ىناولطا قداصلاىفو

 انلوقك ةياج ةقح اهنوكل ء اما . مهريغ نموا ةعانصلا لها نم ةعامحوا مهروهمحوا '
 اقلطم ةروهثم نوكتف ىلج ديش هايا !هتفلاخ عم ىلا قحال ةسانم وا ناعمتملال نادضلا
 وه اهف لب ا ةلطمال قح وهو هّْيش مكح ءىثلا مكح انلوقك ديلا كلذ عم اقحو
 هيضتشف املوا ء« نسح لدعلاو حبق للا انل وةك ةماع ةحلصم ىلع هلاتش الوا « هل هش

 ءافعضلا ةاعارم ان وقك ةقرلاك مهعابط ىف املوا «ناعجش انناطلس ركسع انلوةكءارقتسالا

 حبذحسقك مهل عفن ريغنم مهتاداع نم هنا املوا مومذم ةروعلا فشك اناوقك ةيمحاو ةدوم
 موق لكلو .اهربغو ةيعرشلا روم الك بادآو عّئارش نموا دنهلا لها دنع تاناونحلا

 مم اعانص بسحب تاروهثم اضيا ةعانص لها لكلو مهتاداعو مهادا بسحب تاروهثم

 تاروهشم ىمست مهروهجو سانلاةفاك تاروهثم نا م ةدودحو ةصاخ تار واهتم قعلتلا
 ةيلوا لب ةينبش نوكت نا زاج تاروهثملاو ٠ ةينيق نك مل نا ةدومت ءارا و ةماد ةقلظم

 نا الا تايلوالاب سيتلي. ثيحملا هنرهش غلبت امبر كلدك نوكي الامو نيتفاتخم نيتهجم نكل
 نوكيا دقو ةفداسم نوك دنبف نغو كاروهتلا نود تا ءاوالاب م ك# هسفنو ىلخ اذا لقغلا

 ةينيق نوكت الامي تاروهثملا مسا صتخم امبرو ٠ ةئبلا ةقداص 8 :اف تايلوالا فالخم ةبذاك
 1 لوقلا اذه لب ةرهثلا درج ىلع ا لوقلا م ا
 نادر رهسالا لئاثلا ان وتكى ارا ىذا كازوهشم قيسلو ةقيقملا تاروهنملا ا لع
 ٠ ىهتنا املاظ ناك ولو

 ٠ ناعم ةثلث ةراش اللو ةبسح ةراشاو ةلقع ةراشا نامسق صو ىميد» اذني ةراشالا )

 ردصملاب لصاحلا ىنعملا ىناثلا ٠ سحلاب ؛ىشلا نييعت ىا لعف وه ىذلا ىردصملا ىنعملا لوالا



 ريبس روبقملا نيعلا "قة ركشلا

 رعشي لف هنا هيلع قدصي خلا هللا منا ام عي دبعلا فرص نال ىفزعلا نم معا ىوغللا
 نوكي كاذك ىلاعت هلل نوكي 6 ىوغللا نال ىتخ ال مك سكمس الو ماعنالا بيس مالا مظعتب
 هلل ان صتخم هتاف فرعا فالس هللا ركشي مل سانلا ركشي مل نم مالسلا هيلع لاق:هريغل
 « ىنعال اك ىفرعلا ركشلاو ىفرعلا دما نيب لاخلا اذكو ىلاعت

 هاش ركشلا ءاداىف هعسو لذالا وه لقو « ركشلا نع هز# ىرب نم )/ نوكشلا (

 روكشلاو ءاخرلا ىلع ركشي نه ركاشلا لدقو . المعو افارتعاو اداقتعا هحراوجو ةئاساو

 عملا ىلع نكشي نم روكشلاو: ماظنلا ىلع :ركشي نم ركاشلا لبقو « ءالبلا لع ركشي نم

 ظ ٠ ىناجرجلاف اذك
 نسلا كام خونلا لصف ىف ةنسلا ظفل ىف قبس دقو هام ءاهلا نوكسلو حتفلاب (رضتلا)

 « ىحالطصالاو ىطسولاو قيةْلاو ىرمقلاو ىدمشلا رهشلا نم هماسقا نايس عم

 ءادتشبالا ىف ىا لصالا ىف داح آلا نم ناك ربخ مما عرشلا لها دعا روهشلا )
 بذكلا ىلع مهؤطاونتروصتبال ةعاجج هتورىتح ىناثلا نرقلاىف رشننا مث لوالا نرقلاوهو
 دحاو هيوري ىذلا ربا وه داح آلا نم دوصقملاو ٠ لوالا نرقلا دعب رتاوتل اك نوكيف
 اددعت» يملا ناك ناب داحا ريخ هنوبك نع ج رالف هنق ددعال ةريع ال !دعاصف نآنثا وا
 ضعب ىف اذ لو.قاان ءاملعلا هوقاتام وه ليقو « راهتشالاو رتاوتلا ةجرد غاب مل نا دعب

 نينثانم رثكاب ةروصديناساو قرطولام روهثملا هحرشو ةبخلاح رشف «ىاسحلاحورش
 «ىاهقفلانم ةعامح ىارىلع ضفتسملاب ىنسو رئاوتملا طورش عمت ملام ادعاصف ةثلثلا ىا

 ٠ كلذ نه معا روهثملاو ءاوس هلاهتناو هلادتبا ىف نوكي ضيفتسملاناب امهنيب رباغ نه مهنمو
 ركب ونل لاق اذاو هددع رابتعا نودب .لوبقلاب ةمالا هتقلتام ضيفتسملا نا لاق نم مهنمو
 رهتشاام ىلع قلطي كاذك مام ىلعقلطي اك روهنملا مث . دحاو ىنعب رئاوتملاو وه ىفرصلا

 ىفو « ىهتنا الصا دانسا هل دجوبال امو ادعاصف دحاو دانسا هلام لمتشف ةنسلالا ىلع
 مسرلاو ةيبرعلا قفاوو رتاوتملا و غاب ملو هدنس حصام ةروهثملا ةأرقلا ناقتالا
 فلتخا ( ةدئاف ) ىهتنا ذاوشلا نه الو طلغلا نم هودسعي يلف ءارقلا دنع رهتشاو

 ركبوباو ٠ نظلا الا ديشب الف دحاولا ريم قحلم هلا ىلع ىنفاشلا باحا ضعبف روهثملا ىف
 نكل نيقبلا ملع هب تيثيف رتاوتملا ل هنا ىلع ةفينح ىلا باصحا نم ةعاججو صاصخلا

 هنا ىلع ةفينح ىلا باتا نم نانا ن ىسعو «٠ ةرورضلا قيرطب ال لالدتسالا قيرطن

 ةدايزلا تزاج ىتح دحاولا ربخ قوف رتاوتملا نود ناكف نيش ع ال ةنئامط ص بجوب

 لصاح رشنلا ونا لاق « نيرخأتملا ةماعو دير ىلا ىذاق مامالا زايتخا وهو باتكلا ىلع هب
 هدحاج رف كب ةدفينح ىبا باحصا نم لوالا قيرفلا دف رافكالا ىلا عجار فالتخالا
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 ركشلا ٠ ءريعشلا هروعشلا مل

 ١١] 2و كح لذهو تانتارغ نها ةىفلا كاددا وهن ندعي ( روعشلا )
 ثيحم كلذ ىتب اذاف رودت كلذل لبق فوقولا لصح اذاف ىنعملا ىلا سفنلا لودو بتارم

 ركاذ نادجولا كلذلو ركذت باطلا كلذلو هظفح لبق كلذ هنكما هعاجرتسا داراول

 ىراضيبلا ةيشاخ ىحافخلا ىو ٠ ىهاوجلا رحب ىف اذكر كذلاكناسنالا صاوخ نم رك ذتلاو
 ىا ساسحالا روعشلا ةيآلا نورعشي امو مهسفنا الا نوعدخ امو ىلاعت هلوق ريسفت ىف

 . امهنب كرتشم هلا بغارلا حرصو . علا ىنعع نوكي دقو « ىهاظلا سحلاب كاردالا

 نعاشملاو « ةيف ع هقيقح هيف هنرهشل راص هنم زاجم كاذو اذه هلصا نا ىلا مهضعل بهذو

 نونلا لصف ىف نهذلا ظفل ىف ىمدقو ىهتنا هرئاعشو جحلا كسانك رخا ناغم اهلو ساوحلا

 ىوقأ١ عيمح لب امث الا و سفنلا ىا ةكاردلا ىوقلا ىه ىعاشملا نا ةمجعملا لاذلا باب نم
 « ةلفاسلاو ةيلاعلا

 لاقللا طققلاف قوبالقو ليلرخ ةتبس نزوي لع. قلطب دقو وج ميقلاب ( ةريعشلا )

 بدي علا ميظعتت رعشي لس عفوه اقرعو دا وه ةغل فاكلا نوكسو ملا ( ركشلا )

 لالخاو .لامكلا تافصب هفاصتاب داقتعالا ىتعا بلقلا لغف اما « لعفلا كلذو ء امعنم هنوك
 ٠ كلذ ىلع ةلاد لاعفاب نايتالا وهو-حراوج+لا لعفوا « هيلعلدب ام ركذ ىنعا ناسللا لعفوا
 هلباق# هيلع منيو هتعاط لوش دبعلا ىلع ىب نادبعال هللا ركشو ىلاعت هلل دبعلا ركش اذهو

 ما ام عيج دمبعلا قرص افرع ركشلاو *# ىتاجر جلا تاتش رعت ىف اذكه هدادع ناب هم كو

 ىلا رظن ١ هفرصك هلجال ءاطعاو هل .قلسخ ام ىلا اهريغو رصبلاو عمسلا نم هيلع هللا

 0 ردو« هبانهم نع باتتحالاو هنأ منش م نع ىنيام ىقلت ام لل عمسلاو هتاعوئصم ةعلاطم

 مومه زا دوب ايالبو بياصمرد رتشبب لا لها ركش دروا م مه دزه ةفك رد فئاخ

 ىداشو متزا دنرادن ىداشو مغ زا ربخ هكدنشاب ىوق اجنبا زا دنشاب ىضار هك مومتو

 هنم معا دما نا نيب وغللا دما وركشلا نيب قرفلا مث ٠ ىهتنا دننادازآ تحارو تنحمو

 دخلا نم معا ركشلاو ظقف ةمغنلا ركشلا قلعتمو اهريغو ةمعنلا هقلعتم ناف قلعتملا راشعاب

 ظقف ناسللا وه دمخا درومو ناكرالاو نانْلاو ناسالا ركشلا دروه ناف دروملا راتعاب

 ٠ معا حدملا ناكءاوس حدملاو ركشلا نيب لاخلا اذكو هجو نم صوصخو موم امهني ناكف

 نيب لاحلا اذكو ىفرعلا دمخلا نيبو ىوغالا دما نيب لاحلا اذكو هل افدارم وا دبا نم

 دافتس اذكه تفرع م نافدارتم ىفرع'ا داو ىؤالا ركشلاو ىوغالا دملاو ىفرعلا ركشلا

 شلال لوقا فرملاو ىوخالا ركشلا نب ,قافلا اماو . ةيشاوحو علاطملا حرش نه



 4 رعشلا ٠ ىعاشلا

 رصقا هنال ايسادسوا ناك ايعابر وزجملاوهو لمرلا ىناثلا ء سنخجلا كلذ نم نوكي ام منا
 وهو زجرلا ثلاثلا ٠ ةديصق اضيا اذه ىمسي دقو فاوطلا ىف لمرلاب هبثف لوالا نع
 هفورح ةلقو هلازحا براقتا كلذ ىمس عيرسلاو زجرلا روطغبك ءازجا ةئلث ىلع ناكام
 ءاخام تك او كوبملا وجو فقل عبارلا هزاع ءااهب رتعي ءادل فعض اهشم ىف ىتلا ةقانلاب اهنشن
 ىلع بلاغلا ناك اذا ارعاش لمارلا ىعدب امتاو دأب الا نم ءاملا ءاقتساو نايبصلا صيقرت 2

 ىهتنا ازجار ىمس زجرلا هياع بلاغغلا ناك ناف نيلوالا نيمسقلا ىنعا ةدمصقلا هرعش

 اذك تسا عارصم ود تدب و دشارن رك تدب كيب زا رعش هكدنلا رب رثك ١ © ةدئاف ) همالك

 سفنلل لصحم تامدقم نه بكرملا سأبقلا وه نييقلمتملا دنع رعمللاو « قبس ضو ف ١
 سفنلا طسنت ةلايس ةداس ةيتوقاب رمل لبق اذا م ايرعش اسايق ىمسو طسلاوا ضقلا انه
 سابق وهليقام ىنعم اذهو سفالا بيغرت هنن ضرغلاو ءضيقنت ةعوهم ةرص لسعلا لبقولو

 ةوحال ىربفلا سابقلا بحاصو « ةيرعش اناضق ىمست تالسخلاو تاليكلا نم فلؤ»

 ٠ ىجوغاسيا ىلع ديسلا ةيثاحو علاطملا حرش ىف اذك !ىعاش

 دنعو روك ذملا نوزوملا مالكلا ىا رعشلاب ملكتب نم ةيبرعلا لها دنع ( ىعاشلا 0(
 نويلهاج « تاقيط ىلءبرعلا ءارعش اولاق « امهتف عدقو ىرعشلاس ايلا ماكتب نم نيقطنملا

 ةيلهاحلا.ىف رعشلا لاق نم مرضا ىا وهو نومرضخم « ريهزو ةفرطو سيقلا ”ى ضاك

 ىلع نوئدحلا هقلطاو نيتلود كردا نم لكل لاقي دقو ٠ ناسحو ديبلكم الس الا كردا مث

 طرتشي ملو ةيك هل تسلو لَسَو هيلع هللا ىلد ىنل اةويح كرداو ةيلهاجلا كردا نم لك

 نومدقتمو ء ةمحعملا ءاخلا با نم ميلا لصف ىف ىم دقو ةبحصلا ىنأ ةغللا لها ضعب

 مهو نودلومو + قدزرفلاو ري رك ا ردص ىف اوناك نيذلا مهو نويمالس الا لاّقبو
 ت2 نكوززخاوو 0 0 ىباك ره ديعلا ند 0 نوطحتو . اشبال

 ليقف نيثدحلا ىف فلتخاو ٠ قات الاب نيممالسالاو نيمرضخملاو نييلهاملاب لدتسي اك

 مهرعشل دهثتسإ ال لبقو + هوذح اذح نمو ىرشخزلا هراتخاو اًقلطعم مهرعشب دهشتسيال

 اذه ةياردلل هيف لخدمالو ةياورلا ىوس هيف .عاسمال هنأ فرعل مو ىوارلا ةلزنع مىلعج آلا

 اوشم مهل ءاضا املك هلوق ريسفت ىف ىواضتلا ىتاوكيلا هريغو ىجا فلا ىف ام ةصالخ

 هب "آلا هيف

 ةيعيطلا تيانملل فلاخم دئاز رءش دئازلارعشلاو ه ىو٠ نوكسلاف لإ ( رعشلا (

 تبني رعش بلقحملا رعشلاو ٠ نيعلا ىلبامم بيرق نوكب لب رافشالا عضو. ريع هتبنم نوكي نب
 ةيرعشلا قورعلاو ٠ نيعلا لخأد ىلا اءلقنم هسأر نوكيو رافشالا عضوم دنع نفجلا ىف
 ٠ صهاوجلا رحب ىف اذك دكلا بدحم نه تش' رعشلاكقاقد قورع



 روحب نم رحب ىفاعقاو انوزوم نوكي امهيف دمت قاوسالا ىف سانلا مالك تعبذن اذا كنا
 انههو . الوا ظفللا ىلا دصقلا مدعل ارعش مالكلا الو !ىعاش هب ملكتملا ىمسي الو رعشلا

 ظفللا عاشلا دصّش دق ىنعي ةمكحل رعشلا نم نا لاق مالسلا هيلع ىنلا ناوهو ةفيطل

 ميكحلا نكل ىرعش نزو هقفاويف ىنعم دصقب دق ميكحلا نا م ىمكح ىنعم هقفاويف الوا
 ية ايام رياصلا ركذلا كلذ بيس نعاشلاو انعاش ريصيال نزولا كلذ بسب

 ىنعملا بلاق ظفالا نال كلذو !نعاش ىنلا نوك هللا ىناو ةمكح هرعش مالسلا هيلع ىنلا

 نوزوملا مكحلا نوكيف بلاقلا ىلا رظني ال باقلا دجو اذاف هحورو ظفالا بلق ىنعملاو
 اذكه 0 همالك ظعوملا ىعاشلا و همالك نزو ةمكحلا نع هجرخالو 10 همالك

 ا 11 الط از لات هوت سقت يب ةروس ىف ىكلا رسقلا قائزارلا مامالا ركذ

 ىنعملا هعبتيف نزولا بناج ىعارم هب ملكس مث تاذلاب و الوا هنزو دصق ام رعشلاف ةلمحابو
 نوزوملا مالكل اف رايتخالاب لعافو ةيفاخ هيلع ىنك ال ىلاعت هللا نا نم مهوّام درب الف :

 ىنل ىنعم الف رايتخاو داصق نع رداصو انوزوم هنو 5 لامك هل مولعم هءاحبس هنع رداصلا

 م نكل رابيت>او داللملا رطب امتنع ردشا ناو نوزوملا مالكلا نال ادوصقم هنزو نا

 حرش ةيشاح ىف ىبحلا ركل زدف لما الهه دو مقلا وهو ىلوا ديضع نع ردسي

 داهدح نم قالخالا مراكم ىلع ام>وا اديحوت' ناك اذا رعشلاب 0 ال". ةداق د فئاوملا

 نيل اصلاو مالسلا هيلع ىنلل احدم وا هيشو محر ةادو رب ضغو جرف ظفحو ةدابعو

 مهعب ءارعشلاو لن املو ةثلثلا رعشا ىلع ناكو نيرعاش رمجو ركب ونا ناكو قحلاوه امب

 بلاغ ناكو سو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلا مهريغو ةحاور نباو ناسح ءاج ةءاآلا نوواغلا

 لاقف ءارعش انا ملعب هللاو ةب آلا هذه تلزن دق هللا لوسراب اولاقف اركذو اديحوت' مهرعش

 اذك لزنو لبثلا حضن هب مهنوءرتا ىذلا ناو هناسلو هفيسب دهاجم نمؤملا نا مالسلا هيلع

 نوراغلا مهعّش ءارعشلاو لاق ثيح هلثم اضيا ىواضيبلا ىفو ه هريسف ىف ىزارلا دمح ار كد

 ممم املك بلغاو اهل ةقيقحال تالايخ مهم امدقم رثك ١نال نومي داو لك ىف مهنارت ملا

 ىف حدقأا ىف ضارعالا قي زمتو ءاهتبالاو لزغلاو ءاسنلا ةافص ركذو مرحلاب بيسنلا ىف

 لاق مث هيف ءارطالاو هقحتسي ال نه حدمو لطابلا راختفالاو بذاكلا دعولاو باسنالا

 نوكيو هللا ركذ نورثكي نيذلا نيجلاصلا نينمؤملا ءارعشال ءاتتسا ةيءآلا اونمآ نيذلاالا هلوق
 هب اودارا اوم اولاق ولو هتعاط ىلع ثحلاو هللا ىلع ءانثلاو ديحوتلا ىف مهراعشا رثكأ

 نب بعكو تباثنب ناسحو ةجاور نب هللادبمي نيملسملا ةامغ ةْخ اكم مهايغ نمم راصتن الا
 قركد ميسقتلا ٠ ىهتنا كعم سدقلا حورو لق ناس لوب مالسلا هيلع ناكو ريهز

 رعشلا نا ل ركذ ىزا وهالا نسحلا اا نا مل-عا ىبرعلا لئاسرلا ضعب

 هب اودصق مهنال وزجلا ريغلا ىناولا وهو ةديصقلا لوالا . ماسقا ةعبرا مسقتي برعلا دنع



 م رعشلا « ريطشتلا « زطشلا ء رشلا

 + ةمنحسلا ءاكلا باب نم ءارلا لصفيف قسدقو ريا دش ديدعتلا كنار[ 11| |

 ءاد>١ نم ثتنصنلا ضع نظورعلا لسعادنغ ةلمهملا الغلا :نوكشو معلا (ءرطشلا)

 هرطش بهذام روطشملا فرشلا ناونع ىفو «* ىدخ"' رسلا نيدلا بطق ةلاسر ىفاذك ةرئادلا

 اذلو هفصن بهذ رحب وا هفصن بهذ تدبتلق تش ناو اهقصن بهذ ةرئاد وه ىا ىهتنا
 بهذ تيب روطشملا لثاسرلا ضعب ىف عدقو اذلو روطشم زحرلاو روطشف تيبلا لاش

 تنسبلا اذ مو ىلا © ملهنقذ وأ + هىوهلا ىف ىث الا هلو هل لشمو هءهفصن

 «, روطنملا طيسلا نم

 باي ىف تفرع ام مكسلا نم مق عيدملا لفل ضمإ دلع فيرصتاك ( ريطشتلا )
 رطشلاىفىتلا ةعحسللىا اهتخال ةفلاخ ةعحس تديلا ىرطش نه لك لعجوهو ةلمهملا نيسلا

 نيتعحس» نيئرقف لك ىمسإ نازو هنا ىلع ءا لعجلل ناث لوءفم ةعحس انلوقو ء رخآلا
 هللا ىف بغتسم هلل ه مقتنم هللا متم ريب دن ٠ رعش * هلوقك ءز1لا مساب لكلل ةيمست ةعحس
 فئاخ وا هباوث رظتنم ىا بّشىم هللا ناوضر نم هبرش اهف بغار ىا بغت سم ء بقنا
 * لوطملا ىف اذك ءالا ىلع ىناثلاو ميلا ىلع ةينتبم ةعحس لوالاف هباقع

 قلبها دعو نحتتنلا ىف ك ىنقملا نوزوملا مالكا ةفل نيل ا نوكسو ردا(
 اذه ملكتملاو ايلوا ادصق هتيفشتو هنزو ىلا دصق ىذلا ىنقملا نوزوملا .مالكلا وهو ةيبرعلا

 ىرتالا انعاش نوكبال ىنتم نوزوم مالكهنع ردصف ىنعملا دصق نف !نعاش ىمسي مالكلا
 انفرؤ كرهظ ضنا ىذلا ىلاعت ا ىتح ربلا اولانث نل ىلاعت هلوق نا

 ليبس ىلع سيل انوزوم هب نايتالا نال رعشب سيل نكل ىنقم نوزوم مالكهناف كرك ذ كل
 ءارعشلا حالطصا بسح ىلع ارعش مالكلا اذه 1 نا ىلاعت هدوصقم سبل ىنعي دصقلا

 ىنملا نوكي ىعاشلا ناف [؟]نيملاءلل رك ذ الا وه نا هلىتشامو رعشلا هانملعامو هللالاق اذلو

 ىأي ىنءا ليختلا ىلا جاتحبف هتيفاقوا رعشلا نزو هب حصي اظفل دصّس هنال ظفلل اعبانأ هنم .
 هنم دصق هنال ارعش نوكي تانك اسو تاكرحتم هبف مالك هنم ردص اذاف ظفللا كلذ لجال هب
 ىلع ءانؤ ىتملا دصق ميكملاو هعش ىنعملاو كلذك ةنكاسو ةكرحتم اهفورح ظافلاب نايتالا
 مدلك اينما الط ىلا ١ نم ردص وادع ل3 ىلا امبت هنم ظفألا نوكيف ظافاالا كلت
 ىنلا نا ىور اك ءالواادصق ظنللا ىلا ءدصق ميمل طش نوكال لس ل0
 ل نود لامع الا نم لمع دنع حرحلاو عطقلاب هعبصا تبيصا نيح سو هيلع هن[ ولا

 ىمسال اذنهو ٠ تقلام هللا ليخس ىفو + تيمد عيصا الا تنا له انزحو ارسحت لاق

 'انركذ ام ديوي و ٠ ءارلا باب نم ءازلا لصف ىف زجرلا ظفل ىف يم دقو دصقلا مدعل ازعش

 ( هححصمل ) نيبم نأرقو ركذالاوه نا ةيآلا ظن ]1١[
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 « ةقثلا نود وه اقودص وا ةقث نوكي نا نه معا لوبقملاو هنم ىلوا وه نمل اهلاخم لوبقملا

 نام نا ؟قاثلا نم صخا انهو هنم قثوا وع نم ةاور امل الاخت ةقْلا ءاورام ثلاثلاو

 ءوس ناك ناف هنالاح عيمح ىف هب وارل امزال ظفحلا ءوس ن2 عبارلاو « لوالا نه صخا

 هطلغلا بناج ىلع ةياصالا بناج حجرت ظفحلا ءوسإ دوصقملاو ٠ اطلت#ىمسي اضراع ظفحلا

 دقو عباسلاو . عباتم هل نوكي الو ةقثث هب درفتيام سداسلاو ٠ خيش هب درفتبام سماخلاو

 ةءارقلا نم ذاشلا ناقن الاىفو . ىهتنا سانلا هاور امل افلاخم ةقثلا هاور ام ىبفاشلا هركذ

 بطاخملا ةغبصإ دبعت كاياو مون بصنو ىضاملا ةغيصب نيدلاموب كلم ةءارقك هدنس حصي ملام
 : « لوهحلا

 4 ءارلا لصف ]يي

 ضورعلال ها دنعو ناصقنلا و بيعلا ةغللا ىف ةيناقوفلا ةانثملا ءاتلاو نيشلا حت (نضنلا)

 ضعب ىف اذك ناوعف ىف ضقلا دعب مرطاوه مرثلا نا مك نليعافم ىف ضنقلا دعب مرخلا وه
 ام رتشا ىمسي رتشلا هيف ىذلا ءزحلاو ناعاف نليعافم نه رتشلا دعب قببف ىبرعلا لئاسرلا

 مرا عامجا رتشلا لاق ثيح فرمشلا ناونع مالك لمحب اذه ىلعف بختنملاو ىنبس ضورع ىف
 ء ةثلثملا ءاثلا باب ىف مرثلا ظفل ىف اضيا تفرع. دقو ضقلاو

 رشتنم ةقيقألا عماج هناف ىلكلا مسملا لكيه ريدم لماكلا ناسنالا ( ةرحشلا )

 سما لب ةيناكما ةسرغ الو ةسوجو ةيقرشال ةيطسو ةرحش وهف ”ىش لك ىلا قئاقدلا
 ةيمسجلا اهضاعبا ىلعلا تاومسلا ىف اهعرفو ىلفسلا ضرالا ىف تباث املصا نيالا نبب

 جتانلا اهقيقح عج ةيدحاب صوصخملا ىتاذلا ىلحتلاو اهعورف ةيناحورلا اهقئ اةحو اهقورع

 . ىناجرملا ىف اذك امترمث نيملاعلا بر هللا انا ىنا رسب اهف

 5 تبيآ يح ناو حشوم رد تنسا لخاد ءارعش دزن ةددشملا ملا 066-9 رعت )

 فرط كيزا دعيودننوك لصا تب نأ د يا ا 1 ا

 مود فرط رد نينجو دنسي ون و دننك اثنا ىتيب تيب نأ لوا ظفل زا مه لصا تيب
 ظفل ود ىثوك عرف نب رد ل فرو دلك اغلا ركيح ىف لصإ تيم نآ مود طفل 4

 هد فرط ود ىهرد عرف تبب دص رد ةنفلاوس لص ثد زا زاب تسا لصا تسب ز

00 

 تايباوشح رو .هكن آزا تسا توابع نادش.دززن ةيناتحتلا ةانثما ءايلاب (ريظملارجشملا)
 ار نا دنووأ شقنرد ( » ناش تروصو دسيونم ناكدنرب مان ردص ردو :دنرواأ رجشم

 لاثم مالعتسا ريطم رجشم لاثمزا نوجو عئانصلا عماج ىف اذكه دنمان, روصتم ريطم رجشم
 ش 0 راصتقا شلاثم رب دوش ىم لصاح رحشم



 م7 ذاشلا "تعمل

 ف 8 هدر 4 اردو ءدش كا ىانس تغلرد ةددشملا ةيناتحتلا ةانملا حش ) دسملا (

 « دنشاب هيلعتسم ه-هوا ةطوقنم فورح ىاهطقن هك تسيم الك ءاغاب دزنو ٠ تاغللا نك

 . موش دازا عزان شوخ مل زار وف هاش نموت يعل مفك ء رعش . هلاك

 « عئانصلا عم ىف اد

 م6 لاذلا لصف 1- ظ

 نوكيات ةاتيحلاو نيفرضلا6 ةئرتلا نتنغا ذو كزمتلا ةنل ناذلا مدس (ذاتشلا ١
 امآو:.-دؤق وح لامعت الا ف هترركو ءهدوجو ةلق ىلا رظني نا ريغ نم ساسقلا فلات

 مالكه تو ىف نوكي امو لاع زخك الوا ساقلا فلاخ ءاوس اردان ىمسف هدوجو لق ام
 ةيفاشلا حرمش ىدرب زاملا ىف اذك ىاقلا رسكب حيصفاا ناف مضلاب ساطرقك افيعذ ىمسي

 مكل هللا نيم كلذك ىلاعت هلوق ريس ىف جاوملا رحب. ىفو .:هظفلب دئازلا ريبعت ثحب ىف
 ىعسل يوهم وا لكل[ ة:دعاقةفلاغ نا ةيؤحنلا:طعاوقلا عضو لبق دراولا مالكلا تان آلا

 بملاخ: ناو اعونم ؛ئندس لكلا فللاخ نا هناف هدعب درو ام فالحب حبيحصأا ىلع اذاش

 هنم ىلوا وه نا افلاخم لوبقملا هاور ثيدح نيثدحملا دقعو م ليتنا اذاش مسا زوو

 هم برش و لوقااىوارلا كلذ ن٠ ىلوا ءاورام وهو ظوفحملا هلباَشو دمتعملا وه اذهو

 ذاشلا ىوارف ةلمعابو صقنوا ةدايزب تاقثلا ةعامح هيف ةقثلا ىوارلا فلاخ ام ذاشلا ليقام

 ظفحلاب ىلوا ريثكلا ددعلا نال ددع ةرثك وا طبض ديزمبي هنم ىوقا ظوفحلا ىوارو ىوق

 « ءاملعلا نم ةعاجو ىيفاشلا هفرع اذهبو تاحبجرتلا هوجو نم كلذ ريغوا دحاولا نم

 خيش هب درفت ىا هبذش دحاو دانسا الا هل سيلام ذاشلا ثيدحلا ظافح هءاعو ىلياخلا لاقو

 0 ا نع ناك امو لشال كورت ةقثا ريغ نم ٠ ناك اش هريغ وا ةَقث

 هنا 4 درفت ىدلا .ثيدح طاوه ذاشأا 6 اخأ لاقو « ةقثلا ىلع رصتش 0 ةغ الا ريثعل

 نءا لاق ٠ ةقئلاب ديق نكلو ةفلاخلا ريتعي : ةقثلا كلذل عباتم لصا هل سياو تاقثلا نم

 لدعلا هن درفتب ام لكشف هاركذام اماو هيف لاكشا الف ذوذشلاب هيلع 0 ام اما جالصلا

 ةهدقموهحرشو ةخعنلا حرش نم دافتسي اذكه تاينلاب لامجالا امنا ثيدحك طباضلا ظفاحلا
 امهعامتجال هجو نم مومعلا ركتملاو ذاشلا نيب ةبسنلا نا عا . ىنالطسقلاو ة ؤكشملا حرش
 « فيعض هيوار ركتملاو قودص وا ةقث هب وار ناب ذاشلا قارتفاو ةفاا_غلا ط ارتشا ىف

 حرش ىف اذك ققحتلا اذه نع لفغف ذاشلا ىنع ركملا لاقو امهننب ىوس حالصلا نباو

 ةراثو دوجولا بسحم ةراثو قدصلا بسحب ريتكت ةران ةيسنلا نا معا هحرش ىفو « ةيخنلا

 ةيخالا حرش ىلع ةقاعملا ىشاوحلا ضغبىف نا ملعا « انهه دوضقملا ؤه ريخالاو موهفملا بسحب

 هاورام ىناثلاو ٠ هنم حجرا وه نمل ىئوارلا“ هيف فااام لوالا « ريسافت هل ذاشلا لاق

 (ه١) « فاشكو» ( كلان



 ةدهاشملا م5

 نوعاطو ابو رد هك لس صخش كادي « نسعا لك لهسم هللاو دتفان هفلتخم بتك ىوس

 نا زجو ىتشك ناسكشب اي دباب تافو نطب خافتنا اباي اقستساب اي لاهسا تلعباي بتردايو دريع
 توف امنا لاثءاو كنساب تخرد اي انياب راويدابو هناخ فقس ريز اب دوش قرغ با رد
 تدالو بقع ابو دماين نوريبب ىو دلو هكمز درد رد ابو دنزرف تدالو تلاح رد اب دوش

 ابحاو اي رقا.زا ىمك هك تبسغ رد اب ج> رفس هار رد اب دورب شناج دلو دلوت ةمدص زا
 ىارب رفدس دشلنام دشاب بحتنم اب نونسم هكركيد. زفسرد ايو دشابت رضاحتقو نأ رد
 رفس ايو سدقملا تيب رفس ابو ملسو هيلع هللا ىلَص ترضحن | ةك ربتم ةضوار نوذسم ترازز

 بلط ىارب ايو نيد مل-ع بلط ىارب رفس رد ابو ءاملع ايو ءادهش ابو ءالوا ترابز ىارب

 قكتسرك زا طخ رداي شنآ رد ايو هعمج بش رد ايو كواس قيرطو تقيرط كولسب ادخ هار
 درو اب دردب اروا نأ كضاعو كركو ريش زا ةدنرد ان دريم امنا لاثءاو ىكتشت زاايو

 ركلم ىهب انو فورعم سا رد دشكي اروا ىملاظ ابو .دزكب ازوا امنا لاثماو َمَذُركو رامايو
 ماسقاب ابو داب هتشك ءاطخ اروا ىسك اب دنشكب اروا ناد زد ابو نائز هار اب ودروا .احي

 هدشاب تيد بجوم هك ىلعف هكذا هصالخ « بيبستلاب لتق ابو اطخ ىرم ىراج لثم ركيد
 تيه زا كدنفا -ىشور_ناح قرن زا ىعي قرب زا ايو دش كاله ام داد هز اروا ىبكأي
 تامث هقعاض نداتقا زا او دور شناج نأ. ةمدصزا هك دعو زاوا زا ابو دهد ناح لآ

 ركب اندن) اروح ققمو ديشاي كا روخو قسق تن ثوأ نادك دريم قثع ندالو دا
 لاصو زامت تلاحنيعرد اب ديامت تايح عيدوت ءوضواب كت ١ ان دشاب ءوضواب ماود ةكيصخشو
 ىلاعت هلضش دنا ناديهش رجا ارح زور رد هك دنا 0 ناديهش هل نا سب ديراب

 ىواتملاو هقفلا بتك ىف اذكه تسا بجاو نديناشوب نفكو نداد لسغ ار ناشباو

 «٠ ثي.داحالاو

 ىه تادهاشملاو . ةنطاسبلا وا ةنهاظلا ساوحلا ىذحاب كاردالا م ( ةدهاشملا )
 حراشو ء ءاخلا باب نم نيسلا ىلعذ ىف قيسدقو امنه صخاوا معا لعجت دقو تاسوسحلا

 ةييؤر كواسلا لها.دنع ةدهاشملاو . اهعم اهتاسابق اياضق ىلع تادهاشملا قلطا دب رجناا
 ماللا لصفىف لانصولا ظفل ىف ”ىجم و نيعلاب ها ر ةنأك ةهيش ريغب نه نلقلا رصس قحلا
 .تسسا قح تير ناكلاس دز نيئمضل دوهش د وكيم تاغللا لققكر وو « واولا بان نم

 ع ماقع و دشاب هدوكع روع ىونعمو ىرودص تاموهوم اد بنتا زا هك ىبساك ىنءإ قل

 عيج روص رد هن رصبب ىذلا هريصب تنك مكحب نيب قح ءديدبو هديسر ىتايع ديحوت
 تايم قح معاق ار تادوحوم مامأو اردوخ نوح ديا ىهذهاشم قح ةديدبإ تادوجوم

 هجرهو داني قح دب هجرهو دشاب هتساخ رب شرظن شيب زا ةزيلئاو ةي ريغ مرجال
 3 دناد قح دياد



 ا ا
 ١ نك ةيمناو اى 1#

2-1 

 ماه : : دنهشأا

 لضصالا ىف دنمشلاو ٠ ةرخآلا ماكحا ىف ءادبش مف هريغو طوسملا ىف:هنأا ريشا ام نالؤتقملا

 ىمس مث ةريصبلا زا رصيلا-ةدهاشملا عم ر وضحا ىاةداهشلا نم وا روضحلا ىادؤوثلا نم

 روض اماو ةكب الملا هياع لزنت هانا: ةكن الملا نوضح انا .ىلاعت هللا ليبس ىف لتق نم ه..
 ٠ ]١[ لعاذأا ىنعع ىناثلاىلعو لوعفملا ىنعت لوالا ىلع ؤمف تادزرفملاف م ىلا“ هدنع كور

 ملو املظ لثق غاب لهاسط جام هناي ةياقولا نصْنْخ بحاص انندلا ماكعا ىف ديهشلا َفّنَعو

 لسغ بخل هنا هيفو . لبق اذك لسغف رفاكلا نع زازتخا مسملاف « ثدارت ملا و لام هن تحمل

 سنج هنا قطاف ىلال دنا قف م م ىلو هل ىبرخ ريدغ رفاك لسغ حاس اعاو.الضا رفاك

 عانطقنا الو سان الو ضريح الو ةبانح“ هن نسل نه هاطلاو ٠ ”ىثن نع هب زرت الف

 اذاو امل افالخ حر ةفينح ىبا دنعا ذهو لسغي بنما دهشتسا اذاف ردانتملا وه م امدحا

 عاطقنالا لبق تدهشتسا اذاو فالخغا اذه ىلع وهف تدهشتساف سافناو ضيخلا عطقنا

 لسغيهناف ىصلا نع زارتحا غلاملا ديقو ه [7]:تارعمشملا ف 5 هنع ناتياورلا حصا ىلع لسغت

 نوسنجلا لتق اذاف هب دستعي هل لقع الو لقعب نادننالا قحتسي حدم ةفص ةدامنثل اذا هدنع

 دق ىلا ةجاحالف ديقلا اذم اضيا نونلا جّرخ اذه ىلعف [م] امهل افالخ هدنع اًضيآ لسغ

 لهادإ-:ش ناب ىا املظ لتق هلوقو ٠ اند نوكي فلكم غلاب لدب ليق ولو « نظ اك لقاع

 ارامنوا هزيغ وا حال التل رندملا ىف هيلع نورراكملا وا قزرطلا عاطق وا ىلا وا برا

 لثف كاق ادعاو ٠ لدغ / ءالؤه لاتق ىف لتئاذاف هريغ وا حالسب رصملا جراخ وا حالس

 ربازءنوا صاصقوا ,مجرت لتقول هلال املظ لاق اهناَو « لسغ ةكرتملا ف ولو ثام اذا'هنال

 لتق ول م" فالاخالب لسغاهو#وا قلط وا قرح وا قرغوا ءاند :طوقسوا عبس سارتفا وا
 هتلقاموا لتاعقلا ىلدع بح م ىا لام هب تحن مو هلوقو بضذعتوا قيرط عطقو ا ىتيل

 ردهأا نع مدلا ةنايصلوا حلصلاب ةبجاولا ةيدلا هرضت الف ةيدىا لام لتفا!كلذ سفنب ىا هب

 ةودالا ةمزجو حلضلاب طقسا هنا الا صاتمصقلا امهف تحن نأ هبا نيونالا دخا لثق اذا اك
 قئارم نم ”ئش هصي مل ىا ثترب موهلوقو 5 ىفاكلا َق كتان هتداهش ىف نا ىلع الدم

 سا مسق ودرب ديهش هةكفاد ء ىدنجريلاو زومرلا عماج نم .دافتسسي اذكه ةوومخلا
 ردو دنا.رايمس نا و ىمكح :ديهش مود تش ذك البمف٠ نأ تيزعتو قيقح ديهش الوأ

 بتك كا زا ار اهنا .هطاحاو طلض .ىارب. اذهل .تسا تفلت كيداحاو ىواتف ىابباتك

 تعجارم تفاكات دش هدرك عم ماقم ني رد هدروأ مهارف هريغو ثيداحاو ىواتفو هقف

 وا ةنجلاب هل دوهشم هنالف ةداهشلا نم هنا ىلع اماو دوهشلا نم ذخؤي نا ىلع ىبم اذه ]١[
 ( هححصمل ) نفكلاب هلتق نه لع دهاش هنالوا هحردو همد وهو هل دهشي ادهاش هيلع نال

 مل لسغلا نال هلبق لل بغت ال ةتاور ىفو هدعب ام حصالا ىف عاطقنالا لبق لسغت اهنا هلصاحو [؟]

 ( هححضلل ) جارعملاو جازتملا ىف ام عاججالاب لسغت ال اهناف ثالثلا لبق مطقنا ول م اهيلع ابحاو نكي

 ( هححصمل ) نونجءلل الو ىصال بنذ الو ةرهط هنوكل لسغلا نع ىنغا فيسلا نال [؟]



 ديهشلا « ءاششالا دهاوش . دنحونلا دهاوش قا دهاوش . دهاشلا +

 ء.رسعتموا رذعتف ئفاعشلا باحصا ضعب هيلا بهذ ك كودالا عيج ىلع ضرعلا اماو

 سذجهيف دخوب هعون نم نيعم لدا مكحلل وك نا نكّصالا:ةداهشب رمتتف حيقتتلا تحاضو

 اةلءااو ةريغضلا نكمأ ١ نع ةالولا" لع انبابق .ةريغفلا شثلا ىلع ةيالولا هلاث..هعون وا-تفصولا
 ىلع ةبالولا وهو انبعم السصا هل ناف انهه ةدو+ وم .لصالا ةداهثو ةمتالم ةلع صورغصلا

 اا يقاس | ١ ١ كسلا روش فهي ا اايفطولا سدج كلذ ىف دجوت ةزيغضلا ركلا
 ٠ حولتلاو حيضوتلا نم بلطي حيضوتلاو ٠ لصالا ةداهش طرشإ مالم لكفلا

 قنا لح قدا كفا: ىف زمان نيفيا دعوانا اهفرعام ءاهةنلا دس( .دهاشلا )
 : تماختا كلدلا داسف ىلع لدبام ةزظاحتملا لها دنعو « ةيناقوفلا ةانثملا ءاتلا باب نم

 , ٠ ىلاح الا ضقنلا فيرعت ىف دهاشلا عقو ىنعملا اذهمو ةيديشرلا ىف اذك لالا همازاةسالوا

 ليزنتانم ىئثزجلا كلذ نوكل ةدعاقلا تامثاف هب دهشتسي ىذلا ىئَزلا ةسرعلا لها دنعو

 باب نه ماللا لصف ىف “ىجنو لاثملا نه صخا وهو مهتاب رعب قوتوملا برعلا مالك نم وا
 تاسغللا فششك ردو . لئاسرلا ضعب ىف مك ىلحنلا وه فوصتلا لها دنع دهاشلاو ٠ يملا
 ءايشا رود قح هك اري ز روضحو روهظ رابتعاب دنيوكار قح ناكلاس دز دهاش ديوكيم

 دنس وك ار تروس ب رخ. درم دهاش فرع ردو تسنا زا ترابع يهاظلا وه هك هدش سهاظ

 تك همحعم ىاز 6 لصف رد 00 دنس وك ار محا لع نامحعنم دزاو ىهتنا

 تهلك ف قيسدقو:هاوزلاب ىمست ةحئازلا ىف لاكشا ةعبرا ىه لمرلا لها دنع ذفريل ودلاو

 : 1 1١ نع ةرانع ةغللا ف وه دهاشلا قاحرملا ىفو ه ةمجعملا ءازلا با نم ةل-هملا لادلا
 ءركذ ةيلع لغو ناسنالا بلق ىف ارضاح ناكامع ةرايع ةّقوصلا موقل | ح الطصا ىفو

 35 دجولا دهاش وهف دجولا هيلع يلاغلا ناكناو معلا دهاش وهف يلعلا هيلع بلاغلا ناك

 | ٠ ىهتنا قحلا دهاش وهف قحلا هيلع بلاغلا ناك

 . نوكملاب دهشت اهناف ناوكآلا قئاقح ىه ( قحلا دهاوش )
 اننبب ذالشم نسا ؟نيلعت»ةبادسلا هل وش نك ناف ءالغاإلا تائست ئه( دنحيوتلا :دهاؤش )
 : هءاد>او ا لخرلال هلا هل * لك ىف ه رعش م لبق م هادعام لك نع

 دهشي قوزرماكلامفالاو فاصوالاو لاو> الاب ناوك الا فالتخا ) ءاششالا دهاوش (

 «٠ ةيفوصلا تاحالطصالا ىف اذك اهلاثءاو تبمملا لع تيملاو ىنحلا ىلع ىحلاو قزارلا ىلع

 هريغعو لل_سغلا مدع لثم ايندلا ماكحا ىف ديهشلا ْننَع قلطي عررشلا ىوه ) دنهشلا (

 نوطيملاو قيرلاو قيرغلا ىلع عاستالا قيرطب اضيا قلطيو ه اعرش ىترقْلا ديهشلا واهو
 باوث' مما.ناكام مهريغو بنلا تاذ ىذو قلطلا تاذو قشاعلاو بيرغلاو نوءطملاو



 مخ لوصالا ةداهش لمح لا دوهش #4 لصفالا دوهسش + دوهشلا ء ةداهشلا . ديدشتا

 دايز نب ليك هجاوخ مويس نيسح ماما ترضح مود نسح ماما ترضح لوا دومرف

 .داد ىرصب نسحب اه ىلع ترضح اررقف ةقرخ ليقو ٠ ىرصب نس> هجاوخ مراهج
 ٠ ترضح ديسر نبك ؤدب ترشح ةقرخ ليقو + دش ىهاظ هداوتاخ هدراهح ىوزاو

 . رارسالا ا نم ىفاذك دايز. نن لك هجاوتو نرش ل
 6 لادلا لصف -

 .هلباشو مافدالاب فرحلل ةضراعلا ةيفيكلل مما فرعلا ىف فيرصتلاك ( ديدشنلا )
 -مزايالام موزاو مازتلالاو تانعالاب اضيا ىمسيو نيمضتلا وه عيدبلا لها دنعو . فيفختلا

 : ةمحسملا داشلا باب نم نولا لف قدام

 .قحب رابخا امرشو سو.اقلا ىف ك[1] عطاق ريخ ةغل ةففخلا ءاهلاو حفلاب ( ةداهشلا )
 .تشامم هريغوا لام ىا قحم اوقف ادهاش ىمسي ربخلا كلذو نيش نع رخآ ىلع ريغلل

 .ريغال ىلام قح ىف ةذاثلا ىف لدحتي هلا الا اعتنلا قحنو لات آن لس
 ردابتملا وه ام هوجولا لك نم ربا ريغا لصح ىا ريغلل انلوقو ٠ ىتامركلا رارقا ىف اك
 . ىلع هسفنل رابخا هنال لصالا ىوعد اذكو هدب ىف هسفل رابخا هناف راكذالا هنع جرخيف

 جار رخآ ىلع اتوقو . ءوجولا لكن م ضال ارا سيل 8 لكلا فرد
 . نايسح نع وه ىذلا رابخ ال جرم نيّشنع انلوقو ٠ هسفن ىلع ريغلل راخا هناف رارقالا

 .ريدقلا حتفىف كءاضقلا سلجم ىا مكحلا سلجم ىفانلوقوهو رخآ دبق نم دءالو نيمختو
 .ىدج ربلاو زومرلا عءاج ىف اذك ةداهش ىمسال هناف مكحلا سلجم ىف سيلام جريل
 [؟] ٠ تاغللا فشك ىف م كلملا ملء ىه ةيفوصلا دنعو ٠ اهربغو

 أل

 . قحلاب قحلا ةيؤر ( دوهشلا )

 « ةيدح الا تاذلا ىف ةرثكلا ةيؤر ( لمجلا ىف لصفملا دوهش )

 "م ةفوصاا تاحالطصالاو اذك ركل ةيدحالا ةيؤر ( ليضفملا ف لمحملا هريث ١

 : ققحتل عرشلا نيناوش ملالملا بففصولا ةلباقم ى لوصالا لها دنع ) لوصالا ةداهش ١

 :اهئانا ىف بحت الف ىلا روك ذ ىف ةوكزلا بحت ال لاَ 5 ةضراعملاو ةضقانملا نع هتمالس

 ؛ نالصا كلذ ىف ىنكيام ىنداو ثان الاو روك ذلا نيب ةي وسلا نع لوضالا ةداهشب

 ]١[| هححصلل ) رارقالا جرخيف ريخملا ريغ ررض نمضتي ىنعمي صتخم (
 ىلع ريغلل قي ىضاقلا سلجم ىف ةداهشلا ةظفاب نايع نع رابخا ةعيرتشلا ف صو تافرعتلا ىف [؟ ]

 ٠ ىوعدلا وهو رخآا ىلع ريخ ال قع وا .ةداهشلا وهو رخآ ىلع ريغال قح وأ كملت تارايخالاف 3# 1

 ( هححصملل ) رارقالا وهو سكشلاب وا
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 ىلعا وهو كلاسلا بوذجملا اما اهل لاصلاف طقف كلاسلا ةخيشملل حلصيال اذكو هللا ىلا

 لماكلا ناسنالا وه خيشلا ةيفوصلا تاحالطصالا ىفو ٠ بوذا ريغلا اماو قيلاو .

 سوفنلا تاف اب هملعل اهف ليمكتلا دح ىلا غلابلا ةقيقحلاو ةّمررطلاو ةيعرمشلا مولعلا ىف.

 تدعت:سا نا اهادم مايقلاو امتافش ىلع هتردقو امتاودب هتفرعمو امناوداو اهضارماو .

 دهتلو طاتحم نا ىنش: خيشلا ىلا دي رملا لصواذا ه ةدئاف . ىهتنا اهتادتهال تفقوو

 لزمملا اذه ىف اوكله نيبلاطلا. رثكأ ناف.ال ما ةيخدشلل حلصي له .هنا خيثلا ةفرعم ىف.

 عرشلا ىلع ميةتس» هناصحفتي نا هّشرطو ةلضملا ةمئالاب ءادتقالاب ناك ساملا مومع كاله لب.

 ةعءامجا لاوحا نءو نانلا هاوفا نم كلذ فرعي ائدت.م ناكناف ةقيتْلاو ةقرطلا ىلعو

 ضعب و هنامز ءاملع هيلع نوركسال هنا ملع ناف هيلع نوركتتالو هنوبحو هه نودتش نيذلا
 بلط ىف هيلا نوعجربو هنوعيابس ناندلاو خويشلا نه سانلا ساك او هب نودتّم ءاملعلا

 هريع هل خشال نا هلق ىف دقتعيو هب ىدتقيف كلذ ىف رهام هنا م ةقرقحلاو ة هش ررطلا

 ندوب ىب كناد 8 مظع نكر هناو نلطملا ديحوت ىمس اذهو اذه الا هللا ىلا هلصوتآلو

 ركا اماو ا فودومو دشاي هدنزو دشاب بي رق خيش كاست اوه رد خمش -

 كك الخد ان دربكب ار قو د تدكتو تدب رب 1 هلدوب اور دناودن نديسرو دوي ديعي

 تارا رب ايار ديم انادسش تين تدارا:ريب نأ فلاخع تو تييرت نيو ةكدنان اما هتف

 هوب ىركيد تدبرتاو دارا رمزا هةكدوت اور زمن ريب تاق دع كلذكو دافن ىللخ

 تدير“ ربي تدارا ريب نأ دوجواب هكدوب اور دشابن ركذ ام فوصوم ركآ اماو دامت
 ةيحدلاىف عاشملا هل نوكي نا ديرملل زوم ةيفوصلا ىواتفىف ركذ دقف ٠ دريكب ار ىركيد .
 دقو لاق ه-ذع زوا>ّتدالو ةتبلا اهحاو اعيش دخن ا هيلع بحنالو داشرالاو ةدارالاو-

 ةلكسم د رملا ةلم سم تراصف كلذ ىلع صالا رقتساف اهلها ع ةلكسملا ا هنهاق تدحاب

 صوصف ىف و ٠ ىعاضرلاك هريغو قيقا بالاكوهو مهم لضفالا راتحت ءادتقاللو ذيملتلا»

 ىتعدب تروص كدنا وزد هك ىنكبأب و عدتبعاب لهاجب دوخ ىئادان زا ىمك ركأ بادآلا
 هك دباب داشاب هديك للطاب ةقرخ وا تسدزا اب هدرؤا تدارا وا او دنا ا دشسال دشاب -

 « فودن مارك امادشوب .ةرشوا تيدزاو دك ثدازا ددحمو دور قحي خيش تمدخم زاب

 تّهررطن ءادتقاو تعباتم ل6 نظب هك ىبايدتقم هللاب ءاملع ىوتشب ديامرفيم قحلا ماوق خيش

 ناشيا ناس ربغب ىلوةثمو تّش رط ءاملع تءناتم لامك. هلماعمو تامالعب نوح دندوب 70

 زاب نايا قادكا نأ .ك تزل ىوردزا تنمإ نمَتاَو ديدوتت ادتقا لها: هكدش :مولغمي

 ”ةلوكسلا عج ىف اذك دنك ىزور لاك ىلاعت قح ان دنوش هجوتم ىناقح خيشبو دنا

 هللأ مرك ىلع تربض> 2 راهح زا تسنراعع هيقوص دز ريب راهج هكئادب 5

 ىنازرا ناشإإب دوب هدسر وأب مسيدلع هللا ىلد لوسر زا الوا هكرقف تفالخ ةقرخ ههجو.

 هاب
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 ىفو.» [1] حارصلا ىف اذك كلذك ءاغبو.ثمو ٠ خلاشمو .ةخيشمو «ناخيشو هءالا صتقوب

 ماا حتش ةخيشملا عجج ءايلاب عاشملا رضتحملل نسو.لصفىف ةواصلا باتكف زومرلا عماج .

 خويشلاو خايش الا ناف عج مسا ىه اهحتف عم نك اس وامان وكس عم ةر ويكم ام ناكلكو

 هب ريعيدقو رمعاارخا ىلا نيتسو ىدحا وا نيستحو ىد>اوا نيسح نم وهو خشال عمج

 هرب زواج نم ىناذلا خدشلاو موصلا باتكىف هيفو . هفراعمو ةيراجت ةرتكل هملعرتكي امي

 ىنافا ١ خيشلا ةياهنلا ن٠ القان ىدنجزيلاقو ٠ ىهتنا هنم برقللوا هاوق.ءانفل هب ىمسنيشمج

 ءاهقفلا دنع ناخيشلاو .اناف اخيش نوكال الاو هتومىلا هفعض موب لكدادزي ىذلاوه

 . هللا ميمو دمحم ناذاتسيانامهعال كاذب امس تفسوم ويا .ةقيح وا انسب دار ةيئاألا
 ثيدحلا ع تنيك نم :دافتسي 5 :ثيدحلا هنع ىورب نم ىلع:خييشلا نوقلظي .نوثدحغلاو

 خسشلاو.« مام.الاو خسشلا اذكار ليال( ةلعنسالا وه تدل نا ةيينقلا ف قيس دقو |

 هيلاريشيو ديرملا دشريف كلاهملاوفوالا فنعو قلعا قيرط كالس ىذلاوه نيكداسلا دنع

 ندب رملا بولق ىف ه-ءعيرشلاو نيدلاررش ىذلاوه خريشلا ليقو + هرضي امو هءفنب اع

 بحا وهو هدا.ء ىلا هللا بحو هللا ىلا هللا دابع بحي ىذلا خيشلا ليقو « نيلاطلاو

 بطق خيش ٠ تافصلا ىناف تاذلا ىمدق نوكي ىذلاوه خبشا١ ىلقو « هللا ىلا هللا دابع

 ديم لذ.زا نآءزجو ايند راكترت نطاب رظن توب هك تسنا  خبش دومرف ىشوا رايت

 ىتسح دمحم دس ه دناع وا ةنيسرد امندشيالا و شحفو شغو لغزا قرودك جيه ا دريب

 بيغ نادصزاو دوش ناه دب وكب هحن آو دور اوهاي با رب هكذا ديامرفيم زارد وك

 حاورا فشك ورب هكدشاب نأ خيش دشابن خيش بارش هن هروخ ماعط هن دوش قال

 املابةعزا دوب تاذ روهظو تاغدو لاعفا ىل#و دوش ادنا خاورا تافالمو دوش روبقو

 « دشافمصتم تافص نيدب هكدناب دريك هفيلخوا هك ارناو دشاب تقو دقن ىنعم نبا هتشذك"

 خيش هحنأ١ دشاب عرش رب مهق:سم هك دشاب نومهام دزن خيش هكديوك كولسلا م بحاص

 قيرطلا ىف ةراقملاو ةلالدلا م ةخيشملاو ٠ دشان اب دشاب دنوكيم دم ديسو نيدلا بطق

 ة>يشملل ىلهاب ملا لك سداو مالسلا هيلع هلوسر ةنسو هللا باَتْكِب املاء نوكي نا هطرشو

 كلذ ةنشا: امو ةاخلاو:ايئدلا# بح نع. اضرعَمَو لامكلا تافصن افوصوم نوكي نأ ىشا لب
 ىلدص هللا لوسر ىلا هتعبات» تاسلست ققحم خيش نع ىلا قيرطلا اذه دخا دق ناو

 طالتخالا ةلقو مانملاو مالكنلاو ماعطلا ةلق نم ةغلاب ةضاير هصاب ضاتراو ملسو هيلع هللا
 ىنلا قاخي اقلختم نوكي ةلخجاب و كلذ وحنو ةقدصلاو ةولضلاو موصلا ةرثكو مانالا عم

 قيرطلا قذي م هنكل دوضقلا قاذ ناو هناف بوذا ةخيشملاو ةمرتلل حاضيالو مالسلاهيلع

 ةخيشمو ناملغ نزوب ناخيشو ةبنع نزو» ةخيشو خايشاو خويش خمدشلا مج راتخملا ف ]١1[
 ( هححصا ) ىهتلا نيشلا نوكسو دملاب ءاخويشمو عياشمو ةبرتم نزوب ءايلاو ميلا حتفب



 خيشلا ٠ ةيخارمشلا . خدشلا ء حطشلا ٠ حب رشتلا ما

 كال ترو نك درا برع اد ةويلماب كا ناكش نا تسا ترابع لمر لها دزتو
 5 ملا باب نون ىف كلذ حرمش نئملا ظفا ىف 'ىحبو

 هترمسف اذا ضءافلا تحرش لاق هفشكو ”ىنلا راهظا ةفللاف:ةلدهملا ءارلاب ( حي رشتلا )
 امن ارعاب ناسنالا ءاضعا هب فرعت لع نع ة رابع ءابطالا حالطصا ىثو مالا حب رمشت هنمو

 جاتحتال نيينعملا نيب ةيسائملاو . اهءفانمو اهعاضواو اهفانصاو اهدادعاو اهرادقاو اهلاكشاو

 ىل.ثثملا حب رمشتلا 0 ناعوت ع وهف ع رشتلا ةرشاب» ةيفكب معلا اماو حب رشتلا ىلا

 , هحئوناقلا حرش ىفاذك سونيلاج بانك هيلع

 ناك دن ىذعإ هحانح تالا.مو تافتلا ىل نتفك خارف مالك زا تسترامع )/ مطشلا (

 كلانج ذخآوبالو ذخؤيال درالو اهل لوبق الف دنا هتفك تايلغو ركسو لاح ةيلغ ماكنه
 روصنمو ىلاش ماظعا أم ىباحمس ديوك ديزيابو نتتئس ىنرنع رغما انا ليأوك ى نع نبا

 ليلا ردك انباخ كا ىلك عوضعم ءازبا يع 4 كيننا قود مدق ةجوو قطاانآ ديوك
 ار وأ ري نقاب اهدا هلع لداتح تقوع# لخاازاا كت دنا 3و ءدغ هتونو ذهاب ءداتثا

 الا ل ا قل در ةياحلا ندرك در سب دنا بو># نازا ناركيد هكدشاب ىعم
 تافرتت ىفو ٠ كولسا|. مم ىف اذك نيفرطلا بارطضال در. الو اهل لوبق ال هك تسنآ
 ةفرعملا لها نه ردصي ىوعدو ةنوعر ةحئار ا_ماع ةلك نع ةرابع حطشلا ىناجرولا

 نكل قاراعلا اب حصش ق4 ىوعد هناف نيققحملا تالذنم وهو بارطضاو رارطضاب

 0 ليصبا قول ١ لدا ريغ نم

 : ه4 ءاخلا لصف [12-

 سأرلارسسكو.بصعلا لوط ىف لاصتا قرفت وه ةلمهملا لادلانوكسو حتف'ب ( خدشلا )
 ىمسإ الوط بصعلا ىف لاصت الا قرفت ناكنا هجئوناقلا حرش ىفو ء ىهاوهلا رحب ىناذك
 بلطف نب دف ق1 ناو انا يس اش مواقع

 . حارصلا ىف اذك خارمش نب هللا دبع باعا جراوخ زا دنا ىورك ( ةيخارمشلا )

 + بهاذملا ةرك ذن' ىف اذك ناحم رلاب نولثع و حاكن الب نهاضرب ءاسنلا ”ىطو نوزوجمو

 نوج دش وكم هلطبم.ةفوصت» قرفزا تسا ةقزرف هيخارمش هتفك بهاذملا خيضون ردو

 / الوش لد شوخ دورسو ىلبط زاواب زياو دزي>يم هدنب زا ىهنو يما دوش ميدق تبح
 دتتكيم, دابسفاو ديدركمم ملاع فارطا رد ىوآتو حالسص تروصب و دنراديم حام انزو

 ٠ تسا حامم ناشيا لتفو

 زيكللابةسهو)ل عجب جايشلو جو.». هجاؤينجوب نيب ةيناتجتلا ةاب'ل:نوكسو حتفلاب ( يشلا )



 م: حرشلا ٠ جاشتلا ٠ جشلا ٠ ثيعشتلا

 ه6 ةثلثملا ءاثلال صف زم

 عومجما دنولا عطش ناوه ضورعلا لها دنع في رصنلاك ةلمهملا نيعلاب ( ك تسحشلا )

 لاق ثيح عئانصلا عماج ىف هلئمو فرنشلا نا ونع ىف اذك ثتحلاو فيقحلا ىفالا 0
 دوش ناوعفم ان نتالعافب تسا صوصخم ناو عوم# دتو زا دشاب كرحتم ندنكفا ثيعشت
 اما ء نئالعاف قرحتم دحا طاقسا ثيعشتلا لاق ىسخرسلا نيدلا بطق ةلاسر ىف اذكهو
 سفخالا بهذه وه اك نيعلا وا ناوعقف ىلالقيف نتاءاف وف ليل بعدن را |
 « ىناحرحلا ىفاذك انعم ىمسيو نلوءفم“ ىلا لقنف نالاف قف

 -4: ميلا لصف زن
 .ريغ يف ليعتسا مث لمالا ىف ةساخ سأل[ ةحارج ىف ديدشتلاو لنا ٠0

 سأرلا مظع ىف ناك نا لاصنالا قرفن هحنوناقلا حرش ىفو عما جاجشلا « ءاضع الا نم

 دخلا عطق نال كلذو ماسقا ةرسشع جاحشلا نا ملعا ه احاحشو ةحش قالطالا ىلع ىعسي

 شد# ىنلا هو ةئراحلاوه ىناثلا الوا مدلا رهظي نا اما عامقلا دعبو ةحعشال هنم ديال

 ىهو ةعمادلا وه ىناثلا الوا راهظالا دعب مدلا ليسإ نا اما لوالاو مدلا جرخ الو دلحلا

 ىتا-ثلا الوا محللا ضعب عطش نا اما لوالاو نيعلا ىف عمدلاك هليست الو مدلا رهظت ىتلا

 نيبو هنيب ىذلا محالا رثك ١ عطق نوكي ناءاما لوالاو مدلا ليست ىتلا ىهو ةيم ادلاوه

 ةققرلا ةدللا ترهظا نا اما لوالاو دلخلا عطقت ىنلا ىهو ةغضايلا وه ىناثلا الوا مظعلا

 نا اما لوالاو محللا ىف ذخأت, ىتا ىهو ةمح التلاوه ىناثلا الوا مظعلاو محللا نيب ةلئالا

 ىهو قاحمسلا ىلا لصت ىتلا ىهو قاحمسلا وه لوالاو ىدعتب وا راهظالا ىلع رصتق

 لوالاو الوا ملظعلا راهظا ىلع رصحت نا اما قالاو سأرلا ماظعو محللا نيب ةقيقر ةدلج

 لوالاو الوا ملظغلا ره ىلع رصت# نأ اهأ ىاتنلاو مظعلا حضوت ىتا ىهو ةحضوملا وه

 ريغنم هليوكو مظعلا لَه ىلع رصتق نا اما ىناثلاو مظعلا نيكل ىلاىشو هما 1

 ماظعلا لقنت 0 ىهو ةلقنملا وه لوالاو الوا 3 ملفعلا نب ىلا ةدلخلا ىلا ةردر

 ىهو.غامدلا هيف ىذلا وهو سأرلا ما. ىلا لسصت ىتلا ىهو ةمآلا وه ىتاثلاو رسكلا دعب ٠
 قبنالو غامدلا جر ىتلا ىهو ةغادلا ىهو ىرخا ةجش عادشلا هذه دعبو « ةرشاعلا

 « ةيانعلاوةبادهلا ىف اذكه جاجحشلا نم دعتال اذهلف ةجشال التق تناكف ةداع اهدعب سغلا

 زجولا ىف انك طانننالا نع ءاضغالا' حق بضع نتن رد نفاق قه اروتلا ( جنشتلا )
 * ساو رحخو

 7 ءاللا لد 0-0

 درك ادنس و هداشكا ىلع 3 55 ةل_ءهملا ءارا نوكسسو حتفلاب ) حرشلا (



 ةدادشلا ٠ بغشلا ه٠ بعشنملا ٠ ةدبعشلا ٠ بعشلا 8/٠

 ةرضخلا وا ةرا وا ةرفصلا ضلاخ وهليقو ٠ ةحئتارلا بطلا فرصلا باريشلاوه ىناحيرلا
 قيقرلا بارشلا وه ىديد_سلا لاق » عطلان بيط اد_ج ةحئ ارلا رطع ماوقلا طسوتم

 وه لوسغملا بارشلاو ٠ فرصلا ىفاصلا ماوقلا فيطللا ةحئارلا بيطلا نوالا رضخالا

 امهنب قرفلاو ه هبرال ءابط الا دنع هتنرش وه صاحالا بارشو مرضحلا نتايشو م كلالبا

 «هريسغو ضهاوجلا رحب ىف اذك ركس الب ةراصعلا موه برلاو ركسلا عم موقي بارشلا نا
 مون ىذلا عئاملا امهيناثو تالابسلا ىا تاعئاملا نم بورشملا اه دحا ناينعم بارشالف

 ركسلا ايف حرطي ىتلا تالايسلا ىف ةيرش الا ىهاوجلا رحب ىف لاق اذلو ركسلا ع

 ٍبارش دب وكيم تاغللا فشكرد + قشعلا وه ةفوصلا دنع بارشلاو ءاهارجم ىرحامو

 قيق- بوحي ةولج زا هك تاسا ىتسمو ىدوخس و تبحمو قشع زا ترامع ناكلااس دزن

 فراع لد رد هك ت سا نافراع رون عمم بارشو دنادرك دوذسو تكاسو دوش لصاح
 ٠ دنك رونم ار لد نأ و ددركيم هتخورفا دوهش ٍبحاص

 از سمي روهثم با د نوعجرب سانلا ن م ةريثك ةعاص لك نا لعا (ممتلال

 مث رضمو ةعس نق نسيت است[ ايف تمسّشا ام هو ةلسقلا هلودو نادك بيش وهف

 تمسها ام ىهو نطبلا مث ةنانكو شن رقك.ةليبقلا باسنا ايف تمسقنا ام هو ةرامءا
 بانا اهف تمسشا ام ىهو ذخفلا مث موزخم ىبو فانم دبع كت ةراخغلا 1

 . سابع ىنك ذخفلا باسنا اهيف تمسقنا ام ىو ةريشعلا مث ةيما ىتو مشاه ىنك نطبلا
 اذكه [1] ممنم عب رع ةلزاتتملا ةعامجلل هبال لكلا ىلع قدصي ىحلاو بلاط ىلا ىبو

 ه« ءاقنلا ىلا تابلك ىف

 محو دمج نب بيعش باص ةدراحملا جراوخلا ن م ُهق رف ةلمهملا نيعلاب (ةنيعاغ)

 ٠ فقاوملا حرش ىف اذك ردقلا ىف الا عدبلا ىف ةينوميملاك

 مور والا لحما نم ع دملاالا ين ديلا وع ققرملا نبع ( تعشتملا )
 نيعلا فرح رب زكتب وا مركا وحن نامسلا تيوه مهلوق اهممجم ىتلا دياوزلا فورحلا نم
1 26 000 2 

 # ىغاشملا 2-3 ناس ص

 اولاق 7-00 34 نامش باكا ةيلاعثلا جراوخلا ن 34 ةقرف هساتحتلا ةانشملاب )ة ةس ادشلا (

 5 فئاوملا حرش ْق انك ةئواطإ ةردقلا ىاو زيحلاب

 ( ةححصلل ) "ت'لكلا ىف اذك بتازرملا تعفترا بانالا تدعات الكو [1]



 ما ) ئ باريشاا

 ىف ٠ نعش « مهنم لئاق لاق اك ةيسرافلا ىف, ىم ظفل هلثمو اهريغؤ بوبلعاو كاوفلأ نم

 »* نخل نأ هارزا ناهلا نبيا ديور ىمب شن ان 1 5 نخل باريش ماسلا ناراوخ ىدشاذ

 لمح هيلعو ةغللا لها عاجاب دب زلاب فدقو ددشاو ىلع اذا بنعلا ءاع صتؤش نما اماو

 ميرحتاا ةيآا لوز كيايعلا ندم زاب نخآ كد ىلع اهقالطا اماو ليزنتلا ّق عقوام

 هوجوب اولدّتساو ةيفنحلا دنع اذهو ثدحتسملا زاحلا ىلع اًهاس لزناام لمحم نا نكي القب

 ىفبايملا رك ذ امل ةعوضوم نما ةيظفل نا لع ملللا لهاو ةغللا لها عامحا لوالا هجولا .
 ةغللا لها قابطاب صاخ مسا هنا اء ٠ اهريغو ىدنج ريلاو ىواطحطلاو ىبليزلاو ةيادهلا

 فورعملا وه اذهو.دب زل, فذقو دتشاو ىلغ اذا بنعلا ءاهغ نم “ىنلا وهو انركذ اهف
 قولا يملا لام فل ناش هولا و نا اه سب للا لهاو ةغللا لها دنع
 ثيح بنعلاوه رمخلا ىلسا ناب قطان هرعش ناف ىنتملا مو 0 دهشي نيذلا. مهثاب رعب

 هحولاو >:بنعلا ف نسل ضم ربا نظم اهرصتةنالتلا بلعت ناد نط ا

 هيسولاو هء بنعلا تو دوقنءلاّت ذي .لاق 6 اهلصا بتملا ناب ةرغشم رخخا ةنك نا دا

 قذايلا وحت رخآ ءامناب يمس تاركسملا نم اهريغو ركذ ام ىف ةماخ را ةظفل نا عبارلا
 تايمسملا فالت>ا ىلع لدي ءامسالا فالتخاو اهريغو ذيبنلاو عيقنلاو ثلثلاو فصنملاو

 ظفاب دوصقملاف ارمح رصعا ىنارا ىنا ىلاعتهلوق سماّلا هجؤلاو «٠ اهريغو ةيادهلا ىف اذكه

 ليبق نم نب رخأتملاو نيمدقتملا ءاملعلا قافتاو نيرسفملا عامتاب ريغال بنعلا انهه را
 بسقلل راتني بيسلا نأ بانبلا اذه ىف هلغ قفتلا لصالاو -ببسلا لع سسملا قالا ٠

 اا حصل الق بنسلل ببسملا ةراعئسا اماو الوا بيسملاب اصتخ بسلا ناك ءاوس ىا اقلطم

 امن اقرأ ةظافل ىف 5 رخلآ بيس بسلا كلذل نوكنال :ئتنإ ببسلاب اصمخخ بسلا نط ١
 ةليل 'تارييثلا زردلا فو ..ىنطا ىريكلا ىلا اهيل ىل كانو 652: كلا

 امن. ذخت ىلا لودالاو ٠ هم الك ىهتنا ركسي عئام اعرشو الوا ناكاركسم برشي ام لك
 ضاجالاك هكاوفلاو ةرذلاو ريهشلاو ةطنخلاك بو4كاكورمتلاو بهزلاو بنعلا يه ةبرشالا

 فصتملاو قذاللاو ىلا ةسمحدنم ْدْحاُف يذلا اماه ناياالاو ذيئافلاو دهشلاو داصرفلاو
 ركسلا ةثلث رمتلانم ذختملاو . ذيبنو عيش نائيش بيززلا نم ذختملاو ءجت>بلاو ثلثملاو
 فلتخا ناو امكح دحاو 'ىث اهريغو هك اوفلاو بولا نم ذختملاو ٠ ذيبنلاو عيقنلاو

 هب اودارا بارسشلا اوةلطا اذا ءاسطالاو ٠ ةبافكلا ىف اذك لسعلا ذيبنا عيقنلا نم اهما

 بارشلاب ىمسي ج وزدمب سبلامو ءاملب جزءام هب اودارا جوزمملا بارسشلا اولاق اذا ورا
 ضمي مل ىذلا ٍبارششلا وهو ثيدحلا بتارم عيرا. بارسال نا عا ٍفرصلاو .صلاخلا

 باريشلا حس ةنسىلع ديزبالو رهشا ةتساهيلعتبضم ىذلاوريصعلا هل لاهو رهشا ةّن- هيلع

 باّريشلاو ٠ قّيتعلا ىكيبي طسوتملاو ميدقلا ىم.دببلا نيس عبرا هيلع ىغم ىذلاو طسونملا
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 بارسشلا ءاةبرشلا#يرشاا . سدثتلا /ىل*+ "+

 لكلا و ةيئافرست عدت نم ةغل باشلا ناعإلا باك اهؤوأ + ةئس ن زشعو عسنا ىلا ةنس

 ركذو ..ةدمتتلا ىف م رمعلا :رخآ ىلا نيسمحو دنا نم خبستشلاو نيثلثو عب زا نم

 3 رمعاانخا ىلا قاس نه خشلاو نيثاثو ىدحا نك لهكلا نا سوماقلا َّق

 شب وذ لاح حرشو قوشعم تفصو باش مانا 4 تغلرد 50 بسبشنلا (

 قارفو: قودعمو قشعا لثم ديك هك زيد رق  تئد 2 تملا ءارعد لامعتسا ردو تسا

 لاحونامز لاحو دو لاجو قوشء٠ ناكم لاح دننام دهد هك لاجره حرشو نأ لاثماو

 هدييصق لئاوا هك ىناسا هلقطابو ء داو بيبشت ارئا حودمم حدم ان نأ و<و نايئامز

 هك ٌةديصقر هو « دبمات سيشن 1 دهاوخ رطاخ هحنا نب لمتشو حودمت حدم ام دشاب

 داما لاغتناو كرك سب دئروا صلح !ر1 هك تسأب مزال كبحذت تاسا ربادخاب لتعم
 ورد هل ةديصق رهو ف.يطل ىزرطو بسانم ىهجون حودم حذم ىىوس ببيشت بولسا

 حدمب ءادشا هحانح دوب ىلاخ بيبشت زا هك ًةديصقرهو دنيوك بضتقم ارئا دوبن صلخت
 فدارص اربيبثت عئانصلا عماج ب>اصو . عئانصلا عجم ىف اًذك دنمان ددحم ارئآ دن
 نماحف هلبنسوك انآ تبنت هتفك ىراخم حمص ةجرت ىراقلا ريس ردو ٠ هتخاس لزغ

 بلاطم ىضعنو  دنك ىنوبح لاجو ند ركذ نآرد هك .درو ايم ىنايا حئادم رك ذ زا شيب

 ٠ءحئادم زا ريع دروا ”ىب

 ءاكأ تضااةمل دنا لبق اهون بورمشملا ءاملا ةعل . "ةلشلا'ءانرلا نوكسو رسكلاب ( برشلا:ل)
 نامّز ةعيرشو ءانه ىلا زيشف داماوا ناودحال دكارلاؤا ئزاخخلا ءاملا نو نيعلا ظحلا ىا

 هنا مراكملا ىلا حرش ىف و ء زومرلا عءاج ىف اذك باودلا وا عرازملل ايقسس ءاملاب عافتنالا

 موهفملا ىدنج ربلا ىفو . دحاو ل املاو باودلا وا عرازملل ايقس ءاملاب عافشنالا ةبون اعرش

 قس اماو رجاشملاو عرازملل ايقس ءاملاب عافتن الا ةبون وه برسثلا نا بتكلا رثكأ نم

 . ةفشلا ىف لخادف باودلا

 الوا افناكتم لواتتملا ناك ءاوس لوانتلا امم ءادطالا دارا: دق نوكسلاو حتفلاب ) هبرشلا (

 ٠ يعاو+لا رحب ىف اذكالثم الاةثم اذك ءاود نم ةبرنشلا لاَ اذلو

 ناكالالج خاضملا هيف ىتأتبال ىذلاىا تاعئاملا نم ٍبرشي ام لكةمللا ىف ( بارشلا )
 مارحلاو زومرلا عماج ىف ام ىلع مارا بازسشلاوه ةعيرسشلا ىفو عمجا ةبرشالاو امارحوا

 رداتملا' ىدنج ربلا ىف عفو اذلو هم رح ىف بفاتخا:وا لكلا دنع مرحام لمتشإ

 ٠ نهتنا اركاسما هنوك طؤيشن“:.رج ىف: بفلتحا ولي مزحاام ءاهةذلا فعىفإ:بازشلانم

 اهريغو بنعلا نم ذختتم ركسم عئام لك ىلع مالا فرغلا ىف .قلطي بارسشلا ظفا نا معا
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 م6٠ باشلا

 ةئيشملاو ةدارالا لاق ىنسنلل دئاقعلا حرش ىف عقو هلثمو يدقلا ثحب ىف فقاوملا حرش

 ع٠ عوقولاب تاقو الا دحا ىف نيرودقملا دحا صيصخت بجوت ىحلا ىف ةفص نع ناتراع

 ةسسسشملا ناب قرفال هتيشاح ّق ىدنح دمح| لاقو ه ىهتنا لكلا لا ةردقلا ةسسنأ ءاوتسا '

 للاءاشأم لوانتتىلامت د ةيلزإ ةدحاو ةفص ةكرشلا اولعج تح ةساركلا 4 00
 ىه ميكا بهذم ىلعو ىهتنا تابولطملا ددعتب ةددعتم ةثداح ةدارالاو ثدحب ثيح نه
 ىف فقاوملا حرمت ةيشاح ىف ميكملا دبع ىولوملا ركذ اذك ءاضقلاب ةامسملا ةيلزالا ةيانعاا
 ىف لاق ثحح ةدار الاو ةئرشملا رياغتب لاق ىىاللا نةءرلا دنع ىولوملاو ٠ اذه ميدقلا ثحب

 كلذ ناك امما هسفنو 'ىثلا ةقيقح و ةيهلالا تاذلا هجوت ةئشملا نا ةينامقللا صفأأ

 ىرط نه نيزئاجلا دحا صيصختشب ةيماالا تاذلا قلعت ةدارالاو ائاذ وا ةفص وا 'ىثلا

 بناح ةراثو هدو>و بناح ةرانحجرت ةيهاملا تقلعت اذا ةدارالاف همدعو هدوحو ىنعا نكمملا ٠

 تهجوتاذا اذه ىلعف اهدناح دحا حجر ريغ نم ةيهاملا سفن اهقلعتم ناف ةئشملا فال همدنع

 دعرسال اهاضتقم وه م نكمملا فرط دحاب اهقلعت تضتقاو ةدارالا ةغفد ون ةيلالا تاذلا

 ةدارالا لع ةميشملل قىاذلا مدَقَتْلا نم اك ىذلا اذهف ةدارالا ة هندشم هحوتألا كللذ ىمس نا

 مه 0 ههج نم اماو امه قرف ما اوغ ذا نود 00 د ْف فالتخ الا 0

 4 5 راستخا نم رودتملا وحنلا ىلع هنادحبس اي ا 7 24 38 راستخالا

 دب زا اهدا حجرتف هدنع عوقولا نكمم امهنم قي نيب عقاو ددرت وه ىذلا

 نيفاتخ نيكح ناكما الو ددرت هب دل حصن,ال ذا هقحىف ركنتسم اذه نال ةدئافو ةحلصم

 دجوا ءاش نا مهلوق.حصي فيكف .تلق ناف ٠ هسفنىف دوصقملا مولعملا وهام ريغ نكمال لب

 هلوقف هناكما وا مدقملا قدص ىضتشال ةيظرششلا قدص تلق . دجوب مل ءاشي مل ناو ملاعلا

 ةيانعلاو تاذلا ةيلحت نع .ةرامع هللا ةيشم ىناحر+ا ىفو ٠ نكمت ريغ .لب قداص ريغ ُث منا

 ةئيشملاف مودل داحمال هتيل# نع راع هتداراو دوجوملا مادعا وا مودعملا داحمال ةشاسلا

 كلذ ع نا رقلاىف ةدارالاو ةّييشملا تالامعتسا عضاوم عب نمو ةدارالا نه هجو نم معا

 « ىهتنا نرخ الا ماق اَمهْنَم لك لمعتس ةغللا بسحن ناكناو

 2 آ ةدحوملا ءاز ٌ لصف 0

 نكملاوخ خابدلاوأ قيمنززازولا نيثثثلا نيام نط نورك نما ةهل ةكحاوما ضيعت ( سا ١
 عولسلا لو ند ىا هده ةرئيتع نسمح ند اعوش باشلااو هءابش ىهتنا ىذلاوهو لهكل ادع

 ْ ىلسع دازام اعرش خيشلاو نيل ىلا نشثلث ند لوهكلاو بيشأا هيلع غاب ملام نيثلث ىلا

 ةعاملاب ةولصلا ناب ىف زوهرلا ماج ىفو '« برغملا نء القان ىدنج ربلا ىف اذك نيسمح ,

 ةرمشع سمح ن٠ اعرشو ةنس نيثلثو ثاث ىلا ةنس ةريشع عست نم ةدئازلا ةغل .ديدشتلاب ةباشلا»



 ةدشملا /م+

 اولاق اذلو موهفملاىف نيفاتخموا نيفدارتم اناك ءاوس اقدص نامزالتم امهنا ىنعا قافنالاب ”ىش

 ,ىنعم نا روهشملا ىلايخلا ةيشاح لاك هءرقىف نكل دوجوملا ىنء؟ اووي ملو دوجوملا 'ىثلا
 وه دوجوملا ناف ةىعاشالا دنع دوجوملا ىنعم وهو جراألا ىف ررقتملا تباثلا وه 'ىثلا
 لوانتب مهدنع لوالا ناف ةلزتعملل افالخ مهدنع لوالا ىنعملا نيع اذهو نا.عالا ىف نئاكلا

 مودعملاك ةىعاشالادنع *ىثب سيل نكمملا مودعملاف ةلمابو «ىهتنا ىناثلا نود نكمملا مودعملا

 اضيا ءامكحلا لاق تباثب مودعملا نم *ىث ال هنا نم ةىعاشالا هيلا بهذامب ىا هبو عنتمملا

 ائيش مهدنع نوكي جراخلاف مودعملا عن ىنهذلا وا ىحراخلا دوجولا نع ولختال ةرهاملا ناف
 وا اقلطم ”ىُ قلطملا مودعملا وا جراخلا قو جراخلا ىف مودعملا نا اماو نهذلا ىف

 ناو هءواسنو دوحولا قواست مه دنع ةسشلاف الكف نهذلا َّق ئىش نهذلاىف مودعملا

 ديفم دوجو» داوسلا اناوق ناف هنع رابخالاو علا ةم ةيئيشلا موهفم نال اموهفم هترياف

 مولعملا وه ”ىثلا ةلزتعملاو ةيرصيلاو ظحاحلا لاقو + ”ىش داوسلا نود ام ادّتعم ةداف

 'ىثثلا نع اضف مولعملا ظفل هيلع. نوةاطيال مهنا عم ىلحتسملا ىلع ؛ىثلا قالطا مهمزايو

 عال تباث' ريغ هنا ىنةع اًديِش سيل يبل ةليكو ةغل اًمش ىحسإ لمحتسملا ناب مهل رذتعي دقو

 نع اكفنم جراخلا ىف ققحتم ررقتم تباث هنا ىنعع *”ىث نكمملا مودعملا اولاق اذلو كلذ

 ريدق ”ىش لك ىلع هللا نا ىلاعت هلوق ريسفت ىف ىواضيبلا ىف عقو ام هديؤيو دوجولا ةفد
 بجاولا مرت دجو»نا حصي امم ”ىشلا رسف ةلزتءملا ضعب نا.نم ةرقبلا ةروس لئاوافف

 م زاجم ثداحلا ىفو ميدقلا وه 'ىثلا سابعلا وبا ىثالا لاقو ٠ عتتمملا عي الو نكمملاو
 .ىرصتلا نيسحلا ونا لاقو مسا وه مكحلا نب ماشه لاقو « ثداحلا وه 5 لاقو

 نه بيرق اذدهو مودعملا ىف زاجم 00 ىف ةقيقح وه نييرصبلا ةلزتعملا نم ىنيصنلاو
 ىلظفل عازبلاو سماك كلذ نم معا مهاوعدو موهفملاىف داتالا ىعدا هنال ةىعاشالا بهذم
 ةىعاشالا عم ىهاظلاو ةغللا هيلع تدعاسام قحلاو قلطي اذ ام ىلع هناو ”ىثلا ظفلب قلعتم

 دوجوملا مهدنع ليقول ىت> دوجوملا ىلع “ىلا ظفل نوقاطي رصع لك ىف ةفللا لها ناف

 وا اميدق نوكي نا نيب نوقرفبالو راكنالاب هولباق ”ىثب سيل ليقولو لوقلاب هوقات ”ىث
 مودعملا ىلع ”ىثثلا قالطا ىتني ايش كن ملو لبق نه كتقلخ وحنو اضيع وا اهسج اثداح
 لعاف ىتا 7_0 نلوشالو ءاوحنو ميدقلاب هصاصتخا ىنني ريدق ”ىش لك ىلع هللاو ءاوو

 ال ميعن لكو « لطاب هللا الخ ام ”ىث لكالا ديبا لوقو . مسحلاب هصاصتخا ىنني ادغ كلذ

 ىولوملل هتتشاحو فقاوملا حرش ند دافتسا اذكه ثداحلا ه«صاصتخا ىننب ٠ لئاز ةلاحم

 . .نيبساحتا دنع '“ىثلاو ٠ ىلايخلا ىثاوحك اهريغو ال ما ”ىش مودعملا نا ناب ىف مكمل ادبع

 3 ةلباقملاو ربا باب َّق هيسفن ىف بورضملا»لوهحلا ددعأ أ وه

 ةيشاح ىف مكحلا دبع ىولولا ر "< ذ اذك ةدارالا ملكتملا بهدم 00 ء( ةئيفملا)



 6-00 م ىذا ةردّس ٠ ىماملاةردسلا

 قا دو>وفف اهتيدع ىلع ةقاب ةلوقعم ةيقلا ناف قلاىف قاذعا نوطبو اهمسح اهسفنىف
 ٠. تاجرا ىف ذك ايس يهاظلا دوهتملا ٠

 نيللوالا 5 ىهت انهبلا ةنخلا قصكا ف 00 قو قالا رادنتلا 4 ىمعملا ةردسلا ) :

 ءامدلا ىف و 0 هللا ىلص هللا لودر ىوس دخا اهزواح 9 اناذعتب الو نيرخ "الاو

 ةعباسلا ىف اهمظعمو ةسداشلا ىف اهلصا ناب غمحو ةكايسلا "و زخع للا ثيدحلاىفو ةسذاّسلا

 ضرالا نه هب ج رعي ام ىهتي انهيلا 'ليق و ء راحبلا عمج ىف اذكه شرعلا نبكي نع ىو
 ىهملاةردسىلا تفر ثيدحلا ىو ءاهنم ضيفتف اًهقوفنم هب طعام ىهتش اهلاو اهنم ضيفيفا

 بك أرلا ريسي رخآآلا ثيدلا ىفو + ةلزفلا ناذأ لثم اهقرو اذاو ريغ لالق-لثم اهقين اذاف
 " ةردتق ىل ليقو ."كالقلا اعردش نأك تهذ' نم لشازف اف.كك ار داةنان (تنشلا لل

 تءاضال ضرالا ىف.تعضو اهنم ةقرو نآول ناؤلالا عيمح نم راغلاو للخلاو للا لمحم '
 هكدنا هتفكو ٠ ليزتالا ملاعم ىف اذكه لعرلا ةروشىف تركذ:ىنلا قوط هو ضرالا لال
 اخاذاو ىبلا سها ردك لور اهنا او ناكتا 0 قلخ لامعا دوش ىع ىهتنم ىو

 دوعص هنا دودثدم ىهتنم قون و كمال كم فوقو ىودزاو ماكحا دوشام هكا

 تحارد الك لدا تاور ملط نمأ لاةيعاوا ماع زا دن كيم ”لؤزتو لفت ماع زا قلكمت
 ئاجت هج نئا لئزبخ اي تفك نش ترتضخ نآ ا ليئربع دش ادجو ندنام زاب جارعم

 قلك لكبح ةذلذك "اهنل ار”ترساوأت ”كسؤوتد 3 تي ىاح نا١تسا ندش ادنج و دئام زان

 ددنأن ب ع نتن زاهخ ئبتلأ ةرادس ولو 2 موك ةتخاوتس و 2ك ذز تكل

 نيا مان رو كن انآ و كنور ى تشع رد.دنا نطاب"زد كتان صاط رذ ودو نطان رد ؤد

 هةوللا جرادم ىف انكه دنا تارذو 526

 دون هدش قش سو هيلع هللا ىلذ ا 2 نا نسا قحلو ) ىنلا ةردس 0

 دولا باوخ ميك داوس شر كيران بشرد ىرفسرد ترصضح | و تسردكا | ةصقو

 نأ تمالس ترم ا دش همنود هردس ته ٠ ديسر هردس تخردب 5 تقريم 7

 جررفنم نيم تخردو .دنام باوخرد نانحمه ترض[ تحد ترو لأ

 . سداسلا بابلا ىف ةوبنلا جرادم ىف اذكه تشك فورع٠ ىنلا ةردّس هبو دناع

  ةمجعملا نيشلا باب
 27: فلالا لصف 0-

 هباوا هيلع مكحوا معي نا حصي امل مسا ةغللا ىف ةبئاتحتلا ةانثلا نوكسو حتفلاب ) هلا
 اوذاتخا دتذ نوملكتملا اماو ىرسشخزلا لاق اذك انكم وا ناك الاحم امودع: وا ناك اذوجوم

 داؤجوم لك نا 5 دوجوم مهدنع ”ىش لكف دوجوملا ؤه *ىثلا ةرعاسشالا لادقف هيف



 ارسل ب ىزاس 4 ٠ رو .+

 ا ىلا ئوازلا نيب نوك.ّنا هو بكل دحا ةياور ىلا ةبسنلاب ولعلا عاونا ن

 خلا ن1 تدلل شك نال دعا خيش ىلا هنود نه وا ىباحصلا وا سو هلاو 0
 3 هنود نم قا ىناحصلاو لسَو هلا و هيلع هللا ىلص ىنلاو نتكلا ناححا دحا .نيبام: لذ

 ةاواسسملا ا ناآلا ىف (ذك ةحيئاضم ىمسر هطيساوب هنم اددغ رك ١ ىوارلا كلذ تاك
 ينأتلا وأ فوقوأا ىف ىناحصلا قا عوفرملا ىف مالسلا هيلع ىنلا ىلا كدانسا ددع لَه 7

 هنود نم وأ ىباحصلاوا ملسو هماع هللا ىل- ىلا نيبو كدب عش ثرح عوطقملا ىف هدلعلا :١

 ىباحضلاو أ ملسو هياع هللاىله ىنلا نيبو : نك :كل١ بادكا دحا نيب عام لثم د 0
 ةيثرلا ىلعاىف 35 صاخلا دانسالا كلذ َلاَجَر ةظحالم نع ّنظنلا عطق عم هنود ن» وا

 ديملت عم ءاودسالا ىف ىرخا ةرامعبو «٠ كلال كذعيشل ةاواسملا هذه عشت نا ىه هدفاصملاو

 مالسلا ةيلع ىلا ىلا كداننسا ددع لَ نأ ىه ةحئاصملا نا ىنعي بتتكلا باكا دحا

 قالا دحع] داننال انواسم هرخأ ىلا ىوأرلا ف دانسالا نوكي تح ىراتلا وا ىناحصلا وا
 ترحم. هال [9 هج رق ةاو اكشملا هل 00 باحسا دحا قيرط ولعيف هذيملت عم بتكلا

 ةاواَسملا تعفو نآف ةلمابو ءائقالث نم نيب ةحفاصملاب كاتفلا ىف ثرج ةداءلا نال ةحفاصم
 تسكلا تاحا دحا نع كذَحاف تحفاص و تنقل كنأك ذا ةحفاصم :كل نوكف كحشأ
 كديشل حماها تناك كفعش خبشل ءاؤاسملا تعقو ناو تيوز ىذلا كيد كلذ مك

 خيشل ةاوادملا تناك ناو الثم املسم ىاآ بتكلا باكا دحا حفاص خيش ناك لوقتف

 نبا لاق مث . املاعم حفاض ىحيش خش ناك لوقت كذيش خبشل ا كخعيش خيش

 كدانسا قتايال تلم نم كل نيتءقاولا ةحفاصملاو ةاواسملا ف نا لماتملا ىلع ىنال حالاصلا

 ةريثعم ةلقلاف ئهتنا هنف اسرق وا ىناحدلا ىف نائقلف سم خيش نع ادنعب الا - دانتشاو

  :ةاوأسملا:لاثم 8 هيلا: ىهتت ثيحح ىبتعت الو بتكلا باما دحا ةتاور ىلا ةينسألاب ةاواسملا ىف
 انل عقيف اسفنرسشع دحا ملسو هيلع هلا ىلس ىدارنواو هن وح اذيدح الث..ىا سلا زؤر نا

 هيلع هللا ىلص ىنلا نيبو انني عش ملسو هيلع هللا نس ئنلا ىلا رخآ داتساب ةنيعب ثيدحلا كلذ

 ةظحالام نع رظنلا عطق عم ددعلا ثيح نه ىأسنلا ن < ىواسنف اسفن ريشع دحا مد هلاو

 انس ناك انيفن رشع انثا سو هيلع هللا ىلص ىلا نيو اش عقو ناف دائسالا كلذ لاحر

 سايقل ا اذه ىلعو 0 هحرشو ةخنلا ح رش قام ةصالخ هلك اذه ةحفاصم ىاسنلا نيو

 ٠ ناقتالا ىف عقو اك ةءارقلا نف ىف ةاواسملاو ةحفاصملا عقت

 ١ ةجرخلا رودكلا عج اذا ىذلا ددعلا اهنمو تفنعام اهنم ناعم ىلع قلطي ( ل

 نييساحلا حالطصا اذهو اضيا اهاتو الدتعم ىمسيو ددعلا كلذ ىواسي عملا لصاحف هنم
 ٠ نيعل| باب نه لادلا لصف ىف ددعلا ظفل ىف 'ىجنو

 نضال قلل و قات قطا زئاتدسا ةقلطا تانيا ناف قلقا ق قطا نوطب ) ءاوسلا (



 ىلءأ ةاواسملا 5 قواستلا 5 ءافيسالا

 باط اعرشو ٠ مضلاب انقسلا مسآلاو هبرشي ام ءاطعاو ىتسلا بلط ةغللا ىف ) ءاقستسالا (

 .مهذع نطملا سيح ناب ةجاحخلا ةدش دنع صوصخم هجو ىلع ىلاعت هللا نم رطملا لازا

 , عماج ىف اذك مهعؤرزو مهشاوم نوقسيو امم نونرشي رابا و راهناو ةيدوا ملأ نكت مو

 امم وبرتف ءاضعالا للخ ىف لخدت ةسرغ ةدراب ةداموذ ضرص وه ءابطالا دنعو ٠ زومرلا

 .ىتلا ىحاونلا نم ةيلاذلا عضاوملا اماو ىمحللا ىف م اهلكءاضعالا نم ةرهاظلا اما ءاضعالا

 نيبام ءاضف اماو ءاعمالاو دكلاو ةدعملا اهيف ىتلا نطبلا ءاضفك طالخالاو ءاذغلا ريبدت اهيف

 'اضيا سايلا ءاقستسالاب ىمسملا ىلطلاو ىقزلاو ىمحلالا ةثلث هما_سقاو ٠ قافصلاو برشلا

 .ندبلا غيمج ةلهاش نوكتنا اما لوالاو ىلبطلا ىتاثأا الوا ماوقتاذ اما اهل ةبجوملا ةداملا نال
 .فوملا ءاضف ىلا ةيئاملا هيف بصنت ءاقستسا قزلاف ةلمخابو ىلا وهف الاو ىم>للا وهو

 ةكرحلا دنع ءاملا ةفخفخ هيحاص سحب اذهلو ءام ولمملا قزلاب ههحاص نطيل اهيبشت هب ىمس

 وريف محللا للخ ىف ىف سيتحيف ءاضعالا ةلمج ىلا مدلا عب ءم ءاملا هيف وشغي ءاقستسا ىمحالاو

 لير 0 ةقيشح دايدزا هناف نيسلا فالح صهاظلا ثيح نم هيحاص 2 دايدزال هن ىمس

 واخت الو اهيف ةففحم فومحلا ءاضفيىف ةيحيرلا ةداملا هيف وشغيام ىلطلاو قتبقحلا دايدزالا همشي
 بكرمو درفم ىلا مسقني ءاقستسالا اضياو . اضيا ةيوطر. ليلق نع حاب رلا عم عضاوملا كلت

 ىمحللا نم اما بكرملا لوالاو درفملا ىتاثلا الوا ادعاصف نيعون نم نوكي نا اما هققحت نال
 صاوخلا رحب نم دافتسي اذكه ةثلثلا نم وا ىلبطلاو قزلا وا ىلطلاو ىمحللا نموا قزلاو
 « ضايصالا دودحو

 ةدحولاوه ءامكحلاو نيملكتملا دنعو زيجود ندش ربارب ىنعم ةغالاىف واول ( ىواستلا (

 ةدحولا ثحم ىف فقاوملا حرش ىف اذك اضإا ةاواسملاب ىحسيو ارادقم.وا ناك اددع ملا ىف

 ىعسيو رخآلا هيلع قدصيام عيمح ىلع نيموهفملا نه لك قدص نع ةرابع نييقطنملا دنعو
 اهعيمح ىا تايتاذلا ىف كارتشالا ىلع قلطيدقو ء نايواستم بتاكلاو قطانلاف اضيا ةاواسملاب

 « نونلا باب نه ةدحوملا ءالا لصف ىف ةيسنلا ظفل ىف ”ىجنو

 اهانعم اماو اذه لسق تفرع دق نينقطنملاو ءامكدلاو نيملكتملا دنع اهانعم ) ةاواسملا م(
 ةطساو ىهو ءاطلا باب نه ةدحوملا ءابأا لصف ىف بانطالا ظفل ىف 'ىحيف قاعملا لها دنع

 دجو داكتال ةاواسملا ناقتالا ىف لاق ٠ زاحمالا ىف ةالاد ىه لبقو ء بائطالاو زاحنالا نبي

 هلهاب الا ”ىبملاركملا قيحم الو ىلاءت هلو .صرخلتلا ىف اهل لثم دق و م نا رقلا ىف ادوضخ

 ةيناثاا هب الا ىف ناب تقعتو ءانتانا ىف نوضوخم نيذلا تار اذاو ىلاعت هلوش حاضيالا فو

 زاحناو ًايسالا نوكبال َر ىلا نال *ئسلا ظفلب باننطا ىلوالا فو نذلا فودوم فذدح

 ىف ناثدحملا دبع اماو « ءانثكشالا ىف رصقأابو دحاب ق١ غرفم ريغ ءاةاسالا ناك نا فذحلاب ْ

 (ه١ا١) « فاشك» ( ثلاث )
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 انمئاق هفسلا مادام هلام هنع عنمي الاقو هدنع ةنس نيرشعو اسمح غاب ملام هلام هم

 ْ ٠ ( ]١[ ىهتنا
 م«: ءاملا لصف 12-

 0110 اهسس قبل دلو قاتم لع قلطي دالآ دئالكتو ءارا ريكو فلا ( ةيرسلا)
 واولا كصف ىف وزغلا دقن ”ىجع اهضعبو ميلا باب نم ةمحعملا نيدشلا لصف ىف .شحلا

 ٠ ةمحعملا نيغلا باب نم

 زومر فكي هك دن وك ار نكد بيع ناكددناسر ضيف هيفوص دزت ) قاسلا )

 نينا قاسو اضيا هيفو نتانيا نس فانك( ةنراقا رونمب ار نافراع ىاهلد قياقح ناو

 ردو.« دوش ادس ق>ح ىتدمو ىرامح ار كلاس نا ندد زا هكدسوك ار هيلامح هادم روص

 .ىلاعت قح دلل لك لماك ريب ناكلاس دزن ىتاس زا دوصقم 56 تاغللا فشك

 ادن وم ىنافو وحم ار ناشياو دهديم دوخ ناةشاعب تمحو قثشع بارش هقثك تقم قاس

 . دأب نع زك ىركد دوهشو قوذ بابزرا زج ار ىنعم نباو

 .موقيل : مرك وا ل ىف الحر لمعءتسإ نأ 0-7 + هو فاقلاب قسلان ل ةاعافم ) ةاقاسملا 7

 فيظنتب هحلصل نه نى رخشلا عقد م .هلءلام مولعم مس هل نوكي نا ىلع اهحالاصاب

 ءزح اهريعو هنا راو ىتسلاو قاودلا
 , كم تناك ةيطر هنم دلو مع ىا 0 نم علاش

 ينك تلش قاتلا لوشو اذكب ةاقاسم الثم ةلخنلا هذه كيلا تعئد لوه ناب كلذو

 رثك اوا ةنس ضرالاىف قس ةوقلاي وا لعف'اب تان لك رحشلاب دوصقملاو ٠ لوبقلاو بان الا

 .ندو * اهريعو ةعوقدم ءاضف ىف عدرو سىع امو نارفعزلا لصنو ةيطرلا لوصا لمتشف

 ىوخالاريسفتلاو ريسفتلا اذه ليقو + ىهسدقف فطعلاب ىا ا مركلاو رجحشلا عقد ىه لاق

 .ةاقاسملا ةيافكلا ىفو .. ةياقولارصتخن مراكلاىبا حرشو زومرلا عماج نم دافتسي اذكه دحاو'

 ىه اهدنع اهطئارشو ةعرازملاق مالكلاك اهبف مالكلاو اهدنع ةزي "احو ةقينح ىلإ دنع ةلطاب

 انيق نع انكر لمانلا اس انزال لقال نم نان اما ةعرارللا# ىلا ظئارسلا

 معبرلاو ثلثلاو فضلا وع اهات جراذلا ّق ةكرشلا انهو 0 ةعرازملا ىف اكرر عفادلا

 ناس اهندو ٠ ةعرازملا ىف م لما ءلاو راحشالا نيب ةيلختلا امنمو . ةعرازملا ىف م اهوحنو

 نوكت ةرم لوا ىلع دقعلا عضو اناسحتسا زاج اهنع انكدس ناف ةلماعملا ةدم :ئا' تقولا
 ( ٠ ىهتنا ةلءاعملا ضقتأت الصا ةرمت ةنسلا كلت ىف جرخم مل ناف ةنسلا كلت ىف

 وىهو خقة رصاقل اةلاو اهافس ىدعتملا زدصمو رصاق اهءشضإو دعم ءافلا اك هققدس تانلكلا ىف ١

 فرصتلاو زييّعلاب هالصا هنكمي "لو ريذتتلا هوجو نم ىتش ال ايف هلام قفني نم هيفسلاو » محلا دض
 . لقعلا يدع . لهخلا ىهاظ هنا ثاغالا عومج ىلع نيقفانملا ةفص ىف هيفسلا زيسفت لصاحو ه ريبدتلاب هيف

 ,عودخم . سفنلا ريقح . بنذلا عيرس . ردقلا فختسم . مهفلا ءىدر ٠ ىارلا فمش . يللا نفح
 ( هححصلل ) . ناك اب ىلا ال . نارفكلا مزالم . نايصعلا متاد . نايفطلا ريسا . ناطيشلا



 هقفسلا ' ,68/١

 هياعاتنا ام كتلذغ ىلقو . اعم اعمح امنع اهلاوز نايسنااو ةظفاحلا ةوقاىف اهئاَش عم

 او ناسنالا هملعال 0 تلا ليقو ٠ نايسن هريغ دقفتل هيلع تناامع كتلفغو وهسهدقفتل

 تانئتسا مدعوهف لوهذلا ع نافذارتم امهنا دمّعملاو هروضح دعب باغ الب نا.ننلاو هملعبال

 ( . ىهتنا هيضنه ام دو>و 3 ىلا كاددإ 8 ةلفغلاو ]١[ ةشهدو ةريح- كاردالا

 | م ع ءاهلا ليف /---

 هفساوه هئمو بارطضالاو ةكردلاو ةقاطا وهو ةغللا ف ءافلاو نا ) هفينلا )

 لمعلا ىلع هثعشف ناسالا ىرتعت ةف> نع ةرادع نيياوصالاو ءاهقفلا دنعو ٠ برطضه ىا

 ىني ىنملا اذه ىلعو بارطضالاو ةفلا كالث هب نم هيفسلاو ء عرشلاو للقعلا بجوم فالخم
 لمعلا وه مالسالا رخف لاقو ٠ كلذ وحنو رخحلا بوجو و هيفسلا نم لاملا عنم ءاهقفلا

 هجو نه لاق اماو « لقعلا ةلالد فالخو .ىوهلا عاساو هجو نه عرمشلا بجوم فال

 ماعطلا ىف فارسالاك مارح فارسالا نا الا ناسحالاو ربلا وهو عورمشم.هلصا ريذيتلا نال

 عّرشاا فلاخمإل نا لقملا بِحوم نال اهيفس قاف لك نؤكي ءريسفت ضهاظ'لعو بارت
 نون#لا هباشي هوتعملا ناف هاظ هتعلاو هفْشلا نيب قرفلاو ه عارتالا بوجو ىلع ةمئاقلا ةلدالل

 اهاضتق» عاتيف ةفخ ه.رتعت نكل نول هباشيال هناف هيغسلا فالخم هلاوقاو هلاعفا ضعب ىف

 - ةدومح وأ ةمومذماهقاوع نا' لع فقل اهقاوع ى ركذو ةيور ريغ ند روفألا |

 ريغل ىنعل فارسالا هجو ىلع لالا قيرش ىا ريذدشااو فرسلا هناب مهضعل هف_سلا نئنسفو

 الصا هيف ضرغالام هسا ىردر كلا ندلاردب لاقو ٠ ىندلاو ىؤيندلا عفنلا ةظحالم

 ةميرشلا ىف هفسلا زوُمرلا عماج ىفو . ىئاسملا حرشؤ خولتلاو خيشوت | نه دافتسي اذكه ْ
 برشك ىصاعملا نم هريغ باكتراف عرشلاو لقعلا ىضتقم قالخ ىلع هفالتاوا 'لاملا ريذبت

 هعييضتو هفالئاو لاملا فارسا هفسااو ىواحطلا ىف )' حاطصملا هفسلا نم. نكي مل ءانزلاو ل

 باكتراف دجا ملا ءانس ىف هفرصإ نأكل ريا ىف ولو عرشلا وا لقءلا ىضة٠ فالخ ىلع

 هقبلا لقوة *. ىف حلطصملا هخسلا نم ن 5 م ءانزلاو رم برسشك قضابعلا 0

 هتداع نه هيفسااو . ىجحلا هيلع لدبام كرتو ىوهلا عابتاو عرشلا بجومن فال لمعلا

 ةنايدلا لها نم ءالقعلا هدعيال ضرغل وا ضرغل ال افرصن فرصتب ناو ةقفنلا ف فارسالا

 لتاقملا كيدلاو لاف نع ةزايطلا تامامخحا ءارشو نيباعالاو .نينغملا ىلا لاملا عفد لثم اضرغ

 ةيفسلا أذه لثم ىلع رحال ةفينح ىلا ديف :ةدمح رغب نم ةراجتلا ف نبغلاو ريثك نكي

 0 :اب اذا اما اهيف س راص مث اديشر ناك هنا 3 لحمو هيلع رجح اهدنعو

 ]١1[ هححصملا). تار ينوي 1 ثروب, . لفش تادرفملا ىف (



 ةئسلا ! ا/ قير

 ةيسمشلا ةئسلا نع ةصقان هذهو اضيا ةساسلاب ىحستو ةيطسولا ةيرمقلا ةنسلا وه لصاحلا
 رابتعا كغ نه ماالا ددع درج هيف ربتعا ىذلا وه ىحالطدالا ىرمقلا زوشلاو ٠ ةيقيقألا

 نوربتعيو مرحللا لوا ةيحالطضصالا ةيرمقلا ةسلا 27 نودخلأع ن وماما نهقلا ةكرح

 نيثاث لك ىف نودءزب و رج آلا ىلا اذكعو امون نيرشعو ةهست نفضلاو امون نيثلث مرحلا
 تايم رشع دحا اموي نيثلث ةحطلا وذ ريصيف تارم ريشع دحا امون ةحلا ىذ ىلع ةنس

 ىحالطصالا .رهثشلا لبق . ةسكلا ةنم مون ةحطاىذ ىلع اهف ديز ىتلا .ةنملا.نودمسيو

 روهشلا دخا ىلا اورطضا مايالاب نيم اع سعتلا دنرا اذآ هنا الا هنمب ىطسولا رهشلا وه

 ىلع دئازلا ريدكلا ناكو ادحاو هنودخأب فضنلا زواج اذا رسسكلا نا:كلذ ناس.. كلذك

 هعبرا ىف كلذ برض اذاو :ةئان“ نيدمحو هقيقد ناثلثو ئدحا دحاولا رهشأا ىف مادالا

 ادئاز رسكلا ناك املف ةقيقد نوعبراو عبراو ةعاس ةرشع اتنثا تلصح اطحنم نيرشعو

 رادو امون نيثلث مرخملا ىا لوالا رهشا اوذخاو ادحاو اموب هوذخا مون فصضن ىلع

 قرار مرخا نامه تسلا اع دنازلا رد لا باهذل امون نايبعو هنن يلا زبلا

 طقف اذن دئازلا رسكلا ناك واف .رخخآلا ىلا انكعو' كفضنلا ىلع رسكلا لسّمف فعض

 فصلا ىلع دياز هنكل ريك ةئسلا رخآ ىف قي مل نيرتشعو ةعست رهشو نيثلث رهش ذخاو

 ش لصاخلا ن٠ 0 روهشلا ددع رشع ىثا ىف قئاقدلا هذه تبرض اذاذ ةةشقد نيعبراو عبراب

 نه سدسو نسمح ىهو ةقبقد نوءبراو ناتو تاعاس نام للص ةعءاس ةقيقد نيتس لكب

 نوثاث وهو نسلاو سدسلا هنم جرح ددع لقاو هتايلب مويلا تاغاس ددع نيرشعو ةعبرا

 .ةدئازلا تاعاسلا نم لصح ةنس لكى ف رشع دحا اهعومتو ةسمح هسدسو ةتس هسمخف

 نس نع 2ك 1 ةدنازلا:تاعاسلا تراس اذاق امات امون رسشع دخا:سثع ىتالا روهشلا ىلع
 نم لقا رسكلا ذا *”ىثش ذازنال ىلوالا ةنسلا قف ادئاز امون ةنسلا كالتىف لحم ةنسىف مون

 ىتدس بيرت اوش دقو اذ_ه ىلعو فصنلا نم رك ا هلال مون دازي ةيناثلا فو ثفصنلا

 ل امنا رهظف برعلا سئابك . ط و هد ١١ حو زهب . اولاقو لما موقرب سئاكلا
 ه ىدنجربلا ىلعلا ددع لضافلا فنئاصت نم هلك اذه لَمَأَته دحاو. نيحالطصالا

 ا” ردلا ىلا كلا ناهَدو ديفنلا ةنللاى نايسنلاك ءاهلا نوكيسو :مشفلاب ( وهسلا )
 ثنحب لقملا دع 121 ةروص نادقف هناف نا.سسناا نم منسق وهسلاف افرع اماؤ سؤماقلا ىف

 دعب الا اهف نكمل ثيحن وا اوهسو الوهذ اده ىمحسو ءاش تقوىا امظحالم نه نكم

 *ىجعو ناممالا باتكىف زومرلا عماج ىف اذك ميكحلا دنع انايسن ىمسيو ديدخ بدك مكجت
 وهسلا ءاقبلا ىلا تايلكىفو ) نونلا باب نم ءابلا لصف. ىف اضيا نايسنلا ظفل ىف هركذ
 جاتحم ثدحم بلقلا نع "ىثلا ةبيغ نايسنل او هيش'“ داب هما ثمحب 'ىبشلا نع بلقلا ةلفغ وه

 كرتشملا سحلاب ةكردملا ةوقلا نع ةروصلا لاوز وهسلا مهضعب لاقو ه ديدج :ليصحت ىلا



 ' وبال 0 ةنساا

 اذهو رسكو تاعاس سمحو*اموب نوتسو ةسمخو ةئاهلث قيقا ىسمشلا ةدم نإ مث . جربلا

  نوسحو سمح سويملطب دنعو . ةقيقد نوعبراو عست ىناخل.الا دصرلا ىضتق» ىلع رسكلا
 دنعو ةيناث نورشعو عبراو ةقيقد نوءبراو تس ىنانلا دنعو م ةيناث رشع انثو ةقبقد

 - هقيقد نوعبرا ىنرغملا نبدلا ىحب < ميكحلا دنعو ةيناث نورشعو عبراو ةقيقد نوسمح ضعباا

 . نيدقت ىلع وه امنا مامي زودلا ل رودلا لضف تاءاس مست ةديازلا تاعاسلا كلتو

 لواج .نامز نم اذوخأت" ةتلا ادم نوكو قيضلا تالقتالا هس نم ىسفلا ا
 . لضف دازب دقف ىرخا ةطقن اهلولح نامز اهأدتبم ذخا اذا اماو ىتسرلا لادتعالا سمشلا
 رهشلاو ٠ جوالا لاقتنا ببست توافتي اذك امم صقنس دقو ةروكذملا رادقالا هذهّلع رودلا

 اهدستو تاعاسش رشعو امون نيثلث ىف .نسمفلا ةكرت هدم نع ةرابغ ىطسولا سا

 م ةيادسولا ةيسمشلا ةاسلا ةدم سدس فصن هو هقبقد سدس فصتو هققد نيرشعو

 نامز ىف ناع موقتلا رودو طسولا رود ذا ةدحاو ناتيسمشاا ةيقيقحلاو ةطسولا ةنسلا ئ

 هيلعدب زب دق ىتيقحلا رهشلا ناف ةطسولاو ةيقيقْلا ةيسمشلا روهشلا نيب توافتلا امماو داو

 لب ايطسو الو امقيقح 0 ام ىحالطصالا ىسمشلا رهشلاو هيواسيإ دقو هنع صقشس دقو

 . لب سمشلا ةكرح هيف ربتعآ الو حالطصالا ضحم ىلع هانبف حالطصالا هيلع عقو نخآ اًنيش
 موي علرو امون نوتسو هو ةئاماث اهنا ىلع: اوحلطصا مورلا لهاف مايالا ددع درحت

 مويلا كلذ نومسيو نينس عبراىف امون عيرلا اذه نوربتعيو امان اعنر ريكا نرذخاا

 . ةسمحو ةئايلث مهدنع ىهف رسكلا نوكرتي نامزلا اذبه ىف نسرفلا لهاو ةسيكلا موس

 باب نم ةمجعملا ءاذلا لصف ىف خراتلا ظفل ىف هليصفت قيس دقو رسكالب اموي نوتسو
 صوصخم عضو نم سمشلا رمقلا ةقرافم نامز نع ةرابع ىتوتْلا ىرمقلا رهشااو . فاالا

 ةيداملال هاو عررشلا لها دنع عضولا كلذ ىلا دوعي نا ىلا لالهلاو عامجالاك اهلا ةيسفلاب

 ىعسل .اهءام>ا نم ةاضاخطل هيلا ىلالهلا رممدلا# ىحس كلذلو لالهلا وه بارعالا ند

 ءرمقلل ةيعوقتلا ةكرحلا ىلع هرادم ىذلا ىتيقحلا عامجالا وه كرتلا ءامكح دنعو .ةياالهةنس

 رخالا عاضوالا ناف لالهلا وه كاردالاب سمشلا نه رمقلا عاضوا برقا نا. خم الو

 .روالا ىلع ىتد نمقلا ناف نيمختلا بسحب الا كردت ال كلذ ريغو عيرتلاو ةلباقملا نم

 هلوخد دنع هعضو اما عاضضوالا نم هريغ كلذكو اريثك ابامز اهدعبو ةلباقملا لبق مالا
 دوجوملا هيشي ىلالهلا عضولا ىف هنكل كلذ ىف ىلالهلا عضولا هيشن ناك ناو عاعشلا تحن

 ىعسيو ىطسولا ىرمقلا رهشلاو . ىلوا أديم هلعحف ةءلظلا نم جراخلا دولوملاو مدعلا دعب

 هتكزحم رمقاا سدا ةدم وهو نيطسولا نيعائسالا ني اه نامز نعظراع ا 04
 .اهانيرضاذاو ةقيقد نوعيراو عبراو ةعاس ةرثثع اتنثاو امون نوريثعو ةعست هوا ةيطسولا
 'اذهو ةققد نوعراو ناو تاعاس نامثو امون نوسمحو ةحبراو ةئاعا" لصح رشع ىتا ىف



 د 9 ءاهسلا ا

 دصقتمل ذا هريغ ىلع لوطلا ىف دئاز ىا لئاط ون ةبلاغملا باب نم ىنملا لعافلا مسا دري ال."

 دق ( ةدئاف ) با.علاو ةيفاكلا حورش ىفام ةصالخ هلكاذهو ةيلغلا لصاىف ةدايزلا هبف

 هيلا ةبسنلاب هليضفت ىنعمي ال لعفلا ىف ريغاا نم هدعابتو هبحاص زواجحت ليضفتلا لعفاب دصق
 هلاك ىلا ديازت» لعفلا لصا ىف دعامتم هيحاص نا ىنعمي لب لعفلا لصا ىف ةكراشملا دعب

 لعفلا للصا دوجو مدع ديف ثيحن هفاضصتا ىف ةغلابملا عم هل_صا ىف هنع هزيام ىلا ادصق-

 ٠ تي. 2

 وتقاوخو: لن كلوا لك لمحل راصتخالا هحو ىلع هيف هلاك ىلا هدوحوو ريغلا ىف

 وحن ليضفتلا دصّش ىتح اهلضا ىف دحا هكراشي مل ذا ىلاعت هتافص ىف لعافالا ىف حضوالا .

 نحسلا بر فدوب نع ةياكح ىلاءت هلوق درو ىنعملا اذهمو ليق . هلاثماو ربك ١ هللا انلوق

 لوطملا ةيشاح ىف ىباخلا ركذ اذك ىص# نا نم رثك ١ هلثمو هيلا ىتوعدب ام *لا بحا

 ٠ اهراتسا 0000 زامتالا هوجو نع فشكي هب ذا هلوق حرش ىف نآملا ةبطخ ىف .

 ا م لكلا" د

 . تيدشتو راكلاب نملاو هون لضالا قف وهو لاب نع ةففخلا نولاو حتفاز( ةنسلا 9
 يمستؤ باسحلا ةدالخ حرش ىف م.اموب نيتسو ةئاثلث برعلا فرع ىف هو كلذك نونلا
 ةئيهاا لهاو نيمحنملا دنعو ه نينعلا ماكحا ناب ىف زوهرلا عماج ىف اك اضيا ةيددع ا ةنسلاب

 رشع ىتا نع ةرابع ةيسمشلا هنسلاف ةبرش ةنسو ةيسمش هنس ىلع كارتشالاب قلطإ مهريغو

 ان ىلا رسنلا ريتللف از ارب ريع للا نع ةراع ةيرمقلاو انسش اربش

 ةيرمقلاو ةيسمشلا ةئسلا نم لك ريصي اهلا سايقلابو ىحالطصاو ئطسوو ىتبقح ىلع قلطي
 اهتكر حي سمكلا عطق ةدم نع ةرابع قيقملا ىدمشلا روشلاف ءايشا ةثلث ىلع اقلطم اضيا

 نوطرتشي نومحتملاف جربلا كلذ لوا اهلولح تقو هود.مو ادحاو اجرب ةيعوقتلا ةصاخلا

 جربلا كلذ نم ىلوالا ةجردلا ىف رملا نه مون لوا رام فصن ىف سمشلا نوكت نا.

 فصن دعب هسما ىف وا هيلع ةمدقتملا ةلءالا ىف هلبق وا راما فاصتنا دنع هيلا تلقتنا ءاوس

 مانالا روهشلا ىدابم نوذخأيو كلذ نوطرتشي الف ةماعلا اماو ةقققدب واو سمالا راهن

 وا هلبق وا راملا فاصتنا دنع اهلا تلقتنا ءاوس جوربلا :لئاوا ىف ايف سمشلا نوكت ىتلا

 سمشلا ةقرافم نامز نع ةرابع ةقيقحلا ةيسمشلا ةنسلاف ه هيلع ةمدقتملا ةليللا ىف وا هدعب

 لما لوالا ءزحلا كلذ ناكناف ءزلا كلذ ىلا دوعت نا ىلا جوربلا كلف ءازجا نم ًازج
 ةييس ست ضحتشلا ةدالو تقؤ قة نسعلا نوكن :ءزج ناك ناو ملاعلا ةئسب تيمس

 نوكي جرب لكن م !ءزج سمشلا لواحنم دولوملا ةنس نم رهش لكءادتبا ذخؤيو دولوملا
 كاذلوا نم ةدالولا دنع هيف سمشلا تناكىذلا جربلانم ءزجدعبك جربلا كلذلوا نم هدعب



 كك 00 ليذفتاا مسا ٠ لوءفملا مسا

 لاطلاذكو هيراضب قالعت٠ برض هنع ردصضإ) بورض: قلعتم برض ىا ةبراضملا وه

 نيعم موه نا دبال ثدحلا ذا هل ىنعم الف لا نيبستنملا دحاب موش ال هلوق اماو هلاثما ىف

 امهن٠ دحاولا لب اثيعم اهدحا ىلا ةيسنلا نيعتت ال مع نييعتلا ىلع ال 'ىشب مايقلل ىنءم الو

 مث ء باستالاب ةيسنلا هابتشا لبق نه اذه هلوقف نييعتلا ىلع ال هيا ابوسنم نوكي نا بح

 امنوك عم فارعنلا نم جرت روك ذملا ريرقتلا ىلع ةغلاملا غبص نا وهو “ىث انهه قب

 مشا 4 ةغيص نا هلصاح ام ةيفا رمدلا همجحرتلا ىف ام هءلع لدبو كلذ مزتاب نا ديس لاو هيف ةلخاد :

 ىالثلا رداضم نم. قتشا ام لكو .لتاقو براضك لعاف نزو ىلع درجلا ىف الثلا نم لعامل

 لعفا وا ةهتدشم ةفص وه لب لعاف ممسأي ,سل وهف ةةيصصلا هده ىلع ال لعفلا هب. ماق امل

 متادو تبان' فيرعتلا نم جرخ الو بارضمو نسحاو نس ةغلابملا ةغيص وا ليضفتلا

 تافبمصلا,نم قلاطو ضئاح وحن اذكو تودثلاو ماودلا ىلع لدب امم كلذ وحنو رمتسمو 1

 تودلا ثوددح ىلع عضولا 50 بس ةلاد يمول قاللظو ضيح تاذ" ىنعع هساثلا

 اذكه انعضو ال فوصوملا رام عاب ايقاشتا امتورث نركل ىلاعت هللا ناقد اذكو مادلاو :

 03 ةيفاكلا حاورش, نم دافتسل

 لوءفملا مسا هيف لصالاو لعفلا هيلع عقو امل قتثم مسا ةاحنا[ دنع 32 لوعفملا منا (

 فذح هنكل هيلع هتمقوا ىا برضاا هب تلعف لا لعفلا هيلع عقوا ىا هب .لعف ىذلا هب

 امل مهلوقو ٠ تاقتشملا عي لماش قتشم مسا مهلوقف « رتتساو اعوفىم ريمضلا راصف راخلا

 غبص ءاوس ىلضفلا مساو ةمشملا ةفصلاو :لعافلا مساك ءادع ام ج رخم لعفلا هيلع عقو

 جر الو للءغاا كلذ ىف ريغلا ىلع ةدايزب فوصوم قتثم هناق لوعفملا وا لعافلا':لمضفتل

 ىرخجي راج وهذا مولعم وهف كجورخ مدع تملعو دجوم وهف ارض تدجوا وحن هنم
 رج فرح ةطساوب ولو ىونءملا قلعتلا عوقواب دوصقملاو « بانعلا ىف كلذب ح رص عقاولا

 « هلعاف مسي مل ام لعف ظفا ىف 'ى اك

 مهلوقت هريغ ىلع ةدايزت فوصومل ل نم قتشا مسا ةاحنا دنع وه ( ليضفتلا مسا )

 ةل:الاو. نإكملاو نامزلا ءامسا جرح فوصومإ مهلوقو . اهلك تاقتشملل لماش قتش 0

 ىا:مجا فوصوملاب: دوصقملاو ٠ ءامسالا كلتىف ماهعا الو ة ةمهبم تاذ فوصوملاب دوضتلا

 امو لعافلل ءاج ام ىنعا. ىليضفتلا مسا ىحسق للمتشيف هيلع عقو وا .لعفلا هب ماق فوصوم

 لعفلا قكضأ 2 ارتشاإ دعب فوصوملا ريغ ىا ةريغ ىلع ةدايزب مهلوقو * ل وءف.ال ءاج

 بورضو بارضك. ةغلابملا غبص دري الو ةهشملا ةفصلاو, لوءفملا ماو لعافلا مسا جارت

 لماكو, دئاز وحن دري الو ريغلا ىلع ةدايزلا اهيف دصّقي مل نكل ةدايزلا ىلع تلد ناو اهنآف
 اذكو لامكلا وا ةدايزلا ىف ةدايزلا د رت ل ذا لعفاا لصا ىلع ةدايزلا هيف. دصقتا ل ثيح



 لعافلا منسأ نذع

 اعرو تككسلا طظفا هلا رطخ مل هنأ عم هص لوَش امر حلا برعل ا ذا 'ىش نسل 1

 اًضَه الثم سما براضلا درب الف. عضولا بسحب اذه نوكي نإ رداتملاو .٠ الصا هعمسلا مل

 77 | الوا تعدضو م ا بسجاو « هيلع لعفلا دح قدصا دئنح هنا هيفو هايل لا ىلع

 اذه مدعل سهأ براضلا وحن لوادي مش ىلامءتساو ىرادتعا مدحو لاعفالا ىعك اهعضوو

 ظافلا نع ةلودعم لاعفالا ءامسا ىلقو ٠ عضولا كلذ ققحتل ءامسالا نع جرم لو عضولا

 ىدلا عونلا نع جرح ىلا نأ .ىد نع لودعم لك ىف لصالا 7 و ادهو لعفلا

 اوفاتخا ةدئاف ) ةيمسالا ىلا ةيلعفلا نه لدعلاب لعفلا رح 2 هنم ”ئنثلا كلذ

 ماقانىف اك ربخلا دسم لعافلا دسا ءادتبالا ىلع للا ةعوفرم امنا ليقف امباسعا ىف

 ل طا نوكيال لعفاو هنلا كد ًادتملا نود 1 ءادشسالا م لعفلا ىعم نا هيفو 5 ناديزلا

 دري الف ناديزلا مئاقا ىف م هيلا ادن ًادتملا نوكي نا مزلي ال لوقاو . لق اذك هيلا
 تيمس لاغفالا رداصم ءاهسا اهنال ةيزدضملا ىلع .لحما ةيوضنم اهنا .للقو ه روك ذملا ثحللا

 ماقم ةمئاق ذئنيح نكن لف اهلبق لعفلا ريدشت ىعدتسي هنا هيفو . ةفاسملل ارصق لاعفالا ءامسا
 ه باىعالا نم اهل لحت ال هنا قحلاو ةينبم نكت ف لعفلا

 ننجح مسالاف ١ ثوديلتا ىنمع لمفلا هب ماق. ا قدشم مسا ةاحتلا دنع وه( لعافلا مسسا (
 جرخ قتشملا ديشو . قتشملا ريغو ةل الاو ناكملاو نامزلا مساو تافصلاك قتشملا لمشي

 هزيغو ليضفنلا مسا نم ةهشملا ةفصلا ىوس ام جر لعفلا هب ماق امل مهاوقو ٠ قتشملا ريغ

 ميض ولف ناصقن الو ةدايز ريغ نم هل عوضوملا ماع هنا لعفلا هب ماق امل مهلوق نه ردابتملا نال

 عوضومدنا مالا كاذ ىلع قدصي ال مسا هل عضوو هش ةدايزلاك رخا ىنعم ىلءعفلا لصا ىلا

 مسا جرخا ضعبلاو ٠ ليضضفتلا مسا جرخف ةدايز عم لعفلا هب ماق امل لب لعفلا هب ماقام

 ىلع اهعضو ىتلا ةهشملا ةفصلا جارخال وه لب كلذك سيلو ثودحلا ديب ليضفتلا

 :هدوجو ددت هانعم ىذلا ثودحلا ىلع ال نييأرلا ىفالتخا ىلع توّشلا قلظم وا'رارمتسالا
 قهانلا هيف لخدف ءالقملا:ريغل.ةءاع ام ظفل نا مت , ةثثثلا ةنمزالا دحاب اديقم هب همايقو هل

 ةنغ“ هذه: رخ ثيح هر. ماق نمل ..ليق امم فالخ ءالقعلا ريغ تافص نم اهوحنو لاهصلاو
 * انادحو الق زدصملا ىمسي هيوبيس نال ,ردصملا لعفلاب دوصقملاو . بياغتلا يكتري نا الا
 «نا هب هماسيقو لعفلا.عم.لعفلا هب ماق ام لعفلا هب ماق ام دوصق:ا نا مي نا ىننيو ليقو

 ديقلا اذه نا ليق ام.درب الو « لعفلا هب ماقام در ال عيمجلل عوضوم لعاقلا مسا

 :هذه ناف:تائفاضالا نم كلذ ريغو نالف نه ٍبرقته وا ورمت برا ضم ديز لثم جرخا

 000 براضملا ىتعم نال رخ آلا نود انيعم نيستنملا دحاب موف "آل بش ثاددالا

 رضلا لعاش قاعتم برض هنع ردصل صخ شب قلعتم برضل كستلا لب ناب رضلاب

 ردصم نم قةثم براضملا) نينثا نيب كرتشم ثدحل ةلعافملا با, لبق ام ىنعم اذهو لدالا



 /١0 ةرا ! لعفلا مسا د ةراشالا مسا

 ىنعملاب هفالخم ةقدشملا ءامسالا للمتشيالو ةماسا وحن سنجلا مع لمتشي ىنعملا اذهب سنجلا مسا ٠

 ٠ لوطالا ىف اذك ةقتشملا ءاهشالا لمدشيو سنحلا مع لمتشي ال ةاحلا فرعىف هناف ىودنلا

 نريثك ىلع قدصن نال ةطاصلا تاذلا نسفن ىلع لد ام سنحلا مسا لبق ام اذه نم برو

 لصف ىف ةيعبتااو ةياصالا ةراعتسالا ناس ىف ”ىحنو فاصوالا نف فصو رادتعا ريغ نه

 حيضوتلا ىفو ٠ املع الو ةفد نوكي ال ام ىلع سنجلا مما قلطي دقو ٠ نيعلا بابنم ءارلا
 ناف الاو ةفصف قتشملانزو عم هنم قّةشملا هل عضو ام نيع هانعم ناك نا مهاظلا مسالا“

 لتتمو ماك ناقتشم اما سنحلا مساو ملا نم لكو سنجلا مساف الاو لعف هانعم صخشت'

 وا قلطف ديق الب ىمسملا هب ديرا نا سنجلا مماو ةفصلا نم لك مث لجرو ديزك الوا
 حميضوتلاو ةركنف اركنم وا دومعم انيعم اهضعب وا ماعف اهلك هصاخحشا وا ديقف هعم

 ظ . هبشاوحو حولتلا ىف

 راسشي ىنءلل ىا هيلا راشمل عضو ام وهو ةفرعملا نم مسق ةاحالا دنع ( ةراشالا مسا:

 ريمض درب الف ةيسحلا ةراشالا ىف ةقيقح ةراشالا نال ءاضعالاو حراولاب ةيسح ةراشا هيلا

 ان مب و هللا مكلذ لئثمو ةيسح ال ةدهذ ةراشا اهناعم ىلا ةرايستالل اهناف كلارا ٠0

 اذه نا مزلي الو ) ةيئاضلا دئاوذلا ىف اذك زوحتلا ىلع لوم ةسح هبلا.ةراشالا تسلا
 ةراشالامسال فالردت هلال هلم وه اب وا هنم ىتخا وه اع فيرعت هءاالو ىرود فارعتلا

 ' امنا زيبملا لك ١ ( ةدئاف ) ( . رومشملا فورعملا ىوغللا هيلا راشملا ظفلب ةيحالطصالا
 روصنملا بهذملا ىلع ةراشالا مسا مث معلا مث ماكتملا رمضملا وهو فراعملا فرعاب دوصتس ئ

 عضولا بسحب ناكناو ةراشالا مسا حاتفملا حرش ىف دنسلا ديسلا لاقو لوطالا ىف د
 قس ال ذا نيصتو زيب لك ١ دبش ةراشالاب هتارتقا بيبي هلاالا ددعتمل الواو لاس

 .سحلاو لقعلا دنع هب دصقملا زاتعو دياا عذو ةلزنع ىه ىتلا ةراشالا دعب الصا هابتشا'

 هءهدحو لقعاا دنع زاتمب امهم دصقملا ناف رمضملاو ملا فال

 ' فاوحن هيلع درب الو ىذاملا وا مالا ىنعمب نوكي مسا ةاخمناا دنع وه ) لعفلا مسا م(

 ليقةتسملاب امهنع ربع هنا الا تعجوناو ترحضت ىنعم امهنال عحضتا ىنعي هواو رحضلا ىتعمب

 ' تدجو لامفالا ءامما تكا نال كلذو ةثكنل للقتسملا تاقوالا ضعبىف ىضاملا نع 00
 هن ريغ هنانألا ىضاملا ىتمم هنا لخ ليقتسملا سحب هنم فيجو ام لما ياللا | ٠٠١

 لاعفا تسمأ اهلاثماو تاملكلا هذه نا اولاق نا ىلع مهلمح ىذلاو بادال ادرط ليقشللا

 فرصتت ال امناو لاعفالا خيصل ةفلاخم اهغيص نا وهو ىلظفا ما لاعفالا ىناعم اهتيدات عم

 ٠ لهما ةملكل اعوضوم الثم ديور نوكي نا ىلع لاعفالا خابصل ةعوضوم اهنا الا اهفرصت'
 لعفلا ظقال لع وهف لعفلا ىنعم ىلع لادلا تكسا ظفلل مسا الثم هص نا ليق ام ىذرلا لاق
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 تدجو نا فيرعتلا ةلآ ىا ةل الاب لب هرهوجم كلذ ىلع لدي الف سنجلا مسا اماو هل
 ةيهاملل عوضوم سنملا مسا نا ذوعتلا ريسفت نايب ىف ريبكلا ريسفتلا نم موهفملا ٠ ىهتنا
 عضا ولا لاق اذا لاق ثيح ىظفالا كارتشالا ىليدس ىلع ةنيعملا اهدارفال عوضوم سنا ع و

 ىلع ىه ثيح ن. اهنعب دسالا صاخشا نم دحاو لك تاذ ةدافال ةماسإ ظفل تعضو»

 ىتلا ةيهاملا ةدافال دسالا ظفل تعضو لاق اذاو سنحلا لع كلذ ناك ىظفالا كارتشالا لميس

 صخشلا ىلع ةلالد اهف نوكي نا ريغ نه طقف صاخ._ثالا هذه نيب .كرتشملا ردقلا ىه
 ٠ همالك ىهتنا سنجلا معو سنجل مسا نيب قرفلا رهظ دقن سنجلا مما اذه ناك نيعملا

 فرح ف ذح ثحب ىف ةيئايضلا دئاوفلا ىف هب حرص ةركنلا هب داربو سنجلا مسا قلطي دقو
 سنا مسا نا نم لوطملا ىلع لاما ةيشاحىف عقو أمت دوصقملا وه اذه نا ىهاظلاو ءادنلا

 ءاملاك ريثكلاو ليلقلا ىلع قلطي دقو اضيا لاقو هيلع ماللا لوخد حصي ام ىلع قلطي دق. .

 ىا انهه هب دارب سنجل مسا ةفاكلا حورش ىثو ٠ ىهنا زيبقلا تال 1 ام ىلع لخلاو.

 سولحلاو رغلاو تبيزلاو املاك يتكلاو ليلقلا ىلع عفاو ءاتلا نع درج ظفا زيبغلا باب قب:

 الف سنجلاو دحاولا نيب ةقرافلا ةد>ولا ءان ءاتاب دوصقملاو ٠ ةرعو سرفو لجر فالخمي
 حتفلاب ةسلجلاف ريثكلاو ليلقلل الماش سنج مسا ةملكلا نوك ةدحولا ءان ريغ ىفانب
 ٠ ادرج عّشو هؤازجا هباشت ام انهه سنجلا مسا ةيئايضلا دئاوفلا فو ٠ سنج مسا ردكلاو

 لاق ٠» سرفو لجر فالخم برضلاو ثيزلاو نولاو"ءاملك ريثكلاو ليلقلا ىلع ءالا نع

 2 ع

 ' لكشيو لكلا مساىف هؤازجا هباشت ىا هؤازجا هباشت هلوق ةيشاح ىف نيدلا ماصع ىولوملا
 ريثكلاو ليلقلا ىلع ءاتلا نع ادرحم عوقولا ىلع راصتقالا ىلوالف هل ءزج ال هنال ةودالاب
 هعوقو لب ءاتلا نع هدرحت ىضتق ال حراشلا هركذام ميكحلا دبع ىولوملا لاقو . ىهتنا

 رظناف ٠ ىهتنا اسنج نوكي ةسلجو ةرء وحق ريثكلاو للدقلا ىلع ءاتلا نع هدر لاح

 ىلع ع سنجلا مسا . ىبطقلا ةطخ ةيشاح ىف دنسلا ديسلا لاق فلاختلا نم تارابعلا ىف ام

 سنجلا مسا نم .نكل ليلقلا ىلع ناقلطي ال امهناف عّماو عملا مما فالخب ريثكلاو ليلقلا
 اده لثم زايتماف ماكلاك نينثالاو دحاولا ىلع قلطي ال ثدحب عما قدم ىف اقنع قوكي ام

 عضولاب ليلقلا ىلع عمجا مسا قالطا مدع نا لاَش امو «: ةبوعصلا ةباف ىف عما منا نع

 6 هيبذت ) ىهتنا رابتعا درج طقف لامعتسالاب كلذك سنجلا مسا قالطا مدعو لامعتسالاو
 هنيف ريثكلاو ليلقلا ىلع لد ام وهو ثلاثلا ىنملا اماو ىناثلا ىنملا نه معا لوالا ىنعملا
 سنجلا مسي نودرب دق نايبلا لها نا معا 5 لأ هجو نم مومع نيلوالا نيينعملا نيدو

 ِلَحَر وحن هه لخدف تاذن ىنعم قلعت لع لمتشم الو صخشم ريغ موهفمل اما نؤكت ام

 ' ةل الاو ناكملاو نامزلا ءامساو تافصلا نم ةققتثملا ءامسالا هنع جرختو دوءقو مايقو دساو

 مت ٠ ةيعبق الاو ةيلصا ةراعتسالاف سنج مسا ناكنا راعتسملا مهلوق ىف عقو ىنملا اذو

 : انو
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 .تامهملاو رئامضلاو دز ىلع طقف ةفرعملا قدصو لجر ىلع طقف سنخلا مسا قدصو ١

 خاا كراشم لك ىلع مهاوقو ء. اف هلع وضوملا صوص نيعم ىلع عشب بكرت لك ىف !نال

 دافتس اذكه ةقيقحلا ىف هل كراشم لك ىلعو ”ىش ىلع 'عشبال هناف كرتشملا معلا نع ا

 م“ !نه نا ىلا ةراشا لومشلا وا لدببلا نكح ىلع 3 , هيشاوحو دانشرالا ْنْم

 هدارفاىلع لدي هناف ةأرماو لجرك ل دبلا ليد ىلع ةقيقحلا ىف تاكراشملا لوائثياه 45
 ىلع ابهلواتب ام هنو + ماما كم ىف -ىدضفلا اك لدلا لسس ىلع تاعفد لب ةققدأل

 عقوام اذه ن٠:برشو م رتثكلاو دحاولا ىلع قلطيإ ةلاف رول اك عامجألاو لومشلا لبس

 سنجلا مسانم دوصقملا لدعلا ثحبىف مكحلادبع ىواوملل ةئايضاا دئاوفلا ةشان ةشا

 , تاس رسل يع ع ا ناك ءاون :نلك.ىعفم ىلع لد ام وهو 0 لباشأم

 وه لقو:ىه ث.ح نم ةهاملل عرووذوم وه وه. ليقف سنخلا مسا عضو ىف فلتخا هنا م

 ناثلا ىبازاتفتلا ققحملا حجرو 2 ادق نعبسلو نع ١ ةدحو عم ةيهامال عوطومه

 اذانجم ىنهذلا دهعلا, مالب كزرعملا س حلا مسا نوكي نا مزاب ذئح هنأ دنسلا ذيسلا هدرو

 هضراعإو « دعب هيفو يدارف الا فالخ ىلع ىكذلا عضولاب اعوضوموا هقرقح مولع دقو

 ةنيعملا ةيساإ قلاب ليلا مالب فرعملا ناكل ةقيقحلل اعوضو» سنخلا مسا ناك ول هنا

 ابنك بيعي قاثلاو لطاب لوالاو ىدارفالا هولا 000 ىلع ىلا هش اعوضوم وا

 ديسلالاق نيبهذدملل لماش فيرعتلا اذهو ه هيلا دئسملا فرغت ةدئاف ناس ىف لوطالا قف

 نبل عيضولا بحت لاجرلا دازفا نم درف لكل ,لجر مهلوق لوطملا ةيشاجلا ىف دا
 بسحب هنا ءانعم لي.ناك درف يا ةيصوصخ يىل-ع قلطي نا حاصي هعضو بسحب هنا هائعم

 فال ال رسولا درقلا وا ضايج نم كالا وش اك ىنعم ىلع قلطينا حلصي هيلو

 ماكحالاو بسنلا نابل بك ارتلا ىف يلاعتسملب 6 سانجالا انا يعاو * ننارلا

 نضيف, اهنا ث يح ن» تايهاملا: ىلع ايزأج ةغللاو فرعلا يف ةإ بعتسملا ماكحالا رثكا ناك انو
 بيك ارتلا كلف سانجالا ءابسا عم ماكحالا كلت ةنيرش مهف ىف ثيح نم اهياعال ام درف
 نللاتلال نهذلا ىلا درفلا هنِم رِداَش هدحو قلطأ اذا سنحلا مسا رزاصو ةدلك ولا ىتاف

 نجلا لعو سنا مسا ني قرفلا مث ء ةدحولا ينعم ىلع ٍلاد 1 الا كلذ عم ةةظحالمب
 هعضو ىلصا.ىلع دحاولا ىلع س ذحلا مسا( قالطا نا ةدحولا عم ا هعضول لود نم دنع

 امم اف بدحاولا ىلع هتقلطا اذاف نهذلا ىف ةدحتملا ةق.قحال عوضوم هن هناق ندخل مع فال

 لوم .نم .اماو ٠. انمض ددعتلا دوجولا رابتعاب قفل لع هقالأطا نم مزلو ةقيقحلا كر

 ةدحتملا ةقيقحلل عوضوم هملعو سنملا مسا نم لك هدنعف ىع َتيحنم ةّيهامَلل ةعضوب
 ةمولعم ةتيقْلا كلت نوك ىلع هرهو2 لدب سنجلا مع نا ثيحنم اقرتفا امتاو نهذلا ىف

 ةدوهعم صاخشالا نوك ىلع اهيهاوج لدن ةيصخشلا مالعالا نا اك هدنع ةدوهعم بطاخملل
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 لوطالا هعلض كراش عبر رغصالا عب رم ىلع لوطالا علم ديزاو رغصا مصاو لوطا

 ةوقلا ىف هيلي ىذلا وهو ىناثلا مسقلا و . رسشع ىتاردحو ةعيراو ةسمخ رذجو ةثلث لثم

 نال نسال 15 يك رد ىلع ةكراشملاو لوطا مصالاو رغصا قطنملا نوكي ناب

 0 ناب ةوقلا ىفاذ_ه ىلب ىذلا وهو ثلاشلامسقلاو ٠ نيعلراو ةسام' رذجو تس لتم

 ' . ةلام رذجو ةتس رذج لثه ثلاثلا نيمسالا اذ ىمسي ةبقاب ةكراشملاو نيمصا اعيمح ناطخلا

 ناب ةروكذملا ةكراشملا ءانقب مدع عم مصالا نم لوظا د قطن قام اغناوعو عبارلا مسقلاو
 ةثلث لثم لوط الا ظخلا هعلض نياب عيرم رغدالا عيرم ىلع ديزي لوظالا عبرم نوكي

 لوطا همصا ناك ام وهو سمالا مسقلاو « عبارلا نيمس الا ىذب ىعسي ةعيس رذجو

 نامسألا قد ىنسني هرتز ةستؤردتا لك ووك ا ذل ةكراسلا مدع عم قطنملا نم

 ةكراشملا هاتف مدع عم نيمصا هيف نامسقلا ناكام وهو سداسلا مسقلاو ٠ سمانا

 ردح نا معا : هنو رده هك ةنح زرقعا لك نسداسلا نيمسالا ئدب ىكس ةروك ذملا

 ىحسي ىناثلا نيمشالا ىذ زدحو لسرملا نيوسالاىذ ىهس لوالانيمسالا ىذ

 ردجو ىلا ا .نيطسوتملا ىذ ئمس ثلاشلا نيمسالا ىذ ردجو لوالا نيطسوتملا ىذ

 قطظنم ىلذ ىؤقلاب ىمسي سماؤلا نيمنسالا ىذ رذجو مظعالاب ىجسي عبارلا نيمسالا ىذ
 هلاك نا اضا ل . نيطسوتلا ىلع يوقلاب ىحسإ سداسا'ا .نيمسالا ىذ رذجو طسوتمو

 برض اذاو لالا نيمسالا اذ للص اهلا ناك هلثم ىف برض ىتم ةتساا نيمساألا تاوذ نم

 لوالا رذب ىف نيمسالا وذ. وهب كلذ نم لبصاملا ناف طلتخم وا رسكأوا حي ددعف

 اهدي اف ناك ناو كلذك لصاحلاف ىلوالا ةيترملا ىف ناك نأ ىنعا هتنرك هتنرعو

 شال كراشملاو هل اكراشم ريصي هنال كلذك ناكانمتاو لصالا كلذكك فارملا نم
 ماسقالا لمحت قئرطو سديلقا رير# ىثاوح ىفام ةدالخ هلك اذه هتنئرصو هدح ىق

 ها اهروذجو ةتسلا

 اهلومعم ع نه ليف اماو اياومعم نم هيلا دنسملا وه ةاحنلا دنع (. |ماوخاو نا مسا )

 00 5 را يوم 1ك 0 2 - در, الل

 هل كراشم ل ا نينو 000 0

 ناك املاح قد وا ةرصك ناك نبع مسا لؤمشلا وا لدبلا ليبس 0 م

 نوكيدقو لجرك ةركنوكي دق هنال ةركلانم اقاطم معا وهو ددعلا ءامسا هنمو اقتشموا

 . لجرلا ىلع امهقدضل ةفرعملا نه هجو نمو سنج مسا الا نوكتالا ةركللاو لجيرلاك ةفزعم



 برايي نيءسالا وذ « بوسنملا مسالا . مالا مسالا . نكمتملا مسالا

 مث ٠ ةيعبتلا ةراعتسالا ثحبىف لوطملا ةيشاحىف فيررسشلا ديسلاهركذ اممو ىدضعلا ىشاو> نه م

 مدع دبق ديزف امهنب زيمنمدب الف ةيموهفملاب لالقتسالا ىف لمفلاو مسالا كارتشا فىع امل هنا

 سما ظفل دخلا نم جرخم الو لءفلا نع ازارتحا مسالا دحىف ةثثلا ةنمزالا دحاب نازنقالا»

 ٠ لعفلا ىف 5 نامزلاب نرتَش رخا 'ىشال نامزلا اهيناعم نال كلذوحمو قو.غلاو حوبصلاو دغو

 اعيح اهنال لاعفالا ءامسا هيف لخدف لوالا عضولا بسحم ن وكي نا نارتقالا مدعن دوصقملا 6

 اضيا اردصم لمعتسي دق هناف ديور وحن اح ريد لقنلا ناك ءاوس ةيلصالا رداصملا نءةلوقنم اما“

 وا ٠ ىتوق ردصم ةاقوق نزو ىلع هنا الا اردصم لمعتسإ مل.ناو هناف تامه وح م رص ريغوأ

 كياماوخت رورجلاو راخلاوا . فرظلانعوا ه هص وحن اتاوصا لصالا ىف تناكىتلا رداصملا نع.

 جرخو « لوالا عضولا بسحي هئاثلا هنمزالا دحا ىلع ةلاد اهم ”ىشثسدلف ديز كياعو دز

 نازتقال داكو .ىسعو سْئبو ماك دماوجلا لاءفالا هو نامزلا نع ةخلسناا لاعفالا هنع

 ةصقانلا لاعف الك ثدحلا نع ةخلسنملا لاعفالا اذكو لوالا عضولا بسحب نامزلاب اهانعم
 دئاوفلا ىف نيققحملا ضب هب حرص م ثدحلا نع تاخلسم. عضولا لصا ىف تاماث اهنال'

 الا لديال لاءقتس الاو لاخلانيب كارتش الا ريدقتب هناف اضيا عراضملا هنع ج رخو ه.ةيثايغلا

 دويقلا اوف اذه نه معي و كرتسشملا ىف ربتعم عضولا ددعت ناف دصحاو نامز ىل-ع

 ٠ لعفلا في رعت ىف

 ىنعا للص الا ىنيم هاش مو هلوا ىف لماوعلا ريغ آ ريت ام ( نكمتملا مسالا م(

 - ناحرملا ف ادكَه برعملا مسالا هفداريو فرحلاو ماللا ريغب مالاو ىخلملا

 ةعب راب همامتو ةفاضالا نع هلاغَسال ىا هماقل بصنب ىذلا مسالاوهو (. ماتلا مسالا م(
 . . ىلاج رجلا ىف اذكه عمجلاو ةينثتلا ىنونو ةفاضالاو نيوتتلاب ءايشا

 ةسنال ةمالع اهلبقام روسكم ةددشم ءاب هرخ اب قحلملا' مءالاوه و( بوسنملا مسالا م(

 ٠ ىناحرلاف اذكه ىمث اهلاو ىرضبلاك ثينأتال ةمالع ءالا تقحلا امك هيلا

 « هين امك ردحو ةيمخاك خمسا هنع ريع ام وهو تا رادقةملا وه ) نيمسالاوذ 1

 ءاوسؤقطنملا رخ آلاو اهدحاوا مصاااما اهيمسق نم الك نال ماسقا ةتسىلع ةيكرملا طوطآلاو
 ن.دحاو لكو. بيكرتلا عقوامل الاو امه.واست زوال ذا رغصا وا مصالا نم ربك ١ قطنملا ناك
 طخلا غب ص ىلع ادّئاز لوطالا طقملا«عبسم ن وكي نا اما هنال نيهجوىلع ةثلثلا ماسقالا هذه
 ةكراشملاو هل انئايموالوطالا مسقال لوطلا ىف اكراشم هرذج ىا هعلض ن وكي عبرت رغصالا
 لوالا مسقلاف ء رغصالا قطنملا نه لوطالا قطنملاو مصالا نم قطنملاو ةئياملا نم لضفا
 قطنم نم نكرم طخ لك وهو لوالا نيمسالا اذ ىمسي لضفلا هوجو عب عماللا رهو



 مسالا : ظ اما

 «ةعوضوم برض ةظفل كلذك هصوصخم نيعم ءادتبا لكل اماع اعضو ةعوضوم نه ةظفل
 لدي ملال فرحلا نا الا اهصوصخم .لعاف ىلا هيلع تلد ىذلا ثدحال ةبسن لكل اماغ اعضو
 امهنم لكىف دبال ذا هب اموكحم الو هيلع اموكحت عّشب مل ةيموهفملاب لقسم ريغ ىنعم ىلع الا
 قاعتملا ركذ ىلا جاتناو هريغنيبو هنب ةبسنلا رامتعا نم نكمتيل تاذلاب اظوحلم نوكي نا

 -ةيسن هريغ ىلا هباستنا هيلا .مضو هيف ربتعا امل لعفلاو ةينهذلا روصلاب لاعف الا تاذاحن ةياعر

 ١ ادنسمنوكي نا اضيا بجوو ةاذاحلا كلتل لعافلا ركذ بجو امهنر» ةلاح اهنا ثيح نم ةماث

 هيأا ؟نتسم ثدحلا كد لعج نكمالو امضو هموهفم ىف كلذ ريتغا دق ذا ثدحلا راشتعاب
 ريغ وهف ةصوصخللا ةسنلاو ثدحلا نم بكرملا هائعم عومج اماو هعضو فالخ ىلع هنال

 مدهشإ اكهسيلع اموكحم عش نا نع الضف هب اموكحم عه نا حلصإ الف ةيموهفملا لقتسم
 .ىلع ال ةمان ةبسن هعم ريتعت ملو لقتسم ىنعمل اعوضوم ناك املف مسالا اماو ٠ قداصلا لمأتلا

 ىلع لدب لعفلا نا م تلق ناف ه هنو هيلع مكللا حم سكملاب الو هريغىلا بوسنم هنا
 "تاذ ىلا ةيسنو ثدح ىلع لدي .لعافلا مسا كلذك هتررق ام ىلع لعاف ىلا ةسنو ثدح

 . تاذ لعافلا مسا ىف ىبتعملا نال تلق ٠ لعفلا نود هيلع ام وكحم لعافلا مسا ن وك حص رف

 ةيسنلا اماو ثدحلا كلذكو تاذلاب ةظودام ةمهملا تاذلاف تدحلا هللا: بسن ثنح نم ام
 ام تددقت 'ةراسعلا نم ةلصا ةدوص#ءالو ةمان ريغ ةيدييق امنا الا تاذلاب ال ةظوحلم ىهف
 -ةلاصاتاذلا بناح ةران هيف ظخاالي نازاخ دحاو “ىنك عومجلا راصو ةمهملا تاذلا

 -ةيسنلا اماو هب اموكحم لع>ف ةلاصا ثدحلا ىا فصولاٍبناج ةرانو هيلع اموكحم لعجيف

 ربتعملاو اهل القتسا مدعل اهريغ عم الو اهدحو ال اهبالو اهيلع مكحلا حلصت الف هبف ىتلا

 ةيسنلا كلتو هب اهظايترا مدعو اهريغ نم اهفرط عم اهدارفنا ىضتقت ةمات ةيسن لعفلا ىف
 .لب لعافلا ميساىف ىرجام لعفلا ف ىرح ناروصتالف ةرابعلا نم ةيلصالا ةدوصقملا ىه

 ةلخخ "نأ اويكح دق تلق ناف ٠ تدطاوه ىلا ءانم زج راتثعاب ادنسم هعوقو هل نيب
 .مكحلا اهدحا نامكح روصتي مالكلا اذه.ىف تلق ٠ اه موكحم هوبا ماق ديز ىف ةيلعفلا
 هنم نيهوهفع اسيل نيمكلا نذه نا كشالو بالا مئاق اذيز نا ىتاثلاو معاق ٍديز ابا ناب

 ءاموكحم ىنعملا بسحي ديز نكي ل لوالا دصت ناف عيت رخآآلاو دوصتم اهدحا ىلب احيرص
 احرص مكح الف هاظلا وه اك ىناثلا دصق ناو هيلع موكحما هب نيعّتب ديق وه لب هيلع
 كنا ىرت الا ديز ىلا ادنسم 2 هب ذا مايقااوه ىذلا دنسملال ديق بالا لب بالاو مايقلا ناب

 كلذ هوبا ماق ىنعم ناك ولف اللصا هريغب طدترب م امن ة.سنلا تءقواو ديز ونا ماق تلقول

 سيأو ةلج مونا ماق نولود ةاحنلا عمست مث نمو اربخ عش مف اعطق ديزب طبر مل مايقلا

 امناف هريمضدارناو امدقم ديز ركذ ةنيرش هيفرط ني ةسناا عادا نع هديرحتل كلذو مالكب

 دافتسااوه ققحتتا |نم 0 ىذلا اذهو عاش الا عم هدو>و لحب ىذلا طامرالا ىلع ةلاد



 اراب ْ ١ مسالا 00 00

 طرتشا عضاولا نا الا هنيعب ءادسسالا ىنعم وه نم ةظفل ىنعم نا معز ناو هب الا فركا .ىنعم

 ةظفل تراصف هياء ءادتبالا ظفل ةلالدف كلذ طرتشي مو قاعتملارك ذ هيلع نم ةلالد ىف

 الوا اما .٠ لطاب اذه هنعزف ايف ناصقنل ةيمووفملاب اقسم ريغ اهانءم. ىلع ةلالدلا ةصقان نه

 ىزاهلا ىنمملا ىلع ةلالدلا ىف ةنيرقلا طارتشا فالخم الصا ةدّئاف هلروصتبال طارتشالا اذه نالف

 كلن ىف نال مهوت م هيلع عضاولا صن سيل طارتش الا اذه ىلع ليلذلا نالف ايناث اماو ه
 هب دهنسشلام ىلع لامغتسالا ىف قاعتملا رك ذ مازتلا وه لب فاضن الا نع اورد ىوعدلا

 ناب كلذ نع باوملاو ةفاضالا ةءزاللا ءامسالاو فورلانبب كرتشم كلذو ءارقتس الا
 ةعوضوم ئذ ةلك الثع ةبانغلا ليصختل ءاهنالا كلث ىفو ةلالدلا م..تتل فرحلا ىف قلعتلاركذ

 ىلا اهب لصوتيل هل تعضو امنا اهنكل قالطاالا دنع ىنعملا اذه اهنم مهغبو تحاصاا ىندمل
 ركاذ تجوا ىذلاوه ةيانلا هذه ليصحتق تاركنالوا فراعملا:ةفص سانجالا ءامسا لمت

 اشلان اماو ه تحب مكحت هقلعتم ركذ نودب هفالطا دنع ةياغلا لصحت 5 21 ولف اهقلعتم.

 هنا الا هبو هيلع مكح نال اًلاص هسفن ىف القتسم نم ىنبم نوكي نا ذئنيح مزمل هنالف

 الام كلذو هبو هيلع مكحلا حصي نا بجو اهتاالد متام ايلا مضااذاف اهدحو اهنم مهفنسال

 ظفا ىف تبان' ىنعم ىلع لدام فرحا لبقو « اهلاوحاو ةغلل اب ةفرعم ىندا هل نه هب لو

 ثحب هيفو ٠ لجرلا ىف ىذلا ففي رعتاا ىلع هسفنب لد الث. لجرلا انلوق ىف ماللاف هريغ

 ركذب ىا زيغلا ظفل ةطشاوب موهفم هانعم نا هريغ ظفا ىف فرلا ىنعم توش درا نا هنال
 ريخغلا طفل هنم ىملا مايوشا ىف طرتعيالا ه طرا ناو اًضاي مانورقانهسس ا 0

 اذكو نالطبلا هاظ وهف ريغاا ظفلب مئاق هانع٠ نا هب ديرا ناورمام هيفف عضولا بسحم
 نيبو داوذلا لثم نوكي نا تشليح مزاي هنالو بقيق امانق .ءريغ ىنم هماق « كيرا نإ
 ىنعمع هقاعت هب طرا ناو اه ريغ ظافلا ىناعمي ةعئاق ناعم ىلع اهلالدل افورح ضارغالا .ن

 ىنا_هع ةقلعتم ناعم ىلع ةلادلا ظافلالا ن٠ همشي امو ماهفتسالا ظفل نوكي نأ م ا

 قوم هلع ىف ضل سيل فرالا ليقو ه دساف كلذ لكو افورح اهريغ
 ىف نمو رادلاف ةيفرظ' نعم لوص+ل ةمالع رادلا ىف كلوقىف ىف ناؤ'رخآ ظفل ىف ىعم

 راس سقف اذه ىلعو ةرصللاىف ءادّتبالا ىنعم لوصحخل ةمالع ةرصيلا نم تحرخ كلوق

 ةيموهشملاب .نلقتسم انمهعوك ىف ناك شتي لعفلاو مسالا مث . نالطبلا ىهاظ اذهو فورحلا

 اآدتيسف 01 عّشال لعفلاو هيلا ادئس»و ادئسم عش نال حلصي مسالا نا ىف ناقرتش امها الا

 ةيموهفملاب لقتسم هسفن ىف ىنعم ىلع لدب الث برضك ةضصقانلا لاعفالا ادعام لمفلاناخ

 نيب ةلاح اننا تح نم ةطوخلملا ةيكللا ةلبلا وه ليم سس ىو ا
 هرج ىه.ىتاإ هيسنلا هذه .تناكالو:رخ الا اهدحا اظيترم انهلاع فرت ةاو أل |
 نا امكف فرحلا قاعتم ركذ بجو اك هركذ بجو لغ افلاب الا لضح ال لعفلا لوادع



 مسالا املك

 ادصق اهايا ادهاشم ةروصلا كلت ىلا اهجوتم نوكت نا امهدحا . ناتلاح كانه كلف

 اهنكل ةلاخلا هذه ىف ةرصبم ذئني> ةأرملا ناكشالو امتدهاشم ىف ةلآ ذئنيح ةأرملل العاح
 ةيناثااو . اهلاوحا ىلا تفتلتو الع مكحت نا هجولا اذه ىلع اهراصباب ردن ثيحم تسيل

 ا ايوا مكحت نال ةحلاص ن وكتف ادصق اهظحالتو اهيسفن ةأّزملا ىلا هحوتن نا

 تاذلاب اربصبم ةرآن  نوكبام تارضملا ف نا رهظف . الأ تفلم ريغ اطن:ةزهاشم#ةراوصلا
 كشالذا ءديز ىلا مايقلاة سنو هديز ماق كلوق نم كلذ ضوتساو ءزيفااراظنال ةلآ ىرخاو
 ديز نيب ةلاح اهنا ثبح ن٠ ةكردم لوالاىف اهنآ الا ديز ىلا مايقلا ةمدن, امهف كزدم كنا

 اذ ردالالا | دا اطنرم ا اف دعا ءارمااج الف امهات قرت هلاو ءاققلاو
 دصقلاب ةكردم ىبناثلا ىو مه هجولا اذه ىلع و اموا اماع مكحن نا كنكعال

 لةتسسم ريغ ىنعم لوالا هجولا ىلعف ابو الع مكمن نا كنكمي ثري !متاذ ىف ةظودحلم

 تاذلاب ةظوحلملا ىلاعملانع ريبعتلا ىلا جاتح اكو اه لقتتسم ىع٠ ىناثلا ىلعو ةيموهفملاب

 دهعاذا ٠ ةيموهفملاب لقتستال ىتلا ريغلاب ةظوحاملا ىناعملا نءرينعتلا ىلا جاتحم ةيموهفملاب ةلقتسملا
 تاذلابو ادصق لقعلا هظحال اذاف هب قلعتمو ءريغل ةلاح وه ىنغم الث. ءادشالا نا معاف اذه

 هقلعتم كاردا همزلبو هبو هس ءاع مكحي نال اطلاع هتاذ ىف ال وخلف هيمن ةاقتنيف ىفح ناك

 نا هجولا اذه ىلع هتلطحالام دعب كلو ءادسالا ظفا لوادم راتعالا اذه وهو اعِتو الامحإ

 لالقتسالا نع كلذ هجرخمالو ةرصبلا ريس ءادسا الثم لوقتف ضوصخم قلعتف هديقت
 تحنو قوفوولاو ودك ةفاضألا ةرخللا ءانألا سايقلا ا ىلعو هبو هيلع م للا :ةحتالصو

 3 ناك ا(نمهلاخح ف رعد ةلا هلعحو ةرصلاو ريسلا 7 ةلاح وه ثدح ند 0 هظحالا اذاو

 رابتعالا اذهب وهو هب اموكحم الو هيلع اموكحم نوكي نا حياصيالو هسفنب لقتسم ريغ ىنعم
 ةيسنلا نم عون وهو ماع ىنعم رابتءاب عضو فرحلا نا لبقام ىنعم اذهثو ٠ نم ظفل' لولدم

 قلعتم رك ذي ملا هيلا بونملابالا نيعتت ال ةبسنلا نيعم صوصخم ءادتبا لكل الثم ءادتبالاك

 ىهاظلا وهو لقعلا ىفال فرحلا لوادم وه عونلا كلذ نم درف لصحتب ال فرجلا

 ةظحالا هلا وهام ىنعاع ونلا كلذ نم صوص درف فّرْلا لولدم نال جراخلا ىف الو

 فرحلا لبق امو . قلعتملاركذ ىلع فنون جرالا ىف درفلا اذه ققحت نا كشالؤ هيفرط
 دقف ء هقلعتم ىف هرابتعاب لب هسفن ىف هراتعاب ىنعم ىلع لدال هناو هريغ ىف هانعم دجوبام

 ال1 5 ارواب نكمل دل, نعألا ىف ءاسع لمحت بو اعأ فرحلل قلمتملارك ذ نا حضتا
 ناصّقمو روصقل وه امم ا ةيموهفملاب فرحا لالقت-ا مدعف هتذحالمل ةلا وه ذا هقلعتم كارداب
 ال ذا هقلعتم ركذ ىدارف الا هانعم ىلع هتلالد ىف .طرتشا عضاولا نا نم لبق امل ال هانعم ىف
 هجولا ىلع ةدوصخملا بسنلا ىه فورحل|ىناعم ناب فرتعا نا لئاقلا اذه نال هتحت لئاط

 لقعي ال ذا ىرورض سما قاعتملا ركذ نال دئتيح عضاولا طارتشال ىنعم الف هانررق ىذلا



 و : مسالا

 هءوصنموا هرورحموا ءادتالاب لحما عوف سم امما ريصيو اضيا ةيفرظلا ىنعم نع ادرحم :

 انه اذاف ورمع دوعق تقو ديز مايق تقو ىاورمحج دعَش اذا دبز موش اذار هيلا

 عبارلا ىنعملا اماو + هيف لوعفملا ىنعع فرظلل لياقم ددح مسالا ٠ ىهتنا ريخو اديه

 .قازرا رد تساولع ندبرخ زاكتد الا بان ىف ىراخبلا حس حوش ىراقلا ريم ا

 زومرلا عماج ىف انستا: ارسل ناس للا مسا ركحو نارك رد هوك هيورف ا

 لوقا مت ء راك ندشهديشوب هابتشا ٠ راك قديشوب ف حارصلاىفو ٠ هابتشالا نم مسا ةهيشلا
 دوقولا . ةراحلاو سانلا اهدوقو ىتلا رانلا اوقتاف ىلاعت هلوق ريسفت ىف ىناعملا ري ىف لاق

 اذكهو ىهتنا باهتالا ىنمع ردصم مضلابو بطحخلا وهو رانلا هب دقوب امل مسا واولا حت
 ار دس نسل ىذلا مسالا ىنععي ليمتد دق مسالا نا ىف حرص اذهو ىواضيبلا ىف

 لصاحلا ىنعمي انهه دوقولا نوك مدع ىف ءافخال ذا نكي مل وا ردصملاب لصاحلا ىنعمي ناك
 ىنعملا اماو « ريصحلا نه ىنعملا اذه جور ذئابح ةسملا ىناعملا ىف رصحلا ضقتنيف ردصملاب
 الوا ةيموهفملاب ىلقتست نا اما امن ال ماسقا ةثاث ةماكلا اولاق مهنا هقيقحتو عئاشف سماّخلا

 لوالاو مسالا يناثلا الوا ةثاثاا ةنمزالا دحا ىلع اهني لدن نا اما لوالاو فرحلا ىناثلا

 ىنع»ىلع لدام لعفلاو هثلثلا ةنمزالا دحاب نرتق» ريغ هسفن ىف ىنعم ىلع لدام مسالا لعفلا

 .ىف مهلوقىف ريمضلاو .. هريغىف ىنعم ىلع لدام فرحلاو ةثاثلا ةنمزالا دحاب نرتقم هسفن ىف

 ةبلكلا ىآ لذام نس قف نك ىعو لع لدام ىعاآو امىلا عجار اما + نيشيرعتلا الكىف هسفن

 ايا ىرخا ةلك مض ىلا ةجاح ريغ نم هياع ا-متاالد ةملكلا سفنىف ىنعملا نوخب دوضتلا)

 هلالقتدا هش ىف عملا ناوكب ىوضتللو رك ذئايحو ىنءملاىلا عجار اماو ٠ ةيموهفملابهلالقتسال

 وهو دحاو سما ىلا نييجوتلا عجرف ىرخا ةلك ىلا ماهعنالا ىف هجايتحا مدعو 0

 فيرعت ىف هربغ ىف مهلوق ىف لاخلا اذكو هنم ىنعملا ةيموهفع ىا هيم وهفملاب ةملكلا لالق

 ريغ ىف ناك ىنع. ىلع لدام فرألا ىنعملا نوكف ام ىلا شاع امأ ٠ ريمضلا نأ ىنعي 9

 ىلا اماو « اهلا ىرخا ةلك مامقناب لب هسفن لدبال هنا هلصاحو هسفن ىف ال ةملكلا ىا لدام

 لصحل ال ىا هنسفن ىف مات ريغ هنا ىتدع هشقن ىف ال هريغيف ىنءعم ىلغلدام فرألا ىنملانوكف ىتعملا

 نا وهو اضيا دحاو سما ىلا نابع وتلانيذه عجرش هيلا 'ىث ماضناب الا ظفللا نم ىنعملاكلذ

 ايبكرت نوكي دقو ءدارفناب ظفللا لوادم وه ايدارفا نوكي دق ىنعملا مث . ةيموهفملاب لقتسيإال

 ىدارفالا وه قالطالادنع ظفللاىنءعم ناك ناو ظفللا ىلا اضيا فاضيف بيكرتل ادنع هنم لصحت

 ن. هب قلعتبام رك ذب الا لصحتال ةيبكرتلا اميناعم نا ىف فرحلاو لعفلاو مسالا كزتشيو
 فالخن' هةلمشم ركذ ظو ريشم واق الاثم دنس لففأ ١ نذل ف تاعأل مسالا ن وكك مالكلا ءازجا

 ةريصبلا ةسن نا كلذ قيقحتو . قاعتملارك ذ نودب لصحال اضيا ىدارفالا ءانعم ناف فرجا

 انبف ةزوص تدهاشو ةأرلاف ترظن اذا ثناو ةلارصم ىلا سلا اسك 00
 )6٠( "52 كاقك و (كانثإ)



 مسالا ,//

 ىحلاو مظعلاو دمصلاو درفلاو دحاولاو دحالاكةيتاذلا ىه لوالا مسقلا ٠ ةيوغل ءامسا

 تناكولو رداقلاو مياعلاك ةيتافصلا ىه ىناثلا مسقلا . كلذ هابشاو لاعتملاو ريكلاو زيزعلاو

 هتيمست نا ملعا ٠ ةدئاف ٠ ىهتنا ةيلاعفالا نم تناكولو قالخلاو ىطعملاكو ةيسفاا ءامسالانم

 مالعالا ءامسا ىف مالكلا سماو هيف نذالا ىلع اهق الطا فقوتب ىا ةفيقوت ءامسالاب ىلاعت

 ةلزتملا بهذف لامفالاو تافصلا نم ةذوخألملا ءامسالا ىف عازنلا اا تاغللاىف ةعوضوملا
 قلطي نا زاح ةيبلسوا ةيدوتخحو ةفصب ىلاعت هفاصتا ىلع لقعلا لدا ذا امنا ىلا ةيماركلاو
 .ىن لاخلا اذكو الوا ىعرش نذا:قالطالا كلذب درو ءاوس اهب هفاصتا ىلع لدب مسا هيلع

 هقاللطا زاح ىلاعت هلل تبان" ىنع» ىلع لد ظفل لكان ادا نه ركب ونا ىضاقلالاقو ه لاعفالا
 .ظفل هيلع قلطي نا زج ملاذلو هئايربكب قيلي الامل امهوم هقالطا نكي مل اذا فيقوت الب هيلع
 بيبطلاو نطفلاو لقاعلاو هيقفلا ظفل اذكو ةلفغ هقبست ملع اب داري دق ةفرعملا نال فراعلا

 قالاطالا حصي ىتح ميظعتلاب راعشالا نه مام الا كلذ ىننعم دبال لاش دقو ٠ كلذ وحو

 طايتحالل كلذو رات غاوهو فقوتلا نه ديال هنا ىلا هوعباتمو خيشلا بهذو . فيقوت الب

 .نذا ىلا دانتسالا نم دبال لب انكاردا غلبمب لطابلا ماهبا مدع ىف ءافتك الا زوج الف
 ركام انسي عرمشلا ذورو عم ىلاعت هيلع هقالطا عنتمبام فاصوالان ٠ تلقزاف ٠ عرشلا

 بسحب ةئسلاوا باتكلا ىف اهعوقو درحم نذالافىفكبال هناب بيجا . امهريغو ىزهملاو

 فقاوملاحرشىف اذكبدا ةياعرو ميظعت عون نع ولخمال نا بجلب مالكلا قايسو ماقملا ءاضتقا

 ؛ةصخلاو مامزلاب اضيا ىمسيو ريسكتلا رطس ىلع قلطي رفا لها دنع مسالاو . هيشاوحو

 هب ريخم نا حصي درفم ظفا ىلع قلطي نيئقطنملا دنعو . لئاسرلا ضعب ىف اذك جربلاو

 « ءافلا بابنم لادلا لصف ىف درفملا ظفل ىف ىو ةادالاو ةملكلا ِهلباَشو ”ئش نع هدحو

 ناشن مضلاو رسكلاب مسا لاق ثيح.بخحتمملا ىف ام ىلع ناعم ةسمح ىلع قلطي ةاحتلا دنعو
 .بقل لباقم مان لوا . دننك قالطا ىنعم جنب رب ار مما ىوحن حالطصابو ىزيج تمالعو
 ويح نافتا] ةقضا لباقي ليتن نياينو اداب هطلت هس ىضم: دك لففل عوج تو دخان :كثدتكأو
 ىف 16 فلا عواييح 2 دقلبا قازلت لياقم قس نانو ادشاي هتقنادن+ قاطع قدم هك نفل

 .ةلك مامضنا ىب هك هلك مجشيو ٠ دنتك لامعتسا ردصم رئارب رد زنا و كفاك نويسم لماع

 ادب نيا اهلك ع تاالد لايقةساو لاحو ىخام نامز زا ىكيرو ريثكا تيل اال نعم 37 ركيد

 اضيا قلطيو ءالغلا طفل ىف هةقحن * ىحف لوالا ىنمملا اما . ىهتنا دشاب فرحو لعف لباقم

 ,عنم باب ىف ةيفاكلا حرشىف هب حرص دقف ىناثلا ىنعملا اماو « اضيا كانه ”ىجحي ؟ ملل افدا سم

 كانه اضنا ه. !اوحرص دقف تلاثلا ىنءملا اماو ه نيتديزملا نونلاو فلالا ثحي ىف فرصلا

 .ىوسو دنع وحن ادبا ابوصنم نوكيف ةيفرظلا مزال امضعب فورظلا ءوضلا ىف عقو اضياو

 احم رص اهسا اذا لمعتسو ٍباسلا ىفو ٠ ىهتنا تسلا تاهجلاك افرظو اما ىلهعتسي اهضعبو



 نير ْ مسالا

 رراغم رادجلا ظفاناف ىمسملاريغ نوكيدق: مسالا لوقنف هتازاب ظفللا كلذ عضوام ىمسملاو

 نامزلا نع درج ىنء»ىل_ع كاد ظفال مسا مسالا ظفل.ناف هنبع نوكي دقو رادخلا ةقيقحل

 ىمسملاو مسالا انهه دحتاف هيسفنل اهسا مسالا ظفا نوكيف. مسالا ظفا ظافلالا كلت ةل نمو
 ١ ةيحر ئدح تانقيلتق ىفءامو ىلاو فقاوملا حرشيف ام ةصالخ هلك اذه ىدنعءام اذهفلاق

 نوكيناب تاذلانم ذخؤينا اما “ىلا ىلع قلطيىذلا ممالانا معا 6 ميسقتلا ) هيلعهيلع هللا
 لعفل انموا ىحراخلا اهفصو نموا اهءزج نموا ىف ثيحنم هتقيق>و ”ىثلاتاذ هب ىمسملا

 لسحادلا ,ىحرافلا ففطولا نم ذوخ املا ىلادت,ةللا قس .ىف نكمي اها :نظلا مث هنع رداصلا

 ىنعع دج اللاك ايفاضا وا ملعلاك ايةيقح فضولان اك ءاوس ىلاعت هقح ىف باخ مسالا موهفمىف

 مسجلاكءزحلا نم ذوخ أملا اماو قلاخساك لعقلا نم ذوخأملا.اذكو سودقلاك ايبلسوا ىلاعلا
 نوخألملا امل ٠ مسا هيلع قاطب ىت ء زج: هلو وضتب الف: هيناذ بكى ل | اناقتنالا لاجل قانا

 نءو ةصوصخلا هتقيقج ءازاب م١ هل. نوكب نا زوج هتاذ لقعت زاوجىلإابهذ نف ثاذلا نم
 اذاف هميهفت ىلا ةليسوو هلقعت .عرف ىنمل مسالا عضو نال, زوجي ل اهلقعت عانتما ىلا بهذ
 ةلاذامنك لقت ف فال_لانالا ثحب هيفو ..هازاب مسا زوصتم الف مهشو .لقعي نا نكي ل

 ةيصوصخل مسالا عضوي و ام: هجوبام .تاذ :لقعي نا زوج ذا هيلع فقوتبال مءالا عضوو

 موهف» نع اجراخو عضولل اححصم هجولا كلذ نوكيو اههنكبال ام رابتعاب .اهميهفت دصقبو
 جرش ىف اذك هيف ىنعم رابتعا ريغ نم هتاذل عوضوم هل مع مسا هناف هللا ظيفل ىف اك مسالا
 تابلابوابتعان مسق ءامشإلا فوصدتاا لع ىف ةيضرافلا ةدسصقلا حرش ىفو ٠ فقاولا

 رابتعاب رصحتتو قلاعاك ةيلاعف الاو مياعلاك ةيئافصلاو هللاك ةيتاذلا ىلا لاعف الاو تافصلاو

 رابتعاب مسقنت ثافصلاو . راهقلاك ةيلالجاو تفيطللاك ةيلامجا ىف اهتعلاطم دنغ ةبيهلاو سنالا
 رضيبلاو عمسلاو ةردقلاو ةدارالاو ة واو معلا ةعبس ىهو ةيتاذ ىلا ام تاذلا لالاقتسا

 ناسن الا .ىوس قولخ لكلو ةعبسلا ادعام ىهو ةيلاعفا ىلا قالب اهقاعت رابتعابو مالكلاو

 ني اولاق اذلو سودقلاو حوبسا١ مسا نم ةكنالملا ظك لكلا نود ءاممالا ضعن نم ظح
 ريكتساو ىصع كلذلو ريكتملاو راسجلا مسا نم ناطيشلا ظحو كل .سدقنو كدمحم حبست

 مدآ معو ىلاعت هلوقو ىرخلا ىصعو ةرات عاطا كلذلو اهعبمح نم ظحلاب ناسنالا صتخاو

 ققحتلا فئاطالا كلتب هأيهو ةفيطل هاما نم مسا لك نم هترطف ىف بكر ىا اهلك ءامسالا
 تقاخ امل دحست نا كعنم ام. سيلبالل لاقف هند امهنع ربعو ةيلاماو ةيلالخلا ءامسالا لكب

 ةمالعو . باذعلا ةكلالك لاما ةفص رهظم اما هنال ةدحاو دس قولخم هاوسام لكو ىدسب
 ”ىشب ريغشسال نا هتءالع قحلا مساب ققحتملاك هسفنىف هانعم دم .نا هللا ءامسا نه مسا ققحتملا
 لاق لماكلا ناسنالا ىفو ٠ ىهتنا مسالا اذه هققحتل اًهبدصت هلتق دنع جالخلا ريغتب ل اك

 ةاحالا دستعىهف افصو اهمقنا ىف هيفا ىتلا ءاهدالا ىنعي نيمسق ىلع ىلاعت هللا ءامنا .نوققلا ١



 مسالا 0

 يف عازبلا لب دحا ىلع هيتشي الامم اذه ناف هريغوا صوصخملا ناودلا سفن وه له هنا

 هل صراع هيلع قداص نما رابيتعاب تاذلاوه ما ىه ىه ثيح نم تاذلاوها ممالا لولدم

 ثرح نم هتاذ ىا ىمسملا نيع هلوادم ىا مسالا نوكي دق . ىرعشالا لاق.كلذلف هنع

 قزارلاو قالا وم هريغ نوكي دقو, .. هيف ىتعم.رابتعا ريغ نم .تاذلل رعيته هللاوك ىه

 ميلعلاك هريغ الو وهال نوكي دقو هريغ ةبسنلا كلت نا كشالو هربغ ىلا ةيسن ىلع لدي ام
 اذكهف هدينع هريغالو وهال ةفصلا كلت ناف هتاذب ةمئاق ةيقيقح ةفص ىلع لديام ريدقلاو
 بهذو ىمسملاو ةمستلا نيب ةرباغملا ىلع ءالقعلا قفتا-ىدم الابلاق ..اهمم ةذوخأللا تاذلا
 مث لولدملا :سفنوه مسالا ناو ٠ ةلادلا كاوقالا سفن ىه ةيمسستلا نا ىلا .انياحا 2-1

 ىلع لاد هللا كلوتف هنن :ىجيملا وهف مسالك ا ىلا هريعو كروف نباسهذف .ءالؤد فاتخا

 اممملاع هتوكي فوصوملا بزلا تاذىلبع لدي هناف.قلاخو ملا كلوسق كلذكو ىمتسملاوه مسا

 قلا_خاكريغ وهام امو ٠ تاذلاو دوجوملاك نيع وهام ءامسالا ن٠ ٠ .مهضعب لاقو ٠ اقلاخو

 اريغالو ابنيع سلام انهو ٠ هتاذ. ريغ هقلخو قل ا نيفن وه ممالاو هتاذ ىمسملا:ناف

 اوديزي مل مهنا كلذ حيضوتو .اهريغالو هناذنيع نسل :ىذلاهملع مسالاو هتاذ ىمسملاناف ملاعلاك

 مث « هلولديم ةفصلابو بفصاولا لوق فصولاب نوديري اك هلولدم مسءالابو .ظفللا ةيمستلاب

 هنازاب مسالا عضوام ىمسملاب اوداراو ىقباطاملا لولدملا اوريتعا هقفاو» نمو كروف نبا نا

 ذخاو مسالا هيلع قلطيام ىمدملاب دارا .ضعبلاو .. ىمسملاسفن ميمالاناب لوقلا اوةلطاف

 قلاذا لولدم نا معزف ةدوصقملا ىناعملا تافصلا ءامسا ىف ريتعاو قباطملا نه معا لولدملا

 فوصوملا ريغ لاعفالا تا-فص نا نم زرق اهىلع ءانب قلالا تاذ ريغ هناو قلخلا

 ىرعشالا نا مث ءاهفوصوم نع اهك اكشا متع عنتم ىتاا يه هريغالو هنيعال ىتلا تافدلاناو

 اذه ةيريغب مكحو قباطملا لولدملا ريتعاو تاذلا ىنعا مسالا هيلع 0 نعملا دارا

 مسالا نا ىلا 1 بهذو ىمضتلا لولدملا رابتعاب رغالو وهال هنو َ ا لولدملا

 نب رصن وبا داتسالا بهذو اناختا .ن. ني رخأتملا ضعب كلذ ىلع مهقفاوو ةيمستااوه

 دوصقملا مهفيو اهنم لك ىلع قاطيف ىمسملاو ةيمستلا نيب كرتشم مسالا ظفل نا ىلا بوبا

 قلطت اهناو م س ١ ظفاىف رصن ىلا لوق ىلع عازللانا كيلعىنخالو ٠ نئارقلاب سحب

 عضاولالعف ىندميال لادلا لوةلاىا روك ذملا ىنملاب ةيمستلا نيع مسالا نوكيف ظافلالا ىلع
 تبان' نيلامعتسالا الكو ىمسملا نيع نوكيف (متالوادم ىلع قلطتوا ىنعملل مسالا عضو وهو

 لوقو ءامس» ىا كبر مسا كراسبت ىلاعت هلوقو فورحلاو لامفالاو ءاممالا كلوق .ىف اك
 ىمسملا وه مسالا نا ايشاخا نع روهثملا ىزارلا مامالا لاقو ٠ امكيلع مالسلا مسا ديبل
 امطق ةرياغتم اهفرطو ةبسالا.نال امهل رباغم هنا ىلازغلانعو ةيمستلا هنا ةلزعملا نعو

 صوصخملا ظفللاو_ه مسالا نآل لوضف ىدنع وهو ةلئسملا هذسه ىف اولوطدق سانلاو
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 لها مالكنم رهظي ىذلاو ةميرحتال نيديلا عفر ثحب ىف هيف اضِياو . بوجولا لياد ىهف
 لوقم مثلا نأ كشالو حيحصلا ىل اع ةنسلا وا تجاولا كرتب طونم مثلا نا نعد

 *.بجاولا كراثل مثالا نم فخا دادكؤملا ةنماا ةزاث مث الاف ضعب نم دشا هضعب ككمتلا

 ؛ءدكؤم ثنا نا ةنمنلا نا ىف بتءاطاو انف كو ءولسملا ذهن با رخاوإ ىف ةقاشاو

 1 ةدكؤم ريغ تناكاذا و بجاولا كرتك مب رخت ةدارك اهوركم اهكرت نورك ةنرك

 م نوكي الف ة هنس سدلو انودنموا احتسم 'ىثلا ناك اذاو هيزيت ةهأ 01

 5 7 قوت ىف بجاولاك ىه 21 هنس وه ' ناذ الا با. ىف را:ا ردلا ىثو ٠ الضا

 ادماع ناكول ةءاسا لباوهسالو اداسف بجوب ال ةنسلا كرت ةولصلا ةفص باب ىف هيف اضياو
 .ةءاسا بجودال بحتسملاو بدالا كرو ةهاركلا نم نودا ةءاسالا اولاقو فختسم ريغ

 وركملا ةحابالاو رظحلا باتك ىف هنف اضياو + لضفا هلعف نكل دئاوزلا ةنس كرتكاباتعالو

 توبثلا ىظب ىنعي بجاولاهب تدي امب تبثيو ضرفلا ىلا بجاولاةيسنك مارخلاىلا هتبسن اميرحن
 لفاوناا با ىف ةيريك ملاعلا قو ةدكؤملا سلتا اهثموز نعاولا كرب مث أباك هباكتراب منأيو

 'اقح اهأر ناو افافختسا اهكرت هنال رفك دقف اقح ننسلا رب مل ناف ةولصلا ننس كرت لجر

 روذحم ه. قاعتيام مارا نم بيرقلا ىليزلاىفو ٠ كرتلاب ديعولا ءاح هنال منأي هنا حيحصلاف ئ

 .هب قلعتي نكل رانلا ةب وقع هب قلعتنال هتاف ةدكؤملا ةنسلا كرتك رانلاب باتوا نود
 :كرتف ىتءافش لس 1 قع هوت وه م: تيد ملسو هلع هللاىلد ىب هانا نع نامرعا

 ' وتاب لاو رت و يلا ل ئ

 -6 واولا لصف زم- ظ

 :ءامسالا مدآ و هلوق فا» *وخا ىلع لادلا ظفللا ىنعمب ةغل مضلاو ا 0 مسالا

 ىلع ةغل قلطي هنا هلصاحو ةيئايضلا ئاوفلا ةيشاح ىف نيدلا ماصع ىولوملا ركذ اذك اهلك
 درفملا ظفللا وه مسألا « دصاقملا حرش قو فرصلا عنم تأ هن حرص م لمهملا لباق»

 ٠ هتازاب مسالا عضو ىذلا ىنءملاوه ىمسملاو . ةملكلا عاوتا عيمج مي وهو ىندملل عوضوملا
 مس مو ادبز ىمس لاش همساب ”ىثلا رثذ هب دار دو ىنعملل مسالا عضو وه ةيمستلاو

 هللا مساب نيميلا زاوج ىف زومرلا عماج ىفو ٠ ىهتنا ةثلثلا رومالا راغت ىف ءافخ> الو ارمج

 :تاذىلع لاد مسا هللاو ميحرلاو نمحرلاك اعم ةفصلاو تاذلا ىلع لاد ظفل افرع مسالا ىلاعت

 حالطصاردو مان مضلاو كلا مسا هدر وأ تاغللا فشكردو . ىهتنا تاذال ما وهف ب خاولا
 رابتعاب تسا ىمسم تاذ مسا كلب عضولاب 'ىثرب دنك تلالد هكتساىلظفل هن مسا ناكلاس
 .« تدب ٠ مالسسو سودق نوح هيمدعاب و ريدقو مياع نوح تساهيدوجوان تفصو تفص

 كانا نك لا عا « ىهتلا ٠ دنئاوخ ار مسا تاذو تفص « دننادام ع 5 ىنافراع

 .س د ف ظفلىف عازتلاسل هنا ىف لقاف كشيالو هزيغوا ىح.ملا سغوه له مسالانا ىف



 ةنسلا اراد

 صاضتخالا ىضتف ال: اهلا نورثك الا لاقو ٠ ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر ةنسىلا فرص

 هلو لوسرال اما نيدلا هّقرط ةعيرشلا ف عىف دوصقملا نال مالنسلاو ةولصلاهياع ىنلا ةنسب.
 ا انه نانا ةراعلا هلو لا لفسو ةنسإ ةطتتع قفاشلا دعو 2 ةباحنصال قا. هلمقوا
 ىلا نع ىورام لاق هناىبفاشلا نع ىور امل مهنع هللاىضر ةباحصلا ديلقت ىريال هنا ىلع.

 اندنعو « سانا نحنو سانا مهف ةباحصلانع ئورامو نيعلاوسأرلا ىلف سو هيلع هللا ىلص
 هنا ىلع ةنسلا قالطا لدي يلف لوسرلا قيرطب ةعبتم مهتفي رط تناك ةباحصلا ديلقت بجو ا
 ةدكؤملا ةنسلا اهل لاقتو ىدهلا ةنس ٠ نيعون ىلع ةقلطملا ةنسلاو ٠ مالسلا هيلع ىبلا ةّمرط

 ةنسلا كرت حيولتلا ىفو بجاولا مكح اهمكحو ٍبتاؤرلا ننسلاو ةماقالاو ناذالاكاضيا.-

 هت قلعتب هنا ةمرا ىلا برقلا ىنعم ذا ةعافشلا نامرح قحتسف مارلانه بيرق ةدكؤملا

 بدن ىهو ةنيعملا لفاوتلاو كاوسلاك ةديازلا ةئسلاو .٠ رانلاب ةب وقءعلا قاقحتسا نود روذحم

 رحبلا ىف م ةيافكل اةنس اضيا فاكتعالاو ةعاجج نم دحاو مالسك ةيافكلاةنسو ٠ عوطتو .
 نينا ةنينلا ىلآ توم ىسلاو ع ليعتلاو لس رتلا ىفانماسيتلاك ةداط ةنسو ٠ :قئارلا

 لوق مهلاو->او مهلاوقاو ةباحصلا ديلقت بوجو ىلع مظعالا مامالا ةححو ء تايلكلانم-

 باتكلاب ماضتعالا باتك ىف لوصولا ريستو ةوكشملا ىف نيعمجا مهياعو هيلع هللا ىلص ىبلا
 نيدشارلا ءافلخلا ةنس و ىتتسب مكيلعف اريثك افالتخا ىريسف ىدعب مكتم شعب ن٠ ةنسلاو
 ةعدب ةثدحم لك ناف رومالا تانثدحمو ؟اباو ذجاوتلاب اهملع اوضعو ام اوكسم نييدهملا

 ةوكشملا ىف اضياو ٠ ةجام نباو ىذم رتلاو دواد باو دما هجرخا ةلالض ةعدب لكو-

 ني ناساف انيس نك رح لاو هنع هلأ ضو فومدم نا نو نودملا باتكلاف ريستلاو
 هذه لضفا اوناك ملسو هياع هللاىلص دمم باعسا كئاوا ةنتفلا هلع :نءؤبال ىلاناف تامدق
 هيلع هللا ىلص هيدن ةحصل ىلاعت هللا مهراتخا افلكت اهلقاو املع اهقمعاو ايولق اهربا ةمالا

 معطتسا امي اوكسمو. مهرلا ىلع مهوعبتاو مهلضف مهل اوفرعاف هنبد ةماق الو سو

 قكلادبع خيشو ه نيزر ءاور ميقسملا ىدهلا ىلع اوناك مهناف مه ريس و مهق الخأ نم

 ناش ولعو ىكرزب نآاب دوعسم نا هللا ناحبس هكدنا هدومرف ثيدح نبا حرش رد ىولهد

 ماينيا هب ىضرام ىتمال تيضرب هدومرف ىو قحرد لسو هيلع هللا ىلص.ريمغس هك نيد رد
 نذس ىاج هج دنك هباخ ميظعتو ليضفت نينج نإ تسا دوعس» نبا ناب مامو دبع

 ؟]6 نطو را دح ىف سدايسلا باتيلا ىف لوضولا ريس ىف اضتاو . ىهسنا. تسا ركيد

 نينا رمعو نيعبرا ركب وباو نيعبرا مل-و هيلع هللا ىلص هللالوسر دلج لاق هنع هللاىذر.-

 ةنسسلا نا ملءا ءوضولا ناس ثحب ىف قئارلا رحبلا ىف ٠ دواد وباو ملم هجرخا ةنس لكو

 ةدكؤملا ةنسلا ليلد ىهف كرتلا عمال تناك نا نك هيلع سو هيلع هللاىلص ىلا بظاو ام
 هل_عش ل نم ىلع راكنالاب تنرتقا ناو ةدكؤملا ريغ ليلد ىهف انايحا كرتلا عم تناكناو.٠



 ب ٍ هنا

 حموارتلاف فدكلا بحاص ركذ ام ىهتنا ةاس مهلاعفا نوكيف ةحح مهلاوقا اندنعو ٠ اضيا

 طارتشا نم قيسام فااخي هنكل اًهاس تفرع 5 هنف روذحت الو بجاولا لباش ام لفلاب
 خلا اهكرتىلع ماليو اهلصحت ىلا بدن هنا اهمكحو هلوق ليادب دئاوزلا نتسلا ىف ةظاوملا

 بجاولا جر>ف بوجولاو ضرفلا هجو ىلعال نيدلا ىف ةكول ملا ةقرطلا ىف ىدهلا
 ةكولبسملا قال كوالا" ةطن ارلقلا الوم تمد قفاوتلاو كلواذلا نتلآ ناو ص

 هعب رمشلا ردص لاقو ٠ ىهن ١ سانلا هياع بظاوىا كولسم قيرط لاش ةيظاوملا نع هتيم

 تناك ناف انايحا كرتلا عم مل-و هيلع هللا ىلص ىبنلا هيلع بظاو ام ةنسلا ةياقولا حرش ىف

 دياوزلا ننسف ةداعأا ليبس ىلع تنم ناو قولا نادك ةذادعلا لييس ىلع ووك كلا ةيظاوملا

 « ىهتنا كلذ وحنو لوخ دلا ىف ىنميلا لجرلا ميدقتو نيعلاب لكألاو .نيعلاب بايثلا سيلك
 تنك رمشي مل ةداعلاو ةدابعلا ىلا ةنسلا ةعيرسشلا ردص مسقن' زومرلا عماج بحاص لاقو

 حرش ىلع ةقلعتملا ىثاوْللا ضعب ىنو ه هف الخ حبضوتلا ف حرصو لوصالاو ع ورفلا

 ليبس ىلع نوك ىذلا ءهو بجاو . عاونا ةثلث ىلع مالسلا هيلع ىلا ةبظاوم ةياقولا

 بحت نمو 2 اناحا كرتلا “ ةدامعلا لس ىلءنوكي ىذلا وهو ةنسو »+ انامحا كرتيالوةدايعلا

 ىبا حرش ىف ام هدب وب و ىهتنا الواانايحا كرت ءاوس ةداعلا ليد ىلع نوك ىذلا وهو

 بوجولا ىضتقت الف ةدارعلا ىف ةداعلا قي رطب تناكزا ةيظاوملا نا نه ةياقولا رصت مراكملا

 ىهتنا انايحا هكرت مدعو هياع مالسلا هيلع ىنلا ةيظاوم عم بحسم هناف ءوضولا ىف نمايتلاك
 نأسلا رانملا حرش راونالا رون ف وا ةدحاو تابحتسملاو دياوزلا 0 0 اذه نم ع

 0 مالاسلا هيلع ىلا هب داتعا هه هذهؤو ءاملعلا هيحا امرحتسملاناآلا بحتسملا ىعم ف دياوزلا

 ٠ ةيضرم ريغولو ةةاطم هه رطلا ةنل . ديدعتلاو مهلاب هنسلا ءاَذلا ىلا تاءلك ىف و ]

 دوصقملاو ٠ بوجو الو ضارتفا ريغ نم نيدلا ىف ةكولسملا ةيضرملا ةقيرطال مسا اعرشو
 نيدلا 0 مع وه ني هريع وأ مسو هيلع هلل[ ىل-ص هللا لوسر اكل ندلا َْق ةكولسملاب

 نيدشارلا ءافلألا ةنسو ىتتس مكيلع مالسلاو ةولصلاهيلع هلوقل مهنع هللا ىضر ةباحصلاك

 مظعالا داوسلا اوعبتا مالسلاو ةولصلا هيلعهلوقلةمالا روهجهيلع عمجحا امواىدعب نه

 ىهو . الو وا ناك اش ىدتقم هلع بظاو ام ىف ىالخالاب اقرعو « رانلا ىف دش ذش نم هناق

 لوقلاو ٠ لوقلا الا لوانأ ال ثيدحلاو .ريرقتلاو لوقلاو لعفلل اهلوانتل ثيدتعا نم ما

 ىوقا لعفلاو « مالسل هيلع هى4داصتخا لعفل لاّمحال لعفلا نه عيرشتلا ىلع ةلالدلا ىف ىوقا

 ربرَةللا ةلالد ُّى ناك كلذلو لعفلا قرطي اللئام لام الا نه هق رظنإ ريرقتلا نآل ربرقتلا ند

 مهضعب لاق ةئسلا قاطمو « لعفلا عيرمشتىف نوفلاخم ال نيذلا ءاءاءاا فالخ عب رمثتلا ىلع



 ةنسلا اال

 برغملاو رهظلاو رجفلا ةايك ستاوزلا ننسااؤ ةعاذلا و ناذالاكاضرا ةدكؤ٠ ةنس ىمستو

 نيس نيك ةفتساو ةهازك اهكزي قاءتنناوىا الاو ءاشعلا ةولص دعب نيتللا نيتعكرلاو

 ةكواملاب دنيةتااف . بتاعبال دئاوزلا كراثو بناعي ةدكؤملا كراتف ةدكؤملا رغلاو ئاوزلا
 نودوهف ىرخا متو لع ميسو هيأاع هللا ىل ص ىلا هلعفام وهو لفنلا جرخ ندلاىف

 لئاسمىف زوءرلاعماجو ىدنجربلا نم دافتسي اذكه اهف ةيظاوملا طارتشال دئاوزلا ننسلا

 مث أي هلا اهضعب ىفو اًئيسم اهكران ريصي هنأ ةدكؤملا نخل! ضعب ىف حر دمحم لاقو . ءوضولا

 ةبجاو الو ةضي رفب تسيل امنال اهكرتب ىقاعيال نكل ورحفا!ةنسىهو ءاضقلا بح اهضعبىفو

 ضئارقلا لبق ةعورشملا بتاورلا ناسلا ىع ةقلطملا ناسلاو ٠ ىودزبلا فشكى ف اذك

 فوسخلا و فودكلا ةواصو اهدنع رتولاو نّشاورلا د>١ ىلع نيد.ء'ا ةولصو اهدعبو

 ةمامالا باب ىف ةءادهلا ةيشئاحىف هللا دنع اءالوم ركذ اذكه ةيريهظلا ىف اذك اهدنع ءاقستسالاو

 ةكواسملا ةّش رطلاىه ةئسلا نا ىف فالخال ىودزبلا فشك ىفو ٠ ىصلا ةءاما ةلمم ناسىف

 هتنس لمحت وا لودرلا ةئس ىلع عشب قالط الا دنع ةنسلا ظفل ناىف فالخلا اماو نيدلاف
 باكا نم نيءدقتملا ةءاع دضف اذك ةنسلانم لاق اذا ىوارلا نا لصاحلاو هريغ ةنسو

 ٠ بحاص بهذ هاو مالسااهيلعلوسرلا ةنس ىلع لمحم نيثدحلا روهمحو ىفاشلاو ةفينخ ىنا

 باكا نم ىفاريصلا ركب ىباو ةيفنحلا نم ىخركلا ندحلا ىلا دنعو ني رخأتملا نء نازملا
 مالسالارخفو دي زوبا مامالاىضاقلاس هذو .٠ ىلا دب الا لوسرلاةةسىلع هلمح بحال ىتفاشلا
 انما ةباحصلا لوق ىف فالخلا اذكو نيرخأتملا ن٠ مهعبات نمو ةمثالا سمئو فنصملا ىا
 ةنيسلا مكح لاق ءاه رك ذب باتكلا لوطن ال نيف رفلا جحح ركذ مث اذك نع انبمتو

 ندلا قب رط نه كلس ىف عبتم 6-2 هيلع هللا ىلص هللال وسو نا ليلدلاب تنثدقف عابتالاوه

 الا بوجولاو ةيضّرفلا ةفصنع لاخ ةنسلا قلطا تباثلا عاننالا اذهو هدعب ةباحصلا اذكو
 كلذ ناف ةعاجاب ةواصلاو ةماق الاو ناذالاو ديلا ةولص وحن نيدلا مالعا نم نوكي نا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيلع بظاو لقت لكف ةنسلا اماو رسسلاوبا ركذو ٠ بجاولا ةلزنب

 اهكر ىلع ماليو اهليصحتىلا بدن هلا اهمكحو بتاورلا نسلاو ةولصلاف دهشتلا لثم لسو
 رازكتو ةواص لكل ةراهطلاك ةلاحىف ةكرتلب هيلع بظاوب مل لفن لكو ه ريس مثا قول عم
 هكرت ىلع مالبال نكلو هليص## ىلا بدن هناف ءوضولا ىف بينرتلاو ءوضولا ءاضعا ىف لسغلا
 بدن ام اذهو اهاع اوبظاو مهناف هباحصلا ةةسف حب وارتلا اماو ٠ رزو هكرتب قحلبالو

 ناف سر هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيلع بظاو ام نود هنكلو هكر“ ىلع ماليبو هليصحت ىلا
 نولوُش ىفاشلا باصصاو ء ةيفللا رشاعم اندنع اذهو .ةباحصلا ةنس نم ىوقا ىنلا ةنس

 سيلف ةباحصلا هيلع بظاو ىذلا لعفلا اماو . سو هيلع هللا ىلس ىلا هيلع بظاو نلذةننلا
 هنس مهلاعفا نولعجم الف ةح ةباحصلا لاوقا نوربال مهنال مقتسم مهلصا ىلع وهو . ةنسب



 ايبا 00 سسلا 4 نسشلاعء نونبلا

 اولا رحب ىف اذكه ر هيلا لخآ ءانيتنم ورة ع علا :ةيوطرلاو ةدوببلا نسبا انحف ا

 ا-م كلد ىتلا ةقوحتسملا ةسب املا ةيودالا نهو تانوئسلا دحاو ديل لوا ١

 هاو ارحب ىف اذك مكحتستل نائسالا

 وهو نانسالا نو ذوتحأب ةثاثلا ةئسلاف لخدام وه نيسلارع 0 ميملا مضل ) 0 (

 قدشم هنإ ىزرطملا لاق ٠ نكل ريثالا نا لاق 6م هدم هثنؤمو ةنسأا هذهىف ندا عولط

 0 ىا اس٠ امحاص ريصي 57 ىتاا نسا تتبن نأ باودلاف وهو نانسالاوشو 0
 'خ . ةوكرلا باتكف زومرلا رحب قاذكا

 مالا هياع لاق ةئيسوا تناك ةنسح ةقب رطلا ةغللاىف ةددشملا نونلا حيتفو مضاب (. ةنسل | لل
 هلف ةئس ةةسنس نمو ةميقلا مون ىلا اهم لمت نه رجاو اهرجا هلف ةنسح ةند نسنم

 ةعيرشلا اسهنم ه ناءم ىلع قلطت ةعارسشلا ىفو + ةمبقلا مون ىلا ام لمع نم رزو و اهوزو

 لئاسم ناب ىف زومرلاعماج ىف م ةنسلاب لعألا ةمامالاب ىلوالا مهل وق ىف عقو ىنملا اذهبو
 ملسو هيلع هللا ىل< ىنلا نع ردصام وهو ةيعرمشلا ةعبرالا ةلدالا دحا وهام امو ٠ .ةغامإ

 اهندو . ىدضعلاو حواتلا ىف عقو مك ريرقتوا لعفوا ثيدحلا ىحسو لوقن.٠ نارقلا ريغ

 ليج هيلعو ةنع- رثولا نا 4 ةفينجح ىلا نع ىور ايف عقو ىنملا اذهو ةنسلاب تدنئام

 دوصتملاو والا ىف 5 ةنسلاب بجاو ىا ةنس رخ آلاو ضرف اهدحا اعمتجا ناديع مهلوق

 ريغنمهكرت نه ري هلعفام وهو لفنلا معيام اهمنمو . ةعبرالا ةلدالا دخا وهام انهه» ةنسلاب

 ةفينح ىلا نعو لاق ثيح رتولا ل_صن ىف زومرلا عءاج ىف اذكه بوجو الو ضارتفا

 هلعف ىلع ءرملا باشبام وهو لفتا اممو + هنسلا. ام وجو تبان' ىا هنس رثولا نا حرب

 ن٠ عولتلا ىف عقوام اماو ء ءوضولا نخ- ناب ىف ىدنج ربلا ىف اذك هكرتىلع فاعبالو

 هيلع هللا ىلبص ىتلا نع :ردسص امف ةلدالا ىف و ةلفانلا تادابعلاىف حالطصاللا ىف ةنسلا نإ

 ةنسلا نا هيلع ضرتعا هنا هتيشاح ىف ركذ ىلملاناف اذه ىلا عجارف خلا نا رقلا ريغ سو
 دقق ىهتنا انهه دوصقملا وهو بج اولا ةلباقم ىلع قلطت دق ةلفانلا ناب ببجاو . لفنلا نيابت

 .نيدلا ىف ةكولبملا ةَم رطلا اهنمو ٠ ةبجاولاريغلا ةدابعلا ىنمب انهه ةنسلا.نا اذهنم رهظ

 هضق ردش ه1 كف انك دبا هتشون كاوس بارد لك همح رت رد قحلادنع خ خيش ترضح

 5 تهجناب تسا نبد رد هكولسم هش رط ىنعم دن ول ا كنا تسا .تحاو.

 ضارتفا الو بوجو ريغ نم نيدلا ىف ةكولسملا ةقرطلا اهنمو ٠ تسا تنسب نا توب
 وا اردان الا كرتي مل مو لسو هيلع هللا. ىلص ىف ا هناع بظاو ام ةكولسملا ةقرطلاب ىنءلو

 ىدهل اس ىهف ة ءاساو ةها دك انكتب. تتلمل نفا حب وارتلا ةولصك كلذك هباا هيلع بظاو



 نسلا ٠ ةيئمسلا ا

 اهلا مضنم امي مسجحال ةدئازلا ءازجالا داب دزاب' رسفو ةيمكلا ةكرحلا عاونا نم وه ءامكلا

 ىلع نكت لوا اهاحم ةعيبط اهيضتقت ةيعنبط ةيسن ىلع ةدايزلا تناك ءاوسو قمعلاو ضرعءلاك
 مرولا عفرو ىتبقحلا فن اكتلاو لازهلاو لويذلا جرخ داي دزالاديةيف . قيقحتلا وهام

 جرخ اسييلا مضنيام ديَشو « وعلا جرخ ةدئازلاديشو . صاقتنا اهنال ىعانصلا صاقشالاو

 جراخلا هحطس رخآ ءزج مامذنا بيس مسجال دايدزا وه ذا ىعانصلا داي دزالاو لخاختلا

 انلق نا مرولا مث ٠ نيعلا ةمكح حرش ىشاوح ىف دذسلا ديسلاهيلع صن ةلخادملاريغ نم

 ةيسن ىلءالان وكمال هنا لوقنف الاو ريخالا ديقلاب جرخ دقف ريغلا مامضنا نودب دايدزا هناي

 دافتسي اذكه اضيا ةيعيبط ريغ ةين ىلع نوكي دق هناف نمسلا فالخم ملوي كلذلو ةيعيبط ريغ

 ظفل ىف اذهب قاعتبام قسدقو ةكرملا ثحب ىف ةمكاةراده حرش ةيشاحّىف ىملعلا هركذا#

 ه وغلا ظفاىف اضيا 'ىجبو لخلختلا

 ناثوالا ةددسع نه موق محو تانموس ىلا بوسملا مملا حقو نيدلا مخ ( ةيمتلا)

 ء رظنلا ظفل ىف 'ىجب و سملا ىوس ملعلل قيرط ال هنابو خسانتلاب نولئاق

 اذك ةنسلاك اضيا معلا ىنمب ءاجو نانسا هعحو نادند نونلا ديدشتو رسكلاب ( نسلا )
 لاس قيفحنو . ربع نادقمو لاسؤتنلدند :رسكلا نس بخسملا فو ..هاوطارح ىف
 هتف . ةدح ىلع مسا ءايطالا دنع نينسلاضعبلو ٠ دنا دهاوج واو لصق ردا ةنس طفل رد

 ىذلا نامزلانع ةرابع و»و اضرا ناعيتفلا ندو ىصلان سو ةثادحلا نس ىمسيو وعلا نس

 لوانء وهو وغلا ىف ةدايزلابو ةي ئررغلا ةرارلا ظفحل ةيفاو هذ ةيزيرغلا ةب وطرلا نوكت

 ةرارخلا بلمتو ايمان نابزلا اذع ىف ندنلا نوكل هب: ىمبس ةنس نيثلث نم بيرق ىلا رمعلا

 ىدلا نامزلا وهو اضيا ٍبامشلا نيس هل لاش و فوقولا نس هنمو ٠ نسلاذه ىف ةبوطرلاو

 ومنال المكتسم هنوكل هب ىمس دقف ةيزيرغلا ةرارحلا ظفحل ةيفاو هيف ةيزيرغلا ةيوطرلا نوكت
 ىعد امتاؤ ضصاقتنالاو دايدزالا ةكرح نع هيف ندلا فقف ةدابز الو صقهروهظ ريغ نم

 ةنس نيثلثو شمح نم بي زق ةاهتنمو ةبوق_ىا ةباش ةلعّتشم هيف ةرارخلا نوكل بابشلا نس
 ةسوببلاو ةرارحلا بلغتو ميااق الاو ةج مالا بسحب كلذ فات و نيعب را ىلا غلس دقو

 اضيا ةوقلا ءاقب عم طاطخم الا نسو لوهكلانس هل لاَشو ةلوهكلانس هنمو ٠ نسلا اذه ىف

 اناصّم ةي زب غلا ةرارحلا طفح نع ةصقان ةيزيرغلا ةبوطرلا هيف نوكت ىذلا نامزلا وهو
 هنمو ٠ نسلا اذه ىف هسوملاو ةدوربلا بلغتو ةاس نيتس نه بيرق هاهتنمو سوسحم ربع

 نامزلا وهو ةوقلا فعض روهظ عم طاطخحتالا نو لوبذلا نس هل لابو ةخوذيشلا نس

 بلغتو اسوسحم اناضقن ةيزيرغلا ةرارحلا ظفح نع ةصقان ةيزيرغلا ةبوطرلا هيف نوكت ىذلا



 3ك نمسلاع هكدا قتلا : نكبملا

 الثم نبالا.ىف نوكسلا لوقا لاق ٠ نوكسلا نالباق# ناتكرحلا نذاف اعطق لطاب ةنكل ىنالا

 هتلباقم اماو همدغ هلال قاطملا لباَش نوكسلاف ا قلطم ةنبالا ةكرحلا مدع نع ةرابع وه
 دب وحلا حرش ىفو . ىهتنا لاقملا ققح اذكه ةظساوبف اهم دع وه ىنلا ةكرخلا دارفا عم

 ةلدافلا ةيسنلا ظفح هب ىنعنف نيالا ىفاما عبرالا تالوقملاىف عقيق ةكرحلل لباقم نوكسلا

 ةيقانلا ثلثلا ىفاماو دحاولا ناكملا ىف ارقتسم نوكي ناب عاضو الا تاوذ ءايشالا ىلا مسجل

 لوبذو ومن ريغن٠ مكلا ىف عش ناب كلذو ربيغت ريغنملعفلاب لصاحلا عونلا ظفح هب ىنعنف

 عضو ىلا لدبت ريغن« عضولا ىفو فعضو دادتدا ريغ نم فيلا ىفو فئاكتو لخلختو

 ايروهدم اداضت اعم ام داضن وهف هلاو هنع ةكرحال داضم فض وع ومان يل[ ذي ويف

 علاه ف ام ذانضتلوه اهنا نوكلا داس نكل ةكرشبل اك. دانت 4 ضرس دق نول
 نيداضتلا نال ةدوربلا ىف هنوكس داضي ةرارحلا ىف مسللا نوكس ناف اهبف عقب ىتلا ةلوقملا
 نوكسلا انضيا لاقو + ىهتنا انامز هيف ارقتس نا نع الضف دحاو لحم ىف ناعمتجال

 طرشي ةميبطلا ىلا ةدنتسم اهناف ةيعببطلا ةكرحلا الم اقلطم ةعيبطلا ىلا دنتسم ىبطلا

 ناروصتنالو ةصاخ ةكرحلا ىف بيكرتلاو ةطاسسلا ضرعيو ىعببط ربع صا ةنراقم
 رارق زا: تسترابع هيفود حالأصا رد نوكس دب وكيم تاغالا فثاطل ردو . نوكسلاىف

 * تاذ تيدحا نيع رد

 ميل 00 ليعفم وهف كردتم ريغ ددهأان م 0 هنأكف نوكسلا ن٠ ) نيكسملا (

 ريغ د ل جرا يف , ة لاَ دقو ٠ تازلاو ؟ ذملا هيف يوت

 ال لا

 ىاح ىئعع لمر لها حالطصا ردو « تيس هاف مارا تعاود يا نكسنلا (

 ةجانج تيا لانا لمر معرد لاكشا تانيكستو صوصخم بيئرتب تسا لكشره نداد

 لخادلا ضبق ناحل نيئوت ني دب نأ و دنب وك زين مكح نيكست ارنا هك ىنضو نيكست
 دعا قت جراذلا ةبتع لخادلا ةرمدن ضاس هرمح سيكا هلقع حرف تعامج جرالا ضيق
 ا هتفهو زور ناكستو دديع نيكست هجئانجو ٠ قب رط عامبجا ل لخادلا ةيتع

 5 يم رو م لهو تبتكر كاسل

 ىلا 1 باقا| ىف رون هو بيغلا لزنت دنع ةنينامطلا نم باقلا هدحنام ( ةنيكسلا )

 م ىناحرخلا تاش رعت ىف اذك نيقيلاننع ىدابم فو ىئئمطي و هدهاش

 تلاق ٠ هنم تعن نيمسلاو ٠ ندسش هب رف ىتعمب ةغللاىف ميااحتقو نيسلا ركب (نمسنلا))
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 نوكسلا ا

 ةنللا ىف 5 ىرخا ةفلىف زوجمو برعلا ةغاب ضتخم ار ءادّسسالا ناكما مدع ىا كلذ نال
 عيمجمل ظفاتلا ىلع ردش سانلاضعب ناق اريثك افالتخا جراخلا ىق'ىرت اناف الثم ةيم زراوخلا
 تماص اما نينكاسلانبب عما نكي لهو.٠ ضعبلا ظفات ىلع ردّشال مهضعب و فورحلا
 ريغ تماص وا ناتماصاا اماو قافتالاب زئا>ف نيلاضلا الو و2 توصم لبق هلثم ىف محدم

 ورمعو ديزك طسوالا نك ابسلا ىتالثلا ىلع فقولا ىف م موق هزوكل توصم هلق مئدم
 لاَ م نكاوس ثلث ذئنح عمتجيف توضم امهابق نيتماص نينك اس عم اضيا اوزوج لب

 . سحب ال ادج ةيفخ ةلتخم ةكرح همه لعجو هعنم نم مهنمو ٠ تشوكو دراك ةيسرافلا ىف

 قياما ىو نك“ اسعامجا اماو ءرثك ١ وا ا عمتجا هنا نظيف ىتيذيام ىلع اهب

 * تاعومسملا ثحب ىف فقاوملا حرش ىف اذكه كلذ عانتما ىف عازن الف توصم هدعب

 ةكرحلل داضم ىدوجو صا وه نوملكتلا لاق ماسجالا تافص نه وهام امهسن انو

 ء دحاو نامز نم رثكا ناكملا ىف لوصحلا وه ىلقو ٠ اقلطم ناكملا ىف لوصحلاب رسفو
 نءالا ةلوقم نم وهف زيخلا كلذ ىف رخآ نوكب قوبسملا ريا ىف نوكلا ىرخا ةرامعبو
 ةكرحلا غدع نركسلا .ادكحلا تلاقو . فاكلاباب نم نوتلآل صفىف نوكلا ظفلىف *ىحنو

 اهنع ةبواسم تناك ناو ةكرملا ناف تاقرافملا تجرخ ديقلا اذهبو كرس نا هناشنم ام

 هيلع درواو . ةكلملاو مدعلالباقت ةكرشلا نيبو هنم لباقتلاف ةكرحلا اه اشنم تسل نكل
 كرحتب نا هناشنمامع ةكرحلا مدع هنا هيلع قدصي ذا انك اس مودعملا ناسنالانوكمزلي هنا

 مزاب هناو "مام لثم انك اس تودحلا نأ ىف مدا نوكي نا مزلب هنأو . هيويح لاح ىف

 هيلع اهتل احّتسال ةكرحلا كلت هناش نم تسيل ذا ةينيالا ةكرحلاب انك اس كلفلا نوكمال نا
 مدع تقوىف هنا ذىلا رظنلاب ةكرذلا هناشنم ام دوصقملاناب سجاو ٠ تاهجال اذدح هنوكل

 تقولا اذه ىف ةكرذلا امهاش نم.تسل هلودح نا ىف ممجلاو مودعملا ناسنالاو هتكرح

 ناو هتاذ ىلا رظنلاب ةيشالا ةكرحلا هناشنم كلغاو ام تقو ىف ةكرحلا امهناشنم تناكناو

 ' ةمكح حرش ةيشاج ىف دنسلا ديسلا لاقو . تاهجال اددخم هنوكوهو رغلا ىلا رظلاب نكت م
 ناكناكم نع اكرحتم نكي مل اذا مسجلا نا فالألا ذخأم نا صخلملا حرشنم القان نيعلا
 صالاو:هنع هتكرح مدع امه انو نيعملا ناكملا كلذ ىف لوصحلا اهدحا نارما كانه

 ظفا اوتاطا نوملكتملاو ٠ قافت الاب ىءدع ىناثلاو قافث آلا ننألا ةلوقم نم قوم لوالا
 تاللوقملا ف عمن م ةكرحلا مث . ىهتنا ىلظفل عازلاف ىناثاا ىلع ءامكحلاو لوالا ىلع نوكسلا

 قلاو هيلإال ناكملا نع ةكرملا هلباقت نوكسلا ناروهثملاو اهلباَش هنال نوكسلا كلذك عبرالا

 هقبقحو نيعلا ةمكح حرش ةيشاح ىق دنسلا ديسلا لاق . اضيا ناكملاىلا ةكرخلا هلباقتت هنا
 تناكة كرح ةيا مدعالو ةئيعم ةصاخ ةكرح مدع سيل نوكسلا نا نم صخلملا حرش ىفام
 ىلع انك اس اقلطم كردتم لكو انكاس ةكرحلا كلث ريغب كرحتم لكل والا ىلع ناكل الاو



 يار نوكلا

 ريدتسم حابسو ناتي واستم ناتي زاوتم ناترتاد هب تطاحا ىميلعت مسج ىهو ةريدتسملا
 امهيطيحم ىلع ةدحاو ةهج نم امهيطيحم نيب لصاو مبقتسم طخريداول ثيحب امه لصاو
 سام ىاول باوج هسامل مهاوقو « ريداب قلعت» امهيطبحت ىلع مهلوقو . ةرودلا لك ىف هسامل

 ناتمطق اهفرط نه تعطق ةرك نع زارتحا وهو لصاولا حطسا كلذ ميقتسملا طخلا كلذ
 لصون .ثدحن لكش ةريدتسملا ةناوطسالان ا ليقامو ٠ كلذك نيترئادب ناتنزاوتم ناتبواستم.

 كلذ ةراداو حطس ىلع امهنم لك نيتيواست» نيشزاوتم نيترئاد ىطيحم نيب ةهج نم طخ

 طخلا ةكرح نه ثدحن هنا هيفف لوالا هعضو ىلا دوعن نأ ىلا امهيطيحم ىلع ىا امهبلع طقسا ٠

 ةدعاق رطقو نختلا ةيواستم ةفوحم تناكنا ةريدتسملا ةاولعسالا مث ء مس ال حطسم لكش

 ةناوطسالا ةدعاق رطق فطن نه ربكا ةريدتسملا ةناوطسالا لكش ىلع اضيا وه ىذلا اهشوجت

 نانو ادلاو « ةقرذلاب ىمستف اهش وحن ن ل نم ىا [ كتيب نم لقا أمم 0 نك كب

 ناف ٠ اهروحمو ةناوطسالا مهس نيترئادلا ى زكر نيب لصاولا طخلاو ةناوطسالل ناتدعاق

 ةرادا نه هثودح معوتب مسج ىهو ةمئاق ةناوطسالاف ةدعاقلا ىلع ادوم طخلا كلذ ناك

 الاو لوالا عدول دو ىت> اناث ضورفملا هعالضا دحا ىلع اياوزلا تاق عالضا ةعبراىذ

 هعالضا دح | ىلع اياوزلا ملاق ريغ عالضا 4 هعبراىذ ةرادا نم هثودح مهوب مسج ىو ةلئاشن

 ىهياعت مسج ىهو ةعلضملا ةناوطس الا اهنمو « لوالا هعضو ىلا دوعي نا ىلا اّنباث ضورفملا

 حطسلا عالضال ةيزاو. نيحطسلا نم لك عالضالا ريثك نايزاوتم نايوتسم ناحطس هب طاحا

 اهنم نيعاض لكن وكي ناب ةيزاوتم ةعبرا عالضا تاوذ حوطس اضنا هب تطاحاو رخالا

 نايزاوتملا ناحطسلا امهاندعاقو نيتدعاقلا ىدحا عالضا ةدع حوطسلاك لت ةدع نييزاوتم

 ء دلناق آلا و ةمئاق ةناوطسالاف اياوزلا ةئاق عالضالا ةعبرالا تاوذىه ىتلاحوطسلا كلت تناكناف

 مق: الكش اهمتدعاق ن 9 ال ناب ةعلضملاوا ةريدتسملل ةهباشم ن ول ىلا هاو ل

 اهو . ىشبلا حطسا اك ةرئادب: سيل دحاو طخ هن طيح احطس لب ةياداال ع الخالا

 نع هدافتسي 0 ميقتسم اهضعب و ريدتسم 8 طوطخ هب طيح احط نوكت ةناواكسأ'

 ٠ ىلظفللا كارتشالاب ىنامعملاَك لت ىلع اهق الطا نا ىف 3 هريغو باسل ادعاوق ةطئاض '
 تما ع كل ئزسلال '

 فورحلا تافص نه وهام اهدحا ٠ نيبنعم ىلع قلطإ وه فاكلاو نيام - ) نرسل م(

 لولحخلا نال هيف نوكسلاو ةكرحلا لواح اذهم داربالو نك اسوا 0 اما فرحا لاش

 دجوب نا نكمي ثيحب تماصلا فرملا نوكي نا اكرحتم هنوكب دار لب ماسجالاصاو> نم

 ءيث هسقع دج نأ نكمإل ثح نوكي نأ انك اسس هلوكبو ء تالوسمملا درسوا ١
 افرح ناكاذا نكاسلاب ءادتبالا زاوج مدع ىلع مهقافتا دعب مهنا مث ء تانوصملا كلت نع.
 نورخا هزوجو ةبرحتلل موق هعنم دقف تماصلا نكاسلاب ءادتالا زاوج ىف اوفلتخا انوص»



 ةناوطسالا ٠ ةئخسلا ه ميهسللا ااا

 .بيغلا مه-و كسول ن6 رمق | مهس ارثآ هكتداعسلا مهس لك دا لاكن قناع أ دز: اهمبمو

 سمشزا زوررد .تداعسلامهس سب ؛ .سانقلا اذهىلعو ناكزينكو نامالغمهس و مايالاههسو

 علاط زاو دنيازفيب رو سمش تاجرد نيبامرب قع نأ علاط ةجردو رث ةجرد ان ديريك

 بش ردو . تسا تداعسلا مهس ناكم ةجرد دبارب هحناو دنتك حرط ناك ىماد ع وم
 هجرد مهد لمح علاط هلاثم ٠ . دش ازفس نا رب علاط ةجردو دنركس مش ةجرد ا رق ةجردزا

 هجرد لهح نازيم جربت تساهجرد هدزئاب نازيمرد ناو هحرد مسبب دسا رد سمئو تسا

 علاط ةحردو هجرد جاب و هاجنب دش ميدوزفا هدرك عطق ف ةجرد هدزاايو دوش ىم

 دنام جني هك قاب روش ىسو مداد لمحت هجرد ىو هحرد جابو تصش دش ميدوزفا , مه

 رشزاز زورب بيغلا مهس اماو . داب ازوج ةجرد مجنس تداعشلا مهس عض وم سر اروح

 هحنأو قباسروطب دئنكفا ناك اكىب غلاط زاو دنيازفرب علاط ةجردو سمشزا بشب و دنريك

 بش ردو لحز ةجرد ان زورب سمش ةجرد زا مايا مهسو . دوب بيع مهس عضوم دير

 حعوزتو ٠ ءرهزات سمشزا بشبو زورب رشات دراطع زا ناك زيذكو نامالغ مهسو . سكعرب

 مود بحاص زا ءاقدصاو لام مهس هحانج سابق نيربص اهمهس قابو سمش ان' هيهززا نانز

 ديريك لحز ةجرد زا زور لحز مهس اما ٠ دنيازفا علاط ةجردو ديربكب مود تدي انا هنا

 نارب علاط ةجردو لحز ةجرد ان دنريك تداعس مهسزا بشبو تداعس مهس ٌةجرد ان
 خعبرم مهساما ٠ سكع رب بشبو ىرتشم ان بيغ مهسزا زورب ارىرتشم مهس اما . دنازفا

 تداعس مهس زا زورب هرهز مهس اما ٠ سكعرب بشي و تداعس مهس ان ديريك خيمزا زورب

 .بشلاو 0 بيع مهسزا زورب دراطع مهس اماو . نا فالح بشلو هرهز أن دن ربك

 « موحتلا نشك ضيع فانك“ نيا فالخ رب

 لصف ىف قبس دقو داصرالا مسأ عيدبلا لعا ضعب دنع وه فيرصتلاك ( ميهسنلا (

 دارا ابان رم لاذلا
 , 02 5 نونلا لصف رجس

 .ءابطالا حالطصاىفو ةئيهلا :ةغللا ف نكست دقو ةلءهملا ءاملاو نيسلاحتف ( ةنحسلا )
 هجنوناقلا حرش 1 ا ززلتلاو ةفاخلاو لازهلاو نمسلاىف دسملالاح ىه

 : ٠ ةيعيطلا رومالا ناس ىف

 هنال ةياصا هنونو ةناوحقا لثم ةلاوعفا ىهو نوتس ةفللاف ةزمهلامضب (ةناوطسالا )
 ةناوطسالا اهنم ٠ ناعم ىلع قاطي نيسدنهملا دنعو ه [1] حارصلا ىف اذك ةطسم نيطاسا لاَش

 ناتدئاز اهينج ىلاو ةدئاز واولا نوكت نا بجو» اذهو ةناولمف وه لوقي شفخالا ناكو )١[

 .نا6 ولو * ةلصا واولاو ةدئاز نونلاف ةنالعنا وه موق لاقو * نوكم داكي ال اذهو نونلاو فلالا
 :( ةححصمل ) حاحصلا ىف اذك نيعافا مالكا ف سيل هنال نيطاسا ىلع عمج ال كلذك"



 0 ا نسا ل اير 1 دنا تكلدط ا وع ل هلم
 3 1 مداخل ل

 اا/إ 7 مهسلا ه ةئاسلا . ةهواسملا . ماسملا

 هنع هللا 5 نامع اورفكو لبسك مركب 0 2 ةماما ' ادزوخ يللا هر ىلإ

 ظ , سلا ادا 000

 حاحملاو برغملا ىف اك مسملا ذفانم ةيناثلا ميلا ذيامشتو. ىلوالا ميلا حتط. ( ماسملا )
 فص دقق روزملا ىنمي موسلا نم ناكم منا هلعجو ملا ففخ نف اهزيغو سوماقلاو

 اذكن ييعو_ قساسحم لم بقئااؤذو مشل مدسلا نه ققحملاوا ردقملا دحاولا عمج 1
 ءاشا لاصف ىف ءاساملا ةحفصلا ناس ىف اضيا ىو موضلا تاكك ف نومزلا عماج
 + نتلميلا داع 3

 هن 0 0 .ىّلا ىلا 0 4:2 --- ريسع نم : 4 َّ 0 0 ١

 ا عئاسبلا نهو نر ا ىا م هارداس الا يه ع 0 اضا َلاقَو 0

 »# برغللا ّق كن لا نار عم عب عجاف

 ةيشاسملا تماس لاقي يلوا منغلاو رقبلاو لبالا نم ةداع ةيعارلا ىلع 8 ةمعاسلا )
 نيتعا عرتشلا ىف و ةذاع نيتمئاسس ريغ امهنال لغبلاو ريما ىف تالف ةمئان ىيف تعو ىا
 زومرلا عماج يف اذك لولا رثك ١ ىف ىعرلاب ةيفةكملاب ترسف اذلو ةنسلا كا ىف ىعرلا
 ٠ ىدن> ربلاو

 مضلاب نامهسلا ةاءرهو © عما ماهسلاو ريت.ىنعمي .ةغللا ىف ءاهلا نوكسو حتفلاب ) مهسلا ) :

 ماقم ىلع. قلطي دقو ..ق.سدقو اضيا تيبلاب ىمسيو بابلاوه رفملا لها دنعو .[1] ةعامجلا
 جر# طخ ىلع .٠ قلطي نيس دنهملا دنعو + لئاسرنا ضعب ىف ام امون نيثاث ج ربلافسمشلا

 فرط نب عقاولا رطقلا وهو سوكمملا بلا ف عو ةدعاقلا طسو ىلا وذلاط سو ل

 ةيموجنلا لامحالاىف سوقنا مه دوصقملاوه اذهو سوقلا كلت بيج فرط نيبو سوقلا
 صخلملا حرش ةيشاحىف ىدنج ربلا ىلعلادبع لاقام هدب“وب و ىناخلي الا حزلا ىف كلذ حرص

 انهن ةدنن دليلا قعا مدي نيوقلا فق هل ل[ نر سل نم جراخلا دومعلا نا نم

 هريتعل نم مهنمو ه« لمعلا لهأ دنع روهئاوهو سوقلا كلت فدنل امهم هربّتعا ند مهنش

 ركيص ىلا طورخلا سأر نم جرخم طخ ىلعو «همساب بسنا اذهو اهءان سوقال امهس

 اذك ىرخألا ةدعاقلا ركم ىلا ةناوطسالا ىتدعاق ىذحا زكسم نم جرخ طخو ه ةدعاقلا
 ٠ جوزبلا كلفزا نيعم ىثخم زا تسا ترابع نيمحام دز مهسو « تاسحلا ةصالخح رشىف

 نافيا عجلاو بيصنلا «اضيا*« مهسلاو « ماهسلا دحاو مهسلا لاقشيح حاحصلا نه ةوخأم ]١[
 ( هححضمل ). مضلاب نامرسو مايسو مسا عنجلاو و بيصتلا مهبلا حابصملا ىف نكل



 اهلوق ىنءع ماكحالل دايشالاو عوضااوه مالاسالان ال فدارت امهندي لبقو ٠ هاظلاوهو

 اضيا ناميالاو ناعم ةثلث ىلع قلطي مالسالاف ٠ نافدارتيف قيدصتلا ةقيقح كلذو اب ناعذالاو
 . م اهرباقت ىلع لدبام درو ثغ . كلذ ررشت اذاو ٠ ةثاثلا ىلاعملا كلن" نم لكىلء اعرش قلطي
 ثيداحالاضعب ىفاكو ةي آلا انملسا اولوق نكلو اوتمْوَ> لق انمآ تارعالاتلاق ىلاعتةلوقىف
 ةعاط نع ةرابع مالسالاو ىلق قيدصت نع ةرايع ناعالا ناف امههوهقم لدا رايتءابوهف

 ىف هريغو نابع ناهلاقام ماضف . يراخجلا مسح خورشىف كلذ حرصام رهاط دايقاو
 ناو ىلاعت هلوق هيلع لديو افيعض مهناعا ناك لب نيقفانم اونوكي مل مهما ةياآلا هذه ريسفت

 ذخؤي ذئنيحو مهلامجا هه لبشام نامالانم مهعم نا ىلع لادلا ةياالا هلوشرو هللا اوعبطت

 ىتزيال مالسلاو ةولصلا هيلع هلوق هب حرصي امو ٠ ةصقان نع ناعالا يفن زوجيونأ ةنآلا نم

 مسا هنع ىنسال ىناثلاو اذه اهذحا ةنسلا لهال نالوق هيفو ٠ نمؤم وهو ىقز,نيح يىنازلا

 نامالا صقان نمؤم لاقيف دْيَش لب تاما لاك همامال نمؤم هيلع قلطيألو هلصا نم ناغالا
 ادعام اهعيمج ءافتناب الو هناكرا نم 2 ءافتناب ىنتيال هناف مالسالا مسا ىنالخم اذهو

 ىف قال ةرهاظ ةودابم رفكلا- ثانثا هنم'ردانتي .هبفن نا قرفلا نأكو نيتداحهشلا
 نتمؤملان م اهنف ناك نم انجرخاف .ىلاعت هلوقك امهداحتا ىلع لدن: ام دوو ثمحو ء ناميالا
 لاق انههن مو امهفدارت وا نيموهفملا مزالت راتعاب وهف نيلسلا نه تدب ريغ اهف اندجوءاش

 هدازقناب لدورخ آلا هنف لخد اهدحادرفا اذاف نيكسملاوريقفلا نازو ىلع امهنا نؤردك

 ناممالاو ةنالع:مالسالا دحاريخىفاك ارباغآ امهب نرقناو هدارفناب رخ آلا هلع لدبام ىلع
 قيدصت هنا ر رقت 1 هتاقلعتم ىلع هقالطا. راتعاب وهف لامجالاب ناعالا رسسف ثيحو ه٠ باقلاىف

 هنمو ةالصلا اذه هب دوصقملا نا ىلع اوقفاو. مكناميا عيضيل هللا .ناكامو. هنمو ةصوصخمروماب

 لوسر ادم ناو هللا الا ه1 ال نا ةداهش ناعالا ام نوردت ىل» نسسقلا دبع ادفو ثيدح

 . ىف رسف ام ناعالا هيف رسفف . متغملا نم اسخن اودؤت ناو ة كزلا ءاتباو ةولصلا ماقاو هللا

 رابتعاب اعرش لامعالا ىلع مالسالاو نامالا قالطا امهنم ديفتساف مالسالا لمربج ثيدح

 هب مقدنتل لمأتلا قح كلذ لمأتف دايقن الاو قيدصتلا اهو نيمزالتملا امهيموهفم ةقلعتم اهنا
 . نامبالا ىوزام ةعورشملا لانمالا ىلع ناميالا هيف قلطا امو . انهه ةدراولا كوكشلا كنع

 حىشف رجلا نا 5 ام ةضالخ هلك اذه ناكرالاب لنعو ناسللاب نارقاو بلقلاب داقتعا

 ٠ قاثلا ثيدحلا حرش ىف ىووتلل نيبرالا

 هل لإ وا ىرارلا ىف هلا نع رغلا در( موس )

 هللا ذر ىنعو ركبوبا اولاق  نيرج نب نايلس باسحا ةيديزلا نم ةقرف (.ةساهلسلا )
 هتني ل أطخ هنكل هنعّلاىضو هلع دوجو عم اهل ةعببلا ف ةمالا تأطخا ناو ناماما امهنع



 ا مالسالا ه ةمالسلا . تاملسملا ٠ ميلستلا

 ه ةدحوملا ءايلا باب نم ءارلا لصف ىف قس دقو هيف فاخز ال ىذلا رحلاىبع قلطي ضورعلا

 فر اطورشم وا ايفنم اما لالا ضرب نا لدحلا معى وع فر ميلستلا )

 ايل دج املست كلذ عوقو لس م هطرش عوقو عانتمال عوقولا عنتم روث دمللا نو وك عانتمالا

 دن نك ايو ه1 دل هلوقك هعوقو ريدقت ىلع كلذ ةدئاف مدع ىلع لَدِف

 هل | ١ نم هللا عم سيل ىنعملا ٠ ضعب ىلع مهضعب العلو قلخ ام هل ١) لك بهذل اذا هل 1 نم

 ولعو قلخ امب نينثالا نم هل ١ لك باهذ ميلستلا كلذ نم مزل املا هناحبس هعم نا ولو
 كلذ فالخ عقاولاو هلاوحا مظننب الو مكح ذفانالو سما ملاعا | ىف مشسالف ضعل ىلع مهضعب

 ىفو ٠ نا رقلا لدج عون ىف ناقت الا ىف اذك لاحلا هنم مزلبامل لاحم ادعاصف نيْملا ضرفف

 ملستلا ليقو ٠ ميالبال اهف ضارتعالا كرتو ىلاعت هللا مال دايقن الا وه ميلستلا قاحرحلا

 صاظلاىف ريغت ريغنم ءالباا لوزن دنع تابئلاوه ملستلا ليقو ٠ ءاضرلاب ءاضقلا لابقتسا

 ه نطاللاو

 انيباع نبي و مصخلا نع مست اياضق ىهو ةيلظلا تام دقملا نم مق ى ( تاملسملا )
 ناونلا لات ءايقثلا ا لها نيب وا امهم اف ةملسم تناك ءاوس هعفدل مالكلا

 ةوكز ىلا ىف مالسلا هيلع هلو ةغلالا ىلحىف ةوكزلا بوجو ىلع هيقفاا لدتسي امك هقفلا

 دنالو هقفلا لوصا ىف كلذ تيلدق لوقف هت مسا هاو رج اذه مدخلا لاق ولف

 كولا مرش فافك لب اا نأ

 ٠ ىناحر جلا ىف اذك ةيلضالا ةلالا ىلع ءزحلا ءاف ضورعلا مع ىف ( ةمالسلا )

 ةرهاظلا لامعالا ىلا دايقن الاىلع عرشلا ىف قاطيو دايقنالاو ةعاطلا ةغاوه ) مالسألا (
 ادم ناو هللا الا هل ١ ال نا دهشت نا مالسالا ِهلوَش ملسو هيلع هللا ىلص ىببنلا كلذ نيب اك
 نا كلذ لصاحو . تببلا جحتو ناضمر موصتو ةوكزلا ىت وتو ةولصلا مهقتو هللا لوسر
 ءاهتن الاو تامجاولاب نامثالاو ةداهشلا ىتملكب ظفاتلا نم ةرهاظلالامعالا وهاعرش مالسالا
 داّشا عم قيدصتلا دجوب دق ذا هنع كفنس و نامالا راغي وه ىنعملا اذه ىلعو تابهملا نع

 ندلا نا ىلابعت هلوق ء .هنمو « ةعوزمشملا لامعالا ىلع قلظي دقو . لامعالا نود. :نطابلا
 اين تلق ةحبلم نيانيخو م نامألا لاق لضفا مالسالا يبا دا رخو ءمالساا ٠

 اهريخاهلك رادقالاب نمؤتو هللالوسر ًادمحمنا دهشتو هللا الإ هل ١ النا دهشت لاق مالسالا
 هطارتشال ناعالا نع ىا هنع كفن الو نامالا رباغي وه اذهىلءو . اهرمو اهولح اهرشو

 هلمعتسدق ىذلا ىوغالا ىنعملاب ذوضحأملا مالسالا اماو»ةلزنعملل افالخ هتححصل طرتشنال هو امحصل

 هسكعالو مالساالب ناميا اعرش دجوبالق موهقملاىف مزالت ناميالانيبوهنيبف اضياعرسشلا لها هب
 (45) « فاشك» . (كلن)



 ملاسلا ملسلا «.مقسلا “7 ١

 ةوقل دصق الب ةنوزوم ةهتارقف تئاج رثالاىف ماجسنالاىوقاذاو عيدبلا لها لاق كلذك هلك
 نمو نمؤياف ءاشنمف .ليوطلارحبلانم . هتث ءانوزوم نا رقاىف عقوام كلذ نمو هماحننا

 (ينكاانبم الا ىربال اوحبصاف ءطنسنلا نمو . اننيعاب كلفلاعنصاو ءديدملان مو ٠ رفكيلف ءاش

 هللاو * لماكلا نمو' ٠ نينمؤم موق رودص فشيو مهاع ؟رصننو مهزخ و ءرفاؤلا نمو ٠

 .نمو'. اريصب تأب ىبا هجو ىلع هوقلاق ..ج زها انمو.٠ ٠ ميقتسم طارص ىلا ءاشي. نم ىده

 رودقو باوحلاك نافجو ٠ لمرلا نمو . اليلذت اهفوظق تللذو اهلالظ مهاع ةياد هزجرلا
 .ه ةفطن نم ناسنالا انقلخا/ا ٠ حرمسملا نهو ه ةبإ نق ىلع سم ىذلاكوا ه«عيرسلا نمو « تايسار

 . نيربدم نولون موب داندلا مون « عراضملا نمو 7 ايدج نوهقش نوداك. ال 8 فيفا نمو

 نمو : ميحرلا روفغلا انا ىنا ىدابع “ين . ثتحلا نمو ء ضيم. مهم ولق ىف ٠ بضتقملانمو
 7 ٠ نآرقلا عئادب عون ىف ناقتالا ىف اذك نيته ىدبك نا مهل ىلءاو ٠ براقتملا

 همقس « ىلع دب ادا فالح ىوارلا لمعو هنم حيحصلا فالخ ثيدلا ىف ) مقسلا (

 « ىناجرجلا ىفاذك

 اانا جرش ىفو ءاضإ كفانلاب_نيسيو مدنا هعللا ىف ماللاونعسلا حن ( مسا ) :
 ةعيرشلاىفو ٠ .قارعلال ها ةخا فلسلاو زاجحخلا لها ةغل مسلاو دخاو ىنع فليلاو سلا

 ؛ئمس ء الحا نمثملا ىف ىرتشمللو الجاع نلا. ىف عئابلل كلملا بجوب هجو ىلع ”ىنثلا عيب

 كيلا تماسا ىرتشملا لو, ناب لوبقلاو باهئالا هنكرو ٠ نْدلا مدّقت بوخو نم هيف د
 مئابلاواضيا اماسمو سلا نر ىمسي ىنتشملا تلبق عئابلا لاقف ةطنحرك ىف مهارد ةرسشع

 عماجو ىدنج ربلا ىف اذكه لاملاسأر ىمسي نغلاو هيف ململا ىمسي عببملاو لا الكا
 دمح|او كلامو ةفينح ىلا بهذم ىلع قبطني اما فيرعتلا اذه نا:ىنحالو لوقا هزومرلا

 لاخلا ملسلا زوجيف ىناشلادنع اما ه لاخلا ملسلا نوزوجم الو نمثلا 11 نوط بتي رح

 | ١ ردقلا يقف م نيعب نيد عب ملا لاق نا بهاذملا عيمج لماشلا في رعنلاف اضيا

 َنيِملاو ءافلا ةلباقم ىف سيل ىذلا ظفللاوهو حدحصلا ىفدايم نييقرصلادنع ) م اسلا (

 ملاسلا نيب قرف مهضعبو «٠ روهئكم اوه اذه فيعضت الو ةزمهالو ةلع فرح هنم ماللاو

 فرح هنم ماللاو نيعلاو ءافلا ةلباقم ىف سلام ح .حصلاو صمام ماسلا لاقو حيخصلاو

 اضيا قلطيو ٠ حار ما حورش صعب ىف اذك ىلكس كع ربغ نم ملاس حبحص لكذ بسحف ةلع

 .ةلع فرح هرخآ ىف سيلام نييوحنلادنعو + يم اك اضيا احيدص ىمسيو عجانه مسق ىلع
 ريغ ىرو نيتفئاطلا دنع املاس رصن نوكشف ادئازوا الصا ناك ءاوسو الوا هريغ ىف ناك ء اوس

 .نيفرصلا دنع املاس قئلساو نوي وحتلا دنع اماشو نييفرصلادنع ملاسريغ عاب اهدنغ ملاس
 ؛لها دنعو .' "نه 6 حبتحصلا وه ءامانالا دنعو « نئاحرخلاىف اذك نيبوختلا دنع ملاس ريغو



 ب | ءادبسنألاب لئاببلا.. نإلينيلا ٠ لاهسالا

 قيل نمتيدناام ادلع نا باقاب تدعو نسلا « رعغش ه نونا دق دوق هتلثا ندحا نمو

 ءءاقلا ىبا ,تاديملك ىناذك 5 بودن تركذ املك كلاق 2 بح نم: بنان اناا اهف ٠ ع وو

 ىروه نع اماو »* بون ذلا تركت ناو تونج م امنا بوتا كيلا نعش « | هلوق اضناو

 ١ جونا ال ىف امترايت + قوشو ليل

 ديزا مةتسملا ىتملا قيرطب ندا داوم جورخا وه ءالإلا دن مارك الك ( لاهسالا)
 لاهسالاك وضعلا كلذ ىلا ”"لاهسالا بش ناك وضع ىأ ىف لصاولا هنبسو يعيبطلا راذقملا نم

 كلذكو قيزاساملاو ىنذلاو ىئافدلاو ىلاحطلا و ىزارملاو ىدكلا و ىدعملاو ىوعملا

 اتقوم همم ناكاذاو امه وحنو ىوارفدلاو ىومدلاك طالخالا ىلا طالخالا بنس بسش

 مانسقا "ند وليف شا ضالا زد ىف طذك راو ولما يوم انس قولا درا 0
 هنم ناكامو نوكيال دوو جحسس ةعم نوكي ذق ىومملا لاهسالا هاوار ىفو ء غارفتسالا

 مهف ىلا.هنم ردابتي اما ىوعملا لاهسالا ظفل قاظا اذا كلذكتف قلزلا ماب :صخم حبس ريغب
 « ىهتنا جحس ع٠ نوكيام ءابطالا

 سلا ىف ةاداوؤتمو ةقيقحلا ىف ةلصافتم تناك ءاوس ءازحالا عفادت نع ةرانع (نإلبسلا 0

 مارلاك تظن نمل اف نيسفتلا اذمب ناليسلا جون دقو ءاضنا ةقرقلاىف ةلداوتم تناكوا

 نود. ةبوطرلا دحوتو قئاسلا ءاملاك بطر وه ايف اًضِيا دخويو عبطلاب اسبإ ان هنوك عم لايسلا

 ةرابع ناليسلا ضخلملا ىف و ه هجو نم مونمع'امهننف ةكريوا ءانا[ىف دكارلا ءاملاف نالبشلا

 ىتح اضع اهضعب عفادلا ش 1١ ىف ةاداؤتم ةقيقحلا ىف ةادافتم ماسجا ىف دجوت تاكرح نع

 الاببسل ءاما نوكفال نإ مهي اذاع ىلع هنا هيفو + الايس ناك لمرلاو بارتلا ىف كلذ دجوول

 هناليسنا الا موقلاناسل ىف رهمشا ام ىلع لابس هكل سادنع وهاك ةقيقلا ىف الصتم هنوكلا

 ةيبب دب هتيهامف ةسوململا تايفيكلا عاونا نم ناليسلا مث ه خيشلاهيلع صن ام ىلع ىرسق
 ٠ نيعلا ةمدكح حرشو فقاوملا حرش نم هذافتسي اذكه هل مبر وهف رك ذ امو

 ةالعما تف غ دقو' نيالا ٌرومهَم وه دئئَتَحَو لاوذتللا نم اما ىلغاف مثلا لئاسلا (

 ء اذه ليق اضرا تفرع دقو ىقاب فوجا وه ذئنيحو نالي_سلا نم اماو لصفلا لوا ىف

 ةرارألا لعف دنع لفساىلا هؤازحا طسنت نا هناش نم ءاود ىلع ءايطالادنع اضنا قلطيو

 ء قارسق لاق اذك اهل تاكا املاك هيف ةيزيرةلا

 7 ميملا لصف -

 ةداقءلا نم مولخل مالكلا نوك.نا وه ءاغاباادنعو . ءاملا نايرج ةغل ميجلاب ( ماجسنالا )
 نا رقلاو ةقر ليسا نا هظافلا ةب وذعو ها ةلوهس داكو مجسنملا ءازإ ردت ك ارداجتم



 ةلوهسلا'ه لبهوتلا ٠ لب لاء ةلعامسآلا ان

 3 يلانلاو ةيلعل اددع ىلع ةلولعملاددبع ةدايز مزا ةياهنلا ريغ ىلا للملا تابلستول مريرقتو
 اهو دحباو لكل ,نيخالإ ل ولعملا الخ ام, ةباسلا داحا نا وهف ةمزإلملا ناب اما .مدهقملا اًذكف

 تيفو ءاوبس ايف امه ددع يفاكتيف, هقوفام. ىلا, ةيبسنلاب ةياواعمو هتحن امىلا ةسنلاب ةللع

 ددع ىلع ىلوالا ةلدملبا ىف ةلدالا ٍتايلولعملا ددع ديزيف ةدئاز ريخ الا لولعلا ةلولعم

 تببارتول لاش نا:هرب رظنو نيش وللا .ناهببلا ىمسام اهنمو . بحاوب اند ةمقاولا تاياعلا

 , نر صاح نيب نوصخ 9 اهانتم هدعب ىذلا 5 نم دجاو لكو اهنديف ,نببام ناك ةيهانتمريغ روما

 01 ,ىف يان يفالال دحاولكو ءدبملا نيبام ىلع ديزبال لكلانال ايهانتم لكنا نوكف
 ٠ .٠ بجاولا تابثا

 عاههاذط نون قفااطلا لفعجلا نب :قتعامبل <ةماحلالا اننا: نتنلا نحس( ةيليماومالا:)
 عيجف كلذكو زجاع الو رذاق الو لهاجت الو 3 الو مودع. الو دوجوم ال ىلاعت هللا نإ

 « ىناختز طاق اند ؟تاؤضلا

 , ءاغاب حالطصا ردو ..تسا ناسا و مرن ىنغع تغلرد ءاهلا نوكسو جتفلا ) ليهبلا (

 و عماس دوب راودد طبر ناو دروا هلوادتم ظافاا طدر مظارد سصعاش ه8 تيينأأ لكم يع

 مهاوج تدب ود مدكي ند نبا لدم كاد دوابل نىكيهس بنك ظايفاإ ود رظن . نوجو

 00 هدرك عرج ارهطتساو ريغل داعم طافلا هكدرادش دلدب صضماغ رظن نودحو تشو

 ءدمأ نوري تفر نورد رايسشه ءاتدب « هلابام دون لجاوتم دومتل.» لهش أ فلا اا

 مالك طل راها تدينا ناش دز عت لهدو + تييشن .داد مث ىدإاش دبس تساخرب ء تسم

 ناسي ندا سلك و تلا دعو تسالانيسسم تفك رهان نك ع نا لشمز دام ناني قايم

 لغذل تداعر هن كاثءاو فئايطاو حملدصم ناخحيس طظافلا فرصو ظافلا كدنا رد نايس)

 : عئانصلا عماج ىف اذك فلكس عم نيلظر هنو فلكس

 نيب و اهدفن نبب ةزمهلا ءرت نا وهو ءارقلاو نييفرصلادنع في رصتناك )ا ليهستلا (

 نيب و اهنن و ةمومض»٠ ةزمهلاتناكزا واولاو ةزءهلا نيب ةزمهلا ءرق ىا اهتكرح فرح

 لبق + نيب نيب اضيا هل لاَقو ةرودكم تناكنا ءايلا نيبو ميو ةحوتفم تناكنا فلالا

 اهليقام ةكرح قرح نيبو اهني ةزمهلا ءرقت نا ىتاثلا و مام اهخدخا نيب رض ىلع نيب نيب
 نيب ةزمه ىدرب راج ىفو ٠ ةيفاشلاحرش ىذرلا ىفو ةزمهلا فيفخت عون ىف ناقنالا ىف اذك

 8 : ال كالذلو نكااسلا وحن ام ىحاب ةفيعض هكدا ناو عك اني نيفوكلادنع ناب

 * مالكلا كوا ىف عقنالو ابلاغ نك اسلاعوقو زوحم ثدحالا

 ..كمسلاف فسعتلاو ديقعتلاو فيلكتلا نم. ظيفالا ولخ عيدسبلا يف ىف ( هلاوهنلا (
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 ا لسافتلا ' ْ

 ثداخلا طب ر ىف نانءاونظام اذكو . عقاولاف' لب نامزلاىف نيع.تجم انوكي نا مزلبال امهو '
 مزاب الاو ثداحلل ةفاث ةلع سيل ميدقلا نال تقاعتلا لسس ىلع لساستلا نم ديال ميذقلاب

 ”ةجردنع طقاس ةزاهنلا ريغ ىلا اذكهو هيلا مالكلا لقتنو ثداح طرش عم نوكف نلدتلا

 فاختلا مزارالو ثداحال ةلع مدقلاف ةيلزالا ناكما مزلتستال ناكم الا ةلزا نال قيقحتا

 -هيلا جاتحم امتاو بترتلا ىلا جاتحمال بقاعتل اريد ىلع لاَغال ٠ لزالاف هدوجو عانتمال
 ٠. ضرفلاب ولو ةيقاعتملا داح آلانيب نييئامزلا رخأتلاو مدقتلا ققحتل عاتجالا ريدة نع

 ةاهما:كشالو عقاولا سفن ىف دوجولا ب سحم ةعمتج اهنا ثيح نم اهف ىرحم قيبطتلا لوقن انال

 .تاينامزلا ىف قيبطتلا مكح اذه تلق ناف . ناينامزلا رخأتلاو مدقتلا اهقحليال ةيئرطا هذه
 نال[ هر ىذا ةيبب أل ىا جراذاىف ادوجوم هسفنب نوكي نا ريدم ىلع نامزلا ىف همكحاف

 : كلذ ىل_ع هنا قيبطتلا مكح تلق ء رخأتلاو مدسق:لا هقحلي ىتاذلا هريغتا هناف طقف لايسلا
 عنتمي نااماف هيف قيبطتلا نايرل دود ادودحم ايهانتم ريغتلاثيح نم نوكي نا بحي ريدقتلا
 :ءايهانتم اضيا تايثلاثمح نم نوكف ىضاملا ناخلاىف مهدنع اعطةنم دللا كلذنع زواحتلا

 تابثلا ثيح نم نوكيف لبقتسملا بناها ىف امك هدنع عطقنم ريغ هنع زواحتلا نكمي وا اذه ىف
 دوجولا هطيضام لكنا تبثذ ء ادج ريدتف هيف قيطتلا ىزجحم الو بناها كلذىف هانتم ريغ

 : نوكي الف ةض ةيمهو اهلاف دادغالا :بتارثك الف دوجولا هظبض سبل امو قيبطتلا هيف ىرحي
 . ىهانتت الىتلا ةمهولا زومالا كل: ةظحالم نعزجاع هنكل مهولا راتعاب الا قيبطتلاف ام اهذ
 هتيشاحو فقاوملا حرش نم دافتس اذكع اهقيطت نع معولا عاطقناب رومالا كلت مطقنت
 لشتسلاب دارب دقو ىلاثلا بمقوملا ىف لولعملاو ةلعلا دصرصمع ىف دهاز ارريم ىولوملا

 0 معو ىلا-عت هلوق ريسغ ىف ىواضنلا ىلع ىذج ةيشاخ ىف 6 رودلا مام

 قالطالا ىلع حبحصب سيل ةيزابتعالا ٌرومالا ف لسلستلا زاو مكملا ( هيبنت )) اهلك

 رامتع الا ناكن او للا راستعا درحم ةلساسلا داحا دوجو أشنم ناكاذا ايف كلذ امئاو
 رركت ام لك اذكو اهرركتو ةدحولا اهأشنم ناف دادع الا بتاىصىف م ىعالا سفنل اًهاطم
 :ناكاذا اماو لسلستلا اهيف زو ىتلا ةيراستعالا رومالا نم هناف للعلا رابتعا درحمب هعؤن
 ,دوجو مزل الاو ىللطاب اهيف لساستلاف لقعلا رامشعا. ريغ اسما ةاسلسلا كالت دوجو ع

 ناكاذا ءامكحلادنعو ٠ نيملكتملادنع قببطتلا امأ ىرحبو صالا سفنىف ةيهاتتملا ريغلا رومالا
 ..لقعلا رايتعال لخدم الذا رابتعالا عاطقناب ذئنيح عطقنبالو دوجولا كلذىف عامجاو بترت .

 قيدصتلاو روصتلا نه لك ةب رظن ريدقت ىلع لسلستلا نالطسب اومكح اذاو اهدوجوىف
 .ققح اذكه رابتعالا عاطقن اب هعاطقنا مدعا نهذلاىف ةيهانتم ريغ روما دوجو همازاتسال
 .نا معا ٠ ةيرورضلا مولعلا تالا دصرم ىف فقاوملا حرش ةيشاحف ميكا دبع ىولوملا
 فياضتلا ناهربب ىمحتام امنءو ٠ ناهربلا ظفل ىنرم ام انه ٠ رخا اقرط للساستلا لاطنتال



 :لساسلا ع

 عوقو روصتسال هنا مولعملا نهو ةعفد نهذلاىف ةاصخ٠ اهدوجو ةلاحتسال ىنهذلا دوجولا ىف
 مال اذكو ٠ نهذلاىف وا جراخلا ف اما اليصفت امم ةدوجوم تناكاذا الا ضعب ءازاب اهضعب
 ىنإثلآ ن وك. لوالا ءازاب لوالا:نوك نم مران الذا امم-ةدوجوم .داج آلا تناك اذإ قيطتلا
 دحاو ءازابامهيدحا نم ةريثك داحا عقت نا زاوجل اذكهو ثلاثلا ءازاب ثلاثلاو ىناثلا ءازاب-

 دحاو دحاو ءازاب هريتعاو ىلؤالا نه دحاو لك لقعلا ظجال اذا الا مءالا ىرخالانم

 هانتم .نامز ىفالو ةعفدال ةلصذ٠ هل ةيامن الام. راضحتسا ىلع ردّشال لقعلانكل ىرخالانم

 حضوت-او ٠ . لقءااو معولا عاطقناب قيبطتلا عا طقنن لب فاح ارهظي و قيبطتلا روصّتب ىت>

 اذا لوالا ىف كناف ىدحلا دادعا نيبو 0 ىلع نيدتمم نيلجج نيب قييطتلا مهوب كلذ.

 نم ءزج لك عوبقو ىف ايفاك كلذ ناك رخ آلا فرط ىلع نيلبجلا دحا فرط تقبط
 قييطتلاىف دباللب كلذك ىصحخلا دادسعا ىف لالا سلو ىناَقلانم ءزج ءازاب امه.دحا

 ةيهاتتملاريغل ارومالا ىف عنتت ىليصفتلا قيبطتلازا صيخ:١2:1 ىلصاحو ٠ اهليصافت راشعا نم

 ىر# اعا وهو ىلامحالا قيبطتلا دودقملاف روصلانم ”ىثىف ناهربلا ىرحي الف اقاطم

 رومالا ىف قيبطتلا نايرحم نولوقف نو.لكتملااماو ٠ اهريغ نود ةيتزتملا ةعمتملا رومالاىف

 اهنبب ناك ءاوس ةعمتملا"روءالاىفو ةكلفلا تاكرملاك دوجولاىف ةءمتحملا ريغلاىا ةنقاعتملا

 ول تاما مرت كاع نوكي الول داسالا# قضو قل تالوابملاو لملاك سبط كتر
 1ا الصا نامزفف جراخلا ىف ةعمتجم تسلذا ءامكلا لوقو . قحلاوه اذهو ةقرافملا ةقطانلا
 اممم دحاو لك ناو انقلطم اههدع قامز ىف داح لا عامجا مدع نم مزل.ال هنا ىنال انلق

 دوجولا باسلب اقلطم دوجولابلس سيل قحاللا مديعلازال كلذو هنامز ىف دوجوم

 ىرخ قيبطتلاف لوالا نامزلا ىف دوجولا بلس سل قباسلا مدعلا 3 ىبادلا نامزلا 4

 مدع قاتيسلا مدعلاف اضراو ةقاعتموا ةعوتكح 21 اوس ههانتملا ريغلا هيترتملا دال ناي.

 "ىثلا عفر نال ايقيقح امدع سيلو ةينامز ةبوبيغ قحاللا مدعلاو ماعلا ثودحب اقللعم
 عقاولا بس عامتجالاوه انهه مذاللاف حيحصلا رظنلا هب مح لاحم عقاولا سفن نع هتوث

 تافاضالا نم مهو اعبطوا اهضواما رخأتوا مدقت نم انهه د.ال هنا اوئظامو ءنامزلا بسحال
 دوجولا الا سبل دوجولا كلذو دوجوىف امهفوصوم عامجاو امهعاتجا حف ةرركلملا

 ىلصفتلا ىهذلا ٍدوجولا ءافتناو قيبطتلاىف ىلاجالا ىنهذلا دوجولا ءافتك ١ مدعل ىجراخلا
 مدقتملاو عقاؤلا سفن ىف جر اخ دوجولاوه دوحوا كلذزال لصحتلان 6تلاخ مالك هناي

 امهوكو هنامز ىف دوجولا اذبب دوجوم امهنم الك ناف دوجولا اذه ىف ناعمت< رخآتملاو.

 7 "الا اعم عقاولا ف اوكي نالي داو نامزب قءانوكب .نا يعدتسال ةرركتلا ثافاضالا نم

 ناءمتجمال امو ىجراخلا دوجؤلا بنتحم هلواعم ىلع مدقتم دعملاو ةيهانتم ريغ تادعملا نا

 عازم الا فَ يف رح اأو مدقتلا وه قيضالاىف دبال ام. نا هقيقحتو ٠ دحاو نامز ىف.



 فلي '؛ لتلتسلا

 نالف انربخا وا انالف“ تعمس مهاوقك ىلوق *' نيب رن ىلع” وهو ةياورلاف ٠ اما ةفضلا كلو

 كنا يا لستم هلماو مستو هيلع هللا بص لؤتسرلاب لضتا ام لوالا ٠ ناؤمق' وهو خلا

 ٠ هرخآآ ىف عطقلا ام لاما و + كتدانغ نسحو كركشو كرك ذ ىلك ىنعا منهللا ثيدخحف

 لاشانملا# :ةياورلا قف امو . اهنا ناو ةظانمللاو اهيددعلاو دنلا "كاستل َكبددَع لاو

 مهنا دلب وا نيد تم ألا لانك باح نا وا معاتك وا مابا ءانمتا اولا املا قاقثان

 لدام هلضفاو' . رابثلاب ناعئابخملا ىف ءاهقفلاك مهتافذوا ئونلانع ةئاورملا نينقتمدلا ةلشاشا

 روما تترت نع ةراسع ءانكللا دنعو + ىهتنا طضلا ةدابز هلضف نهو غامدلا لاصتا ىلع

 كاذب جرص اياقعوا انعذو بترتلا ناك ءاون بيرتلاو دوجتولا ىف ةعمت<# ةرهانتم زيغ'

 قيدصتااو روصتلان م لكنوك عانتما ناعترب ىف ةيسمشلا حرش هيشاح ىف مكحلادبع ىولوملا :

 اقاطم لسلدتلا اماو . ءامكحلا دنع لبحتملا لساستلل فيرعت اذهو ا هدارفا عيه

 ليحتتالا 'لتلتنتلا انا. نئلكتلا 0: ادككو نك طا نس عادتك ريغا لوما 10
 ءامكحلا دنع ىلكتلا ةلاختساف ةلمابو ٠ دؤختولا ىف ةعمتج ةيعاثتم رتغ روما بترتف مهدنع“

 اعيطوا اعضو اما امن, بيترتلاو دوجولاىف ةيهانتملا ريغلا رومالا عام> ا نيط رن ةطو رشم

 هنق ليعتست ٍدوجولا هطيضامأ لك لب نعروت ذه نيط رش ةطورشم تسل نيملكتلادنع و

 نوكت ال نااما هنال ةعبرا للستا ماسفا نيثلا ةمكح حرشفف عقوام هددؤيو لسلستلا

 اما قاتلاو كذاؤدلا ىف لشسادتلا وع لوالاو نوكو[ دوج ولا ئ ةمنتخم للا ءكازحلا
 اهو وأ تالولغملاو ىلاءاا ىف 'للتستلاك وهو ىئنط بترت ءازجالا كلت نيب نوكي نا

 ةيرشللاس وفالاف لساستلاوهو ىكذو وا ٠ ااعم ةدوجوملا ةترتملا تافوضوملاو تافحلانف

 صيخاتو ٠ ىهتنا ءامكحل اذنع عنارلاو لوالا نود نيءاكتملادنع ةلطاب اهرساب مانسقالاو
 اذاق“انضتا كنون اهرب اكو" لعفلا م ةؤوحوم' داع آلا كناكاذا هلا وهل ءانكتطلا لاقاح

 امطق :ىناثلا ءازان ىتاثاا ناك ىرخالا' ةلمخعا نم لوالا ءازاب نيتلقعا ىدحان؛ لّؤالا عج

 ةسرتملا روهالا تاساسنول لاش نا هربارشنو ةبع ث الب لاحعمال مزلتسملا قيبطتلا منو انكعو

 ىرخالا ءديمؤ دحاولا اممدحا ءدم نال كانه  ضرفت نا نكمال أعم ةحوجوللا'

 ءازان اممدحا نم لوالاف ىرخالا ءدنم ىلع امهمدخا اندم قطتي مث هانت دحاولا قوفام

 ةرهاظ املاخيتساو ةدشازلا لم اما ةدقالاف ارج مهو ىناثلاي ىناثااو ىئزخالا نه لوالا

 رج هازال قوكال ةفاتنلا ندب: زج تلال ا روضصتنال كاذو اهلثم ناب مناو

 هانت الا اهباع دينزتال ةدئازلاو ةيهانتم نوكتف ةصقانلا عطقت ءزحلا اذه هنعو ةصقانلا نم

 ىسااوه ليادلا اذهو فلخ اذه اضنآ ةدئازلا انت مزمل ءانتم' ءانتع ىهاتتملا لع دئازلاو

 امهدحا_اخآ عوقؤنالا قيبطتلا متيالف ةدودثو٠ داحاالا نكت مل اذا اماو + قيبطتل ان اغربب

 سلو ًالثطا نامزف جرا ىف: ةثمتحم تتسلل ىحرادلا دؤجتولا ىف نسل: ى رخالا دال انا



 لتسلستلا « لاا . لفسأآلا علا , ةللشتتلا فذ

 هس نا ظتوزعتلا ةرافك ف ركود هيفا مكلتا باتك هن. ىفس مث هوحتو زارق الأ باتك
 مكحن اذاو: عيقوالاف ةنببلا ماقاون رخن الا باجا اذا و رضحلا توتكملاف:زخا ىلع ىعدا ذا

 ٠ ءاضقلا' باتكىف ىدنج ربااو زو«رلا ماج :ىف انك لخسلاو

 ةياقسلاب رمقلاو دراطعو ةرهزلا ىمسي دقو درادعو ةرهزلا ىو رسكلاب ( ةيلفسلا )

 ٠ كوكلا ظفل ىف "ىو

 ا داق ىف قاس دقو ةيفيلطلا هك اوغ ( لفتسالا ماعلا (

 الا ( لاف ةسرق لاو .قلارولا دعها في رقلل[ سعت و ربع ا, ( .لسلا)
 ةحرقلا هذهل ةمزال قدلا ىمح ناك املو ٠ ندنلا لازه همزاول نه نال هب ضرملااذه ىمس

 «سيفنلالاق اذك ةيكرملاضاىمالا نم هدعو قدلاعم ةئرلا ةحرق وه لسلانا ىثرقلاركذ

 ىلسو ٠ ةئرلا ةحرقلو ةيخوخيشلا قدلا ىمل للا لام لوصغ ١ حرش ىف ىثرقلالاقو

 ,لماكلا بحاص هركذ امو ئارسقالا ىفو ٠ ىهاولا رحب ىف اذك ةقدحخلا رومذ وه ننعلا

 ٠ ءابطآلا رثك ١ هياعام ري ةراوأ ردصلا ةحرق وه ىللا نا نه

 2 تلا ىف 6 كسا وطرد باندش ناورو ندع هتسوم ىف ةغللاف ) سلسل (

 .ةدحاو ةفدو ةلاح ىلع ادحاوف ادحاو ثيدحلا دانسا لاجر دراوت نع ةرابع نيئثدحملا دنعو

 .اعم العفو الوقوا العفوا الوق ةاورال ةفصلا كلت تناك ءاوس ثيدحلا كلذ ةياور دنع

 تعس ءادالا بص و ه اهن اكموا ةياورلا نه زب ةقلعتموا ءادالا غبص ىف دانسالا تناكوا

 .«نورثك الا هيلع ام اذهو اهونو عسا اناو هيلع ”ىرقو هلغ تارقو“ ىراخأاو ىث دخاو

 تقفلتخا ناو لاضصتالا ىلع ةلاد ةاو رلأ عين نم ءادالا ظافلا نا هعاونا نمو 6 احا لآقو

 هقام ا_هريخ ةريثك لسلستلا عاوناو اناا | مهضعنو انربخا مهضعب و تعمس مهضعب لاقف

 "ادحاوف ادحاو هدانا كاحر دراوت' ىلا ثيدخلا و٠ سلدتلا مدعو لاصت الا ىلع ةلالد

 ,لساستلا عش دقو . داتسالا ةفص ةقيقحلاب لسلستلاف الساسم ىمسي خلا ةدحاو ةلاح ىلع

 تعلس لاق ان الفا تعمس ىوارلا لوق ىلوقلا لسلستلا لاثش ٠ ءرثك ١ ىا دائسالا ماظعم ىف

 انمعطاف نالذ ىلع انلخد هلوق ىلعفلا لاثمو م خلا نالف انثدح لاقزالف انثدحوا خلا انالف

 نالف ىثدح هلوق اغم ىلءفلاو ىلوقلا لاثمو ء خلا ارمب انمعطاف نالف ىلع انلخد لاق ارم

 .دخإورجو نالف ىثدح لاق هرمو هولحو هرشو هريخ ردقلاب كينمألا لا هتمدعاب نشا وهو

 ادب دلو هللا مرش ىبادقيع لا ءضو:ةواعو هرشو ءريخ .ردقلاب تشآ لاقا هؤعلا
 « ةدحاو ةفصىلع ةياور دنع دانسالا لاجر هيف عباتن ام وه لسلسملا ةدالخلا ةصالخ ىفو

 قئرلا ىف ثد ل حور وهو .مهف مدلا ةرثكل بابغلا ضارما نم هنا بطلا بتك فو [1]



 نأ لجسلا ة لاجيسالا» لييبا « لبلاع لئاسملا

 تان آلا: ىلع .ديدبملا قا اوصل هزورب ى.اه. اكخاب:هروهظو اهروصوف الا وي ]
 اهدوجو حجرت مود الول ذا ىنص الا مدعلا ىلع اناس عم اهم هنيعتو اهلا هدو>و ةفاضاب

 انتك لقعلا ءاايو مهفلا هنع وبط قوذ ىنثكما اذهؤ طق ترهظ امل اهب نيعنلاو ةفاضالاب

 ٠ هيفوصلا تاحالطصالا كَ

 اهنفرعم معلا كلذ نم ويلا لا اع نهربي ىتلا اباضقلا ىح ( لئاسملا ظ

 ثحس ىتاا:ىهو تاعوضوملا لوالا : ةثلث' ل- ع لكءازجا نال مولعلا ءازجا دحا ىهو

 اهمتازجاو تاعونضوملا دودح هو ىداملا ىباثلاو . ةيتاذلا اهضراوع نع يملا 2

 ىطقلاو ندا ذك ننتقل هلا وخي ةيارظنوا ةيهمع دب تام دقمو اهضارعاو

 ظ 2 ظ . اه ريغو
 حارصلا ىف كديآ ديدي مدجرد هل حرس [1] كر ةدحوملا ءانلاو نيسلاستطف ( لسستلا ١
 ةينرقلاو ةمحتلملا حاسيف ةرهاظلا اهقورىع خافتنا نم نيعلل ضرعت ةواشغوه خ.شلا لاقو

 ىتح لبسلا ىف مالكلا اوققحم مل ءابطالا ةمالعلالاق . ناخ دلاك امهنب ايف ”ىث جاستنانم

 قيقر ءاشغ ىف قورعلاب ةيبش ةب ىغ ماسجا نع ةرابع هنا قأاو هردق ةلالج عم خيشلا

 .بابسالا حرش ىف نيدلاو ةلملا سفن هققحاك خيشلا هلاقام قا ورظن هيفو ٠ نيعاا ىلع دلوت»

 ه٠ هاوطارح ىف اذك تامالعلاو

 . ملا بلطو جملاو داهجلا هللا ليبسو . عملا نيتمضب لبسلاو قي رطلاوه ( ليلا )
 ضععل ف اذكءاملا ناك ةممالا ةفئاضضا هذهو د هذنور هار ىنعي ةأآر رمسإ ليبسلانباو
 صخ هنا الإ ةعابطلك مع ناو هللا ليبس ةوكزلا فّرص»ىف زومرلا عماج ىفو ه هغالا كك

 هللا ليبس ىف نيذلاب دوصقملا حر فود ونا لاق اذلو تارمضملا ىف مك قلطا اذا وزغلاب
 ةلمح لبقو . جاسحلا عطقنم دوصقملا نا حر دمحم نع و « ةازنلا عطقنم ةوكزلا فرصم ىف
 ٠. ملعلا ةبلط ليقو ٠ نآ رقلا

 عوقو ئطابتللا ىلع لحدش ظاسفلاب ناي الاوه لد ا مغ ف مهاب ) لاحسالا م(

 مهتدعو ىنلا ندع تانج مهلخداو انبر كلسز ىلع انتدغؤ ام اننآ و اندر وحن هب بطوخاام
 اذك هدعو فاخال ىذلا هللاَنه دعولاب افصو ثيح لاخذالاو نايتالاب الاحما كلذ ىف ناف
 ٠ نا رقلا لدج عون ىف ناقتالاىف

 رسكلاو نوكسلاعم حتفلاو ديدشتلا عم ناتمضااو ماللا ديدشتو نين ديك لحتلا ١

 كّضصلا ىاوهو كصلالصالا ىف برعم لبقو ةيلصا ةغل اذهو فاثكلاىف ام هيف تاغل هعم

 ]١[ هححصا ) ناهربلا ىف م قرعأا ىنمب ةيسرافلا فاكلاو ةحوتفملا ءارلاب (2



 للا ءةلئسملا :باوجولاؤس ةيببتلا ؛نيتوضملا .تكانلا لاذ .لاؤسلا دو

 باب نم نودآلا ليضصف ّق نذتلا لفل ف قسيدقو ةرانملا كام لاش رابتعالا ادهعو

 : ةياملانءايثلا

 أ( ماللا لصف روح

 زنك ىو حارصلا ىقااك كلذكةلئسو ناساوخ ىنمب ةزمهلا حتاو ملا ( لاؤسلا )ا
 « ندسرب ةلثهتاغللاةعو ىفو ٠ ناساوخرد ةلثسهونديسريو ندساو>رد لاوس تاغللا

 اب نم اواولا لضفق قبس دقو عوضا كلطلا وهو ءاعدلا لاؤنللا 'مااولعلا حرش قو
 مشب م اع ككل و“ شرع الاوه رظنلا لها دنع لاؤسلا و ٠ ةلمهملا لادلا

 ضر ءاعدا ىذلا مكحلا ىناا هسفنا لصن نم قلاش دكا ىو . ةرغاو ىدممل لذ

 لكوهو معا وه ام ىلع قاطني دقو اقف ضفقانلا ىلع قدصي اذه ىلءف هيلع ىلللد بصن الب

 ءاضراعم وا اًضقان وا اعنام نوكي نا نم معا ىعدملا هب ملكت ام ىلع ملكت نم

 ررقت دقو. اكس م:اسابق لسالا كح ىف نا.نايبوه.نيلوسالادنع.( بك رئلالاؤس )
 دك يش ابق اد: نوكي الزل لصالام كن طرش نم: قل

 دوا ل واوا ب ف زو قفلاجلا 2 0 00 3

 و 1اىف اذكادا و م ةباحا لاصتالا ىلع نسفنلا داَدماَو 01 اهل لطناغالا

 لاقو هيف ملة عرف ىلا ىدع لضالاىف فصو ناب وه ( 0 2 ) ةيدعتلا لاوس )

 هن تللعام لدتسملل لوش مهب هه ضراعي و ىنعم لدالا ىف ضرتعملا نيعي نا وه ىدم لا

 امدح اسيلو هيف فلتتع عرفىلا ىدعت هب تللعام اذكف هيف فلتخم عرف ىلا ىدعت ناو

 ةريغدلاكربجتفءركب ةغلانلا كلا ّق لدتسملا لوَش نا هلاثمىف اونكذو او الا ىلوا

 ةغلايلا ركلا ىلا مكحلا هب ىدعت 5 2 امو:لقاعلا:نيؤدلاب ؛'ضراعم اذه .ضرتعملالوقيف

 ء ىئازاتفالل ةتيشاخو ىدضمعلا ىف اذكه ةريخدلا سلا ىلا مكحلا هب ىئدعت دق هتركذ اف

 < ثضذك هلئلإم ىاز بابزأ نيع لصف رد كن انج تساتمجاس ع مسا © ةنلدمو لاوس )

 ىوعدلا ىف رظنلا لها دنعو ء لئاسملاعمجاو لأوسلا ىنعمب ةغللا لها دنع ( ةلثيملا )

 ةيضق !ىلع اضيا قلطتو ٠ ةيديشرلا ىف اذك نأوسلا| هليلد ىلعوا هيلع درب هنا ثيح نه

 ٠ علاطملاج رش ىشاوح ضعب ىف عقوام ىلع

 ىا زونلا ميساناق حلا ىل# عم اههدع ىلع ةتباثلا نايعالا ءاقب ىه ( ةضماغلا ةلئسملا )



 168 5 هليل : | # كوالا مع

 ىضا_لا نم اهوختو لظلاو صرخلاو ةببغلاو بذكلاو بخعلاو لخيلاو ريكلاو دسحلاو
 ٌلعأ ت13 «اهومتو ةلادعلاو ءانضرلاوذابحلاو رخاو ملا لثم ةدنجلا قالخالا تنسو

 90 هد 2 يني عك ديان * جو رعو كولسو هب دج دنها ويم ارزيح هس فوصت

 منا م ئادخ هار رو. كلاس هك دنس وك ار نتشوك كولصو ءنيلقتلا لمع ئزاوت هللا تايد

 نإ قخب 0000 هناحيس ق> ار ىلا ل 5 .دنب رك ارشح جورعو ءدسر دوصقمإت

 سل .* دسوق دع ةينرك و دراذك ىراكس ارهمو دروأ ىا دج ترضحن لد وا دنكىزور

 كولسو دوش نيخ اي. دوخ او هيأ نان, نك او دس وك بودخحم |نواءدئام هشرم ناشر ١)
 ديك ماه ارا وب دنك كولس, لوا ركاو بس وك كلاس يودح ارنا درس سادخ كارو

 ةيذجو دنك مام كولس رك او دني وك بوذحم كلاس اري و دسر قح ُهبذج اريو هاكن او
 كلاسو كلاس بودجتو بوذجم دنوش ىم مسقراهج هلمج هدنب وك كلاس اريو دسرن ىوب ىتح

 كلاس بوذحت و دياشن ار ىناوددب و ىخيش درحم بوذحمو درحم كلاس سبك لاس وب وذجم
 هدومرف نبدلا ماظن خيشو ٠ تسارتهم كلاس بودي اما دنا قيال ارىتسش بوذد# كلاسو

 نارام وفرد لاك اذسا عوز تعا ليسو ك1 نس راد لامك سون
 هنقو اروا 1 فئاوو دور هار كسلا كالا عجارو تفقاوو تسا كلاس هك هدومرف

 دش ناو كلاس زاب دبا رد تباناو هب ونرد دوز رك او دناع تعاط قوذزا هكنانج دفا

 باجحو ضارعا تسا مستتفه هارنيا شزغلو ٠ دوش عجار دنام نادب هللاب اذايع رك او
 هدب دنس كر ىقشاع م الْثمم توءادعو ىلستو ميد بلسو ديم باسو لداشو

 ركآ“و دوش باد نا دام وأ رصاو. هتكن هه ونارك ند دك للا ضا ورا قوففمدك
 نيرد رك اس دوش ادجىوزا تود ىنعي دوش لصافت: باج نا دنك ىتسسا مه نارد
 دنناةس وزا نا قوذو تعاطرد دون اروا ةكيدب نع ىنعي دوش دف لم تاس كي هنو, هش لح

 نشب كى تدتانط ئتطي هوش يدق بلس دئاع تلاطب ناويوا دخا وكلا ردع معن نالزا رك ىبب
 ىلست دئاع تلاطب/ ناربو دهاوك رذع مه نيزا ركاسب دنناتس مه ارنا دوبهتشاد د نضمزا .

 دوش توادع دهاو# رذع مه نرد رك ١ نسب دماراس تسود تقرفرت لذ ىعي دوش

 ردو ور ءار تغارد كلاس دب وكيم تاغالا فئاطل ردو. ٠ كولسلا عم ىف اذكاهنم هللاب ذوعن
 فشكردو « ىهتنمو ديرم نيبام طسوتم ةللاىلا رئاسزا تسا ترابع ةيفود حالطصا

 زاو دو: زاجنع ديقم لا ىادتنا رد هلك لاه كلاسدنا قيرطودرت كلان دب وكيم تاغللا

 رثاىورب هجئانج دسشاب هدش قيقح موكح كولس زاغا رد هك لصاو كلاسو دنام زاب تقيقح
 5 ددركن اشنوإ مان ىنبو دوش قلطم دحوترد ىلافو دور: قالطان دنقزاو دناع ىريغ

 ."ةيدتاا قى او كتر كاتةبصولا نت (نلفاحو اهلام نفل نرسم رح كواسلا هلع )
 هدوعص راتعاب ديقملا وا هعاسملانذثلا وه ملا ن وكشو نييسلا ملت ( كا 10
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 هب أي نب ارت رب ددرك هارمم هريغ ورمشنو فلو عخحش ملقزا ركد ئءاص تءاض نءااب زكا
 ٠ تخلو تم و لدسضؤ لضاو لافو اشو نامو لاح «”ةعطق ٠ نبا دمام ةادازك هاكتان دتلب و
 ظ ١ و خرف للادس و/ لاك ب كل راكماك هن دح نأ تش مه دان تمامعرت

 ( عئاتضلا' معزا ىهننا ران تم ىلاغ' تخت قاب لشن 'تباث' لضا

 4 فاكلا'لضف 120-

 . ناعون ءاهقفلادنع ىهف . ودس» قي رط لصالا ىف فاكلا ديدشتو هيلا ) ةكسلا (

 ةقرؤملا وي ملا ند رطلاو ةساخا قب نطب ىيستو ةضاخو ءاضتا ةماعلا قد رطن ىعستو ةماَغ

 امو نوضخل موق ايف نوكي نا ةصاخلا ةكسلا دح ىناولحلا مامآلالاقف'ه اضيا ذقانلارنغلا

 ةذفانلا ريغلا ةكسلاب . دوصقلا مالسالا خيشلاو « ةماع ةكئهف نوصخمال موق اه ناكاذا

 اتي رط مهني رورال اوك زتو تارخو نك اسم اسييف اون موقنيب ةكرتشم اضرا نوك< نأ ىه
 ريغ ضرا ىف ارود اونب موق رورملل هكرتتام ىع ةذفانلاب و . مهل اكولمم قي رطلا نوكي ىتح

 لصف ىف ةيدلا باتك ىف ىدنج ريلاو:زومرلا عماج ىف اذكهةماعلا كمل« ىلع ةيقابئهف ةكولمت
 صتخي الو ةءاعلا هيف ره ىذلاق ي رطلا ىه ةذقانلا «رردلارحم ىو ٠ قي رطلاف ثدحام

 ٠ مهحناو> ىف دحاو ريغ ساناارع راصمالاو ىرقلا ىف ةغقاولا كاكسلاك موق نود موَقب

 اضرا وا ةكتشم. اراذ نوكت ناب.ىه ليقف (هريسفت ىف فلتخاو . اهف الخ ةذفانلا ريغو

 هنم نوجر عراشلا ىلا اه رط مهب اوعفرو ارو لزانمو ارود اهيف اونب موقنيب ةكرتشم

 قي رطوىتد رود هيف اعضوم نوكت ناب ىهللقو « مالسالا خيش بهذ هيلاو مهت اجاح ىف هيلا
 اهنم بناج دس ةكس اماب ليقو مهل اكلم كلذنوكي نا ريغنم رودلا كلت باعصا اهف رمي و
 ىتيمو ءالوا مهل ةكولمم ضرالا تناكءاوس هتسب رس ٌةحوك ةيسرافلاب اهل لاق موقل رود اهيف

 ةكسلاازا قحلاو ٠ فرعلاىف ةكسلا مسا هيلع قلظنام غضوملا كلذ نوكي نا ىلع لوقلا اذه
 قيازرط اهل الخ ىتو هيف نكن موقل ةددعتم لزانمو ةفلتخم رود هيف ىذلا عنضوملا ع

 ناكءاوسو الوا مهل اكوام كلذ ناك ءاوس مظعالا قي رطلا نسأر ىلع ىعو مهل لينسو

 ةكسلاب دوصقملا وهو حاحصلا دا وه اذه الوا ماعأا فرعلا ىف ةكسلا مسا هيلع قلطي

 - ةكسشلا دح.ىف ىتاولملا مث الا سفش. مامالا خيشلا لاقام هدب*وب و انباحصا بتك ىف ةعقاولا

 اذكعو ةءاع ةكس ىهف نوصخي ال موق اهف ناك اذا اما نوصخم موق اهف نوكي نا ةصاخلا
 تلاظلا رثك أ ىفكامفس اذهو نيققحلا ةماع راتخم وهو هريغو مساقلاوبا هيقفلا اهرسف

 | اود رج مالك ىهتنا

 لو هوللا دعتسل قالختالا بيذهت نغ ةرانع نيكلاملاَدنع نيا مغ ) كواسلا (

 دتللا ل2خو ءالاو ايندلا بخت لثم ةغماثلا قالخالان ع هدف دقلا رهظي نا كوللملا ىا



 /وا/ ْ دادعالا ةقايس ه ديعلا قايسلا

 نفر نقش وم | كتخ كلخامو است سا قلك يابإ 1 انذه_ نع نكي مل هيبشتلا نم ايلاخ ماكشلا
 نباو . اهملعي ىسوم نكي مل ىتلا ةزجعملا راهظا وا مالسسباا هيلع ىسوم سانالا دصقلا .

 سانلا نمو ٠ ميلا باب نم ءافلا :لسصف ىف ىم دقو ىراعلا لهاجت باباا اذه ىمس زتعملا

 ةتكن نمو « هريغ ىلع. وا هيبسشتلا قيرط ىلع ناك ءاوس اقلطم فراعلا لها لع نم

 هلوتلا وا ريرقتلا وا خسوتلا وا ريقحتلا وا ميظعتلا وا مذلا وا حدملا ىف ةغلابملا لهاجتلا :
 ءهرشلا يب ىلإ ما نكنم ىاليل ءانل نلق عاقلا تايبظ اب هللاب ٠ رعش ٠ لث.,بحلا ىف
 هءاقنلا ىبا تانلك نم ىهتنا ٠

 ماللا لصف ىف ءىجع اك عبارلا لكشلاوه نييقطتملا دنع نيسلارسكب ( ديعبلا قايسلا ))
 #4 ندنار قع ةغللا ىف قايسلاو صهاظ هيمسلاه>وو ةمديعملا نيشلا باب نه 4

 هلك او دخاو قاس عة درفم ميما عاشاوهو اسيا يدم, شو: ( هادعألا ةقاشس |
 نمؤملا مالسلا سودقلا كلما وه الا هل 1ال ىذلا هللا وه ىلاعت هلوةك تافضلا ىفدجوب. .

 هكتسنا تهب دوك عئاتصضاا عماجردو . نانقتالا ىف اذك ربكدملا رابخلا زي زعلا نميهملا

 راب ود زور كن ٠ تنم لوا لاتدم دووأ ركع هكتسسن | رث مكحمو دراد ان ار سسنارتا

 دونا. همطق ه مود لاثه ه مكب رك تفهو تا شش و جنب ان نخس راج سكهضاب
 راومام داب ه هراع ل و هقرفودره « ان هسراحز دش جنم و سششاب ٠ مافه رسرب كوع

 رانتو توون عنو قول وذاك للاكجاا اههقا لم شو رك 215 اضق مكح ون

 داخل ةرشف ونس كذا لوشك تفهز ٠ اروا دنا عباتم ناكرا شو "شح يد رمال ْ

 هنز راب هد ء نعابر ٠ سوكعم دادعترد ركيد لاثم «ءاروا دنس ريم عونا هدب رويس هنو ادا ٍْ

 راو نياودن مدارك « قشوت هتناتوبأ تبيح نعشوأ ملخل ةنع تم تنشزاوءومسا
 قاس هو متازلملا عفجردو *« :تشرمسن تب كب وتود ملاع وذب دزبا « هءحور هسو ناكرا

 سوه يما ١ ةانرتلا ره هكار زيد دنج ”ىشنماب و صاش تأ نانح تعنض نا دادعلا

 اينباك هميضي .واندنز قاج ءأ تدب« ىدنر تن هج انجل دالوايم عنو 'قسنن كيوب دياب هتئاخ 1
 ورسخ. ريما لزغ نبا ركنأ عازصم رهو «رام دز احنا ركشل وا درب ىباج * وداد دسرلا

 « هداتفا باوج الو ردات 000 لاح نبيا ياخ

 *'ل نع < ا

 وكوت كنج اون ةمغل ونا ظبرت ون' توض .. وكوت كنها لكتقو نمج ىوس اب رطخم
 وكوت كنز'وت قاشختر ونا باث ون بآ «٠ توقاي ىا افضب ىفال هج لعل نأ شدبب

 وكوت كنريثوت نوسفا ونا رحس ونا ركم .«: ثحم ىرادنم هرج ىريب رك كلفىا'
 وكوت كنرواوت جات ون روشك وت كلم « نذس ميلقا.ورسخ منم هك ىثوكدنج



 -_ هريغ قاسم مواعلا قونس . ةقؤانملا . قلسلا . لسا ...ةقورسلا»“ جا

 :ناىلل ىفا نب نعحرلا دنع نعو كيذك تلزنف نكتم مريخ اجاؤزاا هل دبس نا نكقلط نا

 :“رمع لاقف انل ودع مكحاص ركذت ىذلا ليئاربج نا'لاقف باطلا نب رمع تل 'ايدوه نا

 نود د نيرا دقاق نانو ليز هلسرو هتكئالمو هلل اًوَدَع ناك نم

 عب امنع هللا ىضر ةشئاغ ىف لبق ام عمس امل داعم نإ داعس نا رِبَتج نب. ديغسنعو

 ( < ناقنالا نم ىهتنا كلذك تلزنف ميظع نات< اذه

 دقحا فرج ود ةدنا ىاط وكح رد هك تسنا ىسراي ياغلب دزت ( ةقورسملا )

 فذح ار ىب ركا هكنانج دشاب هلك حبش زا فرح ود ىهو ٍدتفا نكاس نازا ىلاوتم
 دلشأب هدماش نأ فدح لاممتسا رد هه ارج دون دوصقم يعم ديفم قأي قورخ.دئتك

 تسازا ىات هكنانج دبا نزو ردو دوش داو ماهثا قيرط رب ار نزو ترورضب سي

 ديل 0 رك ل لع ب ١ نإ زايظا دق تءرومع رد نوعو تخاو تخاسو

 لوا هك. دنروا ىظفا نا زا دعب 2ك تسلا دتفا وشيح رد ن رع « ددركن :للخ ب جومو

 ]د تما نأ تست ار ع٠ هلاثم دب ملكت رد ان دنهد ودب تكرحو دشاي فلا نأ

 رب اك يامل تل اخو 0 ىاث زا دعب . ورس وحجمه دزيا تخاس
 , عئانصلا

 :بختملا ىف مك تسا ندرك هتخي منو نديناشوج ىنمب ماللا نوكسو حتتفلاب ( قلسلا )
  ىحدست ةالغملا هيودالا كلتو افيفخ ءاللغا ةيودالا ىلغت نا قاسلا ىئارسقالا ىف لاقو

 قاطتو ٠ اهلغ دعب ةيودالا نم ذختملا ءاملا ىف مفلاب ةقالسسلا ىهاودلا رحب ىو . ةقواسم

 رشنسو نا_ةجالا ام ره ةيقروت ةلاكا ةيدر:ةظيلغ ةذام نم نانفجالا ظلغ ىلع اضيا

 جزم رثب ىلع اضيا: قلطتو ٠ نيءلا اسف هعباروت نفحلا رافشا حرقت ىلا ىدؤتو بدهلا

 ٠ ناسنالا دلج ّف.وإ ناتسالا:لوتضا ىف ريشقت وه ليقؤ .٠ ناشالا لدا ىلع

 ..قبس دقو ثلثملا عالضا نم علض ىلع قلطإ نيسدنهملا دنع (قاسلا )

 :ا© الكا ذلالا لمتشتف .قدصلا ىف ةاوانملاو موهفملا ىف داحتالا يب ايف !لمضتست ىه ( ةقواسملا )
 مزالتلا نع ةرابع وهو ) ةطخلا ىف ىذ.ىلا ةشاح ىف ىماغاا ركذ اذك ةنواسملاو ةفدارملا

 .ىواولل مسلا حرش ىف اذكه .ةبتامىف رخآلا نع اهدحا فلخت ال ثيحب نيئيشلا ني
 ظ يا

 هملعإال نم لاؤس هملعت امع ملكتملا لاؤس نع ةرابعوه ( هريغقاسم ةواحملا قوس )
 هندناقو .٠ هب هبشملاب هيسشملا سايتلا هدنع تثدحا نيتسانملا نيب عقاولا هبشلا ةدش نأ مهويل

 هفرعت ىذلا ”ىثلا نع لاؤسلا ناكن أف ردب ما اذه كهجوا كلوق وحن ىتعملا ىف ةعلامملا
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 هدبشعقاو ىاظن ورسخو نيريش باتك نيفاسضمو تايبا دراوت يك] اخيلزو فسوي
 ميش نك داؤنم رث ١١م. ازيك نام كيش ىارارص .ررفش . هينا ضاع ىواوم هحئناخ

 كس ندروح ىداز 3و « ىدازت ردام ىشاك.ىا اص ه رعش .ةدوهرذ ىاظنو ٠ داددع

 بح زا, نيك٠ مدن ىف : دش بح يولهم زا نون منعش هب بوك .يئاحب_ئرولوه رابطيا ول
 + تباع رب دني وك بنج: يومنا نز ٠ نعيش ٠ شام رف ىئالخن مءددب ركض ىاسار

 ىرعاشو رعش ةناخ هك دنا هتشون ىضعب هك تساعزاو ٠ تسار ىتسار بج زا رك نه دبا

 فئاشترد هك قلعاو 5 ءالرك حارات ىولهد ورسخ ريماو ىاح ىولوم 0

 انهاظ تنس ىريغت كدناب ىرعش ان هغرضم 5-7 2 قانيشاو قاتشلا جد

 بحشو ٌدشاب هدون ناكرزت ودأ نه نا تالؤازخ رد الظن هدا م الك كد وش ى ولج

 هلا“ ١ نزهو رد "دشار د2 لوركا ناثخا لاح 1ناوؤ هك (ماتك نأ 00 31

 « تسب.مومدم .دراوت نأ" نسب دساي مدش ضئاف هتمناد ريغيو-هتساوخ الب اهدوخ راعشا

 ود يه نام ردو د_ثان»«ةثاذ ا مهاب ناذاتسننا ود نه ركف د دناوت ى زماو

 ءدبم انا ار رخ وهو مدقه ىء كدزب ود له هك تادسن بح زينو دشاب مدون" انور ”تنشابم

 هاوخ نومضم فرص هاوخ هعدق مولع نسب كشاب هدون لماك ىتسا قلما ملاع ضانخ

 اور ملاع رد ار ايلوا .رثك ١ هحئانج دشاب:هدش اقلا ناشبا بولق رب ناضبف قيرطب ظاقلا اب

 ضناف ا لاثما زين .ىرادس تلاج رد هك نم هج نسب تسا ةدش اقلا دحاو نونمضم

 تس طلغ ضع نورك هرم يسب تنحل 0 رز قا ناثم) نمو فيس واح

 هتسئادو هاي و 022 د رعش نومضم ىررعاش 5 تست“ هق رمش ةجاربز ندا ءوسا تسايمو.

 ظافلا زييغس هاوخ نزو نيدست هن هاوخ ناصهمو تدابزب هاؤخ >1 دوح رعشارد

 يدر وسالم ادموصخ هباحج ىنفعإ زا هكتسا مسق نزاو ٠ دئاوذا.نرذ ىف اذكه

 م هيلع هللا ىلص ترضخ نارب اند قام: زا ناد قنا هك ت سيو سم هلع هللا:

 ثوحت 2 دئاوت ملعا هللاو شيبسو دوب نا رق ققلوم يةفنش قداس ناتو زا هزل د

 ترضحزا ناشيا لابو عور رب نارق زا ىذعب حور رونتو بلق سدقتو ةادتقعئافد
 لازئا ”ةعفد اند ىامس ظوفحم حول زا الوا نا نق هجاريز تفاي نان ضيف .بورغلا مالاع

 ناقتا رد هحئانح دش لبزنت ترضخ نارب هراي هزاب اصمو حئاوح تسحت رب :رثسا تقاد

 هللا نا لاق سو هيلع هللا لص هللا لوسر نا نمع نبا نع ثسا موق نا رقلا مولع ىف

 لوسراب تاق ثاث ىف ىبد تةفاو رمح لاق سنا نعو « هءاقو رمح ناسل ىلع قحلا لمج

 ا تلقو- :خيابصم مهاربا ماقم نه اودختإو تادف ىببصم مههاربا ماقه نه اندخنإ ول هللا

 ةبآا تازنف ناحتحم نا نوت صا ولف رحافلاو ربلا نوملع 01 كءاسن نا هللا لودسو

 اسرو هيلع هللا ىلد هللا لوسر ىلع عيتج .تجاو باحجملا
. 

 ا وع نبيا تاقف ةرغلا ىف هءاد
١ 
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 ئءم ضيقا ىنملا اذهف ا ةمالملا نا هلوق نم دوصقملا وهو ابوبح ال اضوغبم انوعلم نوكي
 نوكي نا الا. نيتيبلا نبذه ىفاك ببسلا نيبب نا:عونلا اذهىف نسحالاو .ضدشلا ىلا تدب
 ىرتكو ٠ رعش.٠ هوفالالوقك )هتيحب ام هيلافاضيو ىنءملا ضعي ذخ وب نا هنمو :[1] ارهاظ

 للع ةساك زيست نويظلا .بطاخلا اها, ىرت ىا ٠ ناتس نا ةقن' نيع ىأر م ان رانا ىلع ريطلا
 مامن ىلا لوقو انالتق مو نم عطتس نإ ىلع اهقوثول ليخت ال ةدهاشم ةيؤر انراثا

 تايارلا عم. تماقا'٠ لهاون ءامدلا ىف نيط. نارقعب م ”ىحض همال_عا نابقع تللظ دق م نعش ٠
 سؤؤر ىلع ةلومعللا رويطلا ليئابمت نا قا ه.لتاقت ل اهنا الا شدجلا نم ٠ اهناك ىتح
 اذا :هنال ,ىلتقلا. ءامد ىف :بزاوشلا نابقعلا رويطلاب يذلا ,تقو ةللظم .ترادص دق .مالعالا

 ىتاتف مهتامد برشتو ىلتةلا مولع لكم أت نا ءاجرل هتاياز قوف نايقعلا رياست وزغلل جرخ
 امنا نظي ىيح بريشتو طق ابهناب اقوثو.هتايار عم .رويطلا تماقا مافااذا مت اهيلع اهلالظ

 نكل لوالا عارضملا نم هوفالا لوق ىنمم ضعب مامن وناذخاف لتاقت مل اكل. شويجلا نم

 ىلا تانازلا عم تماقا هلوقبو لهاون ءامدلا ىف هلوّدبو تللظ هلوَش ةنبحم تادايز هيلع,داز

 ءهيشاوحو لوطملا ىف اذكه :ريط نابقعو همآلعا نانقع هلوَش سينجتلا داريابو تنلا رخآ
 نديح هجرخ ام اهنم لب ةلوبقء ابهوحنو ىهاظلا ريغا ةروك ذملا عابونالا هذه كو

 ىناثلا نا فرعي الا ثيحن ءافخ دشا ناك املكو .عادتبالا زيح ىلا :عارتالا .ليبق نه فرصتلا

 ىذلا اذه .« لوبقلا ىلا برقا ناك لمأت ديمو. ةيور لامعا دعب الا كوالا نه. ذوخأم

 ادودرم وا الوبقم هنوكو ىناثنا عابتاو اهدا قيس ءامدا نم هريغو :هاظلا ىف هلك ركذ
 ناكمهنا مل ناب. لوالا نم ذخا١٠ قاثلا نا مع اذا نوكي اا ةزوك ذملا ىىاسالاب لك ةيمدتو

 كلدب مكح الف الاو هنم هدخا هنا هيسفن نع وه ريخ ناب وا ملظن نيح .لوالا لو طفح

 ' ىلا دصق ريغ نم قاشالا لييس ىلع هيي ىا نطاوخلا دراوت نم قافالا نوكي نا زاو

 ةصالخ هلك اذه اذك لاقف نالف هيلا هقبس دقو اذك نالف لاق لبق ذخالا معي مل اذاف ذخالا

 رك 4: انتسب نر ننربن او مداوتو قف رب نايف قرف ارم 0 لوطملا ىف ام
 مالكرد ىقىلعاش نوءضماب يبارصم: اب ىرعش 4 تسانأ' دراوب' ناد نس دوشن طلخ

 نيرد هجنانح .تبسا ريغ زا نبا هل مشان فوقو ناوب ارواو ددرك دراو ركيد يرعاش
 ىا ٠ رعيش ٠ دومرف ورسخ ريما هدش ىو>5 ىاظن عارصم دراوت ورسخ ريما نعش

 راك ود « رعيش . هدومرف ىاظنو ٠ كدنس ام زو ىنادخ وتازا . كدنزاون مدس تتفص

 مق ردلو اع نح رادعوا م 3 دم امرت ون نايئد واد , ى دن رف ورفابتسا

 ىلا لوقو ه عامسلا مغن نم هينذا ىلع ه.ىلحا هاوديج فتعم ةمغنو » مامت ىبا لوق ىف اك ]١[

 تايهفن .ذلتسي .حودمملا نا .مام وبا دصقو + لاؤسب هديس لبق تق.س ه تامغن هدنع تاحارجلاو ه .بيطلا
 حودمملا ءاطعلئاسنم ةمغن تةسنا هنا بيطلاوبا دصقو دولا ةءارنو مركلا ةياغ نم هيف ال نيلئاسللا
 «(هححسل) لاؤس ريغب ىطعيب نا هتداع نال حورجملانم ةحارجلا غلبم هنم كلذ غب



 07و ش ةقرسلا ٠

 حقنملا همالك سلجلا ىف عمل اذا ىنعي ء هبضع نم هناا تلخ لوقسلا ا ْ
 « تلعج ادق قطنلا'ق ندمان رعش « ببطلا ىلا لوقو. غطاقلا ةفيس هلال تدسح

 دنع مهتاسلا نا ىنعي حامرلا ناتسس ىنعم صرخ عمج . انا صرخ نعطلا ىف مهحامر ىلع

 تببف ٠ مهحامو ةئسا ثلعج مهتتسلا نأكف نعطلا دنع مهتتسا هباشن ذافبلاو ءاضملا ف قطنلا
 نم لاقضلاو قلأتلا ناف ةيايبختلا ةراعتسالا نم لوقصملاو قلأت ئظفل ىف امل غابا ىرتحبلا
 لاثمو « امهنع لاخ بيطلا ىلا تيبو ةيانكلاب ةراعتشا فيسلاب همالك هيبثتثو فيدتلا مزاوأ ٠

 ىنعي . اعارذ ممحرا ناك نكلو . الام نايتفلا رثكا كب لو ٠ رعش ٠ دايز ىنآ لوق ثلاثلا '

 + رعش . عحسا لوقو ىخس ىا اعاب مهعسوا نكلو الام ساثلارثك ١٠سيل حودمللا نا.

 لوطملا ىف اذكه  نالئاتم ناتيلاف ٠ ٠ عسوأ هفورعم نكلو ١ ىغلاف مهعسواب سلو
 .لوقكىناثلاو لوالا ثدملا ىنعم ىا نابتفملا هناشتن نا هتفىهاظلا:رغ اماو-([1] ءرضتخلاو

 قم كيل هلو راق ةبايقل ا وذ ءاونت مهاجل 'نيوا نع كنتم الفاء ساشا رات

 لوقو ءاوس فعضلا ىف ءا-سنلاو مهن٠ لاجرلا نال لاجرلا ةزوص ىلع ءالؤه نوك ةجاحخلا

 هباشت ىف زوو ٠ باضخ مهنم هفكىف نك. ةانق مهنه هفك ف نمو. نعش. بطلا نأ
 ناف كلذ ريغ وا اراختفا وا ءاخم وا احندم رخآآلاو انبسن نيتيللا دحا نوكي نا نيينتملا
 هقرسيأو هظفل نيعبق' هنافحأ ىف ناتسأ :هبلقمل راسا لنا تس دفا نزاطا ل
 ئرحلا نوتلاو طوع يؤ دلو نعو كلذ ريغ وا حيدللا وا بيسنلا نم "هطول ف

 ماي ”نع اوبلس مهنا ىنعي . اويلسي ل مهنأكف ة ةرمخ « مهلع ءامدلا تقرشاو اوبل ء رعش ٠

 هيلع عيجتلا سدب «:رعش ٠ برطلا ىلا لوقو مهل اننا ةرزاع مهيلع ةقرسشملا ءامدلا تناك مث

 مدلا ناكف ةددرع نع درح كفيلا نا ىنعي « دمغم وه امن أكف ع نع ءدرج وهو

 لؤطمملا ىف ذك فرسلا ىلا قتقلا نك قتلا اضلفلا زا نقف هلدداتلا ةرزافسكع ننانلا
 اذا": نتش اي يرخ نوفاك لاوالا كتم نر نلعسما نلاثكا ان نوط نا

 نه سل ه. رعد + ساون ىنا لوقو ءاناضغ مهلك سانلا تدحو همي ون كيلع تدضغ

 اذهو سانلا مهو ماعلا ضعبب صتخم لوالاف. دحاو ىف ملاعلا عمجي نا , كت كلف لا

 ءاوطاما لك نال ةمالعلا ئدع معلا نم قتشم ىلاعت هللا ىوس ام ملاعلا نال مهريغو مهلمشي

 لوالا ممل اضّقن ىناثلا ىعو:نوكي نا وهو كلقلا هئمو : ىلاثت ةدوجو' لع ةمالغو لبلد

 لوقو ٠ موألا ىتدليلف كرك ذل ا. ..ةذيذل كاوه ىف ةمالملا دخا ءرعش ٠ صيشلاى لا َلوَقك

 راكتإلل ءايفتاالا © هنادعا نم ةنف مالا: نأ. ةمالخ هلق اكححا او هلنسأ " ازئط كلل ١
 نيل والغم ا نوكيامو . ةمال» هيف بحاو هلوق وهو لاملا وه ىذلا ديقلا ىلا عجارلا

 ع كلولبملا موري *  هلبق ِتيبلا ف .اكولملل موعسوأ يف ريمْغلاو ىح نب رفعج محسا حدمب 0

 7 (هح-صا) ٠ لوطملا ىف 1ك عنصيإ م” نوعنصيالو *

 (؟48) « فاثكو» ( كان)
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 مومذم وهفالاو ةفاقلاو نزوا| قافتك ةترسسلا ىلع ةلالد ىناثلا ىف نكي مل نا مذلا نم
 تاببطلاب زافو ٠ هتجاحي رفظي مل سالا بقار نم ٠ رعش ه راشب لوق كوالا لاثم هادح

 سانلا بقار نم ٠ رعش ٠ مس لوقو ٠ فاخ ىنعمب بقارو لاتقلا عاجشلا ىا . جهللا كتافلا

 هنا الا راشب تدب نم ذوخام ملس تييف ةأرجلا ديدش ىا هءروسجلا ةذللاب زافو ءاه تام
 « هلثمي نامزلا ىنأي, ال تاهيه ٠ رعش ه مام ىلا لوق ىناثلا لاثمو . اظفل رصخاو اكس دوجا

 نامزلا ىذعا ٠ رعش .. لاقف ىناثلا عارصملا بيطلا وبا هنم ذخاف ٠ ليخبل هلثمب نامزلا نا
 ترسو ءاخسلا هنم نامزلا لعق ىنعي ) ٠ اليخ نامزلا هب نوكي دقلو , هءاخسف هؤاخس

 هب لخبل هنم دافتسا ىذلا هؤاككس الواو دوجولا ىلا مدعلا نم هجرخاف نامزلا ىلا هتواخس
 نال دساف ليوأت اذه ةجرزوف نبا لاقو ٠ ىنج نبا هركذ اذك هسفنل هاقنتساو انندلا ىلع
 اخس دوصقملا اتاو نامزلا ىلا ىودعلاب فصوب الف هدوجو لبق دوجوم ريغ هءاخس

 هؤاخس هادعا املف هسفنل ايقبتسمو دحا ىلع هب دوج ال هب البخم ناكو ”لع حودمملاب نامزلا

 اذك مام ىبال ىناثلا عارصملا نم ذوخأم ىناث ا عارصملاف هل ىيادهو هيلا ىمضب ىدعسا

 هلوق نال بيطلا ىلا عارصم نم اكبس دوجا مامت ىلا عارصم نكل ( رصت+لاو لوطملا ىف
 ىلا لوق ثلاثلا لاثمو ٠ ىضملا ىلع ىا ناك دّقل اذهه هب ىنعملا ذا هلحم بصي مل نوكي دقلو

 ىا بلطلا دايثرالا ه اليلد سوفنلا ىلع قارفلا الا ١ دجن مل ةينملا دايم راح ول « رعش « ماع

 اهل نكي مل ايلا لصوتلا اهنكمي ملو اهكالها ىلا قيرطلا ىف تريحت ول سوفنال ةيلاطلا ةينملا
 «تدجو ام باحالا ةقرافم االول ه رعش «ء لاقف بطل ا ونا هنم ذخاف قارفلا الا امملع ليلد

 ملا نه اماملاو اخلس ذخالا كلذ ىمس هدحو ىنعملا ذخا ناو . الس انحاورا ىلا اءانلا اهل

 لثم ىا كلذك ماسقا ةثلث اضيا وهو [1] ىنعملا ىلا ظفللا نم لزن هنأكف هب لزن اذا .لزنملاب
 لوق لوالا لاثم ء هلثم وا هنود وا لوالا ند غلبا اما ىباثلا نال ) خ_سملاو ةراغالا ماسقا

 « عفنا عضاوملا ضعب ىف ثيرللف ٠ ثرب ناو ريخف لجعي نا عنصلا وه ه رعش ٠ ماه ىلا

 ىنعي مالكلا ءادتبا ةيطرسشلاو عنصلا هريخو ًادتبم وهو نهذلا ىف رضاح ىلا دئاع وه ريمض
 تاقوالا ضعب ىف ءوطبلاف اعس ناو ريخ وهف لجعي ناف ناسحالا وه دؤهعملا ”ىثلا نا

 .ىعكبيس واب ريا نمو ء رعش ٠ بيطلا ىلا لوقو ةلجعلا نم عفنا نوكي لالا ضعبو
 باحسلاوه ماهجلاو باحس عمج بحسلاو ءاطعا بيسلا . ماها ريسملا ف بخسلا عرسا

 امنا بحسااك هترثك ىلع لدي هنال ىتح ىف ريخ ىنع كئاطع ريخأتو لوب هيف ءام ال ىذلا
 ةدايز بيطلا ىلا تدب ىنف ٠ اًيطب نوكي ءاملا هيف ناكامو هبف ءامال اماهج ناكام اهنم عرسي
 .قلأت اذاو « رعش . ىرتحبلا لوق ىناثلا لاثمو . ابا ناكف لثما برض ىلع. هلاّتشال نايب

 ادلج ىنعملانم طغكن أكف دلجلا ةزنع ىنعملل ظفللاو اه وحنو ةاشلا نع دلجلا طثك خلسلاو [1]
 (هححصل) رخآ ادا هسبلاو
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 صاضتخال ةقصلا ىلع لدن, تائيج رك ذكو ةيانكلاوب زالاو هيبشتلاك ضرغلا لع ةلالدلا
 ناف :نيلثا_سلا دورو دنع. للهتلاب اولا .فيصوك هل ةفصلا كلت تش' نع تائيهلا كلت
 '' لوما ىف. ىا. امييف هان قتدلال نضرغلا ىلع ةلالدلا هجو ةفارعم ىل ةتفرعم ىف نانا كا
 عونا اذه ىف قافتالاف يا لوالاك وهف رحبلاب داولاو دسالاب عاحشلا هيبدتك تاداعلاو

 الاو اذخا الو ةقرس دعب ال هنا ىف ماعلا ضرغلا ىف قافنالك ضرغلا ىلع ةلالدلا هجو نم

 ِتئاَص ركشب الا لانس الءام هنوكل دحا لك هيلا لصي ملو هتفرعم ىف سانلا كرتشي مل ناو ىا

 هيف اهدجا ناو لضافتلاب هيف نيلئاقلا نيب مكحي ناب ةدايزلاو قيسلا هيف ىعدي نا زاج قداض
 «هسنلفتى ف ئماخ .نايرت اذهوم هلغ قي وا لوالابل شن داز قالا ناو نك الا ا

 م ةبارغلا ىلا لاذتبالا: نه هجرخا امب..هيف فرصت ىاعو ركفب الا لاش اال ببمغ
 صهاظ ناءون .ذخالاو ةقرتبلاف اذه ررقت اذاو . ىاعلا لذتبلاو .ىئد:ذطلا:بررغلا هيبشتلاق

 ههدحو اماو هضعب وا هلك ظفللا عم اما هلك ىنءملا ذخؤي.نا وهف ىهاظلا اما ٠ نهاظ نيغو ٠
 اخسن ىمسو ةضحم ةقرس هنال مومدم وهف همظنل ريبغل ريغ ْنَه هلك ظفالا ذخ ا ناف

 هنع هللا ىذر ةيواغم ىلع لخد هنع هللا ىذو ريزلا نب هللا ددع نا يح 6 ) الاكاو

 ٠ لقعي ناك نا نار>هلا فرط ىلع « هتدحو كاخا بفض مل تنا اذا ه رعش « نيتب دشناف ٠

 طعت ملاذا ىا .٠ لحم فيسلا ةرفش نع نكي مل اذا:« هميضت نا نم .فيسلا دح بكريو

 ةفارعم اهل .لاقع.هم ناك نا: كب الدشمو. كل ارجاتش مدت هقوقحل هفوت مو ةفصنا كاخا

 لكخدس نا هفاخم فلا نين هق رثؤت د اه لمعو.ىا فوبسلا دح ايكار هدحن اضياو:

 لاقف الدعمو ادعبم فيسلا د بوكر نع دهم مل ىتم هملظت نا نم الدب وا كماظ هياع

 ىتح نلف هللا دنع قراشإ مو انعاش ترص ىا ركب اناا ىدعل ترعسش دّقل ةيواعم هل

 رفا ام كرمدلا ٠ رعش « اهلوا ىلا هتديضق.دشتاف ضانعلا قالا سوا ني ندم لك ٠
 ىلع ةيواعم ىلقاف ناتيلا ناذه اهفو اهمتا ىتح ٠ لوا.ةينملا ودغت انسا ىلع . لجو ال ىناو:

 نهى وهك بغي و ىل < قمللاوا للفم )هيل اق عار ا لولا ملا هل.لاقو ريبزلا نب هللا دبع
 قو( لوا ىف اذكه ىلاح نع ايكاجو ةلاح نع اريخم هتلقف هرعسشب قعا انإو ةعاضرلا»

 لاش اك ةضحم ةقرسو مومذم هنا'ىنعي ) اهفدارب ام اهضعب وا اهلك تاملكلاب لدبب نا هانعم»

 «٠ ىءاكلا معاطلا تنا كناف دعقاو ء اهتيغبل لحرت ال مراكملا عد ء رعش ه ةيطخلا لوق.ىفا .

 كناف نسلجاو ه اهنلطمل بهذت ال رث املا نذ «رعدش ه.لقف ىناعملا قباو تاملكلا:لدب هنا

 ذخا وا همظن رييغت عم هلك ظفللا ذخا ناو ( ٠ لوطملا نه ىهتنا ٠ سنباللا لك آلا تنا“
 نوكي نائما: ىلثلا نال مايقإ,ةقلث: وهو اسمو ناقل نيالا اذن :ئمنبا لكل افلا 1
 لوبقمو حودمش ةليضفب هصابصتخال ابا ىناثلا ناك ناف هلثم وا هنود وا لوالا نم غلبا

 دعنا نوكي اياو لوالل لضفلاو مذلا نه دعباف هلثم ناكناو مومذ هنود ىناثلا ناكناو
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 عار اهغم ىعرم نم اهريغ وا ةرش وا ةانش ذخأب الو نونحلاو ىصلا نع دخالاب عطق

 هيف مان مث هيدي نيب عضو اذا اما هينج وا هسأر تحت هلعج اذا مئان نم لاملا ذخأب الو
 ىا [1] ةيفخ ريغلا نم ”ىشلا ذخا ةغل ةقرتسلا رردلا ىفو . زومرلا عماج ىف اذك فالخ
 ازر< ةديج ةبورضم مهارد ةريشع ردق ةيفخ غلاب لقاع ىا فلكم ذخا اعرشو ناك 'ىش

 هنوك وهو قراسلا ىف اهنه اعرش فاصوا ىوغالا ىنعملا ىلع تديز دقف [0] ظفاح وا ناك

 هنوك وهو هنم قوزرسملا ىف اهنمو ارد٠ اموقتم الام هنوكوهو قورسملا ف اهنمو [] افلكم

 مول ند وا كلاملا نيع ةقراسف اهو ةرويشملا ةقرسلا شو ىرغص اما اهنا مّ 9 ازرح

 قيرطلا ظفلل ىدصتللا هنال مامالا نيع ةقراسم اهيفو قيرطلا عطق ىهو يربك اماو هماقم

 ' هيف ةمش ال ىنحا زرح نم نيتعم لام ذخا ةقرسلا ءاقلا ىلا تايلكىو.) ىهتنا هناوعاب .

 اهيش ناك ناو امهم دحاو لك لعفو ٠ عدخو ةاغَغ 1 هنم هدخاب وهو هظوؤح 31

 لخد هنا ىمالا هيتشاف !هاظ ىمسملا فالتخا ىلع لدي متمالا فالتخا نكل رخآلا لعفب
 ةيانح نكل ةيانج اهاندجوف ةقرمسلا ىف انرظف ال ما قراسااك عطش ىتح قراسلا ظفل تحن

 قيرطلاب هيف عطقلا تيئيف ناظقيلا نم ذخ أ, ثيح قراسلا لعفىلع هلعف ةدازل ىوقا رارطلا

 دل هلق ءالالدلا ينل سور نانا مرمر تالا رقت ف يرض مرح توك ىلوألا

 لِفف نم ىتدا هلعف نوكف ةيفخ صقان.زرح نو هل. ظفاح ال الام ذخأب هناف شابنلا فإلخم

 هللاهمحر دم مامالل ىرزعملا نعاجقلا ل ىح راند عسر قراسلا نيع عطش ىفاشلا

 باو1لاىف دم لاو 5 رانمد عبرف تعطق اهلاب أمه تدو دحع سع نيم نسمح كب « رعش 5

 ذخالا ىمسو ءارءثلا دنعو ٠( ىناح رجلا ىف اذك تناه تناخ املف .ةنمت تناك ةيما تناك امل

 ناك نا نيلئاقلا قافتا اولاق ءهسفن ىلا هنومضم وا ريغا رعش ىاشلا بسن نا وه اضيا

 الو ةقرس دعب الف كلذ وحن وا ءاخسلا وا ةعاجشلاب فصولاك مومعلا ىلع ضرغلا ىف

 هحو ىف مهقافتا ناك ناو هتاداعلاو لوقعلا ىف هرزقل كلذ و#و اذخا الو ةناعتسا

 جيتفلاب ةفرسلا مسالاو ه نوكبلا عم ىا » حتفلاب اقرسسو ةحرتكو هكر ةقرلبو بندككو. هكر خا رس
 ةفرغ نزو ىلع ميلاب ةحرفكو هلوق أرقذا أطخ راتحتاردلاةيشاح ىف ضعب لقنفو ىهتنا فتكوةحرفكو

 (هححصلل )“ اميبف ءارلارسكي ةقرسلاو قرسلا مسالاو راتخلا ىو ةلكل ثم ففختو هلثم

 (هحيحصا) : هقفلا ىف نيب اك اريصب اقطان هنوكذخآلاف دزو [؟]

 (هححصمل) ارفاكوا اديع وا قنا ولو [؟]



 رحبلا ىف اذك مامالا عم رثكا وا ىلوالا ةمكرلا كردي مل نم ءاهقفلا دنع وه ( قوبسملا )
 ْ « هريغو قئارلا

 «ةجروالاو « لاملا تيب هدرب ام فيزلاو « مهاردلا نم هشغ هيلع بلغ ام ( ةقوتسلا )

 1 اةبادهلا تانك راجتلا ورق

 هنع هللا ىضر ىلع ىف هللا لح اولاق ةم.شلاءالغ نم ةقرق ةيرصنلا وه( ةضاحسالا ٠
 « نونلا باب ل ءارلا لصف ىف ى

 از لا (نتنش ءامل ىا يع هن قرش ووضم ءازلا راكأو نيكرتع قر
 :هب وا لاملا ىذب اهررض نوكي نا اما هنال ناعون وه ءاهقفلا دنعو ٠ هريغ لام ذخاف

 ناكرتشم اهو“ ىرتكلا ةقرتلا قاتلا" ىرعصلا ةقرلا سنن لزالا جدلسلا 00
 - ةريثع ردق ةيفخ فلكم ذخاب ةياقولاإ رصتخم ىحاص امهفرعف طورشلا رثكاو فيرعتاا ىف

 وها ركلا قيرطب فلكم ذخا ىا ظفاح وا ناكمي ةهبش الب ازرحم اكولمت ةيورضم مهارد

 ناكاذا اهريغ الو نونو ىصلا عطش الف هريغ نع فاكملاب زرتحاف ةفاضالا نم ردابتملا

 دخاي عطش الو ٠ ريغلا عطش حار فاسوب ىبا دنعو ريغاا ذخ آلا ناك ناو اهدحا هعم

 .نظلانف ركلملا نع ىهنلاز ةءانقلل ءذخأب نا لاتحال ويللا تالاو نتكلاو لا
 اراهت لخد اذا م" بصغ هناف ةرباكم ذخالا نع زارتحا ةيفخ هلوقو ء اعنم فيرءتلا نالظب

 ولف رخآآلاب مله قراسلاو بحاصلا نم لكو اليل وا حوتفم اهماب راد ىف نيئاشعلا نيب وا
 ”الوا حالس هعم ةرباكم وا ةيفخ ذخاو ةمدعلا داعب لخد ول 3 عطق سالاال اهدا ع

 ردق هلوقو , عطش مل ةلاغم ذخاو ارس تببلا بقذق اراه هرباكولو الوا هب ملاع بحاصلاو

 . ناصقنل عطقلا مون كلذ نع صقتنا ولف عطقلاو هقرسلا موب ةعبس نزوي ىا مهارد ةرعشع

 ةنال عطق ال هناف رعسلل صقنلا ام فالخم مئاق هنأكف قراسلا ىلع نومضم هنال عطق نيعلا
 ' ردابتملاو ذخالا موب ربتعملا نا ىواحطلا ركذو عطش هنا دمت نعو . هيلع نومضم ريغ

 م مظقي ملا لكو هيف 'لخم مث ةرشعلا نم لقا زركلا نم جرخلا ولف هرم ذخالا نولي نا
 موقف عطش ال ذد_كفيح هناف لقا هتميقو ةرسشع هنزو ريت ذخا نع زارتحا ةيورضم هلوقو

 . نع زارتحا اكوامم هلوقو . نيموقملا ضعب ميوقنب الو كشلاب عطش الو مهن حئار دقن نعاب

 عزانت ةهبش الب هلوقو ء هيلا ريغلا د لوصو نم اعونمت ىا ازرح هلوقو ٠ كولمملا ريغ ذخا

 -ةميثغلاو ديسسلا نم ذخالاب الو هريغ لام هله ىمجحالا ذخاب عطق الف ازرحمو اكولمت هيف

 نيك اكدلاو رودلاك لاومالا ظفط دعم عضوم ببسب ىا.ناكمي هلوقو ٠ لاملا تيبو

 , عطش ال ىت> هلثم زرحن ربتعم ”ىث لك زّرو> نا بهذملاو . قيدانصلاو مايطاو تاءاحلاو



 ةشاسلا ٠ قباسلا . قبسلا م ةيفلسلا . فلسلا . ةيفاكسالا ,7

 : 00 7 : ِ *ىشلا فرس هناف ريذبتلا فالخم ىئذب هدع ةدايز ىفيشي اهف

 12 كفاولا حوش ىف 0 ردي هناف ا نابيصلا 1 فالخ مدافعا لل

 ناكششسو ندش شدبو ةيشدك رد ناردبو نتشذك رد ىنعم ةغللا ىف حتفلاب ) فلسلا ( .
 زاحملا لها ةغا مسلاو و مسلاو فاسلا جاهملا حرش ىفو ه ٠ بختتملا ىفاك لس عبو

 مسا عرمشلا ىف فاسلا ةداهشلا باتك ىف زومرلا عماج ىفو ٠ قارعلا لها ةغل فاسلاو

 هيباحصلاو ال فلس مهنا هءاخاو ةفدح ىناك هرثا عبشو نيدلا ىف هههذم دِلَش نم لكل

 ىنا تابلكى فو ) ٠ ىهيتنا مهلك نيدهتحملل الماش فاسلا قلطي دقو 7 مهناف نياتلاو

 ياو بورقملا هيف هيقلم ال ىلا :ضرفللو :تالشإلا نم منا ملسلا "رحم تلسلا ءاقملا“.

 وهف كتّسارقو ثُئابآ نم كمدقت نم لكو هتمدق طاص لمع لكو نخل 15 هدو ضزقملا

 نين دمع نيب تنلخلاو نسللا تب دج ىلإ ةفينح ىلا نم فاسلاو ٠ كل طرفو فلس
 ىراخلا نيدلا ظفاح ىلا ىناولحلا مثالا سمش نم نورخأتملاو ىناولحلا ةمثالا سمش ىلا .

 .نم مهدعب نيذلا مه نورخأتملاو ةطساو الب هتذمالتو ةقينح ونا انناسل ىف نومدقتملاو
 ىناك نيدلا ىف هرثا نه دِلَه نم لك طرش فلنا ١ مهضعب لاقو ٠ بهذملا ىف ندهحلا

 ( + نيعباتلا ءالحا نم ةفدح واو مهفلس مهن :اف ةياحطدلا اماو انفلس مهناف هباحاو ةقشح

 . فلالا باب نم ميلا لصف ىف قيس دقو ةيماما| نم ةقرف (. ةيفلسلا )
 ه7 فاقلا لصف 2-

 3 فاق باب ند ميلا لصف ىف 1 م مدقتلا وه ةدحوملا قوكشلعو حتتفلاب ) قبسلا (

 ةرك ذتلا حرش ىف اذك سمشلا طسو ىلع رمقلا طسو لضف نع ةرابع نييضايرلا دْنعَو

 ه.ىيمغملا حرشو

 مدقت ىذلا خيشلا نع ةياورلا ىف نيكرتشملا نيبوارلا دحا وه نيثدحلا دنع ( قباسلا )
 ديعل يما امهم لس ديدش دعابت امهتافو نيب 3 ىلا رف ألا ىوارلا ىلع هتوم

 نظ نم نمالا رادتعالا كلذ ةدئافو اقحال ىمسي هنوم رخأت ىذلا رخ آلا ىوارلا كلذو
 ةبخنلا حرش ىف اذك لزانلاو ىلاعلا ةفرعم ىف بلاطلا هقفثو رخأتملا دانسا ىف ”ىش طوقس

 ه هحرشو

 مها نا وم نبذلا رمثيو هلوش ليزغالا ىف الا راشملا ةيلزالا ةيانعلا ىه ) ةقلاسلا (

 ٠ ةيفوصلا تاحالطصالا ىف اذك مهر دنع قدص مدق



 اي ظ قارتسالا ٠ غتشتلا

 نباؤ دننك تمسق عوواستم مسق زاهجو تسب ه ار قيقحو ىظاسو زورئابش زا كي نه
 تاعادسش ار ىطسو ماسقاو دنمان هيلادتعاو هيئاوتساو هلدتعمو هيوتسم تاعاس ار.ماسقا
 ار هقيقد.ىهو هقيقد تصشل ار ىتءعادس ىهو دئمان ىتيقح تاعاس ار قيق> ماسقاو ىطسو

 قيقح ةيمست اما تسا هاظ ىوت_سع قعتو ةيمستو سايقلا اذه ىلعو هيناث تصقن

 لها حالطصا نب. ادج ادج ار تشو زور زا كب نهو ه.تسا بيرق" ليدس رب ىوتسع

 دك يؤايتل مسق هدزاودب دشاب نيك رابنلا لد ءؤؤادكم :نااققم زا كش و و11 ا

 فلتخم زورو بش رصقو لوطن هكازيز دئنوك ةينامزو هيسابقو هجوعم تاءاس ارنا و

 هيشانق,تاءاشنن اهنا ةقدت هوو ءةدلتشاب ورا كش نتدن شمل هفرمم ك0

 زاؤ تمنت كل قضوا تاناغزؤ .تالرظتأ قنن ةجاق تالا نئاازاهنأ 5 تنل نإ
 «”انتنوك تعاش نأ ىازخا ازنا ١ دتك ع واط تغاس كي نامز رد زاهلا لدعم زا هحتأ
 تمسق ىوانتم مق تسشب ار زورتانش دنه نامجنم هكدبوك جارختسالا جارس ردو

 تصخشب ار لب نهو لو تصاشب از ىزهك كيب ناتحتخو دشاوك ىرهك از ىب لهو دتنكا
 ود هققد هيجل و ابق ىرهك من ود تعاس كب ةضد سا سالب تصشن از لِ صهو ل

 رود ١و قامز تاعاسن اجسام كةراوا موقنلا حيضوت ردو ٠ سايقلا اذهىلعو ليب مت

 باق اب ىنامزت تعاسس هدزاود هذرك عاتجا زا ادناو. ددرك ى تفه رب ةكدنا هذاسهت
 ركبد ةةزاود نازا يتبل مشوا نكيوا قانز تعاطس هو راوو قازادش# كلراو كرا
 نينخصو كالفا بيترتب دلسر سمشب تبون زاب ان لخر ركيد ةدزاود نارا دعبو دراطم

 ثسب تامادس ار نأ" دوج: بوستم. باف ان 5 تعاس هدزاود هوز رد عامجا ان ددرك ى

 قاع تاعاس ناو توابع لاما لدقكألا تا مومدم روما تاراتخا وو أو دعاوش

 ظفل ىف اهركذ ”ىحن رودلا لضف تاعاسو « دنروارب مه ىوتسم تاءاسب 5 دشاب ذاكر لكلا

 هواولا لصف ىف ةنسلا

 ْ 6[ نيغلا لصف ]م- ظ
 كفل كسلا ىف نكاس قرح ةذزز سورعلا لف دة ءاملاب 4 غيبستلا )

 نتالعاف لثمو . ناليعافم ريصيف نا.ءافم نم نل ىف فلالا ةدايزك ءزلا رخا ىف ىذلا

 غيبستلا هيف ىذلا ءزطاو ء ناتالعاف راصف افلا هنون تادبا ام دعب رخآ نون هرخآ ىف ديز

 قدابت ناذأ نس تنبلا ودورلا ماه تمل رد غيبستو « ةددشملا ةدحوملا حتفب اغيسم ىمسي

 هريغو ىفياس ضوئرع ىف ذك كيد ىدايز زا دوسش ىع عطقنمو ماعم ءزج نأ 2

 5 انصلا عماج ىف م دنمأن ن يأ 0 0

 م4 ءافلا اضف ل
 'ى فرص قارسألا لبقو نشتسلا ضرغاا ىف رثكللا لاملا قافا وخ ( فارسالا)



 للأم 0 هنكلا امل نابنلا اذه قام لاير ءامسالا ةتضتقا امل نأشلاب الوا هعاهس الؤلو

 اذه مهعامسف نوققحلا دارفالا مهو ءابدالا كلذ معي الو نمحرلا ةرضح قا نأ نقلا اناوأام
 ٍتافدصلاو ةامسالا هذه-تسيلو ىلاعت هللا تاماكل ةياهن ال هنال ءاهتنا هل سيل نأشلا

 ةياتلا لاو منع وه ىلإ هيلع تاراتيم_فاصواو ءاهسإ هل“ لب ايم: هقرمقناع .ةصونطتغ

 اهتسنب لاوحالاف هير عم دبعلا اهب نوكي ىتلا لاوحالا .ىهو هدبع عم اب. قا نوكي ىتلا
 ءاهمالا نه نوُمشلا كلت هيطعت امو ةميدق ىلاعت هللا ىلا اهتيسشب نوئشااو ةقولخ ديعلا ىلا

 هلؤقىف ةراشالا ىناثلا مالكلا اذه ءءارق ىلاو 'ىلاعت هللا سغىف تارث أّتسملا ىه فاضوألاو
 ملقلاب مع ىذلا مرك الا كبرو أرقا قلع نم ناسنالا قلخ قاخ ىذلا كبر مساب أرقأ
 ينعا نا رقلا لها مهو صونصخلا لها ةءارق ةءارقلا هذه ناف ملي ل ام ناسنالا ع

 اهمناف ىلاعت هللا عم هللا تاذ ْنم هعاسو ىبلالا مالكلا ةءارق اما نيبدمحملا نييتاذلا
 هيلع ىسومل هللا لاق نودوسوملا نويسفالا مهو ءاطصالا لها ةءارق وه ناقرفلا ةءارق

 قرفلا نه امهنبو نويسفن ناقرفلا لهاو نواذ نا رقلا لهاف ىسفن كتعاطصاو مالسلا

 « لماكلا ناسنالا ىف اذك ملكلا ماقمو بدملا ماقم نيب ام

 آر سنا سلخ عامس هكهدش عقاو لئاسر ىذع ردو :ندونش ىنءعع ثعل رد ( عامسلا )

 عاهس دن وكيف تاغللا نقدك ند ع6 ةدمأ "نين ندتاهد داب ار ةتمافك عا زحام ىععو دنن وك.

 9 دتيوك 1و قالركا صقر فرع رذ

 ةيلك ةدعاق هف 0 . ف حالطصالا ىفو عامسلا ىلا باسأ ف ةغالا ىف ( ىغاهسلا 7

 لاش ىبايقلا ِهللاَغَو هيلع فقوتيو ناسالا لها نم عمسلاب قلعتي لب !متايزج ىلع ةلتشم
 « كلذ وحنو ىعامس ىفذحو ىعاهن لماعو ىعامس ثنؤم اذه

 ةءارال هريغو نا نقلا نم ءرَش امو ظعولاو ليما لوا نه ركذب ام ) ةعمسلا ر)

 ةعمسلاو لامجالا ىف اريثك لمعتسي ءايرلا نا ةعمسلاو ءايرلا نيب قرفلاو « مهعامءاو سانلا

 لاوقالاو لامعالا ىف ءايرلا لمعت س.دقو ريغلا ةءارال ريا لمع ءايرلا لاَش 5 لاوقالا ىف

 ٠ هانشالا ىئاوح ىف اذك اضيا

 نما لطخااب وعلو نايعالا رو ارذلا رع غلا" هلل قعافتا:نروأ نع ( عماستلا )
 4 ةدابتلا تاكا ف 00 ةربلا دا روت ضب ملا

 5 ذ دوخ كتفرئاصت ىضعإ رد ىدنجرب 5 لضافو ٠ ليالاو مويلا عوم نم



 ,”*ؤو1 ْ .عمسلا

 اثيشتم نكي مل ناو علسلا وهف وضعلا هاظب انيشتم نوكيو الخادم نكي مل نا ىوادوسلا
 ' « ىدودغلا مرولا وهف هيرهاظن

 بصحا| ىف ةعدو» ةوق وهو نذالا سحو نذالا ةغللا ىف ميملا نوكسو حتفلاب ( عمسلا )
 توصلل لماحلا ءاوهلا لصو اذاف لبطلاك نقتحم وه هيف ىذلا خامصلا رعقم ف شورفملا

 كلذ قرا اذاف بصعلا كلذ ىف ةعدوملا ةعماسلا ةوقلا هتكردا هعرقو بصعاا كلذ ىلا
 ريصل ع.يمس ىلاعت هنا ىلع اوقفثا نيمل_سملا نا معا 8 عمسلا لطب امسح لطب وا بصعلا

 نع ةرابع كلذ ىرصبلا نيسحلا وباو ىعكلاو ةفسالفلا تلاقف هانعم ىف اوفلتخا مهنكل
 ةلزنعملا نمو ةعاشالا نم ىلإ انم روهجلا لاقو . تارصملاو تاءومتسلا ىلا

 ناف مالسالا ةفسالف دارا لصحلا دقان لاقو ٠ [1] مل اىلع ناثشاز ناتفصامها ةنماركلاو

 سمللاو قوذلاو مشلاب فاصوب مل اماو لقألا ن٠ دافتسم رصلاو عمسلاب ىلاعت هفصو

 0 ىوس هجو هل دجوب مل لقعلا. ثيح نم كلذ رظن اذاو اهم لقنلا دورو مدعلا

 نا ىلوالاو لقءلاب نكمي ال امم اهرصبو تاناويلا عمسب نيتوبب-ث نيتفص تابثا ناف ءالؤه

 اقرتعاو نئفورملا نيل الاب نانوكي ال امنا انقرعو كلذب انما امم لقتلا درو لا
 ىلت نع ةرابع عمسلا ةيفوصاا لاق . فقاوملا حرش ىف اذك امهتةيقح ىلع فوقولا مدعب

 نمو هعمسإ نأ لق :نم هعمسإ ام لك ملي هناحيس هنال مولعملا نم هتدافا قيرطب .قحلا ِع

 هقواخم وا هسشن مولعملا ناكءاوس مولعملا نم هلوصح قيرطب هملع ىلن الا من اف كلذ دعب

 اك هنأشو هسفن مالك عمسي هناحبس وهف هسفن ىف هلامكأ هاضتقا ىسفن فصو هلل وهو مهفاف

 موهف» همالك ثبح نم هسفل هعامسف اهلاو>١ ثيح نمو اهقطنم ثيح نم هتاقوا# عملا ٠

 اهتارثؤا املطو اهتارابتعا نم هتافصو هؤامسا هتضتقا ام وهو هنوئش تيح نه هسفنل هعامس'

 اذه نمو « تافصلاو ءاهمالل راث آلا كلت روهظف تايضتقملا كلت زاربا وهو هسفنل هتباحاف ٠

 هللا لص ىننلا مهيلع هبن نيذلا هتاذب نيصوصخلا هدايعل نأ رقلا نمحرلا ميلعت ىناثلا عامسالا

 فاصوالا ةيطا2 ىناذلا ديعلا عمسإف هتصاخو هللا لها نا رقلا لها هلوَس مل هيلع

 ىالكلا عامسلا نه نعا ىناثاا عامسلا اذهو تافصلل فوصوملا ةباحا امجحبف تاذلل ءامسالاو

 ىهام ملعب الو هللا عمس هللا مالك ديعلا كلذ عمسي ةيعمسلا ةفصلا هديع راعا اذا قحلا ناف

 نمح رلا 4 ىذلا ىناثلا عمسلا فالخ ددعت الو تاذلاىف تاذلا عم ءاممالاو فاسوإلا هيلع 1

 ةدافتسم الو ةراعتسم ريغ ةيئاذ ةقيقح ددعلل انه نوكت ةيعمسلا ةفصلا ناف نآ رقلا هدابع
 هشرع ىلع ايوتس» هبر ىلحتبف ةينامحرلا شرع هل بصن ىعمسلا ىلجتلا اذه ديعلل حص اذاف

 ىا دارا لصحملا دقان لاق اذلو لصحلا نم ذوخأ» انهىلا معا هلوقنم فلؤملا لوق نا معا ]١[
 علاطف لاملا ةقيقح ىلع عالط الا مار ندو ةفسالذلا تلاقق هلوق ىف ةةسالفلاب لصحلا بحاص
 ْ (هححصمل) فتاوملا حريش.



 ةعلسلا ءعيرتسلا ه عجسملا ,ى6؟

 عبطلا لالمو فلكتلا نم هيف امل دحاو طم ىلع ارمتسم نوكي نا اعيمج مالكلا ىف نسحال
 ةدايزلا تكد ناو دحاو برضي ىلع رارمتسالا نمىلعا ةحاصفلا بورمخ ىف نانتن الا نالو

 ش ٠ نات الا ىلا عجراف اذه ىلع

 لصف ىف مالكلا ظفل ىف ”ىجيو عجسلا ىا عبجستلا هيف ىذلا مالكلا وه ( عجسملا )
 ىواستم مسق راهجم ار ىتب ىعاش كن ازا تسا ترابع عحسم زينو ٠ فاكلا باب نم ميملا

 تسانارب رعش ىانب هكدروا ٌةيفاق رب مراهج دحاو ةيفاق رب عحس هس تناعرزا دعبو دنك
 ١ . تشذك طمسم تفل رد نآ ليصفتو عئانصلا عمم ىف اذك

 متو برع رد ربل روحم زا تسير مان ضورع لها حالطما رد (. عيرسلا )

 بابسا رحب نيردو راب ود ان مخي ا تالوعفم ٠ نلعفتسم + نلعفةسم ٠ رحب نبا لضاو

 ١[ ]ف وقومى وطمو ف عسل رمسل ىجسم ادهاو دوشيم تفك را عيرس سب دانوازا دنا رتشس

 ةسرعلا لئاسرلا ضعب ىفو ٠ يس ضورع ىف اذك دوشيم لمعتس» [؟] فوثكم ىوطمو

 ساوفاا نزخم ردو ءاروطشمو ايسددنم لمعتساو و كرد امان هلامعتسا زوج الو

 نا ىازجاو 1و نفسنا كيو ليبخ نيخ 5 دنا شش عدرمس ري فاحز هك هدروأ

 تالوعقم زا هنا و. تسا نلوعفم ..نتلغف م ناءافم .٠ نلعتفم:٠ دنا قتشنم نلعفتسم زا هك
 [*] + تسا تالعف نلعف ٠ نلعاف ٠ تالعاف ه دنا هدروا رب

 اًدكعو ةبراضملا باتكىف زودرلا عماج ىف اك عانملا ىه ماللا نوكسو رسكلاب ( ةعلسلا )
 سولفلاو ريناندلاو مهاردلا ريغ وهو اضيا نيعلا هل لاو ضرعلا هفداريو حارصلا ىف

 ىرزبال ىملس نامزا هلوقك كرحتملا همباس ناكساو نكاسلا هعبار طاقساب نالعاف نزو ىلع ]١[

 (هححصل) قارع ن١ فاقلا نوكسب * قارع .ىفالو ماشىف نؤارلا اهلثم
 اضغلا ثاذب مءر ىوهلا جاه هلوقك كرحتملا عباسلاو نكاسلا عبارلا طاقساب نلعاف نزو ىلع [؟]

 ذوخأم بارحخلا قرا لوح هل ىذلالوحلاو ةرحشاضفلاو عضوم اضغلاتاذ « لوحم محعتسم قلولخم

 (هححصلل) ةءيهبلاو رادلاك الصا مالكلا ىلع ردقبالام ,هعتسملاو قاخلا بوثلا نم

 قاثلا طاقسا نبحخلاو تالعاف تالوعفمو ناعتفم نلعفتسم ريصيف نك اسلا عاارلا طاقسا ىطلا [+]

 نيلعف نلعفتسم ريصيف ىطلاو نبخلا عج .لبخلاو ليعافم تالومفمو نلعافم نلعفتسم ريصيف نكااسلا

 تفرغ ام نالعاف ىادلاعمو نالوءفم الوعفم ريصيف كرحتملا عباسلا ناكسا فقولاو تالعف تالوعفمو
 دنولاباهذ لصااو تفرعام نلعاف ىطلاعمو نلوعفم تالومفم ريصيف كرحتملا عباسلا طاقسا فشكلاو
 ريصي اما ناعفتسم نا قالو ه نيعلا وكس ناعف تالوعفم ريصصيف تالوهو رخالازنم قورفملا

 راك ذب ملو هلق ىذلا كرحتملا نكساو عومحجملا دولا نكاس طاقساوهو عطقلااب ناوعفم

 ' (هححصلا) هلق اهف
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 ردجا نأرقلا نه هيفنو برعلا نم ناسهكلا هغلاب ناكامم عخيدسلا فنيكو ز>عم رعش الود
 هللا ىلص لاق دقو رعشلا فالخم تاوبنلا ىفانت ةن اهكلانال. رعشلا :ىن..نم ةح نوكي ناي

 اهتيحاص نطب تب رض ةأرصا نا هتصقو ) امومذم هلعجف ناهكلا محسك مدس سو هيلع

 ٍلاقف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا اهو ايلوا مصتتخاف ايم انينج تقلاف طاطسف دومعب

 لثمو لك االو برشالو لهتسا الو حاصال نه ىدنا اولاقف هود ةبراضلا ءايلوال مالسلاهيلع

 ( ةيادهلا حرش ةيافكلا ىف اذكه هودف اوموق ناهكلا جيس عجس مالسلاهيلعلاقف لطب همد

 عبتي عحسلا نال امحس هنوك ىضتشال هتروص ىلع هئيحم نال لطاب عحس هنا اوم وتامو لاق

 نآرقلا نم عجسلا ىنعم ىف وه امم قفتا ام كلذك سلو عحسلا ىدؤي ىذلا ظفللا هيف ىنءملا

 هب لخآ نم طودض٠ قي رطو ظوفحم جهنم عحسالو لاق ٠ ىنعملل اعزان هيف عقو ظفللا نال

 نزولا نع جرخ اذا ىعاسشلا نا 6 ةحاضفللا نع جورلا ىلا بسنو همالك ىف لبألا عقو

 دتمي اهضعب و عطاقملا ىنادتم اهضعب ةتوافتم ناقل ليصاوف زرت تناو اهم ناكاد زهدللا

 غحسلاىفاذهو ريثك مالك دعب لوالا نزولا كلذ ىف ةلصافلا درتو هناع هلوط فعاضتن ىتح
 ىف هسكعو عضوم ىف نوراه ىلع ىسوم ميد نم هوركذاهاماو ٠ دو الو ىضرم ريغ

 كلذو ادحاو ىنعم ىدؤت ةفلتخم ظافلاب ةدح اولا ةصقلا ةداعا وهو ىرخا ةدئافلف عضوه

 صصقلا نء ةريثك تدبعا اذهاو.ةغالللاو ةحاصفلا هب رهذت نىعص سما كلذ ناف ننفتا نم

 مهتنكما واو هلبثم ارركتمو ًادتبم نايتالا نع مهزوم ىلع كلذب اهذت ةتوافتم تاسّئرت ىلع

 لهو . ىلاتملا كلت ىلا ىدؤت مل ظافلايامع اوريع و ةصقلا كلتاودصقل ةضراعملا

 ٠ اعح- لصاوفلا ةيمست زاوج ىلا راصتن الاف بهذ هنا ىخاقلا نع حارفالا سو ع بحاص

 هباف طسلغ ةغالب لصاوفلاو بيع عحسلانا ىامرلا لوق ةحاصفلارس ىف ىجافخلا لاقو

 هب .دارا ناو هلثم لصاوفلاو ةغالب كلذف دوصقم ريغ وهو ىنملا عبّتبام عحسلاب دارا نا

 ىذلا نظا و لاق ء هلثه ٍلاصاوفلا و بيع كلذف فلكس دوصقم وهو هل ةعبات ىناعملا عقتام

 ّق مه6تبغر اعحس هفورح تلثاعام اومس ملو لءاوف نأ هلا ىفام لك ةيدسن ىلا م عو

 ضرغاا ادهو مهريغو ةنيكلان ء ىورملا مالكلا نم هريغب قلاللا فصوا نع نأ ,هلا هب زنك

 عطاقم ىف ةلثاته فورح عاح_سالا نارب ر>2ااو لاق « هانلقام ةقيقأاو | رق ةيمسستل |ىق

 ه اغوجسم هلكنأرقلا درو الهف دو# عجسلا نا 8 دنع ناك اذا ليق ناف لاق ٠ لصاوفلا

 اعودعدم هلك همالك نوكيآل مم حيصفلا ناكو مهف ع ىلعو برعلا غاب ل نو ,تا نا انلق

 عجسلا نسح ىف تكي سيخلا نبا لاقو ٠ اعودعسم هلك درب م تففلكتل ا تازاما نم هبؤ امل

 نسحا ىلا لاقتن الا ىذتش دق :ماةملانال جمالا ضع ىف ل هيف حدشالو هب نارقلا دورو

 برعل امالك نم حيصفلا ٍبيلاسا ىلع نآرقلا لزن امتأو قالطالا ىلع عجيدلا ب اعي فيكو هنم
 هن اال دحاو بواسا ىلع 'ىحب 5 اماو مهمالك ىف عادسالا دورو ان هيل لصاوفلا تدروف
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 ىلوالانم رضفا ةماثلا نوكتنا زو# ال ىحافحخلا لاقو امهلةيواسم 'ئى نا زوو لؤطا

 عوفرملا ةلباقم غاس اذهلو نوكسلاو فقواا ىلع:لصاوفلا و عادسالا ىنم 6 ةدئاف )
 هلوقو بصاو باذع هلوق عه بزال نيطنم مهانقلخانا ىلاعت هلوقك سكعلاب و رورجلاب
 ىف كلذ متيالو نئارقلا نيب جوازي نا عحسلا نم ضرغلانال ) زدق دق هلوقعف رمهنم ءام

 هناق تآ ام برقا امو تافام دعبا ام مهل وقك نوكسلا ىلع ءانبلاو فقولاب الا ةروص لك

 0 ناو نوتتكم تاءديطو حوف« تاف نم ءاتلا نال عجسلا تافل ةك را :تْرعاَو

 تادرفملا زايتخا طئارش عب را ىلا جاتحمي عجسللا ريثالا نبا لاق ( هدئاف ) ( لوطملا
 ةذحاو لك نوكو هسكع اال ىنعملل اعبات ظفألا نوك و حيصفلا فيلأتلا رايتخاَو ةحبصفلا
 ةإئاّتم اما لطاوفلا فؤرح ( هدئاف )[1] اليوطت ناكلالاو رخآ ىنعم ىلع ةلاد نيترقفلا نم
 لضاؤف هريغو نيدلارخف مامالا لاق نيدلا مون كلام ميحرلا نمحرلا لثم ةب راقتم وا سم 3

 زو له « هدئاف )ةب راقتملاو ةنئاتملا ف رصخشت لب نيمسقلا نيذه نع جر ال نآرقلا

 تنص 00 هلصانال عنملا ىلع روهماو فالخ هنف نا رقلاىف غجسلا لامعتسا

 زاحما ىف ناامرلا لاق ه م نذاآلا ورب يل مفدي هفصو زو# الو ىلاعت هنافص نم نأ رقلاو

 عحسلا ناب اوقرفو نمار 2 محس نأرقلا ىف لاش نا عانتما ىلا هي رعشالا بهذ نآرقلا

 2 روك قاما عبتت ىتلا ىهنصاوقلاو هيلع ىنءملا لاح مث هسفن ىف دصم ىذلاوه

 ركب ونا ئضاقلا كلذ ىلع هعبتو اس عحسلا و ةغالب لصاوفلا تناك كلذل و لاق اهسفن ىف

 ةرعاشالا ريغ نه ريثك بهذلاق ىرعشالا نسحلا ىباو مهلك انبات صن نع هلقنو ىنالقابلا

 سانجالا نم هناو مالكلا لضف هب نيدامم كلذ نا اومعزو نأرقلا ىف عحسلا تابئاىلا

 اولدتا ان ىوقاو لاق اه وحتو تافتلالاو سانخلاك ةحاصفلاو نابماا ىف لضافتلا ا عش ىتلا

 ىسومو نوراه عضوم ىف لبق عحسلا ناكمللو نوراغ نم لضفا ىسؤم .نا ىلع قاتلا هب

 سما قراشاذهو اولاق نوراهو ىسوم لبق نونلاو واولاب رخآ عضومىف لطاوفلا تناك املؤ

 رذدقلا نود ناك هيلا دودةمريغعقو اذاو هيلا ادوصقمالا باطلا ىف عشنا زوجال هنال رعشلا

 ءاحامو نعاشلا نم هدوجو قفتباك مخفملا نم هدو>و قف امم ردقلاكلذو ارعشهمسن ىذلا

 ىلع كلذىف سمالا اون و هيلا دوصقم ريغ هلكق فب نا حصيال ريثكوهف محلا نمنأرقلا ىف
 تعدحس ديردلان ا لاقو دحاو دح ىلع مالكلا ةالاوم وه ةغالا لهالاقف عجمدلا ىنعمديدحت

 الحاد ناكل اعجس نآرقلا ناكولو حبح ريغ اذهو ىذاقلا لاق امتوص تددر هانعم ةمامخا

 نازاخل زذي.م عحس وه لاق نا زاج واو زاجتالا كلذب عقب مل ذئيحو مهمالك بيلاسا ىف
 روصتلا هقلخمالو اهظادلاب ندلالا هدحتالو اهظاحلب نيعلا هكردن الىذلا شن دملا ىناصلا هلوقك ]١[

 6 الو هاحمو هسطالا ارا رفكلل رب ل نم ىلع ةولضلاو اهروركب روه دلا همريبالو اهزورع
 انك مسرلا ءافعو رثالا و نيبالو روهدلاروركو رودعلا رويم نيب قرفال ذا هافعو هلازا الا

 (هححصمل) لوطملا ىف
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 لي وطلا نم وهف اهب اع .داز امو ةرسشع ىلا ةثلث نم نوكيام هنمو رهطف كلايثو ريكذ كيرو

 سمح هرثكاو ةريشع ىتنث | ىلا ةريشع ىدحا نم هفيلأت نوكي ناب ريصقلانم برقيام هنمو
 ةرشع ىدحا ىلوالا ٍةيآآلاف ةي الا ةمحو أئم ناسن الا انقذا بلو ىلاعت هلوقك ةظفل ةرسشع
 لي وطلاو ناتملك هلقاو اريصق ناكام عجسلا نسحا ولاق ناقتالاىفو « ةرشع ثلث ةيناثلاؤ

 لوالاىندملاب عجسلانا ملعا ه ىهتنا رمقلا ةروس تأب اكطسوتم امهشبامو رشعلا ىلع داز ام

 مكلاموحن نزولاىف ناتلصافلا تفاتخبا نا فرطم برضا ةثلث عجسلا لوطملا ف ماسقا ةثلث
 عيمح ناكناف الاو انزو نافلتخم راوطالاو راقولاف اراوطا مكفلخ دقو اراقو هلل نوجرت ال:

 نيتنيرقلا ىدحاىف ام لباشامىا هلباشام لثم هرثكا وا ظافلالا نم نيتي رقلا ىدحا ىفام
 عبطي وهف وحن عيسصرتف ريخالا فرحلا ىلع قفاوتلا ىا ةيفقتلا و نزولاىف ىرخالا نم

 قفاوي ةيناثلا ةنيرقلا ىفام عيم هظعو رجاوزب عامسالا عرش و هظفل ساو عادسالا

 ىا الاو ةيناثلاةني رقلا نم ”ىش اهلباقب الف وه ةظفلاماو ةيفقتلاو نزولا ىف ىلوالا نه هلباقام

 كلذو ىزاوتملا وهف ىرخالانم هلباشام لثم اهرثكا وا نيتنب رقلا ىدحاىفام نكي مل ناؤ

 ةيفقتلاو نزولاىف نيفلتخم ىرخالا نم هلباشامو هرثك وا نيتنيرقلا ىدحا ىفام نوكب نا

 افرع تالسرملاو وحن: طقف نزولا ىف وا ةعوضوم باوك او ةعوفىم ررس اف و اعيمج

 دبس اخلا كله و تماصلاو قطانلا لصح اننلوقك طقف ةيفقتلا ىف وا افصع تافصاعلاف

 .كانظعا انا وحن ىزخالا نم لباقم نيني رتل ىدحا نم ةظ ريا ند
 هلثمو عحسلا نومي دبلا مسق للماوفلا عون ىف ناقتالا ىفو « رحن او كب رللصف ولا

 ناقفتتو نزولا ىف ناتاصافلا فاتت ناوهو فرطملا لوالا ٠ ماسقا ىلا لصاوفلا

 ىزاوتملا ىناثلاو ٠ اراوطا مكقلخ دقو اراقو هلل نوجرت ال مكلام وحن عحسلا فرح ىف

 ةيفقثلاو نزولا ىف ةيناثلا ىف امل الباقم ىلوالا ىف ام نكي ملو ةيفقتو انزو اقفتت نا وهو

 ةيفقتلا نود انزو اقفتت نا وهو نزاوتملا ثلاثلا و . ةعوضوم باوكا و ةعوفرم ررس وحن

 نوكيو ةيفشو انزو اقفتت نا وهو عصرملا عبارلاو ٠ ةثوثيم ىبارزو ةفوفصم قرامت ون

 راربالا ناو مهب اسح انيلع نا مث مه ايا انيلا نا وحن كيذك ةيناثلا ىف امل الباقم ىلوالا ىف ان

 ةيفقتلا نود نزولا ىف نواس نا وهو لثامتملا سماخلاو « محج ىنل راجفلاناو معن ىفل

 ىزاوتملا ىلا ةبسنلاب نزاوتماك عصرملا ىلا ةبسنلاب وهف ةيناثلاىف امل ةلباقم ىلوالا دارفا نوكتو

 اذكو نانزا وتم نللا فلو ناتكلا ميقّسملا طارصلا اهانيدهو نييتسملاباتكلا اهانيتا و وحن

 تواسنام عجسلا نسحا اولاق 0 ) ىهّتنا ريخالا فرأا ىف افلتخا وميقتسملاو نييتسملا

 ةيرقلاتلاطام نسحالاف هننارق واسم منا دعل مْ دوضنم حلطو دوضخردسىف و“ هنشارق

 مث هولغف هوذخ وحن ةثلاثلا ةنيرقلا وا يوغامو مكحاص لضام ىوه اذا مجالا ون ةيناثلا
 9 1 ةثلاثا!ىفو اليلق لوطلاف الاو ةاواسملا ةيناثلا ىف نسحالا ريثالا نبا لاق ه.هولص ميحبجلا
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 ةالا وه نع ةرابع ءوضولا ٠ مهاوقك عئارششلا ليوأتو تاذللا لاجعتسا ىلع ثحلاو
 .ةرابع ةول_صلاو . ةحم اوه ىذلا مامالا ةيبغ دنع نوذأملا نم ذخالاوه مميتلاو « مامالا

 هلهانم سيل نمىلا مهرارسانه رس ءاشفانع ةرابع مالّتحالاو ه٠ لوسرلا ىا قطانلا نع
 ٠ نيدلا نم هيلع مهام ةفرعع سفنلا ةيكزن ةوكزلاو . دهعلا ديدجت لسغلاو . هنم دصق ريغب
 « سانالا تاقملاو ٠ ىلع ةورملاو ٠ ىنآ اوه اةصلاو ٠ ىلع بالاو ٠ ىنلا ةسكلاو

 نادبالا ةحار ةنملاو . ةعبسلا ةمثالا ةالاوم امس تببلاب.فاوطلاو ٠ ةومدلا ةباجا ةيبلتلاو
 'مهنا لع ا ٠ مهمتافارخ نم كلذ ريغ ىلا فيلاكتلا ةلوا زع اهتقشم رانااو ٠ فيلاكتلا نع

 مم ابنال ليقو ٠ ليعامسانب دم ىلا مهب اسّنن ال ةيلعامسالاب كلذك ه ةيعبسلاب نوبقلي 5

 ناد_ هل لاش لحجر مهلؤا نال ةطمارةلابو . قداصلا رفعج نب للعامسال ةمامالا

 ةيكبابلاب و ٠ مرالاو تام رحلا مهتحابال ةيمرحلاب و . طساو ىرق ىدحا طمرقو . طمرق

 رمخا مهسبال ةرمملابو . نا رذ ا جورألا ىف ىزخلا كباب مهنم ةفئاط تعبتاذا
 نآرقلا نطابب مهلوقل ةينطابلاب و ٠ اريمح نيملسملا نم مهل نيفل لا مهتمستلوا كباب مايا ف
 كسمتملاوةغللا نم مولعملا هيهاظ ال هنطاب دوصقملاو نطاب و هاظ نارقلل اولاق هرهاظ نود

 .ىف اذك ءيها ظن لمعلا كرت ىلا دؤم هنطانو بانستك الا ىف ةقشملا بّدءم: .نهاظد

 : 'ء ٠ فقاوملا حرش

 قلطي دق وهو ةيظفللا تانسحملا نم عبدبلا| لها دنع ملا نوكسو حتفلاب ( عجسلا )
 ةرقفلا نم ةريخالا ةملكال ةقفاوم امن وك رابتعاب ةرقفلا نم ةريخ الا ةملكلا :سفن ىلع

 ,عجسلا اذه ىلعف رعشلا ىف ةيفاقلاك رثنلا ىف عحسلا ىكاكسلالاق رابتءالا اذهب و ٠ ىرخالا

 لوقلا ىا لوقلا اذهىلع عحسلا نهو ٠ [1] اضيا مظنلا ىف ىرجم لب ليقو ثلا صتخم

 ٠ ةامهملا داصلاباب نم نيعلا لصف ىف ”ىج و ه عي رصتلاب ىعسيام رثألاب صاصتخ الا مدعب

 روكذملا قفاوتلا ىلع قلطي دقو . ةمدعملا نيشلا باب نه ءارلالصف ىف *ىحي و ريطشتلابو

 فرح ىلع ثنا نم نيتلصافلا ؤط اون عحسلا لبق رابتعالا اذهب و ىردصملا ىنءملاوه ىذلا

 عجسملا مالكلا ىلع قلطي دقو ٠ لوطملا ىف اذك قفاوتلا ؤطاوتلاو رخ آلا ىف دحاو

 اهمامم ةرقفلا ىمست نازوحن و ريطشتلا ناس ىف لوطملا ىف لاق عجحسلا هيف ىذلا مالكلاىا

 .لاق لب وطو ريصق ىلا عحسلا ممهيسقت هيلع لدي اضياو هنزج مساب لكلل ةيمسآ ةعجس

 عمسنم ةعوجسملا لصاوفلا برقل نسحا ريصقلاو لي وطاماو ريصق اما عجسلالوطملا ىف

 رذاف َة رثدملاا ماب وحب نيظفل نم ناكام ريصقلا نس>او . ”ىذثنملا ةوق ىلع هتتالدلو عماسلا

 ناص ىا ىدنز هب ىرواو ىدمث هب ضافو ىدب هب ترئاو ىدشر هبب ىل<مامت ىلا لوق وحن [1]

 .دماس هلوقنم قبا.سلا تيلاىف رصن ىلا دومت هب ىف رئامضلاو بولطملاب رفظلانع ةرابع اذهو ىرواذ

 (هححصملل) دخلا نم رصن لحدق نا ملعال ىتناو تيدحام أرصن



 يرسم ةيعسلا عشنا ةمياشلا

 ظ ٠ ةلمهملا ءارلا لصف ىف ةروسلا ظفل ىف

 معامل رك نيد ساد( اطل ١

 ةعيس هب طيحم حاس نيس دنهملا دنع . ليغقتلا باب نم لوعفم مسا ةَغيَض ( عبسملا )
 لها دنعو ٠ عالضا ةعيسوذ وهو ماعلا مساب ىمستف ةيواستم نكت مل ناف ةيواستم عالضا

 ًاضيا ةعبس ىف ةعبس عب رم ئمسي و اريغص اعب سمع نيعب راو ةعست ىلع لمتشم قف و ريسكتلا
 ىف قسسدقو طمساا نم مدنق ىلع قلطي ءارعشلا دنعو ه ايلا ىئابسلا قفواب و

 ظ «٠ ءاطلال صف

 ةسمي رشلاب ءاقطنلا نإ اومعز ممن ال كلذب اوبقل ةعيسشلا ةالغ نم ةقرف ( ةيعبسلا )ل
 نيبو ءاقطنل ا عباس ىدهملا دمحو دمحو ىسعو ىمو.و مهارباو حونو مدا ةعبس لسرلا قل

 مهو ىدتش مم ةعبس نم رصعلك ىف د. الو هتعيرش نوممتي ةمثا ةعبس ءاقطنلا نه نينثا لك

 «اهل هب جنح و هيلع ىله# و مامالا كلذ نع ىدؤي هجو » هللا نع ىدؤ, ماما ه ىدتهع

 عفري وهو مهريكاعادف ٠ ةاعدلا مهو باوناو . ةجحللا نم معلا ذخأب ىا صعب ةدموذو

 ىف مماخ ديف رهاظلا لها نه نيبلاطلاىلع دومعلا ذخاي نوذا. عادو ٠ نينمؤملا تاحرد

 نكلو نيدلا ىف هتحرد تعفترا دق بلكمو » ةفرعملاو محلا باب مم حتي و مامال اهمذ

 ٠ ىعادلا ىلا بغرب و جتحم وهف سانلا ىلع جاحتحالا ىف لب ةوعدلا ىف هل نذؤي. مل

 لخدو دهعلاب نشا و نماو دهعلا ه لعذدخا ىذلا وهو ىعادلا عشب ىا هعش نمؤهو

 عوبسالا ماياو راحبلاو ضرالاو تاومسلاك انركذ ىذلا كاذ اولاق ٠ هيزحو مامالا ةمذ ىلا

 مهتوعد للصاو . روهتملا وه اك ةعبس اهنه لكا سما تاربدملا ىو ةرايسلا بك اوكلاو
 لب وأت مالسالا ةكوش دنع اوءار سوحملا نم ةفئاط معو ةيرايغلا نال عت ارسشلا لاطبا ىلع
 ميرو ٠ مالسالا ىف افالتخا كلذ بجويل مهفالسا دعاوق ىلا دوعت هوجو ىلع عئارشلا
 جاردةساو ةوعدلا ىف .مهماو حادقلا نومدم نت هللا دنع ليقو طمرق نادم كلذ ىف

 اوعنم اذلو ال ما ةوعدلل لباق وه له وعدملا ل> سرفت وه و قوذلا ٠ بتاح ماغطلا

 8 ملكتموا هيّقف هيف عضوم ىا جارس هذ تدب ىف ملكتلا اوعنمو اهل الباق سل نس هز

 ةعالخو دهز نم هعبطو هاوه هيلا ليم امي نبوعدملا نم دحا لك ةلاتساب سن اثلا مث

 حبقو اهنيز ةعالخلاىلا ليي ناكناو هضيقن حبقو هنيعف هنيز دهزلاىلا لمي ناك ناف
 ىوعد وهو سيل دتلا مث ه ةعي رشلا ناكرا ىف كيكشتلا مث ٠ هب سنالا هل لص ىتح اهضيقن

 امملسي تامدقم ديم وهو سيسأتلا مث ٠ هليم دادزب ىتح مهل ايندلاو نيدلارباكا ةقفاوم
 ىلا ةسنين امطلا وهو عشا مث ء لطالا نم هيلا هوعدب ام ىلا هل ةقئاس نوكتو وعدملا
 ةحانالا ف نوذخأاي ذئنحو ةشدلا تاداق:ءالانم خاسلا مث ةيندبلا لامجالا طاقسإل



 عال عيسلا ياس

 ئرعاش هكتسا نازا ترابع عجسم هكمتفك عئانصلا عمج بحاص هجنانج دنا هتفك عجسم
 ىلدا مراهج دحاو ةيفاق رب عجس هس تراعو نأ ديحو فنك ىؤابتم مسق راهجي ار ىتب

 ١ ..ديامرف ب ىتاج نمحرلا دبع انالوم هجانج تسا نارب رعش ىانس هكدرواس
 ا

 اهرازلك اهراخ ناز مثث رب هتفكش مد ه ٠ اهراخ مراد هنيس رد ون قشع راخ راخ زا
 أهزان نوح هزه نه زا منماد انا هدمأ كشا . متت هتك خل 0 متويشو ناذف سب زا

 اهراسخر نوخب هس ندر هدرا داو دص ه نمح رد و زك نكفناتس بناح ور

 اهراوند زا هدرك رب رس هراظن ىب وس ىه . ركن ار ربونصو ورس رذك ىرا غاب ىوس رك
 اهراب تاج هراح اخ دريم راكي ه٠ ىلإ تربغزا مد سم نو 26 لد ىداد وب

 هجئانج دوب هس رب هدايز هةكدوب اورو تسا قورعم هس عجس ماسقا هكتسا ىتسناد رتسي
 هكمدروأ ىلصا ةيفاق رب متشهو هدومت هيفاق كي رب ار مسق تفهو هتفك ىلبج عساولا دبع
 0 ل و قار يل عام + سقم تس هدد :نأر  نفش قاتم
 ٠ رتمثجو كشخ ماكاي هريس هدنكفا ناج نا نكي ةلو ل قل نبع متثك وا

 نوح شقشع زر ملاع ه سف نه مهشج دق هو ناحو نيدو ايمثد هربزو ريز غاز هدركا

 وا ىل هسرج نوج مشاب دنج ان ٠ سب تسوا لايخ ايش ء سر دابرو اسم وا ىل ه سفف

 نير نم ان ٠ نم لاو>ا نوح قشع رد ل ادام زك ه ه٠ سوه زا ناشورخ

 00 قف نون نوع تنقال , ميش نوح ىث ةذيد اب مدخ نوح اهل هك .١ مدش نودفم
 30 م نوح ل رم .مدش نوربيب دوخ تسدزو . مدش نوللا وذ تنحم

 كنسنوج لد زاوأ . وا كنت ناهد نوج لد هوا كنريث سب ز مراد . نآشيو> ىب ناهج

 ضراع زو ه وا كنخزا مك ىراز هوا كنجريز وج ىكان ءوا كنجو مشخو زان زو هوا
 فت مثجو ناج رد ء متو شيعو رمثو لصو رد ٠ نهرب, هديرد لك نوج ٠ وا كنراك

 *مجت رد ىدبدم زكره ٠ محو نيج مشو ىور.رد ه منو شون شعزجو لعل رد م. ملو

 مد وأ داي ىف ٠ نمش 5 نه نوح * محد ى الام وا نوح مهديد. ضاوخ نع

 شجر ةكسن زا « مربلد نأ قشاع اب م مركشن رد همج وأ ىف ه مربسأ شرهم هآر زج ه مرمشن

 « نسح نيدلا ىند شيب » مرسس رب. ماد تسا كاي * مرب رد هماج تسا كاج ٠ مرو> معو

 ( عئانصلا عمج نه ىهتنا ةديصق.ا رخا ىلا

 2: نيعلا لصف
 . ةرابع ىه لبقو :ةروسلا ظفل ىف اهتمست هجوم دقو ةحتافلا ةروس ىه ( ىتاثملا عبسلا )

  كولسلا لها دنعو. م نآ رقلا مسا ىه ليقو .لافنالا ىلا ةحتافلا نم ىهو روس عبش نع
 ءانعم تفرع ادق لاوظلا عبسلاو ٠ تاذللا فدك ىف اذك بوبحلا دخ ىلا: ىنالا عبسي راش



 52 دصتللا ظسنال  ةيمحملا

 دو.علا كلذ عقوم وه حطسلا كلذ ىلع هطوقس عضوم ناك رح عفترملا كلذ سأد نع
 «٠ باسحلا ةصالخ حرش ىف اذك.

 ردو تساند دك عر و ديراو سمن تغل رد نأَو طيبمتست زا تنا وتتم( طمسلا )

 عارصم رخاردو هيفاقو نزو رد دنشابق فتم هكدبوكىعءارصءود ىعاش هكتسنانج عئانص

 ةيفاق هاوخ تساءدرك ناو رعش ىاح هك درواس ىلصا ةفاقو نزو رد تسا قفتم هك ربخا

 ناري“ هدعن دهن ىطس ار دنج عيراصم نياو دشاين اب دشاب عاطم هفاق قفاوم ىلصا

 لوا طمسم ُةيفاق هكريخا عارصم رد ركم لوا طمس» ٌةِففاق ريغ دسيون ركيد تايبا راهش
 زا 5 نياو,دنك ماه .رعش طم نريمهو دهن ىطمس زي ار نياو تسا طرش نارد ندرإإ
 علم دوش مسق تفه ريدقت نيرب سب درادن تفاطل هد زا شيو تسين اور راهج
 قا ٠ رعش ٠ لوا طمش عبر لاثم ٠ رسشعمو عستمو نمثمو عبسمو سديسمو نس

 ء اركد ورتساوب ىاننعر دق ىو » رق رونم ونأ بوخ خد ىو . ركش عطب ون لعل بل

 + ناهجعرد نكت تاس ول. نلا نوخ نع 1 م هسا رهط 20 مطاع

 « ريبوخ همه ز تفاطلب ىا.ناةسوب.رد ون وج دي ورس ء ناهما رد ونا وج دباس هام

 فلاخم ىلصا ٌةيفاَق ىو رد هكركيد لاثم . تسا علطم ةفاق قفاوم ىلسا هيفا لاثم نيرد
 داب عمش وج لك خر تشك. دش هناخت وج غاب ناب ون ندم ز ٠ رعش ٠ تسا علطم ٌةيفاق

 دوخ نأ رب درك راب ىثوخ ّز لك ء دش هناسفا نتذك نونك لباب هشم . دش هناورت وج
 رساربم هلال زهك نوح ركل هلاز ءفك تساووش كيو راع تق » ١

 ٠ نمشزوج هدش داب مث نود هدش غاب ٠ فرط ىه زا كلف رب هدش نافرم“لا ء فد

 شش ورد هايد دلهع ىلع هس ار عارصم جاب ورد 4 طمسم ساق نيريصو

 ٠ سايقلا اذه ىلعو دننك ىطمس ار عارصم

 ار مس هسو دنك مسق راهج ارتس نس اذ ارمش دزن ( رصتخملا طمسملا )

 اع .مراوج مس ند ثني ريو ردو حالا فئيدر از دن هلك راي مسق ردو دروأ عجسم '

 مركز اش :مراذكت ون دبم]: مزاد هتك راسب مراك هنك دنج ره + ,رعش ٠ هلاثم دوواس ت تانك

 هقاي يدان كن اهذع مدرك هفايز هلم د مورك ةئك هج داون" ما 0

 اذك ٠ براي مركب ام سك مرادن ون زج نوج . سخ مزرين هكمربك سباو همه ز
 تدب لك ريبصت وه طيبستلا تاحالطصضالا ف كيرشلا ديسلا لاقو ) عئانصلا عماج ىف
 ةديمصقلا ئخضقنت نا ىلا عدارلا ىف ةيفاقلا ةاعارمم مه دحاو خمس ىلع اهنتاث ماسقا ةعلزا

 تيوح لامو ٠ الاملا هيلع تددش جاعو ٠ تددبس رفثو تدرو برحو 2700 ٠

 ار طمسم ناششك ىضعبو ) ٠ ةديصقلا رخآ ىلا الكولا ىفاخم ثيرق فيضو. تيمح. ليخو.
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 رحاب طقسم ٠ تافاضالا طاقسا . طوقةسلا ياسا

 اهنيناثو ٠ ضقانتالب اندوصقم متيف الصا'ىش عطق ىلا لاحلاى ىهتنت الف ارج مهو كاشىنا ىف

 نورك مهف الصا دوجوم ال ناب نومزاج مهنا نوعديو نودناسعي نيذلا مهو ةيدانعلا

 قئاقلاف هنودبو داقتعالا ةيعش اقطم سماللا نست ىف اهسشا 2 اهزيمو قئاقحلا توت

 .ءافتناب مزج مكنا مهلع دريو هالصا توت اهل سيلو' ءام ن امظلا هي بارسك مهدنع

 تاداقتءالل ةعبات ءايشالا قئاقح ناب نولئاق مهو ةيدنعلا !هثلاثو . مكمالك متضقاف ماكحالا

 ىا انداقتعا نع رظنلا عطق عم سمالا سفن ىف اهزيكو امتوث نوركش مهف سكعلا نود

 .مهكل ضعب نع اهضعب زيع ءاّشب مدعل ةرملا قئاقحلا تعفترا تاداقتعالا ىع رظلا عطق ول

 لك لوش نه دنع ةيداهتجالا لئاسملاك اهطسونو داقتعالا يعبي اهررشنو امون نولوش
 فئاوظلا هذه ىلا نويعشنتو بهذمو ةلحن مهل موق ةيلاطسفوسلا اذه ىلعف .بيصم دهتح

 طلاف لك لب بهذملا اذه نول, ءالقع موق ملاعلا ىف نوكي نا نكمي ال ليقو ٠ ثلثلا

 اطسفوسف طلغلل مسا اطساو ملعال مسا نيينانولا ةغاب افوس ناف هطلع عضوم ىف ئاطسفوس

 معلا بح هانعم فوسليفو ملعلل مسا افوسو بحملل مسا مهتغلب اليف نا م طلغلا لع ءانعم

 نايوسنم ىسلفلاو ىطسفسلاو ةفسلفلاو ةطسفسلا امهنم قةثاو ناظفللا ناذه برع مث

 لوالا فقوملا نم عبارلا دصرملا رخآ ىف فقاوملا حرش نم دافتسي اذكه امهلا
 هريغو « ١)

 'نامجنم دزنو [1]بختنملا ىف اك مك زا مامت ان حب ندانفا تفل زد فاقلاب ( طوقسلا )
 ءاطلا باب نم نيعلا لصف ىف عولطلا ظفل ىف ”ىحع م ىلزنه بورغ زا تسا ترابع

 ش « دننك قالطا عرض رب ارنا انطاو ه ةلمهملا

 تارذلا لك ىف تاذلا ةيدحا رابتعا وه ( تارابتعالا طاقساو تافاضالا طاقسا )
 هك * تاذلاب تيسا ةتقك وكن ىلوك نع # تدب * مهضعإ لاق م قيقحلا دنيحاوتلا وهو

 ٠ ةيفوصلا تاحالطصالا ىف اذك . تافاضالا طاقسا ديحوتلا

 .ىلعانف جراخ دومع عقوم ىلع قلطي نيسدنهملا دنع[#]فاقلارسكب ) رحملاب طقسم )
 .دومعلا عقوم وه ةقيقحلاب هنال ازاح اضيا عاش رالا ىلع قلاطي دقو . هيدعاق ىلع لكشلا

 .نوكي طخ تمس ىلع ملاعلا زكسم ىلا اعبط ةلئام لاقثالا نا ةيرجتلاب لع دق هنال روكذملا

 .طقسا ناف قفالل ىزاوملا حطسلا ىلع ادومع اضيا نوكي كلذو قفالا حطس ىلع ادومح

 'طقسلاو تقك حابصملا بحاصو تس ءاوس ىنعم نب رد هدامورت دنب وك طقس اردحجب نآو ]١[

 وهف اطوقس هما نطب نم دلولا طةس لاقن قلخلا نيبتسم وهو همامت لبق طقسي قنا وا ناك ارك ذ دلولا
 (هححصمل) ةغا ثيلثتلاو طقس

 (هحيدصل) دجسلا نزوىلع ىاقلارسكو نيسلا نوكسو ملا حتفب ىنعي ]١[
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 هيت هلو ىتلا قورعلاو ناطرمسلا فوج هيشب هطسو نال ةاكاشملل هب ىمس هلو>

 هنم ناطرسلا زجوملا ىفو ٠ هكسمي اب ناطرسلا ثيشتب م وضعااب ثبشتي وه اضياو هلجداب
 ىوادوسلا مرولا نا ةبالصلا نيبو هيب قرفااو ٠ حرقتم ريغ وه ام هنمو حرقتم وهام

 . الخادم ناك ناو. ااطرمس ىمس ءاضعالا ىف ةيشان لوصاراذ الوم وضعلا ىف الخادم ناك نا

 ننحلا مداع نوللا د. [1] ةسجا دراب ةبالصلا ىنارسقالا ىفو ٠ ةبالص ىم_سي مو ريغ
 ىلع ديازت, مث. نغصا وا ةزوللا لثم امرو ”ىدتيب ةسحلا ىف ةرارخلا ن٠ لقا هل ناطربسلاو

 لجراب ةميش رضخو رفدو:رمح قورع ةيلع رهظت ذخا اذاو ريدتسم هلكشو مايالا

 . ناطرسلا نم ه1 هنولو نا

 تامه ولا نم كرما سايقلا ىه نيطلملا دنع ةرتعك نيس اهدعو ءاقلا ( ةطسفسلا )
 ظفل ىف *ىجيو ايئاطسفوس اسايق ىمسي لوبقلا ةبجاولاب تاهثملا نم بكرملا سايقلا ليقو

 ةقرف ىلع ةئاط_سفوسلا ظفل قلطيو ٠ ةمحعملا نيغلا' باب ن٠ ءاطلا لصف ىف ةطلاغللا

 ظلغي ساو تاي اهضتن تانزورضلا:اولاق) اهريغو تانودنلاو تاينتسملا نورك
 رملا دنحم ىؤادوسلاو اسم ولولا دحب ىوارفصلاو نينئا دحاؤلا ئرب لوحالاك اريثك

 اكرحتم لحال ىر ةئفسلا ىلع تك ارلاو ارز ءازن ”ىك نع ديعلاضقيتلاو اراك
 ٠ الطاب ماو اقح فرعي مها ناب مزج الف ريثك اذكهو ايهاذ رمقلا ىرب ىشاملاو

 هلوق ةيقحم مز مهلكو ءالقعلا تاضارتعاو ءازأآلا فالتخا ايف ترثك دق تايمدبلاو

 عرف تايرظنلاو بذاك كلذو قداسص اذه ناب عطش فيكف هيفااخم لاوقا نالطبب ,مزيو
 اهداسفف رودلا وا ليسلستلا موزال اعفد تايرورضلا نم دافتست اما اهنال تايرورضلا

 ال ذئنيط ءارآلا ضقانتو ءالقعلا ىفالتخا هيف عقو دقو الا ىرظن نم ام اذهلو اهداسف
 مهضعبو ماهوا ءايشالا نا مهضءبلاق اذلفغ تقود بجوف ناببلل ناحجر الو نايعلاب قوثو
 (هي كاوحو ىئسنلا دئاقع حرش ىف اذكه تاكوكشم اهنا مهضعبو داقتعالل ةنبان اهنا

 هملعو ”ىث لك دوجو ىف فقونلاب نولئاقلا مهو ةيزداآللا اماوا . قرف ثلث ىلا بعشنتو

 بجوف .ىلقءا او ىسحلا كاخلا ىلا ةمهنلا قرطت تايمدبلا ىف نيحداقلا مالك نم رهظ اولاق

 ممالك مكمالك_متضقان دقف ةيضقلا هذه [*] متعطق دقأ مهل ليق. اذافن ء لكنا ىف فقوتلا

 اضن كاشو[ 4]كاش اناف اكش انديشب لب متهوت م ضقانتيف [مزامطق انديف ال اذهاتمالك اولاق

 ]١[ انضيا هنستخاو در هناب و هقرعتيل ةسم ىتا' هدأ ةسحن نم هسع ىدذلا عضومال مسا ةسجلا ْ

 هححصملا) ىنعملا يف .هلثم (
 ( هححصملل ) فقوتلا بوجوب و اعيجب نظنلاو تايسحلاو تايه. ديلا نالطب [' 2

 ( ةينعما ) :بوجسولاو نالطلا كلذ (0
 *( هححصل ) فقوتلا بوحوو روهالا كلت نالطب ىف [1
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 نيطاللتا نءو مهتطابو مهيهاظ ىف. ةءاعااو ةصاخلا ىلع ءاسالا نم ىهف ةرخ آلاو
 تادرف“اىف اك ريغ ال مهنطابىف ءايسالا ةثرو ءامملعلا نمو . معرهاظ ىف مهمه لك ىلع كولملاو

 رخآ ىف قئارلا رحبلا ىفو . دودجلا باك ىف انزلا دح ىف زومرلا عءاج ىف اذك اهريغو

 ماظتناو طاصللاو باد.آلآ ةياعرل عوضوملا نوناقلا اهناب ةبسايسلا تمسرو دودحلا بابك

 مهداشراب تالا حالصت-ا يه ةقلطملا ةسايسأأ نا هلصاح ام ءاقبلا ىلا تايلك ىفو ) .لاومالا

 ىهو مهطاوبو مهيهاوظ ىف ةءاعلاو ةصاخلا ىلع لح الاو ىلجاعلا ىف ىجنملا قيرطلا ىلا

 ٠ لاوحالا عني ىفو قاخلا عيمج ىف اهنال ٠ ةقلطم ةسايس ىمستو ءابنالا نم ن را

 نوكن امناف مهنايماو. نيطالبسلا نء اماو طيرغتو طارفا ريغ نم ةمللاك ىا ةقلطم اهنال وا
 . ةلءاعم حالصا نع ةرابع اهنال لجاعلا ىف ةيجنم الا نوكت الو مهرهاوظ ىف مهنم لك ىلع

 نذلا ءاماعلا نم اماو ةتدم ةسا.د ىمستو مهشاعم روما ىف مهمظنو مم ىف نسانلا ةماع

 مهحالاطا نال ةماعلا ىلغ نوكت ال ىا ريغال مهنطاوب ىف ةضاخلا ىلع اقح ءايبالا:ةثرو مه

 مهرهاوظ ىف ةماللا ىلع نوكتال اضياو اةرهاقلا ةنظادلاو ةرهاظلا ةكوشلا ىلع ىنم

 شاعاا ريدت نع اضيا لاش ٠اةيسفن ةساناس ىكدتو  رهقااو ريان ةظونم انضنا اهنال

 ةسايسلاو .( ةئلدن ةهسايس ىمستو ةفاقتسالاو لبملا نامل ةصوصخم ةعامج لاوحا حالصاب

 اهملع ةءيرسشلا نم ىهف رجافلا ملاظلا نه قحلا جرخت ةلداع ةسايس لوالا عونلا ه ناعون

 ةئاسلاو و ةودعتما.25 ةيعرشلا ةسانسلا ىف نسا فنضدقو اهلهج نم اهلهجو اهملع نه

 ةمكملاو كلملا ةسايسو ةسابسلا معو ةيسايسلاةمكحلاب ىمدستو ةيلمعلاةمكلا ماسقا نم ةيندملا

 هعوضومو اهلاو> او هيندملا تاعامجالاو تاسائ.لاو ةسايرلا عاواهنم م لكون ) ةمدملا

 ةلعو اهنم دحاو لكءاقنتسا هجو وأ ةيدرلاو ةلضافلا تاعاتحالاؤ اهماكحاو ةي'دملا بتارملا

 قاتلا نم دح| هنع ىنغةسإال لعلا اذهو هندملا ةرامتو ةيعرلا ماو هلاقتنا هجوو هلاوز

 ةيدرلا نء ةرجهلاو اكس. ةلضافلا ةندملا رايتخا هيلع بحبو عبطلاب ندم ناسنالا نال
 سا دنا نيتك و للا اذهب كلذ مب امئاو مهب عفذيو هتنيدم لها عفني فيك ىلع ناو

 ىنال ةاضاخ | ةنيدملا ءارآ باتكو معلا اذه تامهم ىلع لمتشي رد كسالاىلا سلاطاطسرال
 ( . دصاقلا داشرا ىف اًذك هننناوقل عماج ىنارافاا رصن

 ه7 ةلمهملا ءاطلا لصف 2+

 هتلصو اذا ىذلا.وهو جرب مساو ه[1] ناويخ مسا. ءارلاو .نيسلا حتش (.ناطرسلا )
 مرو وهن ىقاوخلا رحب ىف لاق ضرم ماو ٠ بونملا ىلا تلام ةصاخلا اهتكرحي سمسشلا
 ىتلا قوزعلا تءالم ىف وضعلا كلذ ىلا تبصنا ةقرتحم ةيوادوس داوم نم دلو« حرقتم

 ( هححصمل ) حاملا ىف اذك هظفل ىلع ,ءاتلاو: فلالاب .هعجو فورعم رحبلاتاناويحنم ]1١[
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 اهريغو نيغالداو نيرفاكلا عم ةلماعملا ىف نيملسملا ةّفرط ىلع عرمشلا ىف تيلغ 5 هش رطلا

 ريدقلا حتف ىفو ء زومرلا عماجو ىدنجرباا ىف اذك ةمذلا لعاو نيدئرملاو نانماتنملا ند

 ريا ةءافكلا ىفو 3 رافكلا ونغ ىف هَ رونأكا قيرطلا ىلع عرشلا فرع ىف :بلغ ارنا

 « ىزاغملا ىف مالسلا هيلع ىنلا ريسب صتخم عرشلا ىفو رومالا ىف ةّقلرطلا ىهو ةريس عمج

 -هاسلا ام داري دقو ٠ قيرطلا عطق ام دارب دقو ٠ ةريس عيمج ريسلا روشنملا فو

 تيمسو ملسو لع هللا ىلص هللا لوسو ةريسب اهنع هللا ىضر ركب ونا راس لاش تالماعملا ىف

 ,س ريسلا باتك انلوو ىف ام دوصقملا ناو وزغلا ىلا ريسلا اهروما لوا نال اريس ىزاغلا

 ,عرشلا ىف تبلغ اهنا برغملا ىف ركذو ءرافكلاو راصأالاو ةازغلا عم هنالماعمو مامالا

 , ىهتلا جحلا روما ىلع كسانملاك ا قلعتي امو ىزاغملا روما ىلع

 .:ةرهزلاو سمشلاو خخ رملاو ىرتشملاو لحزلا ةءيسلا نك اوكبلا ا( ةراسأل

 تفه ء رعش ء دحاو تيب ىف اهعنح مهضعبو ) اضيا تارايسسلاب ىح_-سو رمقلاو دراطعو '

 . ةرهزو ةراطغوا كيسان اع نو ماظن ناشيا ز هاك ءار ملاع تنسو 260

 ٠ ( ١ ل>زو ىرتشمو خخ صو سءش

 1 6 نيسلا لصف م

 ياا رشع سدس ىه هئهلا ع نيمحنملا دنع ةلدهملا 0 ةسداسلا (

 .ندش عقاو نيمدتم حالطدا ردو ناك نيفو مدر يوك شش ( سيردستلا )

 + نظنلا ظفل ىف رع نقتل ىف يكيط ةراتسازا مويس 0 هلا

 . حطس ني_سدنهملاو نيساحلا دنع « ليمفتلا باب نه لوءفملا مسا ةغبص 7 نست ( :

 , لها ذنعو ٠ عالضا ةتس.ىذب ىمسي ةيواستم 2 مل ناف ةيواستم عالضا ةتس هب طيح

 .قفولابو ةتس ىف ةّتس عبر ىمسيو اريغص اعبرم نيثلثو ةتس ىلع لمتشم قفو وه ريسكتلا
 . ةلمهملا ءاطلا لصف ىف ”ىج و طمسملا نم مسق ىلع قلطي ءارعشلا دنعو . اضيا ىمادستلا

 د مج لصف رد هحانح تحوزل لباقمو تسا تشاشه فدارص حتفاب ( ةسالسلا )

 ا ىادا رد 5 ىدحم ىناور ملغأ زد 5 ثنا ارعش دزاو دعا دهاو> مال باب

 .سايق نيربو 'تسا ماظن تسالس نباو عئانصلا عماج ىف اذك ظفل تهج زا دوبن ىكتفرك
 ٠ نحال م رثن تسالس

 ,مهاهنو محرما ئأ ةيغرلا ىلاولا ساس ردض» ةيناتحستلا ةاتنأو ربكلاب ( ةسايسلا )
 ايندلا ىف ىحنملا قيرطلا ىلا مهداشراب قلخلا حالصتسا ةسايسلاف هريغو سوماقلاىف ا
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 راكسالا ىوس ام قاولا كلذكو ةمرحلا نودب بدلا ىف هدوجول ةل»: سيل لوالا نكل

 لبق ناف ٠ ( ىدزيلا هللا دعل بيذهتلا حرش ىف اذكه را ىف ةمرحلا ةيدعل راكسالا نيعتف

 ناس هانعم نال كلذل ىنن لاطبالاو مكحلا كلذ ةيلعا ةلاص اهلك فاصوالا نا ضورفخلا

 مدعبو ىأرلا 'ىدان ىف هحولص لكلا حولصب دوصقللا اناق ٠ ضقانتف ضعبلا حولص مدع
 رصح وه ميسقتلاو رب سلاف ةلمجابو ء ضقانت الف ركفتلاو لمأتلا دعب همدع ضعبلا حولص
 ليس لماماو لادم اهو لاطا مث ىأرلا *ىداب ىف ةيلعلل ةلاصلا فاضوالا
 ةرودرال ةلع هم تدجو اش ربلا فاصوا نع تحب ةيودرلا ىف ربلا ىلع ةرذلا ساق ىف

 دنع كلذل حاصي ال توقلا وا مالا نكل لكلا وا توقلا وا مطلا الا ارنا ”ىداب قم

 ' مظعا نم توقلا امنه لصحب ىتلاو عطلا ايف دجوي ىتلا ءايشالا نال ) لبكلا نيعتف لمأت ا
 قالطالا اهلاثما ىف لييسلاف سوفنلا ةويح لئاسو و ناونحلا ءاَه بابسا اهنال عفانملا هوجو

 اهيف تالماعملا ةرثكو اها جايتحالا ةدشل ليصحتلا قئارط عسواب ةحابالاو هوجولا غاباب

 امو ىلات هلوقو رسعلا مكب ديري الو رسيلا مكب هللا ديري ىلاعت هلوقل اهف قيبضنلا نود

 نعلا ىلا امهاسرا نيح ذاعمو ىلا مالسلا هيلع هلوقو جرح نم نبدلا ىف مكياع لعج

 4 ةاوحو ةادهلا ىءاذكه نيستا للحم ةقسملا نيديحلا لوقلو اريصق الو ارسسن
 هده ىو دخا ملف تثحن لوّش نا كلذ ىف ىنكيو رصحلا ناي اهدحا ه ناماقم كانهو

 هيلع ىخ ال دجو ولذا هريغ مدع نط بلغي ام هنيدنو هتلادع نزال قدصيو فاصوالا .

 لطس نا لدتسملا ىلعو رخا افصو نيس نا ضرتعمال دج و ريغلا مدع لصالا نال وا

 كلذ ف قكيو فاضوألا ضب ةلغ لاطبا امهيناثو « ءاعدا ىذلا يصخلا تيما ةلاو هَل
 دوجوم فصولا اذه نوب مكحلا نا ناب وهو ءاءلالا لوالا ههوجوب كلذو .نظلا اضيا

 ايدرط يف و ا 8 هنافشاب مكحلا ىندال هلعألاب لقتسا ولف ةينالفلا ةروصلا قل

 كل ةبسنلاب وا رصقااو لوطلاب يحاك را اقلطم هوغلا 2 ام سنج نم ىال*

 ةبسانملا روهظ مدع ثلاثااو ٠ قّعاا ىف ةثونالاو ةروك ذلاب فالتخالك هنع ثوحبملا مكحلا

 ةيفطلاو . هتلادتل كلذ ىف قدصيو ةيسانم هل دجا ملف تثحب لوق نا لدتسلل ىكف

 ناب ارمصاح ناكناو لبق ال ارصاح نكي مل نا ديدرتلا نولوشو كلسملا اذهب نوكسم ال
 صنلا اذه ليلعت تدب ف دعل 0 عامجالاب اهمف 5323 8 ءامشالا 0 ريغ هيلع مدع ته

 امادع ام ىنأ ىلع عاما اذهف ةراكلا ؤا رغصلا اما ة.الوال ةلعلا نا ىلع مهعامحاك لبق

 زا هلحه٠ لاد لصف 2 ظفل رد شئاسو ع ىلحك مان نامحتام دز ( ريستلا م

 ٠ تقلل لشن ىاع تاب

 ىلا تلقت مْ ريسلا نم مسا ىه ةريسلااو ةريس - ىناثلا حقو لوالا كب ) ريسلا 0غ
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 نسا ريسلا '

 نادنح كلاس هك ت سأ ١ هللا ىلا ريس دشوك فوضت لهاؤ دزاد تباهت هللا ىلا ريس ء هللا ىف

 هللا قدا قادتاو لك ماع اوس تحاتش (رادحت نوع و دما فليب 0 لا

 تدحو لهاو . اهتنا ىن هللا ىف ريشو تسا تنامنو تيباغ از هللا ىلا ريس سب دش لاح

 بلا ية دوعو 5 نه 5 دنك رش“ قادتسز كللاثس دك تمل !؟دمللا ىلا "نيه كابول ١

 ىاققو انف لوصخح زم نئاو تنس ركبد.ىدوجو 'ىلاعت ىادخأ دودو 'زحو "تدنن نثيي

 ىادح نعانشاز( دع للام تنل ١ ةفوضل لعل طز هللا قطو 1120

 كلب :دانايس هلا ئادا ةصكتلو ٍلعو ىاسساو تاقس ماك 4 دك نس بد احلا
 كلاس تقلل | تدعو لخأ درو . دأب لامار رد مه دشاب هدنزانو دنا رد تاه ى

 شادن نضع ا.ثا هاوج قا > ماع ا ريس ىلا دنجت ركيد هللا ىلا ريس لوضخزا 4 :

 ادخل تمحح و كو هكدا زم هل اَنَخ درادن ناكما هللا ىف ريس دشن ىضتنو دلد هيو

 ىف دانسكسا تما تواقثم قدا انعم ساو ارك راد ناكما دش دوك“ ئضغلو نامل

 ىواضيبلا ةيشاح ىلع ىدج ةيشاح قو“ ىهشنا دياي نو هيه در نجلا نكي دشاب ىوق' نوح

 ءاثيم وهو هللا" ىلا رفس 4 نارفلم رفا نأ 1916 3مل نا ملعا ةحافلا ةروش ريسفل ىف

 « هاتنم هيلع رودعلاف ايهاثتم هللا ىوس ام ناك اذاو هللا ىوس ام ىلع رو.علا نع 3 ةنالا

 ن٠ قرت, دبعلا لازي ال ةيهانتم ريغ هلالجو هلامح توعن نال هان:ءريغ وهو هللا ىف رفسو
 بهاذملا حيضوت ردو ٠ لضافلا لاق اذك نيقيلا قع ةينيم لوا اذهو ضعب ىلا اهضعب .

 ريسو دنك عطق ىراكي قدص مدق دوجو ةيداب هكدوش ىهتنم ىتقو هللا ىلا ريس دروآ

 زا رهطم ىتاذ قلطم ىانف زا دعب ار هدب ىلاعت هناحيس وا هك داود ققحتم هاك نأ هللا ىق

 ىنئابر قالخاب قلختو ىملا فاسواب فاصتا ملا ود نادب ان ديامرف ىنازرا ناثدح شيآلا
 رهبات ىعبو اةلعا تاثا كلام نم وه يلا لهاو نيلودالا ديه ٠0

 وا طقف ميسةئاب وا طقف ريسأاب ةيمسّماف اضيا ديدرتلابو اضيا مسقتلابو اضيإ ميسقتلاو

 ءزا رك ذب لكلا نع ريبعت« نع ءافتكا اماو ءزلا مساب لكلا ةرمست اما طقف ديدزتلاب

 ةدوجوملا فاصصوالا رصح هلاب رسفبو كلذن ةامسم ةروس ديراو ملا تارق لوقت
 قيقحتلا دنعو قالا ةيلع تيثتل اهضءب ةدع لاطبا مْ ددع ىف ةللعال ةلا_صلا لضصالا ىف

 لصالا فاصوا الوا صدفتت نا هلصاحو ) لاطنالا ىلا ربسااو ميسقتلا ىلا عجار رصح لا

 لطبت مث كلذ ريغ وا كالوا ةؤفصلا هذه له هيف مكحلا ةلع ن ,اب ددرتو هيلع سقملا ىا

 دافت سف ةياءال نينو رقةسف دحاو فصو ىتد ىتح تافصلا كلت نم ةفد لك ةلع ايناث

 اذه نا اهنم دحاو نود لكلا نالطبو مكملا ةيلعل اهديدرتو ىلءالا فاضوا نما نا
 «بنعلا نم ذاختالا اما ٠ رّمحا ةمرح ةلع لاش م ةيقاإلا فاصوالا نود مكحال ةلعمفصولا
 هزاكسالا وا « صوصخلا را وا » صرصللا عطلا وا ه ضصوص#ل ا :نوالا زا + ناعبملا وا



 ريسأ | 3 ريسأا 0 ليعمل 3 ةيراوسالا ياسو

 ةروس اضرائمنت ق ةروشو .'لاتقلا م نامل ايف ءارودتو .لفذلا ووو 'ءةيناركلا

 ذوسلا مون ماض اهجو' ضيدتا ان أل ةضينملاو نمقلا ًاضنائمست تب اقا ةزوسو ٠" تاقشانلا

 كيودسي نقف سل ةلفاخلا ءرومؤم لا رفأا نسوزع ايضا سا ندارلا روسو ٠ ءؤخإلا

 رسكتدقو ءاخلا حتفب ةنحتمملاو ه ريضنلا ىب ةروس اًضيا ىمست رشحلا ةروسو . راهظلا ىلا

 ةنراودا ةزاوس اضيائمستن تملا ةزؤشو ةَدْوُؤْملا ةراوسو' م ناحتءالا ةراؤس' ضيا ىكست

 ةروتس اًضيا ىعدت ميرحتلا ةروسو « ىرصقلا ءاسنلا ةروس اضنا ىعسنت قالطااةروشسو

 .ةقاولاو ةعانملاو ةعناملاو كلملا ةروس اضنا :ىمسن' كرات ةروسو : مرحت مل ةرودو مرحتلا

 * تارصعملاو لؤاستلاو أبنا ىمست معو عئاؤلا ةروسو ء جراعملا ىكست .لأس ةروسو

 ةلدلا روسو هيلا ةروسلو ةمئقلا ةزوكشمو ”نانكلا لحخآ ةزودسإ قست 5, مل ةروسو ظ

 نسسأ قورفاطلاو لوعاملا رونو ٠ ندلا ةروش نحن تنارأ ةرومو . كاومسالا ةروضو

 ىعسل تبن ةروسو ه عددوتلا ةروس ىمست رصنلا ةروسو « ةداععلا ةروسو هشقشقملا

 نايمست سانلاو قلفلا ثزوسو « سامالا ةروس ىمست صالخالا ةروسو ه ددسملا ةروس

 ةروس ناتشقذةقملا حارضلا ىف 1 اذ5 نيعتقملاو ؤاولا ارتكب  نيذؤفلا

 22 ها ضالخالا ةروسو نورفاكلا

 ك1 | 1 15 ةناظتااوتفلو ىراوبسألا بامحا ةلدالا نم فرق( كيراؤسالا
 نال ةيلع ردا ناتالاو ةبدع لع وا همدعب ريخا ام ىلع رده ال هللا نا مهبأع اودازو
 حرش اد يال يخأ الاىلع ردق اهدح | ىلع ردق اذاف ءاوس ىلع نيدضلا ةحلاص دعلا ةردق

 ريف اوملا

 52 ةطرفملا ةظقبلا وه ءانطالا دنعو هظقيلا ةفغالا ىف ءاهلاو نيب مه( رجا! )

 لصف ىف اهركذ قيس دو ئزهسلاتادسلاو ناتفلانر مسلاو « ىعببطلا دخلا نع ةزواحتملا

 - هيناقوقلا جاما ءاثا

 1 نامو انهم ها داس 3 اوؤشملا ليقو ةدحولا ةلازنتكلاب ( وحلا )
 ةمرح ةلع لاش مك ةلءال قابلا نقتل ضعب ءاغلاو لصالا ىف فاصوالا رصح وه ميسقتلا
 قيرطلاب لع نوكيال زاكسالا ريغو ءاملا ريغو عومجلا بنعلا ءام هنوك وا راكسالا اما را
 « ىناح را ىف اذك ةلعلل زاكسالا نقيتف فصولا ةلع لاطنا دبش ىذلا

 لقت كاشالاب قطن ةدعيوا لهاو يومنا لهإ دنع ءالا نوكمو ميقا( ريسلا )
 ريسو هللا ىلإ ريس تسا عون ود ريس ةروآ م كولس ىنعم ناسب رد كولسلا عم رد نيينعم

 ديعلل نخآلا ةيرودقم عنم.ال نيؤرطلا دحاي ىلانعت هللا نم رابخالا وا ملعلا قاعتف 1١[

 ( هححصمل )



 2005 ةروسلا

 دحاو مسا ةروسلل نوكي دق هنا ملعاو ( تسا ششو تصشو دصتشو رازه شش ه تسا
 ةضاف . امنا نورنشعو فرت اهل .ةخئافلا اهنم م تكف نامما اهل نوكي دقو ريثك رهو

 اهمدقتل نآرقلا ماو باتكلا ماو . فحصملا ىف اب حتت هنال نا رقلا ةحتافو باتكلا
 ءاهمدقل ما ترك ةيارت لاش |ذإو هتمدش ىامتمااينال اهل اه اها سا

 « تايآ عبس امنوكل ىناثملا عبسلاو ء نأ رقلا ىف ىتلا ىناعملا ىلع اهلاّشال ميظملا نا رقلاو
 سكع نم مهنمو مهلع تمعنا نود ةدحاو ةبآ ةيمسنلا دع نم مهضعب نا الا قافنالاب
 ةولضلا تضرف نيح هكا تلال ابا حص نا نيتسم تازتا اهنال وا ةولصل! ىف ىنن مالو

 وهو ىناثملا نه اعيس كانتا دقاو ىلاعت هلوقل ةيكم امنا حص الاو ةلاقلا تلوح امل ةنسدملابو
 مون كلام هلوش ديعولاو دعولا ىلع تامتشا امنال وا ىللاعت هللا ىلع ءانثاا نم اهف املو ىكم

 ( هيشاوحو ىواضيبلا ىف اذكه نيرفاكلاو نيئمؤملا لاح ىلع تلمتشا اهنال وا نيدلا

 ىكت اهنال ةفاكلاوب تف اللا ئتكلاو . قئاعملا نم نا .ةلاىاع ةياواس)
 - روبااو ٠ نإ رقلإ لما اهنال نساسالاو ءابعاهرج نكي الو ةولسسلا فا |

 لول. ةفاشلاو . ءافشلاو «ةقرلاؤ  ىلوالا دما ةروسو . ركشلاةروسوءدخلا

 ةولصلا فقوتا ةولضلا ةروسو ء ءاد لكل ءافش باتكلا ةخئاف مالسلاو ةولصلا هيلع ىتلا
 ةروسو ءاندخا هلوق هيلع اهلا شالءاعدلا روسو ءاضنا ةولصلا ايناينا نم نإ 00 |

 كلوقىفهيلع اهلاتثال ضيوفتلا ةروسو هةاحانملا ةروسو هةلئسملا ماءآةروسو «كلذالاؤسلا

 نارمعلا امءوءدالعا ”ىش لك مانسو نا رقلا مانس ىحست ةرقبلا ةزوس اهنهو ٠ نيعّتسن كانا

 دوقعلا اضيا ىهست ةدئاملاو ٠ نيوارهزلا ةرقنلاو اهتمست ملسم حي ىو ةبيط ىحست

 .« ردي ةروني اضنا ىمست لافنالاو + باذعلا ةكئالم نم اهحاص ذقنت امأل ةذقنااو

 «باذع'ا ةووتسو :ةحضافلاو هللا بان دقل اهف:ىلاعت هلوقل-ةبوتلا: انضبا ىحست ةدارو

 توحلاو:٠ نكرشلا ىو اع ترق اهنال ةارقتلاو!ءقافنا نم ةثويلا ىإ 4 00
 ١ ةدرشملاو ةملكتملاو ةءوزخلاو « نيقفانملا رارسسا نع ربعت اهنال ةربعملاو ٠ ةدحوملا حّشب

 ةروسو ناحبس ةروس اضنا ىمست ءارسالاو « علا ةروس اًضيا ىمست لحنلاو . ةمدمدملاو

 اهراق نيب لوح اهنإل ةلئاطلاو .بنهكلا باح ةروساسإا سآت بفنهكل او 0
 لعلاو . ةعماخلا ةروس اضنا ئمست ءارعش'او ٠ ملكلا ةروس اضيا ىمست هطو.ء رانلا نيبو

 اضيا ىمست رطافلاو ٠ عجاضملا ةروس اضيا ىمست ةدحسلاو ٠ ناملس ةروس اضإا ىمست

 ايندلا ريخم هبحاص معت اهمنال ةءعملاو ٠ نا رقلا بلق اضيا ىمست سيو ٠ ةكتالملا ةروس
 ةروسو ٠ ةجاح لك هل ىضقتو ءوس لك اهحاص نععفدت اهمال ةيضاقلا ةعفادملاو ٠ هرج الاب

 « نهؤااو ليوطلا ةروس اضيا ىمست رفاغلا ةروسو ٠» فرغلا ةروس اضإا ىمست سمزلا

 اضيا ىمت ةيئالا ةرودسو .« حياصملا روسو ةدحسلا اضيا ىحس تلصف ةرودو



 ةروسلا .ش ا

 اااب لل نب تأ لويصفلا كلل كلذ مس رويسلا رابصق نع نآثملا ىلو ام لصفملاو

 عازت الب سانلا ةروس هرخآ و اضيا مكحللاب ىمسي اذهلو هنم خوسنملا ةلقل ليقو ٠ ةلمسبلاب

 ىلقو ٠ تانفاصاا لبقو ٠ ةيثاللا لبقو ه لاّدَقلا لبقو ٠ تارححلا ليقف ٠ هلوا ىف فلتخاو

 ليقو . حبس لبقو .,ناسنالا لبقو ٠ نةحرلا لبقو ه حتفلا لبقو ء كرابت ليقو ٠ فصلا

 لصف.ملل نا معا ٠ ريخالا عيسلا نا رقلا نه كصفملا ةنادرفم ىف بغارلا ةرابعو . ىحضلا

 هراصقو ىحضذلا ىلا اهنم هطاسواو مع ىلا هلاوطو نعم نا لاق اراصقو اطاسواو الاوط

 ' لصفملا زومرلا عماح ىفو ه ناقتالا ىف اذك هيف لبق ام برقا اذهو نأ رقلا رخآ ىلا اهم

 ٠ حافلا نم ليقو ه محلا نم ليقو ٠ ق نم لبقو ٠ تارحملا نه هلاوطو ريخالا عبسلا

 نكي ةروس ىلا جوربلا نهو لاوط جوربلا ىلا دمحم ةروس نم نورثك الا لاق ةينملا قو

 « راصق رخ آلا ىلا دلبلا نه ليقو رخآلا ىلا نكي مل نم ىا اهنمو طاسوا .دلبلا ىلا لبقو

 رخآلا ىلا حرمشن ملا مث ىحضلاو ىلا ريوكتلا مث سبع ىلا تارجحلا نم ةياهنلا ىفو

 نيتاسو نئدايم نا رقلا ىف فل_سلا ضعب لاق ءارقلا لامح ىفو . ناشالا ىف لاق . ىهتنا

 هريصاقمو رلاب حتتفا ام هنيناسو ملاب حناقا ام هيد ابق ضايرو جِسايدو شْنارعو ريصاقمو

 نيساوطلاو اولاقو لصفملا هضايرو مح لآ هحايدو تاحبسملا هكئارعو تادماحلا
 جاد مي.اوحلا لاق دوعسم نبا نع احلا جرخاو ٠ ميماوحلاو مح لا وا ميساوطلاو

 عرقت امال اع تيمس اهب ذوعتي ىتلا تاب لا نا رقلا عراوقو ىواخساا لاق ٠ نآ رقلا

 ثيدح نم دمحا دنمم ىفو . اهو4و نيتذوعملاو ىسركلا ةب اك هءمقتو هعقدتاو ناطيلل

 رودس ددع « ةدئاف ) ةياآلا ادلو َذَح م ىذلا هَل دا زعلا ةبآ اطوفسم سنا نب ذاعم
 تالضعم نم ى الا ددعتو ناّعالا ىف لاقو ) هن دّدعي نم عامجاب رسثع ةعبراو ةئام نا ىقلا

 هنمو مالكلا مام ىلا نيم ام هنمو علقت اع هلو اريصقو البنوط هنانآ نم ,ناف نا ر ملا

 سو هيلع هللا ىلص ىنلا نا ىلا ددع ف فلسلا فالّتخا سىبس ل 2

 دئنح عماسلا باسحتق مامتا للدو اهلحم مع اذاذ مقوتا ىلا سؤؤر ىلع فش ناك

 تسو ةثاممو نأ ق0 ةطدس نا رقلا ىأ عيمج لاق سا.ع نبا نعو ء.ةلصاف تسنل اها

 فرح فلا نورشعو ةثالثو فرح فلا ةئامثالث نارقلا فورح عدمجو ةبآ ةرسشع
 فالا ةّتس نا رقلا تابا ددع نا ىلع اوعمجا ىلقو ء افرح نوعسو دحاو فرح ةئاّتمو

 تايآ عبراو ةيآ انئامو لاق نم مهنهو دز مل نم مهْنف كلذ ىلع داز ايف اوفلتخا مث ةبآ
 ٠ نوثلثو تس ليقو نورشعو سمحو لبقو ةريشع عستو ليقو ةرسششع عبراو ليقو
 نف نا رقلا ىآ ددع ةلا جرد ددع اعوفرمم اهنع هللا ىذر ةشئاع نع تدلل بعشلا ىفو
 نايمرد روهشم اما ) ٠ ناقتالا نم ىهتنا ةجرد هقرف سلف نا رقلا لها نم ةنلا لخد

 شكلد از ناح هك نأ رق ا م تدب ٠ تسا روهشمه رعد رد هل تسا ناه ءارقو 0
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 7 ١ 5 هر اونا

 وا ةلك اما ضو ةروصخو ةزوسم ىندل رولا ىلع ةلمسلملا هضقلاو # نازيملا عيدن ف

 ظفلو ةروصحلا ظفا ىق ةلفملا ءانللا ناب نم ماللاو ءارلا لسق ق قيس دقو ةيئزج

 ء ةيلخلا

 ثلث اهلقاو ةعاجو ةحماف وذ ىآ ىلع لمتشي نأ رق ضعب عرشلا ىف مشلإب ( ةروسلا )

 ةدوسسلا كد عما اينتلو واوا نكس مضلاب روسلاو ٠ ىريعجلا لاق اذك تانآا

 ىلص ىلا نم فاقوتب صاخ ماي ة ةامملا نا رقلا ْن* ةفاطلا ىا امفوون ةمحرتملا ةقئاطلا

 ةرودسلا لقو 9 ران الاو ثيداحالا نم فيقوتلاب روسلا ءاهسا تدب دقو سو هيلع هللا

 ليلدب هريغ وا ناك اا رق عراشلا نم امالسعا هرخا و هلوا نيبم لزنم مالك نم ضعب

 زمجحالو نعيم ةروسلا وق | لاق ( عولتلا ىف اذكع لالا ةّروِسو رويزلا ةروس لاش ام

 ءانالا ىف بارسشلا نم قالا دعو رؤسلا نم تلضفا ىا تداسا نم ايلطع ل زمع نف

 مهنمو ٠ ازمه لهسو مدقتملا ىنءملا نم اهلعج اهزمه مل نمو نا رقلا نم ةنطق انك

 اهتطظاحال ةنيدملا روسنه ليقو ٠ ةلزنم دعب ةلزنم ىا هنم ةعطقلا ىآ ءانيلا ةروسب اهمش نم

 اهعاشرال لقو ه فعانلا هتضاخال ناوسملا هوت روسلا تالا عامجاك اهعامجاو اناا

 ىندع روستلا نم ضعب ىلع اهضعب تيكرتل لبقو «[] ةعيفرلا ةلزئملا ةروسلاو هللا مالك اهنآل

 بحاس اهزم مل نمنو نامالإ ىف اذك بارحلا اورو اذا هنيو ككاو ٠
 ةلامكلا ةيتاذلا روصلا نع ةرانع ةفوصلا دنع ةروسلاو ٠ فوجا اهلعج ثيح حارضلا

 3 رقلا مسق 6 ةدئاف ) باتكلا مإ باىف لماكلا نانالا ىف اذك لايكلا تال ىهو

 عقسالانب ةلئاو ثيددح نم هريغو دمحأ جرخا مسا هم مدق لكل لعجو ماسقا ةعرا ىلا

 ناكم تيطعاو لاوطلا عيسلا ةيروتلا ناكم تبطعءا لاق م هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا

 'لاوطلا عيسلا ةعامح تلاق م. لضفملاب تلضفو ىناثملا للحتالا ناكم تيطعاو نيملا رونزلا

 لاق سانع نبا نع اهريغو ىلاسنلاو اا جرخا نكل ةءارب (نهرحاو ةرقلا اهلوا

 ئوارلا لاق فارمنالاو ماعنالاو ةدئاملاو ءاسسلاو نازمح لآ و ةرقبلا لاوطلا عبسلا
 ريبج نب ديعسو دهاجم نم هريغو متاح ىبا دنع ةحيحص ةياور ىفو ٠ اهتيسنف ةعباسلا د

 لك نذل كلذ جيمس ايلو اه نرلاو . فجل كالا دبع ةياور ىفو سنوب اهنا

 اهدعب تناك ىا اهل امال نيئملا ىلو ام ىاثملاو ٠ ارزاق وا با هئام ىلع ديزت امنم ةروس

 اينآلا يآ ةثام نق لقا اهعا ىتاا روسلا ىف ءارقلا لاقو ٠ كتارا ايل نوثملاو ناوثاهل ىهف

 « ةحتافلا"ىلعو هلك نأ رقلا ىلع ينا-لا قاطأ دقو هنوئملاو لاوطلا ىثتتامم رك أ ىَت

 نم ةرو_س لكف * بذيذتب اهنود كلم لك ىرت « ةروس كاطعا هللا نا نت ا ( لاق ) 1

 نا ىلا .رخآ لزن.و ىرخا ةجرد ىلا امن. ”ئرافلا مفترب لاع لزنمو ةعيفر ةجرد ةلزنع نآ رقلا
 ('هححصمل نارملا راب
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 هنداهاشم ىف .اريحتم باغ ثيحب سمالا نم هيف .امع هلعذاف ةأجف هن ىلع لخد. بوبخم ملاعلا
 | زيرعلا داع هلاصوو هلاسقلب نتأتاو .هلامعو .هتساحم ىلا. رظنلا رزكاملف زييلاو لقعلا نع
 وهاب دال, رت ناو هيلع اروي بيير لامن كلاو ءارحتلاو-نيهدلا لانو ريمتاو
 ؟؟عجلا وو يناثلا وحصلا مسيو هدب وو ”ىشب لاو>الا نم سيل ةسضخم ةقرفت
 عجبا ىلع هلاهبشال. ركسلا نه نعا نوكيو اماقم ريبصي لاح وهو وخلا دعب وحصلاو

 ضنض- لؤالا ودصلاف ٠ عمطاو ركسلا مث ىلع زويعلا دعب.الا لانن ال هنوكلو ةقرفتلاو
 و>ضلاو . ثدحلا وح هتدافال نيكلاسلا جارعم. ركسلاو ثدحلا تايئا هتدافال ناصقنلا
 لاجةدهاش.» ةحيتن هبال ثدحلا وح ركسلا ةدافاؤ مدقلا تارثا. هتدافال لامكلا جوا ىتاثلا

 حولت لب ةيادبلا ىف مودال دوومشلا لاج.نااالا ثدحلا ةملظ ليزي مدقلا رونو مدقلا

 دوعيو ةران' لوزب لب ةياكلاب راي_سلا دوجو ةملظ هروب ليزي الف قراوبلاك اعيرس .ىنلو

 هه ىميمتتوا هل حاملا |ركسلا عا كدفنل ترث ل الا اودصلا نما ئاسا ا ةدوينفا عرش
 ةلاطا هذه ىمستو مدقلا تابثاو ثدحلا وح .ماد ةدعاسشملا لاج رقتسا اذاف انيولت ةلاحلا

 نوكيو .ىرخا دقفبو ةراثأ دج لب هنادجو مودي ال ركسلا بحاصو نادجوأا ماودل انيكمت
 كلاسلاو لوالا وحصلا راثم وه ىذلا دوجولا.هنبولت طانمو نيولتلا فرصت تحن اروسأف
 راحص ىناثلا ودصلا ىلا .صلخ اذاف لوالا ودصلا نع ضلخي ملام ركنسلا نع ىنغتس.ال

 لاح ةدهاشم ن٠ رهظب .ىذلا وه ىناثلا وحصلا ىف لئاذلا ركللا نا معا“ ركبلا نع اننغ

 ىذلا وه ىناثلا ودصلا ىف عقاولا ركسلاو هذه الا دوهشاا لاح نم رقت_ست الو تافصلا

 ناصح ال ةهناف تاذلا دوش, لاح رارقةثسا مديعأ لوز الف تاذلا لاح ةدهاشم نم رهاغي

 اسهنع ةرابع تقو هللا عم ىل مالبدللا هيلع هلوقك ةريسسي .تاللالا ايندلا ىف اهنم دحال
 دومحلا ماقملاو هذهإ ىه اهلهال ةرخآ آلا ىف:ةدودوملا ةيؤرلاو ةرخآ آلا اهرارقتسا-نطومو

 « ةيضرافلا ةديصقلا حرش ىف اذك اهنع ةراع هلعل

 ادذك بويغلاو نارلمالا ملا ىف مهل“ هتنداحو نيفراملل قحلا بانطخ .( ةصاسملا )
 ظ  .ىلاجرحلا ىف
 ةقدتدم سؤراا ةميظع راك ليل ان ءابطالا دنع ىهو ميلا رسكب رامبم عج ( ريمأسملا )
 ٠ ٠ ىهاولا ر< ىف اذك لوصالا

 اياضقلاىف دارفالا ةيك نع لادلا ظفللا وه نييقطنملا ددع واولا ناوكذماو مضلاب ) روسلا )

  قمو اههمو الك ظفلك ةيطربشلا اياضقلا,ىف عاضوالا ةيك ىلعو ضعءبو لك ظفاك ةيلما
 ' مومعل اعوضوم.ةغللا بس ناكن او امهم ظفاو.٠ ىتم سلو امهه سلو اسك سلو

 هب حرض ةلدتملا ةاكلا ةيطرمتلا ريوس هولعجف .عاضوالا مو. ىلا هولقن منكل دارفالا
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 فل لكلا

 روتفو طاشنلاو برطلا عم ناسنالل ضرعت ةلفغ ركسلا لبق ه ةحيبقلاو ةنسحلا رو..الا

 ٠ محوماسفملاو تورش ملاو لوك اما نم ايجي اه ئرشام ةلغ الو ضرخ ريغ نم ءاستفالا

 ىفو ٠ لقعلا هب لوزب ىنعم وه لبقو م هليزي نا ريغ نم لقماا ىلع باغي روتف.وه لبقو,

 عنميف هل ةيجوملا بايسالا ضعب ةرشابم لقعلا ىلع باغي رورس وه لبق ريبكلا فشكلا.
 باطخلا الها ناركسلا ىتب اذهلو هليزي نا ريغ نم هلقع بجومي لمعلا نع ناسنالا
 لجرلاالو اريثكالو الباق اقلطم لقعي ال ىذلا وه ناركسلا حر ةفينخ وبا لاقو ء ىهتنا»

 باو ىف ”قثا لع زقتلسم الو. ةلزع ءدجا طلتخيو ئذيب ىذلاوح اهللو هن
 ةفيح ونا لاق ناخيضاق ىوانتف ىفو ٠ ةيادهلا ىف اك عاشملا ينك ١ لام هلاو تاطخو

 ظاتخا اذا: ءاحابس لاقواةاوملا نم :كخرلا الوءاهنلا نم. نطرالا فرطلاال نع
 ىذلا وه حار فسوب ىلا نع .طقالملا فو ٠ ىوتفلا هيلعو ناركسس وهف نايذهلاب همالك

 اما فالتخالا اذه لوقا ) ىدنجربلا ىف اذك نورفاكلا اما اب لق ءرشي نا عيطتسي ال
 وه امنا ركسلا دح ىف مظءالا مامالا لاق ام ىنعي نجا ريغ ىف ركشلاب دحلا بويسو ىف را

 بوجو ىف اماو امهلوق لثم هلوقف ةمر1ا دح ىف اما را ريغ ركسملاب هيلع دخلا بوجو ىف

 لاق م ةرطش ولو خا نم لياقاا برش دحلا بج لب ركبلا طرتشإ الف راب دخلا

 وا .رخخلا رب ذخا نف ةرطق ولو را برمشب اطوس نونامث برسشلا دح ةياقولا حرش ىف
 حر ةفينح ىلا دنع ركسسلا نا ملعا . ايحاص دح هلوق ىلا ذيبني لقعلا لئاز ناركس.
 نه ضرالا ىتح.اًبيش فرعي ال نا وه را نيغ ىه .ىلا ةيرشالا برش دا بوحو.ىف

 هبلاو دحلاو ةمرلا بوجوىف ىا اقتلطم وذم نا اهدنعو وذم نا ةهرخلا قح ىفو ءامساا

 ةءالخ اذه: هفارطاو هتكرطو هيفم ف ءرا ىهظي نأ ىئاشلا دعو م كاملا 500
 لاح ةدهاششم ىف: ب حلا ريس قحلي نئهد ةفوسصلا دنع نكسلاو ٠ (ةياقولا حرش ىفام

 بونحلا لامح ىلا تبذمنا ال لقعلا ضوج نه ىتلا ناسنالا ةيناحور نال ةا بوما
 ةزهو طاشنو حرف نطابلاب لاو نيوسحملا نع سلا لهذو سفما نع لقعا! عاعش دعب

 دوهثىف هراغن ريحتل ناجيهو هلو و شهد رسلا باصاو ةقرفتلا ملع نع هدعابتل طاسناو

 الا ةروك ذملاب فإصوالا ىف نهاظشلا ركسلا اهتكراممل اركس.ةللا هع دلو ل

 نايشع هاظلا كسلا قو دولا روت ةلغ ىوتملا ركبلا و لقبلا رو ناتسال سا ١ ١
 بكاوكلا رون راتتساك للاغلا رولاب رتتسي كلذك ةملظلاب رتتسي 5 رونلا نال ةعببطلا ةملظ

 ثاراظنلا ىفو رك ىلوألا ةزظنلا ىف لاما نوت ةمدص نال ةأقع اننقو ح نيشلا رول ا
 ةدهاشملالاح لزان رقت-١ اذا ىتح سنملا لوصوب :سنالا لوصحخل جب ردنلا ىلع لقت اهددب

 رهظو لقعلاو سفنلا ملاع ىلا لقعلا عاعش داع هلصا ىلا دوجولا ءازجا نم ءزج لك لزنو

 اذه ىف هريظن اوك ةلاطا هذه ىهدتو تاسوس#للاو تالوقعملا نم تاقرفنملا نيب زييغلا



 دلل نقلا داوارسلا نات آلا رث [رمم فين

 « ناوكألا نطاؤب ىه ىتلا ةملالا ءامئالا نه ( ان الا ربارس )

 .ةواضلا هيلع“ هلو 'ةراشالا:هبلاو ماتلا لوصولا دنع قحلا ىف كلاسلا قاحما ( رارسلا )
 نه ىريغ مهفرعي ال ىلابق تحن كتلواو ىلاعت هلوقو ثيدلا تقو هللا عم ىل مالسلاو

 نيدلا لامكل ةيففوصلا تاجالطتصالا نم اهلك انهه ىلا ”ىث لكل صتخام وه رسلا هلوق

 ٠ ىدنقرمسلا ىشاكلا قازرلا دبع مئاتغلا ىلا

 :ةداوصخلا ةفاسملا دضق.ةميرعتلاىفو ديدملا جورخلا ةغللاف ءافلاو نيسلا حتمي (: رفسلا )
 ىندا اذهو .طسو ريب اهلايلو مانا ةثلث ةفاسم ىه ةصوصخلا ةفاسملاو ه ىنامركلا ىف اذك

 ارفاسم صخشلا نوك ىف ىنكي ال دصقلا د رجم نا ىن# الو اهرثك ال دج الو رفسلا ةدم

 رفاسملاف ةفاسملا كلت.ريس دصق ىلع نطولا تانارمت نع جورلا هنا حيولتلا ىف لاق اذلو

 مانأ ةثلث هفاسم ادصاق هدحو هروس نع ىا 5 هدلب تو نم جرخو قراف نم

 مزحلا لبس ىلع نوكي ناب اعرش ةريتعملا ةدارالا وه دصقلاب دوصق.او . طسو ريسب اهلالو

 .كلفلاو لجازلاو لوعا لبالا زابس ام كلذو ةعربسلاو ءوطبلا نب ىنثملا طسولا ريسلاو

 .تاحالطصالا ىفو ) ٠ زومرلا عماج ىف اذكه لبحلا ىف لبجلاب قيلي امو حبرلا تلدتعا اذا
 وه لوالا ٠ ةعبرا رافسالاو ههل فدارم ريسلاو قحلا ىلاىلقلا هجونت وذ رفسلا ةفوصلا

 :ًاديمو بلقلا ما ةياما وهو نيملا قفالا ىلا لوصولا ىلا سفنلا لزانم نم هللا ىلا ريسلا

 قفالا ىلا هتامماب ققحتلاو هتافصب فاصتالاب هللا ىف ريسلا وه ىناثلا ٠ ةمئاهسالا تايلحتلا

 حملا نيع ىلا ىقرتلا وه ثلاثلا . ةيدحاولا ةرضحلاو حورلا ماقم ةياهت وهو ىلعالا
 .ىندا وا ماقم وهف تعضرا اذاف ةينشالا تين اه نيسوق باق ماقم وهو ةيدحالا ةرضحلاو

 .ءانقلا دعب ءاقبلا ماقم وهو ليمكتلل هللا نع هللاب ريسلا وه عبارلا ٠ ةيالولا ةياهن وهو
 -هياهنو هةدحولا هجو نع ةركلا بح عفر ىه لوالا رذسلا ةباه عما دع: قرفلاو

 رفسلا ةياهنو ه ةينطايلا ةيملعلا ةرثكلا هوجو نع ةدحولا باخ عفر وه ىاثلا رفسلا

 .ةباهنو . عما نيع 0  لوصمحلاب نطالاو ىهاظلا نيدّصلاب ديقتلا لاوز وه كلاثلا

 عمجا ةيدحخا وه ةَماقتسالا ماقم ىف قلخلا ىلا قْلا نع عوجزلا دنع عنارلا رفنشلا
 .ةدحاولا.نيعلا ىرت ىت> قحلاى قلخلا لالحمضاو قللا ىف قحلا جاردنا دوهثشب'قرفلاو

 ٠( ءديحولا نيع ف ةريثكلا روصلاو :رتكلا روص ىف

 تسم هح هو امرخ ذيدنو ندش تسمو ىتسم ىنغعع قاكلا نوكشيو وم متلاب ( ركسلا )

 ءالتما نم ناسنالل ”ضرعت ةلاح ىتدم ىنعي ركسلا ءاملعلا لاقو ا 1
 .نأب زيدملا هلع هعَم لظعتيف هيلا اهماق» موش امو را نه ةدعاصتملا ةرالا نم هغامد



 يب رئارس ءةسودرلا رساةردقل اس «تاملحيتل ارتس «ةَقدقْط ونس هلاك رسم .يملارسس هرمسلا

 هك للةعنا نكشمو دلدنو م 5 رد دك ترخا راك نب دن نادب هك ل قع نأ نان ىدعنو

 خدبشو ٠ تسا:هيس رد ود نه راك هاكياجو نام غامد رد دنك اند ىاهراك ريب دت ناد

 لد هباثعاار حور سم تريدضيو تريدصب نامجرتو تسسا حاور: نابز ْلَقَع د كش خوش

 درو دوو نيبرضض ىلع نسال تسا دحاو ىلع لقع ناو:تدعا ناز ةباثع لقعو تسا

 لاق كنم ىلةعلا مص نبيا مالا هيلع ناماس هنأ كاس لنآ مالنا هيلع دواد رادخاىف

 ٠ كولنسلا عمم ىف ام ىهتنا. ةومحلا بلاق-حورلاو حورلا بلاق هلال باقلا

 هيلا راشملا هيلا ىداجالا هجونلا دنع قا بناج نم ”ىث لكب' صتخم ام وه (نسلا)
 الا قطا فرعي الا لبق اذسهلو نوكيف نك. هل لوقت نا هاندرا اذا ”ىئشل اننماءامعا هلوض

 قدلل تلاطلا وه رمسلا كلذ نآل قال الا قا تحب الو قللا الا قللا بلطي الو قحلا

 . ىنرب ىبر تفرع مالسلاو ةولصلا هيلع ىنلا لقاك هن قراعلاو هل بحلاو

 « رابتعالاب ةريغو ةقيقألا ىف قا نيع ملعلا نال هب ملاعلا رس ةقيقح وه (( ملعلا رش

 *« اهف هللا دام نم فرعي ام (لاطل نسر

 ”ىن لكى قملا ةقتح نم ىتش. الام ( ةقيقحلا رس)
 باقلل لوالا ىلحتلا فاشكلاب كلذو ”ىث لكىف ”ىش لك دوهش وه ( تايلجتلا رس )
 تاذذلاب افداحتال ءاهسالا .عيمجم مسا لك فاصتال اهاك ءاممالا نيب ةيعملا ةيدجا :توشف
 لكى ف ”ئث: لك دهشيف اهرود ىه ىلا ناوكا الا ىف سيظت ىلا تانيعتناب اهزاشماو ةيدحالا

 ! 0 يش د

 رهظتا ىتلا 'اهلاوحا نم ايف عطنا ام لزالا ف نيع لكنم اللا هيلعان (ردقلا رس)
 .امتوث لاح ىف همملع ام الا “ىش ىلع مكح الق اهدوجو املع

 نجاو نيبتنملا نم اهل تال ةسيف امرك ربل ىلإ لع هت ضن( 40
 مودعم مودعملا ىلع فوقوملاو مدعلا ىف هَساْدْلا نايعالا الا نسلو نوب رملا وه نيستا

 06 فقو ام .نالطبل كلذو هيوبرلا تاطبلأ رهظب ول رس هبوب رلل لهس لاق ادهاو ْ

 برال اهتيرهظم ثيح نم ىف نايعالا روصب برلا روهظ وه ) ةسوبرلا 5 ارس )
 ةيئيللا هذه نء نوبونرم ديبع ىهف هدوجوب ةدوجوم هب ةُئاق هتانيعتب يهاظلا هتاذب- مثاقلا

 لزالا ىف اهلاخم :ةمودع» نايعالاو قآاب الا ةقيقلا ىف ةيبوينرلا تاصخ اف اهل بر ,قحلاو

 , لطبت لو ترهظ هب, رس ةيبونرلا ريسلف



 ١ 1 ا ل دب ا درع
: 1 7 / 0 1 00 

 00 ندي كا

 رسسلا فش

 مجيعتسم ببىغ فيصوب ةاهلا ىف ىل>:مللا حورلا نيع وه باقلاو حرا قوف هوز ام

 ةفباطلا ىلع مجعتاسسم بيرغ بففصوب ةياهناا ىف ىلحتملا بلقلا نيعو ىلوالا ةفياطلا ىلع

 مسج سفنلا نولوقيف هيفوصلا اماوكولسلا عمجج ىتو ٠ ةيضرافلا ةديصقلا حرش ىناذك ةيناثأا

 بالقلاو زوللاو زوحلا ىف نهذدلاو نبللا ىف .ديزلك ندبلا ءازحا ىف ءاوهلا ةفاطلك فيطل

 ىنخاو ريبلا ملي هناف ىلاعت هللا لاقف رمسلا اماو. اهنمه ءوضاو فطلا وهو نسفللا ىف لخاد

 ريسلا نكي ملام :رئاف دي إلو لمعلا نِع رحمت نيفللا ناف.سفنلا ةلإ اجور رون رلاو

 ربسلا ةيفوصلا ضءب لاقؤ ه ةزجاع اهل رسلا ةناعا نودب سفلاف سفنلا عم ةمه وه ىذلا

 ةدهاشملا لحن رسلا ليقو . فطلاو هنم ىلعاو حورلا دعب ليقو حورلا لبقو بلقلا دعب

 دنا هداهن مان رش هكار نا ديوك خ ويست خيشو ٠ ةفرعملا لح ٍباقلاو ةبجلا نحع حورلاو

 مايقم زا بلق ددرك ى كاب سفن نوج كلب شيوخ سفن لقت_سم ىزيج رس نأ تسي

 نياودنبوك ى رمس ار نادك ج و.سع شاو> ماقم زا حورابو 0 ج ورع شاوح

 اضيا سفنلا ةلا ىاحور روب وه©حورلا اماو ءدوشىم ادن حور زا مهو بلق زا مه ريس

 كلذ ةداعلا ىلاعتهللا ىرجاسفنلاف حورلا دوجو طرشب. ندبلا ىفقتبت اا ةويكلا ناف ريسلاك

 قخاو رسسلا لعب هبافىلاعت هلوقهتقفاومل ىنخا بوصالاوىنخا هنومسي مهنافىنلا حوزلا اماو

 رطاولا نع ءافتخالاو راتتسالا ىف بلقلاو حورلاو رسسلا نم غابا هنال ىنخا ىمس امناو

 هللاةناعاب الا دسر ىمب ىنخ ح ورُهِبَت سم رد فراعكلاس مهفو مهو دورو كيب اكىعي موهفلاو

 نفنلا بجاملاك وهف ةقيقحلا ملاع ىلا برقا وهو حورئاو رسلا نه فلا رون وهو

 مهمل, تفتت ةريضحلا نع حورلاو رسلاو بلقلاو سفنلا لهذ اذا ةيدمصلا ةرضحلا ىف

 ىلاعت هللا نم هييننلا كلذف كلذ ببقع ىلاعت هلل لكلا هبتيف ةفيظل ةحملب ازرش ىنخالا

 نيْممؤملا ةماعل وا ءايلوالا ةءاعل ةيدمصلا ةرضحخلا نع لوهذلا اذهو ىنخالا حورلا ةليسون

 لاق نيذلا مهو لف-الا ىلا ىلعالا نع تفتلت املق مهرارسا ناف ءاياوالا رابكو ءادنالا اماف

 ةفرط هللا نع اوبح ول ادابع هلل نا اضيا مييفو هللا الا ادحا ن بث الو هنوشخم مهف هللا

 اهلك حاورالا ءذه نم فطلا رخا اجور هم نا ملعا :ااودرال ةرجرالاو انندلا قف ناع

 وه: لب دسحا لكل :نوكيال حورلا اذمهو هللا ىلا راوطالا:هذهل.ةسيعاد ةفيطل ىهو

 مزال« حؤرلا اذهو هدايع نم ءاشإ نم ىلع هرما نم ح ورلا ىتاي ىلاعت هللا لاق صاوخلا
 هذه لاق نم نا ايضيإا ملعاو « طق هقلخ ىلا تفتلي.ال ةقيقحلا ملاع دها_ثم ةردقلا ملاع

 نيب قرفلا ( ةدئاف ) هلوق ىلا تفتلي ال دحاو *ىث اهلك انهرخا ىلا سفنلا نم راّوظالا

 ىلعالا يلا لايم رسلا نا الا مسلا بناج ىف هماةهو ىناحور.رون لقعلا نا لقعلاو ريبلا

 تسا عون ود: رب لقع دني وك ىضمب هكتسا ايزاو . ةرخ آلاو ايندلا ىلا لايم لقعلاو
 ارت رخا صا لع نادب ديب يع هك ت سسعونو ار ايند يما .لقع نادبب بتي م هكتسيعون



 ١ سلا #* ردسلا 5 ةرذسما

 تفك ىدوم ممعا نب ديبل تفك اروا تسا هدرك رحس مادك تفك*تسا روحيسم تفك
 زا: دوز ى نارك هناش زا: عوف علا :هطانم رد تفك تساؤل لوم ريح ةخ ١
 ردو ناورذ هاح رد تنك تانلا هداهم تع تنك رت لخن ةفوكش ىاعو ردو شرير ورس

 هاج نيمه هكدومرفو هاح نارب هباخ دنج اب ترضح نا دما سب نادرا هاح تاور

 هك هدما تاور ردو ءار رخس نأ هاج نازا دندروا رب سب ىو با ارم دندوم هكتسا.

 هكىا سؤ 'سانو' قلق ةروش انش لزأت نب دؤت هركفدزان ىرازو هك ناك هو 00

 ىاؤر دووم دنا ءدؤان ن١ ءزؤس وذ نبا تانآو دش ءدامك نازإ ضرك دنا

 اهتذوس: ىو زوو ةتخانم مام زا تاريضخل نأ لاما ىو رؤ.ار لح ةعلط دفا ل 11

 دش ى ع ءداثك كو دندناو> ب نيتذوعم سب هدر أ هزاع ىورد هش هدينالخ

 دك تتبا ىتسناد رتس « دشىم ادس تخ>ارو تفاد ى نكس ديدنشك ىع 2 صضو

 راع ريثأت روهطظ ملي ننس تيل بجوم ترضح نا كرام تاذ رد رحس ريغ

 رخاش از تال نأ رافكادك ارز“ تما تاؤنت لئال زا امالسلاو ماسلا هلا
 رحيل الا و زحس روهلعزنو دنك ع ثا رحاب رو ريتا تساررتا 30

 نحس ا عفد 171 تسا تاون دهاوش زا دنادن ىركيد راس زا رح يق ىاح زا

 نأ نو ضم 0 ضرما تنل توبث ناهار نأ نكد رحس نأ يش نأ را

 لباق هكتسا هدما حبت باب نيرد ثيداحاو تسا اهتحاصمو اهتمكح نبا ىارب ترضح

 0 سووا جرام نمل ل

 ردو « 06-5 نممساو هيرخس واب نامدسم 8: همخعم ىاخو م ١ حتف ( ةزخسملا )

 ىشوزد ف الو دنك نان دوحخ تاما و بشك تايد ةفاكتح ند 81 هيف وص حالطصا

 .”تافللا بدك ىف اذك دز اتق مير

 |” ضرعت ةملظ بطلا فو . رصبلا ريحت ةسفللا ىف ةلمهملا لادلاو نيسسلا حتف ( :ربلا )
 لاز اميرو هناا اماظع القت هنو هيثذا ىف ادينط دجو ارو مايقلا هيحاسص دارا اذا رصبلا

 ىئارسقالا ىف اذك ع .رصلل نوكي امك جنشت هل نوكي ال هنا الا ع رضلا هبشي هنم ديدشلاو هلقع
 « هاوللا رحنو

 رخاآلاو هينالعلا دض ىنخ سما اهدحا نيىما ىلع قلطي ديدشتلاو ملكلا (درسلا]

 رطخم ال عوضوملا رطاخلا ظفا قالطاك لحلا ىلع لاخلا ظفل قالطا باب نم اذهو باقلا

 درو لاش مك اذك ىرس ىف عقوو ىلق رس رهظ لاش رسلا لحم بلقلا نال هلحم ىلع لابلاب

 . قوف ةفئاط دنع وهف هيف فلتخم ىناثلا ىنءملاب رسلاو ءادك ىرطاخ ىف عقو و رظاخ ىل
 ' ناو بلقلا وه هنا نينا دنعو ٠ حورلا نود باقلا قوف ةفئاط دنعو ه.بلقلاو حورلا

 )4١1( « فاشك» .(ثللل



 رحسلا ن7

 دق تلقف امماا تُبِجو لعفا ال تلقف ىسفن ىف تركفذ هيلع لونال تبهذف دامرا كلذ
 .قتاف كرما سأر ىلع تنا ىل .الاقف. اًبيش تنأو ام تلقف, تلعف ال تيأرام ىل الاقف تلعف
 ديدحلاب امنقم اسراف نأك تيارف .تلعفف تبهذف لمفاف ىهذا ىلالاقف تساف. ىلعفت الو هللا

 تلح دقو كعب نشل. كاع لاق امرتربقتاف اكيد امدلا ىلا .هليمق ىجزقي وم 2 نخ
 انج ىمشن ىف تروصف ناك الا كلمههو ىف روصتس ايش نيديرت ام الاق وهامو:تلاقتف رحسلا

 "ناو زبخناو نحطنافو نحطنا تمقف هلينس هتعاس نم جرذف عرزلا بحي انا اذاف ةطنح نم

 ريسفتلا نم ىهتنا ةبونت كل“ نسل اهنع هللا ىضر ةثثاع تلاقف لصح الا ايش ديزا اال

 مارخ عرش رد رحس هكدنا هدومرف ةوبنلا جزادم زد ىولهد قحلا دبع خيشو .ريكلا
 رد هك رخاسو تسين مارح دوخ زا رحب عقد تين هب ىو ملعت هكدنا هتفك ىضعبو تسا
 بون لوف ندوب دو مدرك لتف دشاب :ىفك رك او دوش ءذيئاتكا هنوتا دشابن :رقك قو ر ديس

 ردو ٠ دشاب تمانقو رشنو ريشثحو توبنو نيد ركنم هكقيدنز لثم تسا فالتخا ىو
 ركب وبا رايتخاو تسسا ماهباو ليخت درج هكدتبوك ىضعب .تسا فالتخا رحس تقيقح
 ءاملعروهمج اماو . تسا نيد ركيد ةفئاطو هيفنح.زا ىزار ركب واو .هيعفاش نا ىب انآ زتسا

 تلالد. نيون .هروهشم تابسو انك هاظو تسا تقر ار رحس هك نير ديراد قافنا

 .ىعون سن .جازم ريئغت: رد طقف.تساريثأت اروا سم كما نيرد دنراد فالتخا اما دراد

 راكد يتم "تن تقيتح نالقا ئمي تلاج اب حوت ف نمتتم واوا ارو تبن ضوستزا

 روهمجو سكعلابو ددرك ريش دنيسوكو رامح ناسناو سكعلابو ددرت دا ناويح هحانج

 ,لطابو ءرباكم نحس ناو درادن عوقو و تورث .رحس هكدنيوك ىضعبو ٠ نآب دنا لئاق

 دوت لل كما ةعاس ليسوبل نيس ةنما قطان وا فالخت تن وتياتكو كما
 رد ركاو تسا داسفو قسف لها زا. نأ عوقو رثك او باسّتكا قيرطن بارساو لام اب

 واعز وب. ناخب زككلرلو .مارح.. "نطو زا( بنج زكا !: كيلي دن ك ناك ءدايز :دشاب بع تلح

 هك تما هدش تناث حمص لقد و ءرحاسلا نمو رحسلا نم هللا انذاعا دشاب ب رثؤ»

 ساظإ ىو ليلج تاذارد: نا ربثاتو ار ملسو هياع هللا ىلع ترضح نا ادد رك رجم داوم
 دعب هثداح نيا عوقوو انآ لاثماو عاج توق فءضو ليو نايس ضوىع زا .دش

 .نابىاش تدمو ترث زا .هسداس ةنس ضخاردا هع .ىذ رد دوب هيبدح زا عوجر زا

 ئإ

 ,هشئاع دزن ىث كن !ان دوب لاس كيب ىلقسو .هام.نئش: ىتاؤربو.زور لهح ىلوشب .هضراع
 دكن ايون ىراد ىهاك | هشئاعاب د دك ةرك وانس درك ءاعدو دوب امنع هلل قذر

 يدرك لاوس هحنأ درك تباحا ىعل موو ءانقةتنلا هحن ارد | م داد ىوتف قلاستعلا ىادخ

 نم ىاهاي هزت ىركيدو نه دزت ىد نازا ىكن# تسشنبو دزم ود |سم دندما دورف ىو زا

 :تسسج زا ىو دودو اراد ص نيا تسا لاح هج ار دوخ.راب ديم ود نازا كد اس



 او ا .رحبلا

 ىرب ريغصلا صخلاو ةرئاد ىرت ةعرسب رادن' ىتلا ا اهقتسم اطخ ىرت ةلزانلا

 ىلع ”ىشثلا رصيت دق ةرصانلا ةوقلا نا مف اريخص ديعنلا نم مظفلا ىريو اىظع باضلا ىف

 ىلع فقع اهنا :ةرصائلا(ةوقل ناب اهتنثاثإ', ةضولعلا تاسسسالا شعل ةلخلا ىق هنلعاام قالاخ
 نامز ىف هتكردا ة1ذل:اماق.,زادهنقم# هل ناماز ف "نموششنحلا كرد 1ذ[امان اف وق سوشسملا

 ضعب زيه الو ضعبلاب ضعبلا طلتخم هناف اذكهو رخآ اسوسحم تكردا مث ادج ريغص
 ىلا اه زكس نع .توشا: اذ[ ىلا ناةكلذلاتمونشاألا شمالا نع كاس وللا

 بكرم هنأك ادحاو انول ىري سلا ناف ترادتسا مث ةفلتخم ناولاب ةريثك طوطخ اهطيحم#
 رخآ ”ىث حلا دنع زيضحع/اعرف.”ئشب ةلوفدنعم :تقاكذ وا ارخفتلا ناكايتتلاو ع ناولال ا
 هي ماكتبو ناسا هاقلي دق ناطلساا ىلع هلوخد دنع ناسنالا نا اك ملا سحلا هعش الف

 ابر 8 ها رملا ىف رظانلا اذكو نول لش "لوفد هل همالك مهني الو هفرعي الف

 أ رملا حطسس .ىري نا دق اميرو اهنم:رثك ااه ىرب الو اميريف ةنيع ىف ةاذق ىرب نا دصق

 كلذ دنع لهس تامدقملا هذه تفرع اذاف ه ةا رملا ىف امم ايش ىرب الف ال ما وسم وه له

 راظنا لغشي ”ىش لمع رهظإ قذاحلا ذبعشملا نال كلذو رحسلا نم عونلا اذه ةيفنك روصت

 هوم قيددتلاو ”ىثلا كلذب لغشلا مهغرفتسا اذا ىتح هيلا مهنويع ذخأيو هب نب رظانلا
 اويع: ريحا -«*اوقل مهل رهظي دئنيحو انقذ لمعلا كلذ قسف ةديدش هعرس رخا اًنيش لمح

 ديرام دض ىلا رطاوخلا فرضي امم ملكتي لو تكس دكس هنا ولو ادج هن نودحعتف هورظتنا ام

 نورظاساا نظفل هحارخا ديري ام ريغ ىلا راظنالاو ماهوالاو: سانا١ كرحب وا هملعلي نا

 3 ةقيقحلاب هنال نونعلاب ا ديعشملا نا مهلوق نم دو_صقملا وه اذهف هلع ام لكب

 اوركبا :ةلزدملا لّؤقاف' ماسسقالا هذه تف نع اذاف .ءانهل لاستحم ىنا!ةهلا نيغ ىلا نوسأا

 نا ىلع نحاسلا ردش نا اوزوج ادقف ةنسلا لها اما ٠ ليختتلا الا اهماسقا عيمجب نحسلا

 قلاخلا وه ىلاعت هللا نا اولاق مهما الا اناسنا رامعاو ارامح ناسنالا باَهو ءاوهلا ىف ريطي

 وه كلذل نونا ىلا ةماف ةنلماخ .تالكو كيد ويسطخع قرب رخاسللا ءرش ام دنع ءايشالا هذهل

 هلوقف نأ رقلا اما ريألاو نا رقلاب ىحسلا عوقو ىلع اوعمجا دقو الف موجنلا: وا كلفلا

 ىلد ىنلا نا .ىود ام اهدحا رانخالا اماو م هللا نذاي'الا دحا نم نيراضب مهامو ىلاعت

 هلعفاو ”ىثلا كوقا ىتا هلا ليخيل هنا لاق ىتح هيف لمع نخسلا ناو رجس ٍلسو هيلع هه
 الف رثبلا ةفوعار رحدسلا كلذ تلعجو هترحس ةيدوهي ةأرصا ناو هلعفاملو هلقا لو

 «هيبس: لاتذ وعملا تازنو ضراغلا كلذ مالسلاو ةولصلا هيلع ىنلا نع لاز كالذ ج رختسا

 تلاقف ةيون نم ىل كهف ةرخاس ىلا ٠تلاقف اهنع هللا ىضر ةشئاه دنع ثنا ةأسعا ْنا اهئاثو

 رحيستلا لع بلطل لباب تورامو ثوراه هيفا ىذلا.عضوملا ىلا ترص تلاقف كردس امو
 ىلع ىلوف ىهذا ىلا: الاقف تيبافءايندلا نماب:ةرخ آلا باذنع ىراتخت ال هللا ةما اب ىل الاقف



 تن ابر ا وللا عش يب
 دكا اي" ب . "1

 رحسلا 714

 ناحيه دنع هجانم ةنوخعد دتشتت نابضغلا ناف نآدبالا ىف .تانفيكلا ثودحل ةسرق هانم
 ىدابم تاروصتلا وك داع اذاو هيلع بوضغملا نم ماقتنالا ةدارا دنع امسال تدنلاة فك

 عباسلا .ندبلا جراخىف ثداؤل ىدابم.اهنوكنم داعبتسا:ىاف ندبلا ف ثداوحلا ثودحل
 اضيا كلذو تاناكملاو ثيداحالا هب تقطنو ءالقعلا هيلع قفتا دق سغا نيعلاب ةباصالا نا

 نوكت دق لامفالا هذه لع ىتلا سوفنلا نا لوقف اذه تفرع اذاو . انلقام ناكما ققح

 ةفيعض نوكت دقو تاودالاو تال'آلاب ةناعتسسالا نع لاعفالا هذه ىف ىغتستف ادج ةيوق

 ةديدش ندملا ىلع ةلعتسم تناكنا سفنلا نا هقيقحنو . تال آلا هذه ةناعتسالا ىلا جاتحتف

 ريثأتلا ىلع ةيوق تناكف ةيوامسلا حاورالا حور اهنأك تناك تاوءسلا ملاع ىلا باذجتالا
 'نوكيال ذئنيط ةيندملا تاذيلا هذه قلعتلا ةديث ةفيعض تناك اذا اماو ه ملاعلا اذه داومىف

 نه اهريثأت ىدعتب ثيحم (متروريص ناسدالا دارا اذاف ندنلا ىف الا ةّمبلا فرصت اهل
 لاب اهعبتق هب سحلا لفتشاو سحلا دنع هعضوو ريغلا كلذ لاثمت ذا رخآ ند ىلا اهمندب
 كلذلو ةيناحورلا تافرصتلاو ةيناسفنلا تاريثألا تيوقف هيلع ةقطالا سفللا تاقاو هيلع
 ليلقتو تابهت_ثملاو تافولأمللا نع عاطقنالا نم لامجالا هذهل دبال هنا ىلع مثالا تعمحا
 ه:ىوقا تاريثأتلا ءذقت تناك متا رومالا هذه تناك اكو : قالا نع لازتءالا لب ءاذفغلا

 لعفلا كلذ ىف اهاوق عبمج تلغتستا دحاولا فاحلا/ تاغتشا نا سفناا نا هيف تبدسااو

 لواح نم اذهلو ل'ءفالا كلت ىلع ثغزوتو اهاوق تقرفت ةريثكلا لاعفالاب تلغتثا اذاو

 - غيرفت دنع هناف اهادع امع هرطاخ غرش نا دبال اهيف هركشت لاح هناف ةلئسم ىلع فوقولا

 ناسنالا ناك كلذك تناكاذاو .لهساو نسحا لعفلا نوكف اهلا هتيلكب هجوتن رطاخلا

 ام ةلوغشم ةيناسفنلا ةوقلا تناك تاذإلا ليصحنو تاوهشلا ءاضَم ةءهلاو مهلا لوغشملا

 م.سقلاو .اديدش ايوق كعفلا كلذ ليصحت ىلا اهءاذجتا نوكي الف اهف ةقرغتس» اهلا ةفوغشم

 ضب هركن ا نحلاب لوقلا نا رعاو ٠ ةيضرالا حاورالاب ةناعتسالا رحسلا نم ثلاسثلا
 اهومنس هنا الا هب لوقلا اوركتا ام مهتاف ةفشالفلا رباكا اما. ةفسالفلا نه نيرخأتلا
 مه ةريرشلاو نحلا اونمؤم مه ةريخلاف ةريرش اسهضعبو ةريخ اهضعب ةيضرالا حاورالاب

 نا الا ةيوامسلا حاورالاب اهلاصتا نم لبسا اهب سوفنلا لاصتاو ةملاع ةرداق مو رافكلا

 ةوقلا ن٠ فعضا ةيدضرالا جاورالا هذهب اهلاصتا بيس ةقطانلا سوفنال ةلداحخلا ةوقلا :

 ةبرحتلا بابراو ةعنملا باستا نا مث . ةنواهساا حاورالاب لاسصتالا ببسب اهل ةلسصاخلا
 هديرجتااو قرلا نه ةيدلق ةلهس لامعاب لص# ةيضرالا حاوزالا هذم لاصتالا نا اودهاشل
 ٠ تامدقم ىلع ىنم عونلا اذهو نويعلاب ذخنالاو تاليختلا رح_سلا نه عبارلا مسقلاو
 ةفقاو ةنفسلا ىأر طشلا ىلا نظن نا ةنيفسلا بكار ناف ةريثك رضنلا طالغا نا اهدحا
 ةرطقلاو انك اسس كرحتناوب اكرختم ىري نكاسسلا نا ىلع لدن كلذو :اكرحتم طشلاو
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 لاؤحا: ةداعلا هللا ءارجا .مكح كلذ ع.ومم نم لصخحتو .نيطايشلاب ةناعتسالا ىلا اهتبدستت ىف
 تفرع اك هيف. فاتخم قراؤلا نم ادودعم.:هنوكو :. ىهتنتا روح سملا 0 ةينغ

 -ةيضرالا يهاوجلا ىوق 4 وهلا ناكل لظاوملا ةمجعملا ءاخلا باب نم فاقلا لصف ىف

 ىلع رحسسلا نا يلعا ريكلا نيبسملا ىف ىزارلا نيدلا رِخف مامالا لاق ) شيبس انما
 --موق مهو سهدلا يدق ىف اوناك نيذلا نيئادسكلاو نيئاداكلا: رء- لولا مسقلا « ماسقا

 رورمشلاو تاريخا ردصت اهنمو ملاعلا اذهل ةربابملا نع ايلا نومعر وق دوكعلا ردع

 .مهللاقمل الطيم مالسلا هيلع مهاربا مهلع ىلاعت هللا ثعب نيذلا هو ةسوحنلاو ةداعسلاو

 ماهوالا باصصا رحيس رحبسلا نم قاثلا مسقلاو ه مه دياقعو مههاذم ىف مهلع ادرو

 -ةذدلا هذه وه ناسنالا ناب انلق اذا اماف ٠ ناسنالا ىف سانلا فلتخا اولاق ةيوقلا سوفنلاو

 نم جازم قف نا زون ال مف ةس منرالا طالخالا نم ةكرم ةننلا هذه نا كلش الف

 0 !اق اذا اماو «.انع بيا بما, روما هن لاو مسللا قلخ ىلع ةردقلا ىذتَس ةجزمالا

 .نوكتنا سوفنلا ضعب ىف قفتف ةفلتخم سوفنلا نا لاش نا زو ال مف سفنلا وه ناسنالا

 نيف وك ل نثلا مث . ةبيرغلا رارسالا ىلع ةعلطم ةببرغلا ثداوألا هذه ىلع ةرداق
 . ىلع اعوضوم ناك ول هياع ىشملا نه ناسنالا نكمت عذلا نا لوالا . هوجو ىلع لاّتحالا
 -طوقسلا ىل# نا الا كاذ امو هتحت ةيواه ىلع اعوضوم رسحلاك ناكول هنكمي الو ضرالا

 . ىلا رظنلا نع فوعرملا ىهن ىلع ءابطالا تعمجا هنا ىناثلا ٠ طوةسلا_بجوا ىوق ىتمو

 الا:كاذ امو نارودلا وا ناعمللا ةيوقلا ءايسشالا ىلا رظنلا نع عورضملاو نمسا ءايسشالا

 .ت.دشت اذا ةحاحدلا نا وطسرا نع .ىكح ثلاثلا ٠ ماهوالا ىلع تقلخ سوفنلا نال

 .توصلا ىف كيدلاب تهيشنو هتليختو كيدلا تروصتف هدجت ملو كندلا ىلا تقاتْشاو تغابو

 ٠ جانا لثم اهنافاوخ عفتراو كيدلا قاس ىلع تيايلا# ىلا ناذف ايفان ىلع تنن حزاوجلاو

 * هعلأت ةيناوسحلا لاوحالا نا ىلع لدباذهو ليختلاو رهوتلا 1-3 بس الا اذه سلو كيدلا

 ..ءاعدلا نا ىلَء اوءمحاو ةباجالا هنلظم ءاعدلا نا ىلع مثالا تعمحا عيبارنا ٠ ةيناسفنلا لاوحال]

 .سوفنلاو ممهلل نا.ىلع كلذ لدف رثالا ميدع لمعلا ليلق ىئاسفنلا نلطلا نم ىلاخلا ىتاسللا

 :ةيوقل| ىداملا نأ .سماخلا 'ء ةصوصخم ةمكحنو ةنيعم ةلئع ضتخم ريغ قافتالا اذهو اراثا

 :تالضملا ىف ةعدوم ةكرخلا ةوقلا نال ةنناسفنلا تاروصتنا "الا تسل .ةينابسفلا لاعفالل

 روصت الا كاذ امو :حجرمل الرخا آلا ىلع نيفرظلا دحا حجري نالو هكرتو لعفال ةطاص

 ىداملاىه تاروصتا كلتف ةوقلاب كلذك تناكنا دعب اوم وا احيبق وا اًديذل لعفلا نوك'
 :هذه تناكاذاو ةوقااب تناك نا دعب لاعفالا دوجول عفلاب ىداس ةبلقعلا ىوقلا ةروريصل

 ءءاغلاو اهسقنل :لاعفالل ىذابم اهتوك ىف داعتتسا ىاف لاعفالا هذه ىدامل رداتم ىف تاروصتلا

 .تاروصتلا هذنه ناي نادهاشل نانعلاو.ةب رحتلا نا سداسلاو ءاتعالا ة ةجرد نع ةطساولا



 زرحنلا 3 راتتسالا 6. روتسملا ؟باكن

 ٠ ىدنج ربلا ىف اذكآلوا همام همسج رثس ءاوس [1] هيد نيب .ىلصملا“»

 ماهل لطفا قيس دقو هن مق انا ليقو لاخلا لوهجي وح نيدحلا دنع ( روتسملا )
 * فاكلا باي نم ميلا لصف ىف 'ىجو موتكملا لع قلطي ةيفوصلا دنعو . ملا باب نم

 تماقت-ا تهحن قرح 45 تأ ارهش دزنو تساندش هدرب ادد تقلد ) راتتسالا (

 نايوحن ,دزن رشتسمو ..تسا بويع زا نباو دئاوخ فلا ار نيع الثم دشوس ىفرحم نزو

 نء.ءارلا لصف ىف. ريمضاا ظفل ىف ”ىحيو دنمان زبن نكتدم ارئاو ريمض زا تسا ىمسق

 0ك 3 ملأ داضلا باب

 نع *ىثلا بلق مهوبو هببس ىنخم لمف وه ةلمهملا ءاحلا نوكسو رسكلاب ( رحسلا ر>
 هاكح ىرصلا ةغللا لصا ىف رحسلا فاشكلا فشكىفو ءدوءسم نبا لاق اذك هتقيق

 هّته> نع ”ىثلا فرص هنال ارد رحسلا ىحسو لاقو سنويو ءارفلا نع ىرهزالا

 دقف هتقيقح ريغ ىلع *ىثلا ليو قطا ةروص: ىف .ىأ اقخ لطانلا ىرا امل رخاشلا نأكف :
 ناطيشلا ىلا 4 برق لمع هنإ ثعيالا نع ركذو 5 هف رص ئا هيدحو نع ”ىشلا رحس

 جا و اهينلغ لودي يكرم قا لصي يلف لميا لاي وك نعال كلذ لكو هم. ةنوممو

 قراخم ناينالا هنا برقالاو عرشلا ىف فورعءملا ريغ هنم ءامكلا دنع روهشملاو ههقفا.

 ءالتبا هدنع هلوص# هتنس هناحيس هللا ىرجا عرشلا ىف مرح لعف وا لوق ةلزاوم نع

 رفك ىلاعت هريغ نم ريثأت داقتعا هم مضنا.وا بكاوكلا ةداعك هسفن ىف ارفك ناكناف
 رخدلا نا نيمرحلا مامال داشرالا ٍباتك نع-ةضورلا ىف لفن * عدبو قسف الاو هبحاص

 لقعلا نع للد هل سلو قَد ىلع الإ رهذت الإ ةماركلا نا 6 قساف ىلع الأ نوظي ال

 رحيسلاا سانلا نوملعي ىلاعت هلوق ريسشل ىف ىواضيلا ىو 5 ىهدنا ىنغلل 4ع روظح

 كلذو ناسنالا ه. ىلتةس ال ام ناطشأا ىلا ا هليصحن ىف ناعتسإ ام رحسلاب دوصقملا

 نراعتلاو ماضتلا ف طرش بسانتلا ناف سفنلا ثحو ةرارشلا ىف ه.-انس نملالا ىلدح ال

 هنوعمع نا باحا هلءقب م هم بحيعتن ام ااماو ه ىلولاو ىلا نغ رحاسسلا زيع اذهاو

 وا زوحتلا ىلع انرحعس هتيمسأو موعد ربغق ديلا 2 تبحاص هيرب وأ هيودالاو تال آلا

 ' ةيداخلا ىواتفلا ىفو . ىهتنا هبب- ىنخ ال عوضو٠ لصالا ىف رحسلا نال ةقدلا ن. هيف ال

 صوصخ تقو هل دصرتدو روحيسملا صخشلا ةهروص ىلع صوصخ لكبه اولا كلت نم

 للصوتيو عربشلل فلا-خلا شحفلاو رفكلا نم ام ظفلتت تاك هب نرّتو علاسطملا ىف

 ١[ هححضما )' هالصمل ةمالع (
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 أ عز ةرتسأ اهرواسل اهرثاتسا|ءرتسلا ءىدهرسلا ءمظعاداوسءءادوسل اههف رعملادنتسم ,دندسملا

 اذه رهظ نكل هنم ةدعلا ءادتنا ربتعيو ةعمملا موب ىف قالطلا عشب ةعملا مون ايف هدوجو
 ( . ئوفلا ةشل و ءايشالا ف اذكه ]1 تلملا ىب مكحلا

 « تفرع مك دشللا وه َنظنلا لها 0 دتتسملا (

 تاحالطصالاى اذك هامسالا عسمج 5 نه ىتلا ةيدحاولا ةرضحلا ىه ُ ةفرعملا ءانلسم 1

 « ةيفوصلا

 ةطيط 5 نايف وو قيس طالخألا اونا نم غون ءال الا هارد ( كا
 قرتحم طلخ لك ىهو ةيعببط ريغو ٠ ىجبطلا مدلا ركع ىهو دوسا اطلخ سونيلاج اهمسيو

 ءادو_سلاو ةهفارتحالا ءادوسلاو ءادوصسلا ةرالا ىئحدساو [ةشسملا ف ةقزحلا ءادوسلا 0

 ةزحوالاو هوناقلا حرش ىف اذك ةفرتحلا

 نررادلاىف هولا داوس رقفأا م تأ رف زا ترابع هيقوص حالطصا ف ا ) مظعا داوس (

 ةاولاىف ردشلاك نأ لاا قارطل هين ص نأ رد تأ لصفم تاذوجوم ةما رد هح صو

 . بمآ دهاوج نين نبا نكذ رقث ظفلب ردو تاغللا فدك ىف اذكا

 اننا ئدئالاو اج هل قواأل اب "ليال لرش ايوا نورا اا(" سلط ا
 ٠١ ١ ةفوصلا تاحالطصالا ىف اذك [م] هل رخآ

 6 ةلمهملا ءارلا لصف 120-

 . تاداعلا عم فوقولاو نوكلا ءاطعك كينغي امع كبجحي ام لك يقلل ريسلا 3

 ْ .٠ اهف اذك لامجالاو

 اودلا لاق 6م اهفلخ ند فرعل ةبملالا ءامسالا صهاظم اهنال ناوك الا روص ) راكللا (

 ءاضبا اف اذك هةراتلا ةلغ تمص اي ثمنق + اهروتسا' فاح ناول لل تلال 00

 قحلاو ةدانهشلاو تنغلا ملاع ناب ةاخرملا هناسنالا ةينددلا لكابهلاب ع روتسلا (

 ه'اهف اذك قلخلاو

 هبصني ام ىلع عرمشلا ىف تبلغ رتسلا لصالا ىف ةيناقوفلا انتل وكعو مضلاب ( ةرتسلا )

 دتمي ملام قالطلا عوقوب ىضقن.ال مدلا تأرف قلاط تناف تضح اذا هنأ صال لاق اذا اذكو ]١[

 ( هححصملا) تضاح نيح نم قالطلا عوقوب انمكح مايا ةثلث مت اذاف مايا ةثلك
 ( هححصم ) .مدعلاب اقورسم نوكي ال ام ىرخا ةرانعبو [؟]
 7”( هححصا ) امدقتم نوكي ال ام ئرخلا ةراشو' [؟]

١ 



 دانتسالا < ؟ا ع

 انها لاصتالا وه هدنس لاصلاب دوصقملا ليقو . مهدعب نمو هباحصلا نم هريغ نود

 دنسمملا ربا دبع نبا لاقو ٠ قايطالا ند سم امل نييفألا لاسرالاو عاطقنالا هيف جردنف

 اذهو اعطقنم وا ناك الصتم ةييصاخ :للسو هيلع ىلا نص ىنلا نع ءاجام وهو عوفرملا

 نآملا ناك اذا عطقتملاو للضعملاو لسرملا ىلع قدصي هناف دانسالل هيف ضرعتب مل ذا دعبا

 هب لاقو للصتنا عوفرملا هنا لوالا . لاوقا ةثلث دنسملا ىفف ةلممعابو . هب لئاق الو اعوف سم

 كلاثباو... ثيطقا هب لاقو لصتملاف دام ىناثل او... هيلع دمتعملا روهشملا وهو ةريغو 5 اا

 هجرشو ةيخعالا حرش ىقام ةنصالخ هلك اذه ربلا دمع نبا هب لاقو عوفرملا فداىم هنا

 باك ىلع اضيا مهدنع دنس ملا قلطيو .ةوكشملا حرش ةمدقمو .ىواختسلل بيرغلا حرشو
 افءع_ض وا ناك اي هثيدح نمه.هاورام هيف عمج ىا ةدح ىلع ىباح لك دنسم هيف عمج

 ٠ رثك الاء وهو:هريغو دما مامالا.دنسم كلذ نم.وب ديئاسملا دنسملا عمجو . ادحاوف ادحاو

 مده ناب مالسالا ىف مهشاوس ىلع هبتز ءاش نا مث ٠ ةدحلل حلاصلا ىلع رصتش نم مهنمو

 ةباطحمملا ابنا ىف مجعملا فورح ىلع هيتر ءاش ناو الث دحاف ردب لها مْ ةرشملا ربل

 ه ةبخناا حرش حرش ىف اذك اهدعبام مث ةزمهلاب ءئدّتم نأك

 ىت> ىردهقلا عجريو 0 نامزلا ىف مكمل تش نا وه نيلوصالا دنع ) دانكسالا 0

 تقو ىلا ادنتسم نامضلا ءاداب بصاقلا هكلمب هاف بوصغملاك مدقألا نامزلا ىف هتوش مح

 نضانلا نم تلسلا تل نانقلا ىداف تكلهف ةبوصقلا تضاقلا دلوتحا ذأ قدح بطغلا
 قرطب تثث ماكتح الا نا معا ) ١ تقوملاو قلطملا هب ر ومأملا لصف ىف حيضوت ١ ىف اذك

 م هدعب الو هلدق ال مكحلا لع ةيودخ كتع مكحلا تش نا وهو راصتقالا لوالا ٠ ةعبزا

 ةلع سنل ام ةروزيص وهو بالقنالا ىناثلاو . قلاط تنا لاق نان قاتعلاو قالطلا زبخ ىف

 بلقني طرشلا ثودح دنمؤ قلاط تناف رادلا تلح دنا لاقزاب طرشلاب قالطل |قيلعآىفام ةلع

 طرشلا دوجو ليق ةلعب سا قيلعتلا ةروص ىف قلاط تنا هلوق نا ىنعي ةلع ةلعب سل ام

 01 رهو داتسألا كلاثثاو ه[11 لوخدلا دنع ةلملاب بصتت اعاو رادلا لود ويحو
 ىخاملا ىف بيساا دوجوب ىضاملا ىلا مكحلا دنتسي مث لاخلا ىف طرشلا دوجوب لالا ىف مكحلا
 بيس دوجو تقو ىلا ادتسم ناهضلا ءادا دنع كلمت اهناف تاومضملا ىف م 1 كلذو

 طرشاا دوجوب لوحلا مام دنع ةوكزلا بحت هناف باصنلا ىف مكحلاكو 0 وهو نامضلا

 نا وهو نييبتلا عبارلاو ٠ باصنلا كلم وهو ةوكزاا ببس دوجو تقو ىلا ادنتسم هدنع
 امهباك طرسشلاو مكحلا ةلع دوجوب ىضاملا ىف لبق نم اتبان' ناك مكحلا نا لالا ىف رهظي

 تبسلا موب نيت مث قلاط تناف رادلا ىف ديز ناكنا ةعملا موب ىف لوَعي نا لثم ىخاملا ىف

 ]١[ هححفللا) ةلع دثنيح ريصيف (



 فلو ْش رد 1 اسما

 قلطام هوبا ديز وك ىبيدلاب دوصقملاو :ضيخلتلا بحاص لاقو ه هدحو قاطنم وه دلل

 ةاججاب لثمي نا ىلوالا ناكو هطيسض رتسعتو“ هلاك_ثال هل فنسصملا راض مل لوطملا ف لاقو.:
 طرسشب داعب ًادّدبملا ىلع تقلع ةلمح هناب رسفن نا: نكي و هوبا قلطنا ديز و4 اضيا ةيلعفلا“
 درفم هلال مونا قيطنم ديز وحل جرخف ةلخلا كلن ىف هيلا ادتسسم اداغلا كلذ نوكيال نا
 مئاق وه ديزو مئاق ديز وحنو دئاعب سيل ًادتبلا ىلع اهقياعت نال' دحا هللا وه لق وحنو
 هب تررم ديزو هوبا ماقام ديزو مئاق هوبا ديز و هيف لخدو هيلا ددسم اعلا نالا

 ىلاعتهلوق وحنو هتبرض ديزو همالغ سرف جرس ترسك ديزو هراد ىف ارمت برض ديزو.

 نف معا اطتملا نال المع .نديحتا ند نجا عيضن ال.انا تاحلاصلا اولمعو ااونما نيننلا نا

 دنسملا اذه ىلف هريغو ريمضلا نم معا ئاعلاو اهدغب وا لماؤعلا لود لبق نوكي نا“

 فيرش ق.ةحتو ليذلا ليوط ثح انههو ٠ أدتم ربخ تعقو ىتلا ةلما عومم وه ئدسلا +
 ثدحلا لوس نا ثيدحلا ىف دانسالا نا ملعا ٠ بانطالا نم ارذح ةانكزت لاوطالا بح اضل

 لوصا م ىحسل وهو ملتسو هلاو هيلع هللا ىلد هللا لوسر نع نالف نع نالف انثدح .

 00 « ةمدقملا ف قاس دقو اضيا ثيدحلا

 ءاتنق اهوا لبق وج ةسزملا لها دنط داتسالا نم لوبفلا سا هن ض١
 لغافلا مساو ردصملا لعفلا ىنءدع دوصقملاو «٠ هناا ادئسم ىمسل 'ىثلا كلذو م بسلا 00

 « بوسنملا مسالاو .للفلا ماو فرظلاو ليضفتلا لئفاو ةهبسشملا ةفصلاو لوءفملا مساو

 0 عوف سم وه ثيدح دنسملا نيندحلا دنعو *.هيلا دئسم ًادتمملاو كيده ربحا اضياو.

 جر ر# لصفلاك ىناح هلوقو هريغو دودلا ملهشي سناك عوف رملاف . لاصتالا ءهاط دلسإ

 انك و: لبس هلافادك مو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لوش ناب ىبباتلا هعفر ام هب

 نوكيام جر لاصتالا ءهاظ هلوقو قاعم وا لضعم هناف ىبانلا نود نم هعفر ام جر

 ل سرملاك عاطقالاو لاصتالا هيف للمتح ام هيف لخدبو ء ىلا لسرملاك عاطقنالا ههاظ

 نا روهظلاب هسقلا ند مهشو ٠ ىلوالا با. ن٠ لاصنالا ةميق- هيف حو امو ىلا

 جر ال امهخيش نع اهايقل. تيثي ل نيذللا رصاعملا ةنئعنعو سادملا ةنءامك ىلا عاطقنالا
 فيرعتلا اذهو ٠ كلذ ىلع دئناسملا اوجرخ نذلا ةمالا قادطال | دنسم هنوك نع ثيدحلا
 نع هخيش اذكو هنم هعامس هنم رهظي خيش نع ثدحملا هاور ام دنسملا كالا لوقأ قفاوم
 عوفرملاب صخ ها ةقفاوملا ه+وو هدو هيلع هللا ىلص هللا وسر ىلا ىبادح ىلا الصتم هخعيش

 لعق هاهتنم ىلإ هديس لسفتاام دملا تطلسا لاكو ٠ 8 خا فن رعت ىف 5 روهظلا ريتعاو

 اضيا عوطقملا لب عوفرملا للءتشيف ادشسم هدنع ىمسي للدتم دنس ءاح اذا فوقوملا اده

 ىا كلذ نا لاق هنكل عووطقللا دعل ام: لمتشا اذكو ىباتلا ىلا لصت٠ هنا هيلع قدصي ذأ“

 سو هيلع هللا ىلص ىلا نع ءاج .اهفب لدءتسي ام رثكاو 8 ىلإ ده ادنسم فقوقولا "لا
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 نؤكي الام وهو ىئاشنالا دانسالاو ..ةيجراخ ةبنن نع ةيكاخلا ةسنلا وهو ىربلا دانسالا
 اهو. ةيددقالا تاك رملاكانهازر< ىرجم ام. وا ةلك مخ هناي ىربألا ذانسالا فرعو . كلذك

 هنع ىننم وا ىرخالا موهفمل تباث امه.دحا موهقم نا ديش ثيحم ىرخالا ىلا اهانعم ىف

 دشسملاو دنسملا قالطاب قفوا اذهو امهب مكحلا ال عوقو اللاو عوقولا وه نيخلا دافم ناف
 موهفمت مكحلا هناي حاستمملا تيرعت نم ىلوا وهف مهحالطصا وهام ىلع ظفللا ىلع هيلا-
 ىلع قالطالا اذه نا. ىلع هينتاا دارا حاتفملا بحاص نكل هنع ىنه وا هل تبان هاب موهقملا
 ىلع قيطنملا هفيرعتو « امهنب لاصتالا ةدشل لولدملا ةلزنم لادلا ليزنتو ةحاسملا نم برض:
 ىلا نيتنملا ىدحا مضوا ىرخالا ىلا اهارج ىري ام وا ةلك مض هنا وه نيرنازملا بهذم-

 موهفمل فانم وا هدنع وا ىرخالا موهفمل تباثامهم دحا موهفم ناب مكحلا ديف ثيحن ىرخالا.

 ديئتاشا ةثث فرع ديز و ىف للق ( ةدئاف) لوطالا ىف اذك كلذ نس وا ىرخالا»
 لعفلا دانسا“عانتماو دبصقلا قيزطب ديز ىلا فرع دانسا اهلوا ريخأت او ميدقتاا ىف لام

 دنيز ىلا هدانسا (مثااثو دنز ريمض ىلا ةدانسا اهدنانو عون ريمضلا دوع لق. ادتملا ىلا

 « ةيناثا ةنم هيلا دانسالا فرض ىعدت_س ديز ىلا رنمضلا دوع نا هطعاو» مارنلالا قي رطب

 دهنتو نيفرطلا ققحم لبق ققع ال ةيسن دانسالا نالف ىلاشلا ىل» لوالا ميد هجو اما

 ًادتملاو :لغفلا دب نوكي اعا لعافلا ريمض نا: كش الو. رخآ “ىث ىلع فقوثت الامهقةحم
 . امهم دقعنا ريمتْضلا ققحم اذا مث نيفرطلا ققحتل دبز ىلا دنسا لعفلا ققفع املكف هلق

 دتسملا باب نخا ىف لوطملا ىف اذك ىهاظف كلاثلا ىلع ىناشلا مدت هجو اماو ٠ مكحلا

 اموكح هموهفم:نوكي ام حاتفملا ىف رك ذ 5 ىلعف !دتسملاف ىبسو ىلعف دنسملا ( ةدئاف ١
 برضلا توب هيف مكخ برض ديز ناف ىيدسلا فال هنع ءافتنالاب وا هيلا دنسمال هتوش
 هيف مكحم مل هناف هونا بزض ديز الخ هنع برضلا قنبا هيف مكح برضام ديزو ديزل

 برض ثح نئاك وهو روك ذملا كلذ هيلع كلدي ىما توش. لب دنزل هوبا برض تو
 هنفاادتسالام" ىدسل | دتسملاو . . ق.قلا دنسللا: ىلع#كاد هنال“ادنسم ئعس ئيتلا دتشملاف هونا

 لاهيا نقلا سا ملا نان عال اكل يرد ناتنمو هيلا تملا قلمتم وه اماما *ىش
 كلذراصو دز قاغتم ىلا ”ىش هيف دنسا قلطتم هونا ناف قلطنم هونا .سز و هلا دنسملا

 دز ىف هوبا قلطنم نوكي نا مّراي اذه ىلعو هيلا هونا قلطتي ثيحم ديز نوك دانمال ادس

 همالاع :سرف حجج رس تبكر دلو هب تررم دبز و< لوكس الو انهن ادثدم هونا قلظنم

 دينشملا نا حاتفملا حرش ىف لضافلا رك ذو: . لوطالا ثحاص زاتخ وه اذه ايس الو انلغق

 عم لعافلا مسا لوالا لاثاا ىف ناف قلطنم هوبا دبز ىف ءؤالخم نيف هوا قلطنم زى

 اذهو قاطنم هؤبا ديز قالخم درفملا وه هونا قلطتم ديز ىف هب. موكحلاف ةلوحم سل هلعاف

 نوكي نا هنم مزاي ملو ةلج هونا عم قاطنم نوكي ال نأ رك ذ ام :مزاللا نال ىهاظ طخ



 هنم اموهفم وه نوكيو هل اعوضوم ظفللا نوكي نا وه .ىلضالا دانسالاف ٠ اًضيا مانلا ريغب
 ةيسن ةدافال عوضوم الثم ديز برض انلوقف هفالخي ىكضصالا ريغو ٠ ضرعلاب ال .تاذلاب

 فوت ةرورضل وه ايعا نيف رطلل ضرعتلاو تاذلاب هنم 4موهفغملا هو ديز ىلا برضلا

 ةيعبتلل وه ابا ةييسنلل ضرعتلاو تاذلا ةدافال عوضوم .ديز مالغ انلوقو امهبلع ةسنلا

 تاذذل .ةعوضوم اهناف :اهلعاوف.ىلا :تافطلا:دانساو: ةيفنيصوتلا :تانكرملا داتسا ىف لاخلا اذكو
 صرعلاب مهفت امنا ةيسنلاو ةيسسنلا رابتعاب تاذلا وه :تاذلاب اهنم موهفملاو ةيسسنلا رابتعاب
 كل حولتو ٠ ضرعلاب هنم مهشب ام ال تاذلاب هنم .مهشب ام ةذافال عضو اا ظفالا نا كش الو

 تاكرملا!نم ابهاربغ و ةيرتخ وا تناك ةئانعنا ةنابتا#كاكرلل ىفب لمأتلاب كلذ ةقيقح
 ففي رمت ىف ىدضعلا ةيشاح ىف فيرسلا ديسلا هةقح ام ةصالخ اذه اهاسم ىتامو ةيدسقتلا.

 نكي. ال اذا هلعاف ىلا ريض ناتنبلا لسا ىفلا تان الا نورس ةقالا ع اس انا |
 « فاكلا باب نه ميلا لصف ىف مالكلا ظفل ىف ”ىجب م ةلجج الو امالك هلعاف عم ردضملا
 ىلع اضيا فرظلاو ليضفتلا مساو ةهيسشملا ةفصلاو لوعفملا مساو لعافلا مسا دائسأ هنمو.

 ةعقاولا هفضلاك مسالا ةروص ىف لعف وه ام وا .لعفلا دانسا وه ىلصالا دانسالاو ء. اولاق ام

 . معا . ىوقتلا ثحب ىف هيلا دنسملا بان ىف لوطالا ىف اذك ماهفتسالا وا ىنلا فرح دعب

 ثيح قيقحتلا ةياف ىف هب حرص ىنمملا اذه وه لعافلا دح ىف عقاؤلا دانسالاب دوصقملا نإ

 «.الوا هتاذل ادوصقم الوا ًايلصا نوكي نا نم ميا لعافلا دح ىف دانسالاب دوصقملا لاق
 ةيسل دباب فيعو ادايسا ىدس ال اذه قلع لضالا سلا نانسالاف لصألا دانسالا انينالو

 هناش نم ىا ةماث ةدياف بطاخلا ديف ثيحب ىرخالا ىلا امك وا ةقنقح نيتملكلا ىدحا
 لهال نكي مل ملكتملا تكس ول ىا اهباع توكسلا حصي ةدئاف بطاخلا ةدافا مب دصقب نا
 '”ىش ىلا اجاتحم دعب ناك ناو ةدافالا باب ب روصقلا ىلا هتي_سنو هنئطخت لاحم قرعلا

 وا ةفص وا اربخ ةعقاولا ةلمخا دانسا دحلا ىف ل>ذدف اهوحنو ناكملاو نامزلاو هب لوءفملاك

 ةمان' ةدئاف ةديفم ريغ تناكناو درفملا عقوم اهعوقو بيسب لما كلت ناف اهوحنو ةلص

 دانسا لخد اذكو ٠ درفملا عقاوم ىف ةعقاو نكت مل اذا ةدافالا امي دصهب نا اهناش نم نكل

 علا راسبتعاب ةديفم نكت مل ناو اهناف انقوف ءامسلا اناوقك بطاخلا اهم رمضم ع ىتلا ةلمجا
 وه ام اهدحا ٠ نيعون ىلع ىلصالا دانسالاف . هب لعلا مدع دنع ةديف» اينكل ان ودحع

 الوق ىف 6 الصفم هلا دنسملاو دنسملا ظحالب ناب ادصق ةيسنلا ىلا تغلب ناب هتاذل دوصقم

 . ادصق ةبسنلا ىلا تفتلي ال نان هتاذل دوصقم ريغ وهام امهيناثو ٠ ناديزلا مئاقاو مئاق ديز

 درفملا ماقم ةمئاق ةا دانساك عومجج وه ثيح نم هيلا دنسسملاو دنسملا عوت ىلا لب

 « فاقلا باب نم ءايلا لصف ىف ةيضقلا ظفا ىف كلذ حضتيو كلذ وحنو ةلد ةعقاولاو

 دحلا لمتسشي 'ىشب ةديقم ريغ ةدافالا تناكاملو ىلصالا ريغلا دانسالا ج رخ ةدافالا ديقبف
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 ىهيتنا درخ.اب امهنع ريبعتلا حصي الف الاحا ال: ادضقدنسملاو هيلا دنسملا ةظحالم نم اهيف دبال

 مض وا ىرخالا ىلا اهارجم ىرجب ام وا ةلك مض دانسالا لاق نا وه مههذمل قفاؤملاف

 دي اماو هلوق ىف دنسملا ثحن ىف لوطالا بخاص لاق ( هيبنت ) ىرخالا ىلا نيتلما ىدحا
 ىتثج نا وحن هدنسمل اما هل ديق طرسشلاو ءازلا وه ما: ا مالكلا آلا طرسشلاب .للمفلا

 هل خا اناف ورمعابا ديز ناك نا. وحن هعومجل اماو كج ريِدَقت ىلع كمركا ىا كمركا

 نم هيلا ةانسالا لعط قيطنملا وه اذهو  ةيسسنلل لب .همدشل الو لعفلل سل دسقتلا ناف

 تايطرشلا عجر دقف ماو لعف وا نيحسا نم.بكرملا ىف مالكنا رصجلو مسالا صاوخ

 ءازنطاو هطرسشلا قم .الكنا نه نويناؤيملا هيلا بهذ ام فلام هنا الا, تايللا ىلا مهدنع
 هياع 22 طربشااو هب موكحت ءازجلاو نيتلمعا ىلع طرشلا ةادا لوخدب ماعلا نع جرخ

 ليرشلا ل." ىيل ةنسلا دسلا لاق ه ءازسإو طرشلا ىبدن نمر سل امس اع موكمح | هنئنلاو
 ' ىلع لدن ةاز اجلا مك اولاق ثيح مهتم رب ةاحالا مالكىفو . ىكاكسلا هرك ذام الا ءازخل ادبق
 ىتدف ءازخلاو طرشلا نيب طايترالا وه دوصقملا نا ىلا ةراثا ىناثلا ةيسسمو لوالا ةييس

 مكحلا ناكولو ال فيكو نيينازيملا قفاون ام مهتماع بهذم لم#و ةراشالا هذه ظفحت نا

 هطرش ققح آلام وهو بذاوك فرءلاىف ةلوبقملا تايطرشلا نم ريثك ناكل ءازللا ىف
 كلذو فرعلا هبذكي ال هنا عم بطاسخلا ”ىج ملاذا ايذاك كمرك ا ىتئج نا :كلوق نوكف

 مالكلا رصح نال ىكاكسلا صخم ال هنا. هيفو .هبذك بجون مكحلا ديق ءافتنا نال

 هيف ىهاظ مسالا صاوخ نم هيلا دانسالا لعجو انيب ءاضتقا هيضتق نيروك ذملا نيمسقلا ىف

 ىتتئج نا كلوق ىف ءازجلاب دوصقملا نوكي نا زوحم هنال ةروك ذملا ااضقلا بذك مزل الو

 ناوح وهف ارامح ديز ناك نا كلوق ىفو كئيحم ريدقت ىلع كمرك١ ثني ىنا كمركا

 سمشلا عولط نآآلا ناك نا كلوق ىنو ةيراملا ريدقت ىلع اناويح نوكي ثري نئاك هنا
 نالا سمشلا عولط ريدقت ىلع دوّجولاب فصتي ثيحب راهللا نوكي هنا ادوجوم راهنلا ناك
 امهنيب طابترالا وه دوصقملا نا ىلا لا لدت ةازاجلا مك مهلوق ةراشاو ٠ سايقلا اذه ىلعو'

 ىدخن ال رئاظن هلو هريغأ اهرور#< هيف رظل ىا هيفرظلل ىف مهلوقك وه لب ةديدس ريع

 نوي يملا هلاق ام نيب سمالا راد اذا تلق ناف ٠ امهنيب طابترالا دوصقملا نا 'ىثب دصق مو

 اكلسم حجارلا لعجم وا ةغالبا| لهال اكلسم اههنم لك ربتعي لهف ةا>الا هلاق ام نيبو

 لعلو حالطصالاو باطلا لها ىلع اليهت كلسملا ليلقت حجرالا تلق . حجرا امهماو

 ىضتقم ذا طرشلا جرخ 5 هامضتقم نع ءازخلا جرخم الثا ةاجحنلا ءراتخا ام حجرالا

 ولو مالكلا ماسقا ليلقت هيف ذا ظمضلا ىلا برقا وه اضياو امان امالك نوكي نا بكّرلا
 ثحابملا هذهل اظفاح نكف ةشبقالاو اياضقلا ثحامم نه ريثكن ع اونغتسال نوينازيملا هربتعا

 ىعبو .ىلدا ريع اماو اضيا ماتلاب ىحسيو ىلسا اما ىنعملا اذهب دانسالا 6 ميسقتلا ١) ةفيرسثلا
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 وا + [9] ملاع عم ىماساةيفاقك اهريغ ع. ةسسؤم ةيفاق عاّجاب وا . ىف ىرخالاو: ىسوق»
 فالتخاب وا رسكلاو حتفلاب وا حتفااو مخلاب وا رسكلاو مضلاب اما وذا فالتحاب“

 دانس محي .ىارعش اماو ه ةمرعلا ىناوقلا لئاسر ضعب ىف اذك هيجوناا ىالتخاب وا عابشالا

 فالتتخا دانس دب وك هعاندصلا 'ليمكت :بتيتام لاكش ردو .٠ ادنتك قالطا :ضخلا ىنعع

 ود نوخجو تسنلدوت راب ئنكاب ىندع تغل وود دانسو *« ددو دودو داد دننام تسا فدر

 هفاق ود نا كلاب دشابن هيفاق داحتا رءش نا رد دنشاب :فلتخ فدر بسحب ىرعش رد هيفاق“ .
 هوو دل“ فالتخلا ىدع دان اك دنا هتف؟و دنا نكيادكل لاو 6 دنسشار" ىو

 [5] « تسا صهاظ ريدقت نيرب هيمست

 قاطي ةسرعلا ىلدا دنعو ء دنسلا ظفأ ىف تثىع نيثدحلاو رظنلا لها دنع 4 دانسالا م(

 بو.ناملافام اهقلعتو اهاااهمض ىا ىرخالا ىلا نيتملكلا ىدحا ةيناهدحا ٠ نيدعم ىلع

 اهيف اماو عئاش ةيديبقنلا تايكرملا ىوس اف اذهو هيلا ادنسم هيلا بوسنملاو ادنسم ىمسي

 عئاشلا نا هلصاح ف ةسايضا| دياوفلا ة.يشاح ة.شاح َّق مكحلا دمع ىولوالا لاق د افوصوماوا :

 ىلا امفاضاف هنلكلا لولذم ةفص هو ءافتنالاو توبثلا نع ةرايع ة.سنلا نا مهف سع ىف

 لمح وا ىرخالا لولدم ىلا نيتملكلا ىدحا لولدم ةبسنب ىا فاضملا فذحم اما ةملكلا'

 ازاحم ظافلالا ىلع هيلا دنسملاو دنسملا قالطا نوكي لوالا' ىلعف ىوغالا ىتملا ىلع ةبسنلا

 مهلاو ة.سنلاو دانسسالاب دوصقملا مْ « ةقيقح ىناثلا ىلعو لولدملا صوت لادلل همست

 هنع ربع اذلو امهاولدم وا نيئملكلا نيب ىلا ةلاطا ىهو كوعؤملل ىنملا ردضملاب ملص الا“

 وا تناك ةظوفام ةيقيقللا نم معا انهه ةءلكلاب دوصقملاو ٠ نيتملكلا نيب طبارلاب ىخرلا .

 كا ا هنق لذ دق هعقوم درفملا عووقو عجل اف ةيمكللا ةملكلاو #3 هنا 1 نهو ةردقم 8

 مهدنع ةيطرشاا ىف دانسالا ذا ىطريش'ا دانسالا اذكو بارعالا نم لحم اها ىتاا نلمح"

 نويقةالملاو ديم[ كينيلا ا ىلع ىظ تلا دانسإلا جرح 3 مم هل ديق لص هاو 8 زملا ىف ١

 ءازحلا عوقون رابخالا ال طرسشلا لوبصح ءازلا لوصح قيلعآ ةيطرشلا لولدم نانو '

 ايكح الو هاط وهز ةققح ذل اميفر كتيملاو هل دن سل[ سا 10 تقو
 الصف ةظوحلم امهنم دحاو لكى. ةسنلا نو كف مكحلاب 2 قرات نحس دوشفلا ذا

 ( هححصمل ) م ملاعلا اذه ةءاه قدنخف « ىئملسا مث ىملسا .ةيمراد اي هلا قل انا

 *« مويلاو ليللاو ٍباتعو بيصنو روبص ىف اك ىورلا لبق نك اس نيلؤا دم فرح تفدرلا [؟] +
 * فدرلا لق ام ةكرح وذحلاو ملاع فلاك دحاو فرح ىورلا نيبو اهني نيكل فلا سيسانلاو. أ

 لا دا ةكرح هيحوتلاو « شيشأتلا دعبو ىورلا لبق ىذلا لَّخدْلا ةكرح 0 :
 ( هححضللا ) هلم ىلا لاحم ليضفتلاو
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 ٠ دسافلاو حبحصلا هيف جردنيو اضيا ادنتسمو ادانسا ىمسيو نكي مل وا عقاولا ىف اديفم

 .. هل ايواسم وا ةعونمملا,ةمدقملا ضيقن نم .صخا نوكي نا اما حبحصلا دنسلا ىا لوالاو

 دنس سيل مالا نا.لليقو هجو نم وا اقلطم هنم. معالا وه امنا دسافلا دنسلا ىا ىناثلاو

 .ةيوفتلل تركاذ ام مهلوق ىنعم نا هيفو: ةيدتسلل. حلصي ال اذه نا هيف نولوش اذلو حلطصم
 عم عنملا ققحت نا وه. مهدنع ضخالا دنسلاف ةلمحابو «ادتس سيل هنا ال اهل اديفم سيل
 :دنسلا وه اذه ناف عملا ءافسا عم دنسلا ققحت نا وهو سكع ريغ نم اضيا:دنسلا ءافتنا
 (ىقروص ىفارخاالا نع اهدجا كفن الانا ىوانملا دئسلاو «.هخو نم واءاقلطم مالا

 ام ىإإ هيلع اينيم عنملا نوكي ام دتلللا .ىلاح حلا ىفو ) ةيديشرلا ف اذكه ءافشنالاو ققحتلا

 .ثاث غيص دنسللو ء لئاسلا معز ىف وا ىمالا سض ىف اما عنملا دورول احح صم نوكي
 اأو كلذ موزل من ال ةيناثاو اذك نوكي نا زوج ال م اذه مسن ال لاش نا ىلؤالا
 نيثدحلا دنغو ( اذك هنا لاخلاو اذه نوكب فك اذه ينال ةللأثلاو“ آدك ناكاول مزاي

 .ثردحلا نئيو ثيدخلا ةاور قيرطلاب دوصقملاو ٠ ثيدحلا نك« ىلا لصوملا قيرطلا اوه.

 لاقو + ناّرئاهش امهف ثيدلا نام قيرط نع ةاكنلا وهف داتسالا اأو ثيدحلا ظافلا

 قران ع اللا تلو 4 يدا قحل [وغانبو تالا ئأ اذه هنفلآلا حرش قعواتتلا
 ,نع نال نع نالف انثدح“٠ لوش نا دانسالا حبضوتلا بحاص لاق اذلو هرث ذو هنع راخالا

 دقو . ىهتنا دانسالا مدع وهو لاسرالا دانسالا لباشو سو هيلع هللا ىلد هللا لوسر

 دسك ا ثنيدح لاحر دنس ةوكشملا ةمدقم حرش ىف لاق دنسلا ىنعع دانسالا 4 ماك

 7 دنا أ قل راهطاو دنس 5 ىنعم ىضاكو دبآ دنس ىنعع زبن داتساو دنا د 1و

 لبق ٠ هلئاق ىلا هلاضإاو ثيدلا عقر دانسالاو نآملا قيرط نع رابخا دنسلا ىبطلا لاقو

 ٠«فال:>الا كلذ ىلع ءانب رسفف داتسالاو دنسلا ىف حالطصالا ىف مهني عقو فالتخالا لعل
 ه5 91[ نانا رنا هدلا ظنوا دحلالا عدل سن انفع وبها ش ان ةشرصتخا لدشلا "لكي نا معا
 وهف ةنس هيف واغلا ٍتلطو ءءاشام.ءاش نم لاقا ءالؤلو نيدلا نم ذانسالا كزاملا نا لاق

 دق مهنا اضيا ملعاو ٠ ولعلا ظفل ىف ىا هلحم ىف ”ىجيو .ةبسنلاب وا اقلطم اما لزانو لاع ناومق
 حي هلا ك ثيدحلا اذه نا كلذب نودنربو ديج ذانشاب حصص ثيدح اذه نولؤَش

 نيغبرالا- حرش نييملا حتف نم دافتسي اذك دانسالا رابتعاب حيم كلذك نتملا رابتعاب

 حي دانساب جحيم ثيدح مهلوق سايقلا اذه ىلعو نيريشعلاو عباسلا ثيدحلا ىف ىوونلل

 .نونلا لصف ىف نسحلا ظفل ىف قيس دق ندحلاو حيحصلا دئسلا ىننمو ٠ نسح دانساب وا

 ٠ ناقنالا نم دافتشي 5 نا رقلا ةاوز نم ةزابع نا رقلا دئسو ه ءاخلا بان نم

 فرح لبق ثدحمي بيع لك نع ةرابع ةيبرعلا ىناوقلا لها دنع رسكلاب ( دانسلا )
 .نيتيفاسقلا ىدحا نوكت نأك ةفدره ريغ :ةففاق عم ةفدرم ةيفاق عاتجاب اما كلذو .ىؤرلا
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 عدلا قلطكود عما ددسلاو اهأ ذوفنلا نم تالضفلاو ءاذغلا عنمتف ةقيضلا قؤرعلاو

 ىلع لد لودأا ةقر نا اق اذا انا كلذ لادمو ضعللا نود اهضعب ذو عنعي ام ىلع اضيا ْ

 جرخذو لولا ءافدصو رادحنالا نم نيخثاا ”ىثلا ذوفن تعنم ةدسلا نا هانعش ذدنسلا

 هنوقلطا اعنا نادنساالانآل ماسلا ريغ ءايطالا دبع ةلطسل الالا ملعاو ةمالعا لاق . هقشر

 نو ىلع تش ةبالص ىلع ةدسلا قاطت دقو تمضلا اذا قورعلا هاوفاو دللا ماب ىلع

 'ىثثلا عنع ىت> هلخاد ىف سيتا ”ىثلا ىه موشيخلا ىف ةدسلاو + رشا ةلزنع ةحارملا

 سقف اذه ىلعو زمول ري ىاذك قلل ىلا فئالا نمو فقالا ىلا قلما ننال

 ٠ كلذ وحنو اًهراساملا ددسو ديكلا ددس

 ندب رع فاو دش جوز وا ةين سم كب 12 تع ناكر كمر لع درك ) دودنمملا (

 نييوك لوا دودي ارآ 2 نوج.دشاب لواةتص ارد جوزانا للا سادسا
 مويس هرم رد كو دول مود قاف 3 تيه ارنا كس نوح دشان مود هرم رد 8

 ارتآ _: نوج دشاب مراهج ةبترص رد ركاو دننوك مويس نوديس ارا دس ندا 0
 دشاب درف وا ةيتيم كب كنا ىنعي تسا جوتف. دودسم ىلباق.و هدش وك مراهج دودسم

 تح لث دل لو -وتذ» 10 داب لوا ةنم نه م نك ل ىكا سلب جاوزا قابو

 2 داب مويس رد ل احا بنس لوج نسوا مود ح وتفم 1 دضشاب مود رد ثا

 ةحبتو تت نوح دنس وك مرا 4 9 داب مراهج رد راو م نوح دب وا فر

 ا رد لوا حوتفم ةحشو ل بتي نوح دنيوك لوا ةديبن اد ار مودو لوا ح وفم

 ينزبوك مود ةريم ار مويسو لوا 10 ةحيتاو 2 نوج دن وك لوا ءريبن ا

 دودسم ةحيتو ا: نوج دنيوك مويس ريب ار مويسو مود حوتفم ةحيتلو تتح نوج

 حوتفمو مود دودس٠ ةحبتلو ب نوج دنبوك مود هريبن كيرش ار مويس حوتفمو لوا
 لكشو ء ديد ماع لكش هدراهجا سي تي نزح ديرلوك مورس ةريبن كبرش ار مويس

 لكش ود. ه ناو ىهدزئابش لكش تعاجو تيساىمد زاب رسال شاالا مآ ١
 لئاسرىف ام ةدالخ اذه ىف م دالوا ”هلزحب كايانو تادودسمو دنا نيدلاو ”هلزتع

 ٠ لمرلا

 دنيوك ار ىلذا نداوخ هفود دزن ةلمهملا نيعلا )ّ ةداعسلا (

 . تاغللا فدك ردو لئاسرلا ضعب ىف اذك .دنيوك ار:توق تفص هيقيويس دز: ( كابا

 ا تردق ضخم زا ترابع دعاس دوك

 ناك ءاؤسنم. متل ا.ةيوقتل ةزك ذي |م اوه وطال: باصا ملغ نازلا) نينا (دعتلا ل



 سل ا
 ل

 ةدسلا ٠ ةداحسلا ه دحسم : دوحسلا . خلسلا ,ةحاسملا « ةحامسلا ١/٠

 . ىناخر حلا ةيسلا تاحالطصا«ىف اذك الضفت بحمال.ام لذب ىف ( ةخامسلا )

 . نارا ىف انك اهزن بحمام كرت ( ةحماسملا )

 يق ةمخسملا ءاخلا لصف ]وع

 نا وهو )اضيا اماملا ىحسيو [1] راعشالا ةقرس نم مسق ماللا نوكسو حتفلاب ) خلسلا (
 لوقت نا لثم رخآ اَتِب هلعحمو هاننءم ىف رخآ اظفل ظفل لك ناكم عضتف تيب ىلا دمعت

 ٠ ى.ءاكلا معاطلا تنا كناف دعقاو ه اهتينل لجرت ال مراكملا عد . رعش . ىعاشلا لوقىف

 ذك  نيباللا لك آلا ثنا كناف نلحأو ءانهاظا لهذا ال“ رع املا رذ : رعتش : اذكه
 ٠ باللا اذه نم فاآقلا لصف ىف ”ىجحنو ( ىناجرذلا ىف

 4 ةلمهملا لادلا للصف جو

 ضرالا ىلع فنالا وا ةهلا عضو عرشلا ىفو عوضالا ةغللا ىف نيا مغ( دوجسلا )
 راثا قدس نع ةرايع ةيفوصلا دنعو ه ةولصلا ةفص لصف ىف زومزلا'عماج ىف اذك اهريغو

 تلق دوحسو ٠ لماكلا ناسنالا ىف اذك ةسدقملا تاذلا روهظ رارمتساب اهقحمو ةنرشبلا

 لامعتسا هةكىتثحم ارؤا دنع دوهش دزن هللا ىف انف زا تسا ترابع هيفوص حالطصا رد

 فئاطل ىناذك درادن ربخ حراوج لامعتسا زا كلب تلاح نازا اروا درادن زاب حراوج
 ه ةولصلا ظفا.ىف ”ىحمو . تاغللا

 عضوم ميج حان سي ء ءاملع حالطصا رد امأ ) دو ا ا حسم

 بفقو زا ىادا ىارب هكص اخ نيعم ناكم مب ريو دشاب هكاج نه دئنوك ار دوجس
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 تاغللا فدك ىف

 ديرو د يضاتلا قع نامه رد هدجس نايشلو راع يان ىنع 0 ةداجسلا )
 يمسي ال كلذك نكي مل نمو ةقيقلاو ةقيرطلاو ةعيرسشلا ىلع ميقتسي نم وه كوللا لها

 ةشرطلاو ةعيرشلا قرط ثاث اهنه ذوصقملاو هداح هس برعم وهو ازاحو اممر الا ةداحس
 ٠ كولسلا ىّعَم نام ىف كواسلا عم ىف اذك ةقيقحلاو

 ىراجملا ىف تين, ظاغو ةجوزل ءا-.طالا دنع ةددشملا ةلمهملا لادلاو مضلا (ةدسلا )

 افهو هادخو وا هضعب قالك ظفللا عم اما هلك ىنملا ذخوي نا وهو ىهاظلا اهعون نم ىا [1]
 الاعاو اخسن ىمسن عون ناعوتف لوالا مسقلا.اماو هدحو هلك ىنعملا ذدخؤي نا ىنعا ثلاثلا وه م

 ليضغتلا لع عالطالا ماز نمو اخسمو ةزاغا اضيا ىمسي قائلا مسقلاو اخسمؤ ةرافا ىدنس عاونو

 ( هححصللا) ١ ةعضوم ىلا عجريلق



 ه.5 حماستاا ء حطسملا ٠ قوطملا حطمسا! ٠ ةيفاكملا وطسلا ء ةهباشتملاوطسلا

 ةيواستملا ااوزلاب ةطبحلا اهعالضاو ةيواستم اهاباوز ىلا ين( ةمماشنملا حوطسلا (

 . هانم

 ا ريخالاو ميدقتلا ىلع هيسانتم اهعالضا ىتلا ) عالضالا ةيفاكتملا حوطسلا (

 ةخ آلا را علض ىلا اهدحا نم علض ةمسسن نالكش ناك اذا مك لامو مدقم 27 لكىف عش

 ةيشاوحو سديلقا ريرحت ىق.اذك لؤالا.نم ارخا علض ىلإ رخآآلا نء رخآ ملص ةيشكا
 ٠]١[ ةسداسلا ةلاقملا ردص ىف .
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 طخ هب طيح لكش ىلع قلطي نيسدنهملاو نيساحلا دنع ةددشملا ءاطلا حتفب ) حطسملا (

 اق حاسم لكش ىلعو . ةمحعملا نيدشلا باب نه ماللا لصف ىق “ ىح م5 رك ا وا دحاو

 لبطتسالا وه ادهو سديلقا رير ه.شاح ّق م نافلتخم ناطخ هاناوز ىدحاي طيح اباوزلا

 نم لصحب ىذلا وه حطسملا لاّغو اضيا ةيشاحلا كلت ىفو « عبرملل انئام نوكي اذه ىلعف
 حطسملا نوك, اذه ىلعف ىهتنا رخاآلا ىف ةمئافلا اياوزلا ىدحاب نيطيحلا نيطّلا دحا برض
 ددبع ىف::هددبع ' نربط نم عمتجلا وه حاو_ىملا ددعلا سدياقا ربرحن ىفو 0 عيرملا ن٠ محا

 ن4 عمتجلا وه عدررملا ددعلاو د نيفلتخح وأ اناك نييوا_سآم اه الك مه لن ددف 9 طيحو

 عببرملا ددعلاف ةبشاحلا كلت قو 5 ىهشا نايوأ_سكم ناددع هنا طخ و هل ىف ددع برص

 لاق ثيح نانانتم امهنا باسحلا ةصالخ حرش نه موهفملاو « حطسملا ددعلا نه صخا

 برض نم لصاخلا نرشعلاك هسفن ىف ال ىا رخآ ددع ىف ددع برتض لصاخ وهن حطسملا
 ةيشاخلا كلتىف حرص دقو اعب رم ىحس هشفن ىف ددعلا برض لصاح ناف ةسملا ىف ةعبرالا '

 رح "الاى اهددا نيفل:*# نددع ترض ند >3 ددع لك اوم لاق ثدح اضا كلذب

 .اضلطبص

 ةوقم ةقالاع نامل الأب ةثققح ريغ ىف ظفلا| لام ءاملقلا فرع ىف ميلا ( حاستلا 2

 هتان ىلا 2 ذك ماقللا كلذ ىف مهفلا روهظ ىلع اداتعا هيلع ةلاد ةنيرق بصن الو

 مالكلا نم ضرغلا ميال نا وه قاجرحلا ديلا تاحالطصا ىفو ) ٠ ةطخلا ىف حولتلا

 [؟] ء رخا ظفل ريدقت ىلا همهف ىف جاتحمو

 هيشاوح نم هدَعِب امو رسرحتلا نه ذو>أم لاتو هلوق ىلا ةمناشتملا حوطسلا هلؤق نا قعي 7 ]١[:
 ) هححصمل ) ةعجارالا دنع رهظي ع

 هانعم ريغ ىف .مالكلا لمهتسيف عماسبلل املع ىطعي ماكتملا ناك ةحايبلا نم ةعاسملا نا معا [؟1
 روهظاو دوصقملا روهظل رهاظلا هانعم ريغىف ظفللا لامعتسا ةحماسملاف دودقملا همهف ىلع, ادامتعا صهاطظلا

 : ( هحح ممل ) دوصقم, سيل رهاظلا هانعم نا
 0) « ناشك» ( ثلاث )



 ماسسقنالا ليش ضرع طخلاو طخلا هتنامنو اة ال اضرعو الوط ماسسقنالا لش ىذلا

 ' ىتا السا ماسقنالا لش ال ضرع ةطقااو ةطقنلا هتبامو طف الوط ىا ةدحاو ةهج ىف

 دادقاا ند مسق مه دنع وهو انضنا اطيسا ىلا حطسلاو ) اةمع الو اضع الو الوط ال

 مهاب هنع ربعي ام وهو درغ» اما ٠ نامسق وهو ٠ هعضو» ىف "ىجب م لصتملا مكلا وه ىذلا

 ةنلثكا نيمسالا أذ ىمدييو نمساب: هنع رع امي وهو بك يهااماو .,ةيمح رذكو ةئلثك د حاو

 هيلع ةضوّرفملا ةميقدسملا طوطالا نوكي ام وهو: وتسم اما ءاضناو ٠ نيعومم ةسمخ رذجو

 مدعل ةركلا حطس جرخف ضفخا اهضعبو عفرا اهدضعب نوكي ال ناب ةلباقتم ىا ةيذاحتم

 نوك مدعل نيريدتسم لا طورخلاو ةناوطسالا حطسو ةميقتسم هيلع ةضورفملا طوطخلا نوك

 ةجرلا ةميقتسملا طوطخلا عيمج هسامب ام وه لاش وا ٠ ةيذا>ته هيلع ةضورفملا طوطخلا

 حاس جر ةهج ىا ديشو ةركلا حطس ج رخ ةميقسملا ديقف ء ج رخت ةهج ىا ىف هيلع
 نكلا هيلع ةحرخملا ةقتسملا طوطخلا عدمج هتسام ناو هناف نيريدتسملا طورخاو ةناوطسالا

 حاعسإ عطف اذا ثيحن ناك ناف هفالخ ودو وكسم ربع اماو 3 اهضع ىف لد ةهج ىاقى ال

 ةركلا حطسك تاهلا عيبمج ىف اما ةرئاذ عوطقملا حاسلا كلذ ىف ىا هيف تئدح وتسم
 حاملا صخي دقو ء ريدتسم وهف نيريدتسملا ةناوطسالاو طورخلا حطسك اهضع ىف وا
 نوكف تاسهجلا عيمجج ىف ةرئادلا هيف تثدح وتبسم حطسب عطق اذا اب ىا لوالاب ريدتسملا
 ةريدتسبلا ةناوطسالا حاس ىلع قلطي دقو . ىئوركلا حامسلل افدارم ىنعملا اذهب ريدتسملا

 . ظوافألا ىواستن ثيحب نوكت ةرئاد ظيحم ىرخالاو ةطقن هيتياهن ىدحا عطس ىلعو

 ريغاا حطسلا نكي مل ناو ٠ ىطورخلا حامسلا وهو طيملا كلذ ىلا ةطقنلا كلت نه ةجرخلا
 ىمسإ اهضعب ىف وا تاهحلا عيمج ىف ةرئاد هيف تثدح وتسم حطس عطق اذا ثيحب ىوتسملا

 ةيشاحىف ىدنجربلا ىللا دبع لاق ٠ باسملا ةصالخ حرش نم دافتس اذكه ايدحو اينحنم

 طوراو ةناوطسالا حطسل لماش ماع اهدح | . نيينعم ىلع قلطي ريدتسملا حطسلا ىنمغلا

 اءمئانو ء ةرئاد ثدحم تاهجلا ضعب ىف وسم حطسإ عطقااذا ىذلا وهو اهريغو ىضيبلاو

 حاعساا قلطي دقو ةرئاد ثدحت تناك ةهج- ىا ىف و:سم حطس عطق اذا ىذلا وهو صاخ

 زاوتم ريغ وا زاوتم اما ريدت_سملاو ىوتسملا نم الك نا مث : ئشا ةضعن ىلع ريدتسملا

 خطسلاو بدلا حطسلاو .واولا باب نه ةيئاتحتلا ءايلا لصف ىف ىزاوتلا ظفل ىف ”ىجبو

 20. ءاقلا بان نم فاكلا لصف ىف "ىحن كلغاا نه رفقا

 نيتميظع نيت رئاد ىطبح افصن ا طر ةركلا حاس نم ةعطق وه (. ىنينتلا حياطسلا (
 ىحاوس افدصنو حطاسلا اذه هب طيح ىذلا مسجلا ٠ ةركلا كلت حطس ىلع نيتْصورفملا

 حرش ىف ىدنجرربلا ىلعاا دبع ركذ اذكه ةركلا علض ىمسي نيتروك ذملا نيترئادلا
 5 عبارلا باملا ند لوالا لصفلا ىف ةرك ذدلا



 ا ْ حطسلا # حرعشملا د حسسلا * ةحسلا

 ىلع ال ضرقلا ليبس ىلع هعفدي امتاو هدلب ىف هّقيدص ىلا هعفديل اضرق الام رجان ىلا عفدي
 ةعيدو نوكي الف هلثم هيدؤ, انا لب لاملا كلذ نيع عفدب ال رجاتلا كلذ نال ةعيدولا قيرط

 اناسأا ضرّش نا ىف ىرخا ةرامعبو ه٠ قيرطلا رطخ طوقس ضرقملا ديفتسل هضرّش امئاو

 ىنعم ف وهو قيرطلا رطخ طوةس هب ديفت-سل ضرقملا هديرب دلب ىف ضرةتسملا هيضقيل
 هيلع هللا ىلص هللا لو_سر ىهممن دقو ضرقملا ه داؤتسا عفن عون هنا 50 اذهو ةلاوخلا

 5 ةءافكلاو ةيادهلا ىف اذِكه اعفن رج ضرق نع نو

 22: ةلمهملا 2

 1 # 0 ال 6 الإ ةدودحوم الو ةدعضاو ريغ 0 ىلودهلاب ةامدملا ءادهاا ىه ش

 تاذلا بويع نعو ثودحلا تاراماو ناكمالا صئاقن نع قحلا هيزن: ( حييستلا )

 امم اننا رجلا ىف اذك سيدقلا كلذكو تافصااو

 هماح زا يم نورببو ندش هلهرب ىنءع حارسنا لآ دسأ لغاف مسا ) حسنا (

 للداو ميو برع نايم رد هلرتشم رو زا تسرح مسا ضورع لها حالطدا ردو
 ىدحم ناكرا ناصقن رد رح نياو[؟] راب راه> تسا ان مهل تالوعفم ناءفتسم رحب نا

 نلعفتسم نزو رب هك ناحمن ذالا ىرتشي نم نو>حمه تسا نكر ود نزو ره هكدسر بم

 ار راصتخاو ناصقن نباو دئرادبم مام عارصم ارنآ برع راعشا رد تسا تالوعفم

 نمثم رحب نياودنا هتفك حرسف» ار رحب ناو دنا هدرك هيبشت هماج زا ندما نوري هن
 روق ذه قد ضورمع رد زبنو ) + ىنيس ضو ع ىف ذك تما لمعتسم ود ص سدسمو

 تسا قاورو ىاسأ ُثغل رد حارسا كدت وك حرست» تهح ناذا ار رح نأ 5 تببإ

 قيقحتو ( دوش ى هتفك رت نايسإب ديو رب دنا مداسقم امهس رحم نا ناكرا زد نودذو

 + درك دباب مولعم ضورع ُةيسرافو هينرع بتك زا رحب نيا ىاهفاحز

 دنعو" حارصلا ىف 5 زيج نه ىالابو ماي ىتممي ةلءهملا ءاطلا نوكسو متفلاب ( حيطسلا ر)
 دقو ضرعلاو لوطلا ىف ىا طقف نتهج ىف ةمضتملا ةدرفلا صهاوجلا وه نيملكتملا ضعل

 ّضرعلا ىا) طقف نيثهج ىف مسقنملا ضرعلا وه ءامكمرلا َدَنَعَو ٠ انرهو> احطس ىع_سل

 ( هححصمل ) سمشلا ءوض ىف ىري ىذلا 221 9 بارتلا قاقد دملاب ءامهلا حابصملا ىف [5

 اماو .ىمرافلا ضورعلا ىف تايم عبرا ثالوعف» نافتسم ناك امنا رحبلا اذه لضا نا معا [؟)
 ديحولا ضورمع ىلا عجراف لاقملا اذه قيقجت خدش لاو نبت سم نأ ءفتسم تالوءفم نلءفتسما ىنرعلا ىف

 ( هجحصمل ) ريستلا باتكو ىزيربتلا



 ىلا ىناث'ا ىلعو بونحلا ةطقن' ىلا لوالا ىلع ىلصا لا هجوتيف دحاو راهن فصن تحت امهف

 «٠ ةلاقلا تمس سوق دلال انهه سلو ةلقلا تمس اه بونلاو لامهثلا اطقنف لامثلا ةطقن

 قرشلا وا لاعثلاو قرتشلا نيب امع امقاو وأ طقف اس ع أؤا اهنع ابقرش دلملا ناكناو
 ىلع قفالا عطاقتو ةكمو دلبلا لها سأر ىتسب نمت ةميظع ةرئاد كانه ضرفت بونلاو
 ئدحا نيو امهدحا نيب قفالا نم سوق رصحنتف بونلاو لامثلا ىتطقن ريغ نيتطقن

 نع فرخ نا بجي ىلمملا نال دلبال ةلبقلا تمس ىه سوقلا كلتف. بونلاو لاهشلا ىتاطقن
 ديسلا رك ذ اذكه ةلةلل. اهجاو.. نوكلل سوقا كلت رادبقم- لامثلا وا بولا: ةبطقن

 عقو اذكه ىن.غيلا ةيشاح ىف ىدنجربلا ىلعلا درع لاق ٠ صخلملا حرش ىف فيرسشلا
 ءذخؤت قفالا عابرا نم عبر ىا نم سوقلا هذه نا نييعت ريغ نم ةئيهلا ٍبتك يف
 ةطقن تعقو ناف هلوط نم لقا اهلوط ناكو بلدا نع ةسرغ تناك نا ةكم نا قيقحتتلاو

 ةأدتب» عبرلا كلذ نه تملا سوق تناك ىبونلا ىبرغاا عبررلا ىف ةيتمسلا ةرئادلا عطاقت
 ةطقن نم .ةأدتب» هنم تمسلا سوق تناك ىلاهثلا ىبرغاا ف تعقو ناو. بولا ةطقن نم

 قرمشلا بناجلا يف ةيتمسلا عطاقتلا ةطَش تناك هلوط نم رك ١ ةكم لوط ناك نآو هلاهثلا

 تنم كيلا: نكي ل كيلا لوظ لثم ةكم لوط ناك نآو + نص ام ساق ىلع ثمسلا ادمو
 قفا حاطس نايم تسا كرتشم لصف هلبق تمس طخ باب تسيب حرش ىف لاقو «ىنعملا اذم هلق

 عطاقت ةطّقن هلق تمسو ردك نياورمم دلب سأرو م ما ثمسل هك هميظع ةرادوىسح

 تساىسوق هلبق تحس فارحناو دون كم تهج رد هكعطاقت نأ دلب قفا اب تسا هرئاد نبا

 ء.دوبن هدانز عبر زا كيطرشب راهلا فضن طخو هلبق تمس طخ ني ام قفا ءرئاد زا
 ٠ راما فصن ةرئادو ىسح قفا حاس نابم تسا كرتشم لصف راهنلا فدن طخو

 د[ ميلا لصف -
 لاشتو ٠ ندرك زا تسدوبو نديشارخ ةغللا ىف ةلمهملا ءالاو نيسلا حتف ( جحشلا 8

 كلذ ىهاظ نم '”ىش هعم لاز وضع حاس ىف طسدنم لاصتا قرفت ىلع ءابطالا دنع ةقيقح

 مث ءاعمالا نم نطابلا حطشلا ىف قرفتلا اذه نم ناكام ىلع ازا#و ٠ هعضوم نع حطسلا

 اذك مهفلا ىلا ىتملا اذه هنم رداب جحسلا ظفل قلطا اذا ىتح مهدنع زاسجلا اذه رهتثا
 ٠ نيتهحعملا ءالا بان نم نيشلا لصف ىف اضيا شدا ظءا ىف قدس دقو ىهاوجلا رحب ىف

 ضرقلا اذه ىهسو مكحملا 2 ىنعع [1] هدهسو هوس برعف هج ةةس عج( جيافسلا (

 نا امترودو حلالا ةدحاو ءاثلا حتفو نيسلا مد ةحتفسا| برغملا فو * ه سمع أ ماكحال هب

 مضلاب هتفم برعم اما ىه ذا اهحتفب ليقو نيسلا مشب لق افالتا ةجتفس نيس ىف نا ىلاةراشا[ ]1١
 ( هححصا ) امهف ةحوتؤف ءاتلا اماو ميتفلاب هتفس ترعم اماو



 او ةليقلا تمس .ه علاطملا ثمس . سارلا تمس

 وا .عاضنرالا ناك ناو ىلوا> تمسلاف ام ونج ىف تناك ناو لاح تي تلا لا

 هكفال راعسا ةكنادب ٠ ىهتنا ىنرغ وهف اينغ ناكناو قرش تمسلاف ايقرش طاطخنالا

 « دنلاوخ تمسم بال رطسا ارثآ عافترا راود ىنعب دننك مسر تمن :راود نارب

 كرف ني جرافا طا بلا" قيم” كللذلا "ف: هلت علا نضج دمع سال ثا ١
 , ةلحهملا ءارلا رسكب لجرلا تاسو مدقلا تمس هلباغو صخشلا ةئاق ةماقتسا ىلع ملاعلا
 ىلع رطقأا كلذ جرخاو ضرالا راطقا ند رطق فرط ىلع صخش ماق اذا هنا مدع

 برقا امهن» ىتلاف ناتعقن هيف تثدح ىلعالا كلفلا حادس ىلا نيفرطلا نه هتماق ةماق'سا

 مدقلا "تمت ئرخألاو هسا ىلا تزقاةلبلال :نعارلا »نسم ياست نيس

 نا هنفف صخشلا فارذ“لأو ئذاحم امو ةارلا ترمس نا ليقءام اناو اء لكرلا تال

 يو هسأ ر ةاذاحم ىلع اضيا مدقلا تمس نا هرهاظ ىلع درب نكل انهاظ ناكناو دودقملا
 ١ 0 ىد.جربلا ىلعلا دبع ركذ

 نيبو علاطلا ةطقن ىا جوربلا كلف نيب قفالا ند سوق مهدنع ( علاطملا تمس )
 ىتلا ىهو امهيدحا ىمت نيتطقن ىلع ناعطاقتب جوربلا كالفو قفالا ناف عافترالا ةرئاد

 نانوكت دق اهو ٠ براغلاب برغلا ةهج ىف ىتلا ىو ىرخالاو علاطلاب قرتشلا ةهج ىف
 ةرئاذف اهريغ نانوكت دقو قفالا ىلع نالادتءالا ناكاذا 5 برغملاو قرشملا ىنطقن امهنل

 نيب قفالا نه سوق كانهف براغلاو علاطلا ىتطَعن ريغ ىلع قفالا تعطق اذا عاضترالا
 قثالا نم امنوك طرنشب سوقلا كالثو قفالا عم عافترالا ةرئاد عطاقت ةطقن نيرو علاطلا
 تمس ىحست الف ىبرغا قفالا نه تناكول ذا علاطلا نا سوق ىحدنل قرشاا

 تعس دع علاطلا تم مث ٠ قرشلا قفالا وه في رَعَنلا ىف قفالاب دوصتألاف علاطلا

 ريغ عاضترالا رئاود نا ملعاو ٠ نيلادتعالا دحا علاطلا ناك اذا اًهاَس روك ذا عافترالا

 يارع عافترا ةرئاد اهنم دارت نا هيشالاو انو ةرئاد ىا انهه دوصقملا نا معيالو ةيهانتم

 انكي تيت 4 خوك ال علاطلا ءزجلاب ترم اذا عافترالا ةرئاد ناو هنم علاطلا ج رختتسإ

 نوكي ال هناف .ىلكلا ليملا مام ىواسي ضرع ىف قفالا ىلدع جوربلا ةرئاد تقطنا اذا
 ه ىنمغملا ةيمئاح ىف ىدنجربلا ىلالا دبع ركذ ام ةالخ اذه علاط تمس ذئنح

 اماو ه ةللقال اهجاوه ناك ناسنالا اههجاو اذا قفالا نه ةطقن مهدنع ( ةلمقلا تمس (

 ةلاقلا تمس فارحنابو اضيا ةليقلا تمس فارما سوّس ىمسن دقو دلدلل .ةلبقلا تمس سوق

 نوقف لورا .ىماقا نيك ذ اه قلع اضنا سوقلا هذه قع ةلبقلا تسس قاطل او ١١
 سؤرو دللا لها سؤر تمس ةراملا ةرئادلاو راهناا فصن ةرئاد نيب امف قفالا ةرئاد نم

 طقف .ابونج ىا طقف اياهم ناكنا:هللا اهفربش ةكم. ىلا سايقلاب دليلا لوقتق « ةكم لها
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 ىلع ناتاقتنم لب نيتتباث ريغ اهو مئاوق اياوز ىلع نيتطقنب قفالا عظقت ام بكوكبو قفالا
 ىمستو طاطخنالاو عافنزالا ىف عضوم ىلا عضوم نه بكوكلا لاقتنا بسحب قفالا ةرئاد
 نيئاه نيب لصاولا ظالاو ةيتمسلا ةطقنلاو تمسلا ةطقن عطاقنلا ىتنطقن نم ةدحاو لك
 ىلع ةيتمسلا ةرئادلا اطق اضيا لقاني نيعطاقتاا لقتنا بسكو تمسلا طخ ىمس نيتطقلا

 ىطقن ىدحا نيب .ىا عطاقتلا ىتطّق ىدحا نيب قفالا ةرئاد نم ةعقاولا سوفلاو ٠ قفالا

 ا سل انللاء تيدا نوف نيس تزقملا وا قرسملا يطق يدحا نيو ةيمنبلا
 تمسلا ىنطقن ىدحا نيب قفالا نم ةعقاولا سوقلا ىه تمسلا مامتو برغملاو قرنثملا
 تيمس اذلو. تومسلا لوا ةرئاد نه تمساا ءادتباف لامشااو بولا ىتطتن ىدحا نيبو

 تمس سوق اهل سيل ثيحب عافترالا ةرئاد تناك اهباع تقيطنا اذا عافترالا ةرئاد ناف امم
 نيب سوق قفالا نم رص الف برغملاو قرشملا ىتطقن ىلع اتقطنا دق عطاقتلا ىنطقن نال
 ثتحسللا ءادتبا عافترالا ةرئاد اهتقراف ًاذاو برغملاو قرشملا ىنطقن ىدحا نيبو امهمدحا
 نه اعبر تمسلا سوق ريصت ذئنيحو راهلا فصن عافترالا ةرئاد قيطنت نا ىلا ديازنتو

 تمسلا ةطقن نا ىهاظلا ىدنجربلا ىلعلا دبع لاقو « اذه تمس مام كانه نوكي الو رودلا

 كلت نيب ةعقاولا ىه تملا سوق نوكتف بكوكلا ىلا برقا ىم ىتلا عطاقتلا ةطقن ىه

 لبا-ةملا عبرلا ىف ةعقاولا سوقلاو ٠ برقا نوكي امها هبرغمو لادتعالا قرشمو ةطقنلا

 نكل تمسلا سوقل ةيواسم تناكناو هترمثم وا لادتعالا برغمو رخ الا عطاقتلا نيب

 ىلا رظنلابو ٠ ىهتنا ةناسحلا لامعالا لوازي نم ىلع ىن ال ا" تمّسا سوق ىحست ال
 بطق ودب هكدوب نأ هميظع عافترا هاد ةيسسراف ةلاسر ىف ىجشوقلا ىلعلا دبع لاق اذه
 ةرئادو هرئاد نيا نام هكقفا زا ىموقو درذك جوربلا كلف زا هضورفم ةطقنمو قفا

 تمسسو ديوك ةضورم» هلم نإ تمس سو# ار.نأ-برقايساح نا دزدك تومسلا لوا

 دون ضرالا تحت ركاو دشاب ضرالا قوف هطقن نآ رك دنبوك زين هطقن نا عافتزا

 عافترا تمس زا تاسا ا تمس سوق سب . ىهتنا دنيوك هطقن نأ طاطحلا تحس
 سوو اولاقف اذه سكع ىلا ةفئاط تيهذو ءروهشملا وه ركذ ىذلا اذه طاطحلا تمسو

 نوكي ال نا طرشب بونحلاو لامثلا ةطّقنو تملسلا'ةطّقن نيب قفالا نم سوق تمنشلا
 ديرش» تردلاو قرشكا' ةلطقنو تسلا ةظقن :قيأاهنم -نموك كتل ماكو عيرلا نم نثك"أ

 ةراد نوكتو بوزلاو لاهثلا اس2 تمسلا ًاد.. اذه ىلعف غبرلا نم لقا نوكت نا
 ترفل قرشملا ةرئاس اداهنم تؤبمملا لوا نوكمو أ ةرومسلا لوا ةزئاذا نه راهب ةفكقسن
 ضرع ا ملعا ةركذتلا ح رش ىف لاقو ٠ ىن.غطا ةيشاح ىف ىدنخربلا ىلغلا دنع زكذ اذك

 بو:لاولامثلا ىنط#لو بزغملاو قريملا طن نيغت مدعا ماكحالا هذه نم ىئاسم نيعست

 لوا نايث ىف تناك نا اهطاط#كا وا اهعاضشرا تولطملا ةظقنلا نا اضنا ملعاو . كاتم
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 . ىلارسفالاو ىهاولا رحب ف

 ةلع وسهف ءارغصو غاب نع ىئامد مدول مما ءابطالا دنع (.-عرشلا تلبما)
 , نيماسرسلا ىتءالع نم ةكرص هتمالعو ه راطلاو دراناا مانسرسلا ْنء ةنكرم ةيفاسرس
 امتامالع بلغتف ءارفصلا باغت دقو « ايرم انابس ىمسيو هتامالع باغ غغابلا باغي دقو

 ضعنلا هيهسي دقو « نيماسسرسلا ىحالع نه بكيص هجالعو .ه اينانس ارمس ىئمدنو
 رحب ىف اذكه خيشلا لاق اذك دوما نه عون صوخشلا لب كلذك سلو صوخشلاب
 « نزجوملاو صهاوخلا

 نه نهز نود انمز توصلا عطق وه 'ءارقلا دنع فاكلا 00 حتفلاب ) تكلا (

 ةمحر ةزمح نءف هرصقو هلوط ىلع لذ امم هنع ةيداتلا ىف ةكالا ظافلا تفات>لاو سفنت ريغ

 نعو+ حرصق هك ىاشألا لاثؤ .ةريد نكد : يلا ىلف كالا لع كسلا ف ١
 ةفثو ىكم لاقو ٠ ةريسي ةفثو نويلغ نبا لاقو « عابشا ريغ نه ةساتغ ةتكس قاكلا

 .ةفيطل ةتكس ىنادلا نعو « سفن عطق ريغ نم ةبيتق نعو ه ةقيقد حب رش نا لاقو ٠ ةَفيفخ
 راص لاط نا هنال سفنلا جارخا نهز ن٠ رصتا الباق انامز تودلا عطق رفءللا نعو

 . زوج الو لقلاو عاملاب ديقم هنا حيحصلاو ىرذلا نبا لاق رخا تارا.عىفو ه افق

 ةلاح اةاطم ىآلا سؤر ىف زوج لقو . هتاذب دودقم ”ىنعم هب ةءاورلا تح ايفالا

 باب نم ءافلا قصف ىف ”ىبغو نقولا لع قلطر دقو . نامثالا ف اذك نانا دسنل لفرا
 لطعت ىع ءابطالا دنع حيتفلاب ةتكسااو ه٠ فقولاو عطقاا نيبو هني قرفلا ناب عم واولا

 هحؤر ىراحمو ةثلثاا غامدلا نوطب ىف ةلماك ةدسل سف:لا الا ةكرملاو سلا نع ءاضعالا

 ضرع مساب عرصلا ىمحسإ م" توكساا وهو همزآب ضرع م.اب ىحدي دق ضرملا اذهو
 نةيت ىلا نفدلا مر> اذلو ادج رمسإ توكسملاو تملا نيب قرفااؤ ه٠ طوقسلا وهو همزاب
 . قارسفالاو هاوار ىف اذكه توما روهطو لاخلا

 دنعو نكفاب تسار هارو كين شورو هار ىنعع ةغللا ىف ميلا نروكسو حيافلاب ) تمس (

 ةرئادب ةامسملا عافترالا ةرئاد ىا ةيتوسلا ةرئادلا نيب ةروصحم قفالا نه سوق ةئيهلا لها

 ةراذ ىهو برغملاو قرشملا ةرئاد اضيا ةامسلا تومسلا ةرئاد نيبو هاضيا تعسلا

 بواْلاو لامشلا انطَع تومسلا لوا اطقو ه راها فصن ىطقو قفالا ىطَش رم ةميظع

 فن ابطقو ٠ مئاوق اياوز ىلع. مدقلاو سأرلا تسب ىتاقل ىلع راهلا فصن عطقن ىو
 قفالا انرئادف مدقلاو سأرلا تمس اتقن قفالا ابطقو ه برغملاو قرمشملا اتْطت راهنلا

 يلعب ةراملا ةءيظعلا هو عافترالا ةرئادو ٠ تومسلا لوا ىطقب نارمت راهلا فصنو
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 ىزعبقلا لاقف هددهو ىرثعقلا رضحاف كلذب جادحلا ربخاف همد نم ىنقساو هقنع عطقاو

 ىزعبقلا ةواكذ ىلا رظناف ةصقلا رخآ ىلا كنامحال جادا هل لاةف مرصخلا كلذب تدرا

 اذكه هيلع معئاو هيلا ندحاو هتيرج نع زواجت ىتح بولسالا اذ جاجحلا رخس دقف
 نوكسو ةزمهلا مضب بولسالا ظفلو ( . ىناثلا بابلا رخآ ىف ىلا ةيشاحو لوطملا ىف

 بواسا ىناجر لا تاحالطصا ىف و ) ]١[ ىهاظ ةيدستلا هجو و هارو. شور ىننمي نيسلا
 مالسلا هيلع رمضفلا لاق اك مهالا هكرت ىلع ملكتملل اضي رعت مهالا ركذ نع ةرابع وه مكحلا
 ضرالا كلتىف ادوه.٠ نكي مل مالسلا نال همالسل اراكنا مالسلا هيلع ىمو. هيلع لس نيح
 نع تبجا لاق هناك ىموم انا هءاوج ىف مالسلا هيلع ىسوم لاقف مالسلا كضراب ىنا ُهلْوَش

 ميكا بولاسا وه ىسوم لوقف ىضراب الس نعال ىنع مهفتست نا وهو كب قئاللا
 ىلع اهي هريغ ةلزغم هلاؤوس ليزنتب بلطتي ام ريغي لئاسلا ىتايو لوطملا فو) ( + ىهتا

 ةلهالا نع كنولئسي ىلاعت هلوةك هل مهملا وا لئاسسلا كلذ لاحب ىلوالا وه ربغلا كلذ نا

 رونلا ةدايز ىف رمقلا فالتخاف بيسلا نع اولأس دقف جطاو سادنلل تقاوم ىه لق

 'ىل# ىت> اليلق اليلق ديازمي مث طيخلا لث» اقيقت ودبي لالهلا لاب ام اولاق ثيح هناصقنو

 نايبب اوبيجاف ةدحاو ةلاح ىلع نوكبالو أدب اك دوعي ىتح صقني لازب ال مث ىوتسيو
 اهم تقوب ملاعم فالتخالا كلذ بسحي ةلهالا نا وهو فالتخالا اذه نم [؟] ضرقلا

 فرعي جحلل ملاعمو كلذ ريغو موصلاو نويدلا لاجآ و رجاتملاو عرازملا نم مهروما سالا
 ١ مهناف بيسلا نعال ضرغلا نع اولئسنا نيلئاسلا لا ىلوالا نا ىلع هينتلل كلذو هتقو اه

 ضع هب مهل قاعتي ال اضياو هئرهلا لع قئاقد نم وه ام ىلع ةلوهسن نوعلطي نمت اوسيل
 ادهلو امنايهام و ءايشالا قئاقح نم ديرب ام هب كردي ثيدحن القع ناسنالا طع مل اضياو

 (» ىهننا اهقئاق> نع ثخبلا ةعيرسشلا ىف بجي مل

 . ةدئافل الوا ةدئافل ليوطتلا وهو بانطالا نه معا ىناعملا لها دنع ءاهلاب ( تابسالا 7

 0 ةلمهملا ءاطلا باب ند ةدحوملا ءابلا لصف ف ىو بانطالا وه ليشو

 -: ةيناقوفلا ةانثملا ءاتلا لصف زي
 ءانابس مكمون انلءجو ىلاعت هللا لاق ةحارلا هلصاو مونلا ةدحوملا حتفو مضااي ( تابسلا )
 مونلا ىلع رادقملا دئاز نوكي نا ليوطلاب دوصقملاو ٠ لش قرغ ليوط مون ءابطالا دنعو
 ىندا نع ولخم ال هناف حاحصلا مونك ةكرحلاو لملقلاب اطواخ نوكي ال نا قرغاابو ىيبطلا

 ]١[ هححصمل) نفلا بولسالا راتغاىفو (
 ةهزن٠ ىلاعت هللا لاءفا نال ةمكحلا ناب الوقب نا بسانملا نا ةمالعلاو فلؤملا لاحم قيال [؟]

 بجفلإ نمو ىر#زلاو ىكاكسلاك لازتءالا لها رترقت هيف امهعقوا-اناو ةرعاشالا دنع ضرغلا نع
 (هححصمل) ةمكحلا نايرب اوبيجاف لاق ىرسشخزلا نا
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 ذ/ ميكا بولسا « ميدقلا بلتسو ديزملا باس :؛

 موهفملااًضياو :ىءلسلا ضالا اهنم لقا !ىثتسيال هلتدثملا تورث مزاتسي *ىثلل ىلا تونا

 هومس ام ناب قرفال هاو ع وضوملا دوجو ىخذنش اقلطم باحمالا نا هريغو خشلا مالك نه

 ءاضتقال ال ةطئارلا ىنعم جال عوضوملا دوجوىضتقت اقلطم ةبخوملاف ةلودءمللاو لومحملا ةيااس

 فاصتا نال ةنهذ ةضق نورخألا هريتعا ام ىلع لومحلا:ةلاسلا نا قجلاو : كلذ لوهتلا
 جراخلا ىف ال نهذلاىف عوضوملا دوجو ىضتقتف نهذلاىف وه امنا هنعلومحلا بلتتي عوضولل

 انيراتثعا أنما ناك ناو بلسلا سفن نا هياع دربو « مزالت ةيحرالا ةلاسلا نيبو اهني نوكف
 نعدتسيال حرا ىاضتالا نا رَرقت امل جراخلا ىف هب فاصتالا نوكب نا زو# نكل اينهذ
 نكميو ٠ ىمعلاب فاصتالا ىف م هيف فوصوملا دوجو ىغتش, امنا لب جراخلا ىف ةفضلا دوجو
 ىف م. اقلام حراخلا ىف اهعوضوم مدع دنع قدصت لومحملا ةلاسلا ةنجوالا ناب باخم نا

 دب الف عوضوملا دوجو ىئعدتسي اقلطم ٍباالا نا ردت دقو دوجوع سبل ىمعلا كلوق
 ةلاسلا ثابجوملا رئاس اذكف نهذلا ىف عوضوملا دوجول ةينهذ ةيضقلا هذه نوكت نا
 ارذخ اهانكرتئاحاانهه تيب دقو الام هيف ةشقانملل نا ىن2 الو ٠ قرفلا مدعل لودخلا
 ٠ قطاملا بتك ىلا عجراف تش ناف بائطالا نم

 باب نم فاكلا لصف ىف كواسلا ظفل ىف ركذي ميدقلا ( ميدقلا بلسو مرر تا
 «ةلدهملا نيسلا

 ىلع همالك لمحم تقرت ام ربغل بطاخملا ىقاثت وه ىناعملا لها 0 ميكملا بولسا (

 لوقك ىهاظلا ىضتقم فال>خ نم وهو دضصقلاب ىلوالا وه هنا ىلع هل 0 هدارم فالخ

 لثم ديقلا هب ىندي مهدالا ىلع كنان ال هايا افوخم هل جاحتملا لاق نيسح جاححلا ىرثعبقلا

 جايقاتو دعولا ضرعم ىف جاححلا دعو ىزعيقلا زراف ) بهشالاو مهدالا ىلع لمحت نيعألا

 باغئذلا ىا مهدالا سرفلا ىلع. جاححلا مالك ىف ىذلا مهدالا لفل لمح ناب بقرتيام ريغب .

 م بهذ ىت> هضايب بلغ ىذلا ىا بهشالا هبا مخو هيف ىذلا ضايللا بهذ ىت> هداوس

 اما جاححلا دام ناف جاححلا دارملاءفدو يرثعبقلا دارص نيبعت ىلع ةنيرق داوسلا نم هيف

 ناك نم ىا ريمالا ههصّش ناب ىلوالا وه مهدالا سرفاا ىلع لمحلا نا ىلع هينف ديقلا وه

 هلق نآب دهس نال لالا. نط نان دش قاسم دنا ةطين و نات او وت
 نم ريخ ديذخلا ىترثعبقلا لا ديدسحلا هب تدرا ايناث هل جا>حلا لاق ه لاكنلاب بذغيو

 ةصقلا ل صاو هرومالا ىف ىغاملا دلحلا ىا جاحملا دارم فالخ ىلع اًضيا ديد+لا لمحف ديالا

 [1] مرصحلا نامز نامزلا ناكو ءابدالا ةلمخ عم ناتسب ىف اسلاج ناك ىعاشلا ىرنعلا نا

 ههجو دوس مهللا احلا ىلع اضيرمآ ىرثعرقلا لاقف سلحلا كلذ ىف جاححلا ركذ يرش

 (هححصا) حابصللا ىف م اضماح ماد ام بنعلا لوا مرصحلا ]١[
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 هلاسلا ناو هلثم شحن هلع مكحبإ مهو وا دوجو ىف هلت وهو دخاو ئش ةلاسلاو

 ذاخاو تبان ري_غ اهعوضوم ناك اذا لؤم#لا ةلودعملا ةئحوملا نم معا نوكت امنا ةطيسلا

 ريغ وه ثيح نم اهعوضومل ةبلاسلا لومحم مدع تابثا ةلاحتسال تباث' ريغ وه ثيح نم
 نه ذخاوب ل نا اماو ٠ هسف ىف هنو ىلع ”ىثلل 'ىثلا تابثا تفقوألا فالموا تباث
 لومحم مدع تارثا نكم.ف نهذلا ىف اه انوش هل نا ثيح نم ذخا لب تباث ريغ وه ثدح

 عوضو» ذخألال نحن نكل ذئنيح نامز التنو تورث هل ثيح نم اهعوضومل ةبلاسلا
 ىلع مهو وا دوج ىف ل٠2٠ ىا تبان“ وه ثيح نه لب تباث ريغ ؤه ثدح نم ةيلاسلا

 قارشا حرش ىف ام ىهثا اياضقلا عيمج ىف نامز الثث اذه ىلعو فراعتملاو حلطصما وه ام

 امبجود ناب اومكحو لوما .ةلاس ةبضق اوربتءا نييقطنملا ىرخأتم نا معا مث . ةمكحلا
 .لومحلا ةبجوملا كلذكف عوضوملا دوجو ىضتقت ال ةبلاسلا نا امكف ةظيسلا ةيلاسللةيواسم

 ةسنلاو نؤرطلا زوصتن ةلاسسلا ىف ذا رابتعا ةدايز لوما ةئلاسأا ىف ناب اهبني اوقرفو

 دوعن مث اهفرتو  ةسسنلاو نيفرطلا روصتن لوما ةباادباا ىف و ةدسنلا كلن عفرتو امهنب

 قدصإ ع وضوملا ىلع لوما بايا قدضي مل اذا هناف عوضوملا نيغ تاساا كلذ لمحو

 عوضوملا روصت روما :ةعبرا ايف ناف ةءلاسسلا فال اهيف بلسلا رادتعا رزكتف هيلع هيلس

 كات ىهو ءانشا ةسح لومخلا ةلاشلا ىفو اهباسو:ةساحمالا ةسنلا رووصتاو :لو.ىلا روضصتو

 دق هناف عوضوملا ةلامدلا ىف لالا اذكهو عوضومللا ىلع بلسلا لمح عم ةعبرالا روءالا

 لومحلا ةبلاتلا ىنعم نولوي مهعمست انهه نه و . عوضوملا ىلع ناوئعلا بلس ايف لمح

 عوضوملا هنع بلس اًديش نا نيفرطلا ةبلاشسلا ىعهو لومحلا هنع بلس ”ىش عوضوملا نا

 ةللاسو ةلاسلاف لوما هنع بلس عوضوملا نا ةبلاسا ىعمو لوما هنع بلس ”ىش وه

 ةداب زب امني قرفلا اأو اعيمح امهيف لومحلا نع جراخ بلسلا نا ىف ناكرتشت لومحلا
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 3 فرطلاهلاسو هللاسلا ناب قرفلا اماو « عوضوألا دودو نادع دس ال اذلف تغفنع م رابتعا

 عوضوملا ةلودعملا نيبو نيفرطلا ةلاحس وا لومحلا ةبلاش وا عاوضوملا ةيلانس تناك ءاوس

 هيفو ءاولاق ام اذه هجورخ مدعو باسلا جورخف نيفرطلا ةلودعمو لومحلا ةلودعمو
 لغزو تلطلا:ناوكانا ىذتش عوضوملا ىلع بلسلا كلذ لمحو دوعن مهلوق نال نظن

 ةيلاسوف لاخلا اذكو .. اعم امنيف لومحملا نع جراخ تاتسلا نا مهلوق ضقانن وهو لومحملا

 ىلعو بالا اءملغ درو نيذللا نيلوالاب لوالاو عؤضؤملا ديقيو فلكتي ناالا عوضوملا

 ةلصحلا 3 جوملا نا مهلوق صيضخت نم دنالف ةلهحلا:نىف فرطلا ةللاس ماسقا لخدب اذه

 ىلع قب ام ةلدغاو ةلودغملا مسقن صيصخت وا لوالا ةبلاش ادعاب عوضوملا دوجو ىضتقت

 هلو ىناالو رخآ عضو ىلا عضو نم هعوضوم ىف عجري مل ناب نيلوالا هلؤ#عو هعوضوم
 ةلئاقلا ةئدقلا اضياو . اعه نيمدسقلا نم: فرطلا ةبلاس ماسقا جرت ىتجرخ] لم ىلا لمح نم



 "ىو بلسلا

 ةبسنلا عوق وبو عوقواللاو عوقولاب امهنع ربعي دقو بلس هنع هنافتناو بانا 'ىثل 'ىش

 ٍباجنالا :ئرخا ةزامبو ه اهعفر ىا اهعازتناو ةيسنلا عاَشا امم دارب دقو اهءوقو الو
 ال نا مزل عاقبالا هن ديرا ول ذا توبثلا ىتا باجبالا عفر بلسااو ةيتوبثاا ةيسنلا عاش
 اذه لهو اهمفرتو ةيااس لك ىف ةيسنلا عقون نا بجيف باجالا قةحن دعب الا بلسلا ققحت
 هموهفم ءزجو "ىلا ءزج نيب قرفلاب داريالا عفديو عاشالا هب دار نا نك<و ضقانت الا
 هموهفم نم ءزح وه لب هققحن دعب الا ققح م الاو ىمعلا ند اءزج سيل ريصيلا ناف

 ربتعملا وه ىنعملا اذه نا ملعا مث ء باسلا نم اءزجسيلو بلسلا موهفم نم ءزج باجالاف
 ىلوتشاام ةيجوملا ةيضقلاف ةقداص ةيضقلك تناكل الاو لوالاىنعملا ال اهلسو ةيضقلا باحتلا ىف

 ةظوفلملا ةيضقلا ىف لولدملا ىلع لادلا لاّتْثا بلسلا ىلع لمتشاام ةيلاسلاو بالالا ىلع

 عاشالا نا دررال ىتح ءزإلا ىلع لكلا لاهثاك ةلوقعملا ةيضقلا ىف طرسشلا ىلع طورمثملا لاّمشاو

 دوجو ىدتست ةبجوملا اولاق مهنا معا  ةيضقلا وه ىذلا مولعملا نم ءزج نوكي كلف 0:
 لومجملاّت ورث لاح عوضوملا دوجو مزاتسي ةيجوملا قدص نا ىنعي ةبلاسلا نود عوضوملا

 ناو ةعاسف ةعاس ناو اجراخف احراخ ناو انهذف انهذ نا كلذ فرظ ىف هعم هدااو هل
 هلافتناب قدصي دق لب عوضوملا دوجو مزلت يال هناف ةيلاسلا قدص فال امئادف امئاد

 ىف ةيلاسساا موهفم ققحن نكل هريغ هل تيل فيكذف هسفن ىف هل تورث الام نا ةرورضض

 ةمكحلا قارعشا حراش لاق . طقف مكحلا لاح نهذلا ىف هعو_ضوم دوجو مزاتسي نهذلا
 مهفلا ىلا قبسيام هانعم سيل ه ىننلا فالخم تباث ىلع نوكي نا نم تابثالل دبال الوق

 ىلع ةبجوملا عوضوم نود جراخلا ىف امودعم نركي نا زو# ةبلاسلا عوذوم نا وهو

 امودعم نوكي دق اضيا ةبجوملا عوضذوم نال ةبجوملا نم ما ةبلاسلا نوك هب للعو نظام
 ىف لثمت نا بجي ةبجوملا عوضوم نا الو ٠ لاحم نيدضلا عامجتا انلوقك جراخلا ىف

 لب كلذك نوكي نا دبال ةبلاسلا عوضوم نال ةلاسلا عوضوم نود نهذ وا جراج

 تبان ريغ وه ثيح نم ذخا اذا ىا تباثلاريفلا عوضوملا نع حصي بلساا نا هانعم
 عوضوملا ىلع حص ناو .هناف تابثالا فالخم بلسلا ىف اذه ربتعي نا لقعلل نأ ىنء٠ ىلع

 نال ام اتويث هل نا ثيح نم لب تباث ريغ وه ثيح نم هيلع حصي ال نكل تباثلا ريغلا
 وه ثيح ن٠ مودعملا لاش نا حد اذلو ”ىث هل تش ىتح ئىش تود ىغشإ تانالا

 توبث هل ثيح نه لب ديز مودعم وه ثيح نم هناب لا نا حمي الو ديزي سيل مودعم
 زاؤ+ل وه اما مو.علا نانظ اهذومتو اهتق دل ةيثيخلا هذه نع روهمجلا ةلفغاو نهذلا ىف

 مب لوي ناب الا كلذ حاصل الو ةيجوملا نوذ جراسا ىف ام ودعم ةبلاسلا عوضوم 06

 نود مودنعم وه ثيح نم مودعملا نع حصي بلسلا نا هنم مهدوصقم لاشو ٠ نك

 ةجوملاف عوضوملا دوجوب دوصقملاا انركذ امم ضحمتف لاكشالا دريالو ميقتسيف باجالا
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 ربلل تعرش نيويلا ناف ءازا دوجول وا ةرافكلا بوجول قاتعلاو قالطلا وا هّللاب نيميلاك

 مكحلا ىلا ىضفينا لمتحمي ناكامل نكلو ادبا ءازجلا وا ةرافكلا ىلا اًيرط نوكي ال ربلاو

 زاجم لب صلاخ زاجم وه سيا نكلو لؤيام رابتعاب ازاجم اببس ىمس عناملا لاوز دنع
 الو هريثأت لقعلا كردنب ال اًميش ناك نا مكحلا هيلع بترترام نا معا مث .٠ اذه ةقيقحلا هبشي

 ضرغلا ناك ناف هعنصإ ناكنا و بسلا مساب صخم ةوابصال تقولك فلكملا عنصب نوكي

 نك مل ناو ازاجي بيلا ما هيلع قلطيو ةلع وهف كلملل عيبلاك مكلا كلذ هعضو نه
 وهو مكحلا اذه ىف تيرتشا .ظفل ريثأت كردي ال :لقعلا ناف.هعتملا كلمل ءارسثلاكضرغلا وه
 ردا ناو. بيس "وهف ةنقرلا كلم لب ةعتملا كل. ءاربثلا نم ضزغلا نسبلو فلكملا عنصي

 طبخ كل عشب ال ىت> ةفاتحلا تاحالطصالا هذه ظفحاف ةلعلا مماب صخم هريثأت لبقعلا
 « خولتلاو حبضوتلاو رانملا حرش راونالا رون نء. دافي اذكه موقلا تارابعىف

 روشق ماتقلاو مانقلاّن . اممم لقا ة-رق ىلع اضيا قلطيو با ىنمي ختفلاب ( باحسلا )
 ةحرق باحسااو زجوللا ىفو ٠ ىهاوجلا رح ىف اذك نيعلا داوس ىف .ةرشتنم ناخدلاب ةبيش
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 « ىفاطلا بوسرلا ىلع اضنا قلطيو ٠ ىهتا اضاربؤ ادع دتشاو رغذا نيعلا داوس ىلع
 ٠ ةلمهملا ءارلا باب نم ةدحوملا ءادلا لصف ىف قيس دقو اضيا اًمامع ىهسو

 ءانلا باب نم ةلءهملا نيعلا لصف ىف عباتلا ظفل“ ىف قبس ةاحنلا َدنَع وه ( تاخشنالا )
 . ةاقوفلا ا

 ظفل ىف "يو اليلق اليلق وضعلا ىلع بصتو ةيودالا ىلغت نا وه حتفأاب ) بوكسلا )

 تالايساا ىه حيتفلاب تابوكسلا ىهاولا رح ىفو . نونلا باب نم ماللا لصف ىف لوطتلا
 نا لوطنلا نيبو هاب قرفلا حرفلا وبا لاق بيرةنع اليلق اليلق ءاضعالا ىلع بصت ىتلا

 بوكسلاو ىدردلا وهو لبطنلا نم نوكي نا هيشيو ظيلغلا ”ىشاا ىف لمعتسي لوطتلا
 ه٠ ققرلا 'ىثلا ىف لمعتس

 اكرصو «ءريغو نانسلالا نم عرزتام ى) بولسملا ةغل.ماللاو نقيسلا متي ( ببلسلا )
 ماحالاو جرتسلاو ٍتايثلاو حالابسلا نه ىلتقلاو بكرملا ىلع ىا امهياعامو ليتقلا يكرم
 لب هياسإ سنل هناف اهريغو ةعتءالا وا رخآ بكم وا مالغ نه.ه-ءه ام فالخم اهريغو

 ىدنجربلا ىف اذكه هبا هلف الينق لتق نم مامالا لوق تحت لخدي الف مئانغلا ةلج نم
 : تاغللا فشك ىف ام وه ماللا نوكسب بلسلا ةفوصلا ددعو ه داهجلا تاتكىف زومرلا عماجو

 ىرهاظ .لامعاو لاوح>ا عيمج رد دنس وك ار كلاس رابتخا بلس ناكلاش حالطصا رد بلس

 توش توب اللاو توبكاامم داري دق بلسلاو باحنالا اولاق باجنالا لباقم ىلع ىناثلا



 وي ا

 اهقيسل اناس ىمسي ةنوفعلا ةطساون ئمحلل ءالتمالا بالاك ةطساون امجوا ناو ةلاخ ىلا

 اما هنال ىرورض ريغو ىرورض ىلا رخآر اتعاب مسقني ببسلا اًضِياو . نامزلا ملا نع

 غرمتلاكالوا مومَسلاك ةغ.رطلل اداضم ناكءاوس ىرورض ريغ ىحسو ةنودب ةويحلا نكمي نا

 نوكسلاو ةكرلا سنج ةتس وهو ايرورذ ىمسيو هنودب ةويحلا نكمت ال نا اماو لمرلا ىف
 ةضقيلاو موا سنجو طيملاءاوهلا سندو نييناسفلا نوكسلاو ةكرخلا سنجو نييندنلا

 ةمدسلا بادسالاب هذه ىمتييو ساتحالاو غارفتس الا نستَحو ٍبورشملاو لوك أملا سذ>و

 هعبط ىذتقم هريثأت نوكي اموهو ىاذ ىلا رخآ رابتعابو ه اضيا ةماعلا بابسالابو ةيرورضلا
 املا: نْحشتك كلذك" نوك:الام وهو“ ئذرع ىلاو' دزانلاةاملا ديزتك وع وها تحل نم
 قزاف اذا ثثحم نوكب نا اما: هثأل تلد نيغوتفلتخم ىلا رْخآ قابتغايو ٠ ةزازطا نقحم

 بانلالا لاننشالا لمد تقدما يلف وغنو تليذك ن وكالا لأ تلتقط وقول ١
 هدؤجو نم مزانام هو ةيلكلا باسالا انهو لامكلا ندءلا تدافا ىنااباسالا ىهو ةماتلا
 فقوتاالو ريئأتريغ نم مكحلا ىلإ اًهرط نوكي ام وه :نيلوصالا دنعو .٠ تاناكلا تودح

 هيلا ةيضفم ىا هيلا قيرط ال هيلع ةلاد اهنال ةمالعلا تجرخ قيرطلا ديقبف . هيلع مكحلل
 نوكينا دبال ىلا قيرط مث ه طرشاا جرخ ريخالا ديقلابو ةلعلا تجرخ ريثأتلا مدع ديو
 قلطي ام ماسسقا ماقملا اذه ىف ركذي ناب ةداعلا ترج دقو ٠ اضيا نكرلا ج رخف هنع احراخ
 ناو تارائتعالاو تاهملا فالتخا ماسقالا ددعت ىف ربتعيو ازا وا ةقيقح بسلا مسا هيلع

 بيس ةعبرا بيلا ماسقأ قا ىلإ مالسالا رنف بهذ اذهلو تاوذلا بسحم ماسقالا تدحنا

 نيميلاك ىّزاع بيسو ام فلتب امل ةبادلا قودك ةلعلا ىنعمف ببسو قزاسلا ةلالدك ضخم

 تاس ئأر انو .طرعلا قالظلا ىذغك ةنيلا ينال نضر تراتكلل تور 0

 تسلل ضرعتب ملو ماسقا ةثلثىلا ببسلا مسق ىزاجملا بيسلا هتيعب وه عبارلا نا حيضوتلا

 انتش ىاثلا ”ئتشو كلانك نسل ام ىلا و ةل11'ئمق"هنفام ىلا همن للعلا ةبش هنفا ئذلا
 ا بنسلاف ه بيسلا مسا هيلعقلطي امم ىا ازاجم ببس وعام بيسلا نمو لاق مث ايقيق>

 :لقعت الو هدوجو الو مكحلا بوجو هيلا فاضينا ريغنم مكحلاىلا انرط نوكيام ىتقألا
 اناسنا هتلالدك بيلا ىلا فاضتال ةلع مكحلا نيبو هنيب لا نكل ام هجوب للعلا ناعم هنف

 دقو اهل اًدجوم وا انجوم نركي نا ريغ نم ةقرسلل قيقح بيس اهناف ناسنا لام قرسيل
 ن* مزايال ذا ةلالدلا ىلإ ةفاضم ريغ راتخلا قراسلا لمذ ىه ةلع ةقرسلا نيبو اهني تللخت

 « تنس بجالص هنال اًنينش لادلا نمضي ال قرس ناف ةئلا هقرسس نا ةقرسلا ىلع هتلالد .

 ةبادلا قوسسك مكحلا نيبو هنيب ةلاختملا ةلعلا هيلا تفيضا ىذلا وه ةلعلا ىنعم ىف بندلاو

 رايتخا ال ونا قوشلا ىلا فاضم هنكل ةبادلا :لعف فلتلا ةلعو ام فاس امل بيسهناف

 ىزاحلا بسلاو ه ةلعلا ةلع دئتيح بيسلا نال هتفاثا ام اهقئاس نكس اذإو اهلعف ىف اهل
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 ةدم> وما حاشبإ ادس»ىحس ”ىثلاكلذو هدو>وىفوا هتسهاموف اما 'ىثلاهلا جاتحمام وه اضرإ

 *ىشلاىف لخاد اما هنال ماسقا ةدبرا صقانلا و صقان وا مان اما وهف ةلءلا هفدارتو ةددشملا

 ناك ناف لخاد ريغ امأاو ىروص بيف لعفلاب وا ىدام ببسف ةوقلاب هعم ”ىثلا ناك ناف

 حيضوت ةلءاا طفل ىف ”ىجنيو ىناغ بيق هلعاف ةدعاف ىف وا ىلعاف بسف هدو>و ىف ارثؤو

 ءامكحلا حاطص» ن» ىنءملا اذه نوكب حرص دقو. ةلءهملا نيعلا باب نم ماللا لصف ىف كلذ
 ائاد ناك نا بيسملاىلا بيسلا ىدأت اولاقممنا مث . ةّتوناقلا حربشو رهاوجلا رحبف اذكه
 وا .ايواسم ىدأنلا. ناك ناو ةيئاذ ةراف ببسملاو ايناذ ايبس بيساا كلذ ىمس ايزيكاوا
 عيب اهمجتسم بيسلا ناك نا ليق ه ةقافتا ةياغ بيسملاو انقافنا انهسيسلا كلذ مسي ايلقا

 الف ىداتلا عنتما الاو ةماذ ةياف بسسملاو ايئاذ تحدلاو ام اد ىدأتلا ناك ىدأتا طئارش

 ءزح لعفلاب ىدأتلا ققحتىف ريتعموه ام لكناب بيجاو «ةيقافتا ةياغ الو.. انقافتا ادس نوكي
 بيسلاف هنم ءز> امهنم ”ىث سيل هنا ع هيفربتعم لباقلا دادعتساو علاملا ءافتنا ذا بدسلانم

 بيسلا وهف هيلع احجار اكاكشا وا هنارتقال ايواسم اكاكفنا رومالا هذهضعب هنع كفنا اذا

 ركذ اذك هيتاذلا ةيافلا بيسملاو ىتاذلا ببسلا وهف الاو ةقاشالا ةياغلا بسملاو قافتالا

 صخا وه ءابطالا دنعو ه لعفلاو ةوقلا ىلصف ىف ةمكحلا ةياده حرش ةيشاح ىف ىملعلا

 العافناكام ببسلا مماب نوصخم مهناف ءابطالا اماو يهاولا رحب ىف لاق ءامكحلا دنع وه ام
 مهناف كالذك هلمذ ناك ام لك الو الوا ناسنالا ندب ىف هلعذ ناكام لب لعاف بيد لكالو

 دوجول العاف ناك ام لب ناسنالا ندبىف ضاىعالا ةلعاف اهنا عم ابامسا ضارمالا نومس ال

 ىندب ريغ وا ايندب ناكءاوس اهظفح وا ةئلاثلا ةلاخلاو ضرملاو ةحضصلا ئا ثاثلا لاوحالا

 الوا العاف نوكي امي هوفرع اذلو ةدوربلاو ةرارطاكاضرع وا ءاودلاو ءاذغلاك ناك !سهوج

 انس دحاولا ”ىثلا نوكي دقو امتامث وا ناسنالا ندب لاو>١ نم ةلاح ثودح هنع بدعف

 امبرو بتلا تاذ ضارعا نم نوكي دق لاعسسلا :الث٠ ةفلتخم تارادتعاب اضرعو اضنمو
 فيرعتلا ىف وا ظفلو . قرع عادصنال ابس نوكي دقو هسفنب اضرم راص ىتح مكحتسا

 ةلاثودح هنع بح ىذلاف نيمسق ىلع بيسلا نا ىلا ةراشا وهف دخلا نود دودحملا ميسقتل

 : كلتا نم ةلاح توبث هنع بحن ىذلاو ريغملاو لعافقلا بدسلا ىمسي لاوخالا كلت نم

 هنع هجورخؤ ندبلا ىف هلو>د رابتعاب بيسلا مث . ظفاحلاو ميدملا ببسلا ىمسي لاوحالا

 نوكي لب اييكرت وا ايجانمم وا ايطلخ نوكيال ناب ايندب نوكي ال نا اما . هنال ماسقا ةثلث
 نديلا ريغ سفنللا ناف بضغلاك ةيناسفلا رومالا نم وا راْلا ءاوهلالثم ةجراخلا رومالا نم

 "ىلا هناب فرمعو رهط اذا 'ىثلا دب نه دحا لك هفرعإ ثيح نه هروهظل اداب ئمسي

 ةلا> بجوا ناف ايندب نوكي نا امو ٠ ةطساو ريغنم هيف رثؤملا جراخ نم ندبلا ىلع دراولا

 نديلا لصوب هنال الصاو ىمسي ىمحال ةنوفغلا باحناكةطساو ريغب ةروك ذملا لاوحالا نم
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 نوكي دق زل وس مش ..لكرلاءوتنم "ئنس ةكزملا اضعالل سوس نو لوز اةدرلا

 نوكيدقو مبلل باب نه ةفدعملا داض'ا| لصف ىف ضرملا ظفاىف *ىجؤ اندام نوكي دقو احذاس

 : اؤضغ نمكام تلثطا "نونا 'قايقن اهراس ىق وماتت م نك نوكي دقو اذا
 قاثنإو وضعلا رهود رقتسا ىدلاوه ىوتسملا خيشلا لاقو ندلا عج ماه ىوتشلاو

 تلطب هنال ىو:سمملا مْوِرال كلذاو كلذك نوكي الام فلتخلاو ىل_مالا جازملا مكح ىف

 نا اما ىضرعلا جازملانا كلذو ةمواقملا دوجول فملغا ملويو ةعببطلا نيبو هني ةمواقملا

 لوالاو كلذك نوكي الوا ةلوهسب جازملا ىلا عوجرلل هدادعتسا لطب دق هعم وضعلا نوكي
 نم ضزللا نوكي كوالا زتسفتا١ ىلغو نفعلا ئمخكفاتخلا وه ىاثلاو :ضزبلاكق:اللا اودع
 جاز راك هئزو ريضل ايوتسم رقئسملا ىمساع ١ خشلاف ةلكعو ىوتسملا نه“ ناذعاا نحو قتلذقلا

 ملالا بناج ىف ىلصالا ىضتقا فااخم هنال فات رقتسملا ريغو ملالا روهظ مدع ىف ىلدالا

 اقلتخم ماعلا ريغو ىلصالا جازملا 20 هموهعل انوتسم ماعلا نمش اا "سسؤنيلاخو
 وهو ايقلخ ' جازملا ءوش نوكي دقو . مومغعلا مدع ىف ىلدالا ىضتقم فالخ هنا ثيح نه
 ام وهو اًضراغ دركي كفو ةيشام ريغ اجازم ىمسيو لدتعم ربع ةقلخلا لصأ ىف 211

 , زيبدتلا ءوُس بند لادتعألا نع ريل نكا الدم ةقلطا لصاىف نوكي ٠
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 ضع ىلا ةدعملا ىف ريغس و امان اماما ماعطلا مضهنيال نا وه مهدنع ( مضهلا ءوس ر)

 5 ةيدرلا تايفكلا

 ءوسو دكلا فعض ةييسو كة ملا هما وه مهدنع نوتلا مث فاقلاب (, ةسقلا ءوس (

 ندلاىف اف انرو ةصاخنافجالاو هحولاو فارطالا جهنبو ضردد.و نوالا ريصف اهجازم
 جازملا داسف مساب ضرملا اذه صخيو رقارقاو خفنلاة ةرثك همزابو نيحءلاك راض ىت> هلك
 واتعا هوسو بيكر ءوسو فيالتلاة وسو .ئازمقالاو نهاوجلا نحن نو داق اذ
 ه ةمحسملا نيغلا باب نم ةلمهملا ءاطلا لصفىف ةطلاغما ظفاىف اهعيمح ركذي .نييقطناادنع لما

 يك ةدحوملا'ءاملا لصف ينس ١

 لتسوب 'ىث لك وه ماعلا فرعلا ىفو للا ةغللا ىف ةدحوملاو نيسلا حتفب ) ببسلا 0
 هن لصوتي امل مسا ةغالا ىف ببسلا ىناجرحلا ىفو ) ٠ رهاو+لا رحب ىف اج ولم ىلا هب
 0 . هيق راؤو سع ىلا ىلا لوصوالاشر ط نو 1 ةرابع ةعإ ردلاى نو دودقملا ىلا

 دوحو فتوّد ىذلا وه ماتلا ريغلا بسلاو طقف هدوجوب برسملا دحوب ىذلا وه ماثلا

 .قلطي ضورعلا لهأ اهنعو ( ٠ ىبتا طقف هدوجوب بدسملا دجون ال نكلا هلع بينأ
 ايا وحن ناكر حتتم نافرح وهو ليقثلا بدسلاب ىمسي ام امه د حا نيينعم ىلع كازتشالاب

 ًاذملا مسيو ءامكملا دعو » نم لثه نكاس امهناث نافرخوخو فق بنسااب ىمدتلا» |
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 ىريكلاو اف جارفنالا ةللقل ةداح ىرغصلاف ناتيوازلا تتوافت ناو ل_ اذكه

 ثدحت ةئيه هو ةمسجملا ةيوازلا امهيناثو / اذكه ايف جارفنالا ةرثكأ ةجرفنم
 ىا اهم ةلصتم دودح وذ بدحتملا مسملا ىا وه ثيح نم هنم ةطقن دنع بدلا مسدلل

 7 اعلا رك ابيب لضم ىا كلذك دجاوذ وا بكملا اياوزك ةطققنلا كلتب
 لبق امث لمشا اذهو ٠ حطس تاذلاب مسجلا ةيامن ذا حوطسلا دودحلاب دوصقملاو . ريدتسملا

 طورخلا سأر ةيواز لثا لمتشي ال هنال نيحطسلا قالت دنع لصحن ام ىه ةمسحلا ةيوازلا
 حواعس هب طاحا مسج ةيوازلا ةركذتلا ىفو ٠ تايمكلاب ةدتلا تايفيكلا نه ىع اذه ىلعف
 ىهتنا ادحاو احطس اد نا ريغ نم طخ دنع امنه نيحطس لك لصتي ةطقن دنع ةيقتلم
 لكشلا قلطي اك ةيوازلا ىذ رادقملا ىلع ةيوازلا قلطت دقو . مكلا باب نم ىه اذه قف
 ةعطقلاس وق اهب طيحب ىتلا ىه مهدنع ةعطقلا ةيوازو ٠ فقاوملا حرش ىف اذك لكشملا ىلع

 ةدعاق فرط نم ناجر#< ناطخ اهم طرح ىتلا ىه ةعاقلا ىف ىتلا ةيوازلاو ه اهتدعاقو

 ناطخ ام طيح ىتلا هيوازلاو ء اهسوق نم ضرفت ةطشن ىا ىلع نايقالنو ةعطقلا
 اذك سوقلا كلت ىلع ىنلا اهل لاش هنم اسوق نازو#و طيحلا ىلع ام ةطقن نم ناجرخم
 سوق بيج وه مهدنع ةيوازلا بيج نا لعا ٠ هئلاثلا ةلاقملا دودح:ىف :سديلقا رب رحت ىف

 سوق نيعاضلا ةمقتسملا ةيوازلا رادقءو ٠ ةيوازلا كلت رادقم نه سوق ١ كلت ىا ىه

 ىتلا ةركلا حطس ةيواز رادقمو ٠ ةيوازلا كلت سأر سوقلا كلت زكسمو .نيعلضلا نيب
 - ةيوازلا كلت' سأر اهبطق ةميظاع ةرئاد نم نيدلضلا نيب شوق ماظعلا رئاودلا نم اهاعلض
 ىلعلا دبع ركذ اذك ماظعلا رئاودلا نم اهاعلض ةيواز ةركلا حاطس اياوز نم نيتعماو

 ٠ هريغو باب تسب حرش ىف ىدنجربلا

 * نيسلا باي
 5 ةزمهلا لصف 2

 للادبعلاق أبس نب هللا ديع باعتسا ةعيشلا ةالغ ةقرف ةدحوملا فيفختو حيتفلا(( ةيرابسلا )
 مالسالا رهظاف ملدا ايدو ناك هنا ىلقو نئادملا ىلا ىلع هاذ اقح هلالاتنا ىلعل أس نب

 لثم مالسلا امهاع ىببوه ىكو نون نب عشول ىف لوش ةيدوهلاىف ناكو نبدلا ىف داسفالل

 لاقو ةالغلا ىفانصا تيعشت هنمو ىلع4.ءامأ بوجوب لوّةاا رهطانم لوا وهو ىلعف لاق ام

 ىف ىلعو ىلع ةروصل روصت اناطيش مجلم نءا لتق امناو لتس مو ثُع ل ىلعلا نا امن

 0 ”العو ضرالا ىلا اذ_ه دعب لزب هناو هطوس قربلاو هيوص دعرلاو باحسلا

 ه فقاوأا حرش ىف ىف اذك نيمؤألا ريما أب مالسلا كلع دعرلا عام دنع نولوش هوعبتمو

 ةاتضعاللا 4تضورعل صتخلا ضرملا وه ءابطالا دنعو اولا نوكسو مضلاب ( جازملا ءوس )



 امل

 را 0 ةياوازلا «.انزلا

 نع لاح ىلا ج رك ىلا لق اف قجرلا نم كا وك ان فحل 2 نإ :شو ( 001
 ”ىطوك نيهلا كالم ةهبثو حاكنلا كله ة<ش ىلا هتم-شو نيعلاو حاكنلا كلم ىا كلملا

 وا انسن مراحب حاكلاو دوهشاالب حاكنلا لثم ادملاف احاكن هتحوكنمو نئابلا ةدتعم
 ماج ىف اذكه ةنغلو ارش انز نوكي ال دقع ىلع ٍبئرْتملا 'ىطولا ناف ازهد وا اعاضر

 5 : زومزا

 4: ءايلا لصف زي ظ
 امدجا ٠ نيينعم ىلع كارتشالاب قلطت نيسسدنهملا دنعو جاكى ندع ةغالا ىف ( ةيوازلا م(

 نيطخ. قتله دنع بدحنملا عيطسلل ةضراع ةّئه ىهو اًضإا ةطيس ىمستو ةحطسملا ةيوازلا

 مهقتسمريغ رخالاو اهقئسم اهذحا ناكوا نيميقتسم نيغاوا نيميقتم اناكءاوس هب ناطيخي
 كلذال ضرع ادحاو اطخ ادح .نا ريغ نم حطدس ىف ةطقن دنع ناطخ ملصتا اذا هناف

 نق .انلوقو 2٠ | اذكه ةيوازلا هو نيطخلا نيب اهف ةيبادحنا ةئره اهاقلم دنع حاطسلا
 الو اهلاثءاو ةدحاو اسوق انراصضو ةطقن ىلع ناسؤوق لصتا اذا امع زارتحا ادكح نا زيغ

 هب اههتطاحا عئتما ار لب. ةءاث ةطاحا حالا كلذ نيطقلا ةطاحا ةيوازلا ققحت ىف ربتعت

 عم طيحب رخآ طخ كانه نوكي نا اضيا يتم الو نيميقتسم ناطآلا ناكاذا ا كلذك'
 نينهانتم ناططا نوكي نا الو ةيوازلا رتوب ىمسملا وهو حطساا كلذب نيروكذملا نيطلا
 هنال.) ةماتلا ةطاحالا نه هيف دبال ذا لكشلا فالح نيليوط وا نب ريصق نيشانتم ريغ وا

 ةطاحاو دحاولا قوذ ام دودحلاب دودقملاو دودح وا دح ةطاحاب .ةل_صاح هيه نع ةرابع

 دحاو لكو ةثلثلا هعالضا ىلع فقوي: ثاثدلل ضراعلا لكشلاف ( اهريغو ةرئادلا ىف ام دحلا
 نوكن اذه ىمذ ةيوازلا علض امنه دحاو لك ىمسيو طقف نيطخ ىلع فقوتب هاناوذ نه .

 اهلودقل مكملا باب نه اهلعج نم مهنهو « تايمكلاب ةصتخلا تايفكلا نم ةحا.ملا ةيوازلا
 دنع نايقتلي ناطخ هب طاحا حطس اهي ةركذتلا بحاص اهنرعاذلو ىواستلاو توافنلا

 سديلقا: لاق اذاو ةفاضالا باب نم اهلءج.ن. مهنهو : ادحاو اطخ اد نا ريغ نه ةطقن

 رثكلاو رغصلاب فدصو ال ساعلا ذا ىهاظ هنالطبو ادخح نا ريغ نم نيطخ سام نع

 ىتدع سما اهنا ىلا ةعاجج بهذو . عضولا ةلَقم ن٠ اسهلغج نف مهنءو ٠ ةيوازلا الخ
 حرش اذك لاوقا ةاسمح ةذهفادب ناطيحم نيظخ نيب ةكرتشم ةطقن دنع حطشلا ءاهّتْنا ىنعا

 ثيحب تناكنا ةحطسملا ةيواز'ا نا معا مث ه تايمكلاب ةصتخلا تايقيكلا ثحتمم ىف فقاوملا
 دحاو نكف ىلوالا ةيوازلل ةيواسم هيوازب رج ل علضلا عم طرح امعلض دحا جرخا اذا

 اننناةدؤدحخ دىعسنو رح ل1 ىلع امئاق اهعلط دخلا نوكل» ام تمس ةقاف نينزارلا نم
 زخ“ آلا: لع دؤنع نيعلضلا نم لكذا امضنا ةدومعمو ةرثبكو ةلف ةعا ريسغااهنوكلا

 6 « فاشك» (تلد



 ش ةيك ذنل | هءةوك زلا ”لازا

 ت5[ واولا لصف 1و

 تادرفملا فو . نالممتسنم اهالعو هَق ندا ند مسا ةباتكو انزو ةواصلا# ( ةؤك زلا )
 ىلوحلا باصناا نم ,نيعم ردق ةعيرشلا ىفو ىلات هللا ةكرب نم لصاحلا وما ةغللا ىف اهنا
 عطق عم هالوهالو ىمشاهلا ريغلا ملسملا ٍريقفلا ىلا ىلاعت هلل فلكملا ملسملا رحلا هجرخ

 ال ذا ةقدصلا جرخم نيعم انلوقو . اضيا ةقدصلا لوانت, ردقلاف ٠ هجو لك نم هنع ةعفاملا
 لقعلاو مالسالاو ةيرخلا اموجو طرش نال فلكملا ململا رخلا هجرخم انلوقو . اهف نيعت

 ىنغلا جرخ ىهشاهلا ىلوم ىا هالوم الو ىمشاهلا ريغلا ملغملا ريقفلا ىلا انلوقو . غوالاو

 . عطق عم انلوقو . زوجي ال ' مالا عم مهلا ةوكزلا عقد ناف ءالودو ىمشاهلاو زفاكلاو

 دحا عفدو هدداكمو اولع ناو هلوضاو اولفس ناو هعوزف ىلا عفدلا نع زارتحا هنع هعفذلا

 لامي :بالا عافتنا ناف ةذاعو اعرش ىا هجو لك نم“هلوق ىنعمو ) ٠ رخ آلا ىلا نيجوزلا

 رخآ آلا لامي نيجوزلا دخا وا بالا لامي 'نبالا عافتناو اعرش رْئاج ةجاسحلا دنع. نبالا

 نم دافتسي اذكه : صالخالا نه اهنف دالف ةدابع ةوكزلا نال ىلاعت هلل دنقو .( ةداع رذاج

 ريدقفلا ىلا هجرخم ىذلا ردقلا .ةءيرسشلا ىف ةودكرلا نأ نزح مكان قوت والا

 تارضملا ف م نوققحلا هيلعو رِدقا كلذ ءاتبا اهناف اعرش زاحم ردقلا ىف اهنا ىنامركلا ىفو

 ىلاعت هلوق :لوالا ديؤيو لاغفالا تافسص نم وهو بوجولاب .فصوت اهنا هدؤيو + ىهتنا

 اذك نينعملا الكب ”ىجب عرشلا ىف ةوكزلا نا رهظالاو .لاخم ءاتبالا ءاتيا ذا:ةوكزلا اونو

 اهتابتا ةغفلو اعرشش زاحم ةدوهعملا لاغفالا ىف اهناف ةولدصلا ظفل اذكهو ) ٠ ىدنج(ربلا ىف

 كلذ ريغؤ رذنلاو ةرافكلاو رطفلا ةقدصو ريثغال ةلماش ةوكزلا قلطت دقو ( . اجئاداو
 قلطت دقو ةوكزلا فرصم .لسصف ىب زوءرلا عماج نم دافتسي اك ةبجاولا تاقدصلا نم
 وغلاو ةراهظلا ةغل ةوكزلا ةيضرافلا ةديصقلا حرش ىفو ه٠ فرعتس م ةيكزتلا ىلع ةوكزلا

 هب ناجاتحلا ةلخ دادسنال ةجاحلا نع لِضفاام جارخاب باصللا غلب لام ةراهط اعرشو

 ىئايرلا ضيفلا نم اهتجاح نع ليضف ام ةضافاب لامكلا دح تغلب سفن ةراهط ةقيقملا ىفو

 قحلا راثاب ىزتلا نع ةراعف ةوكزرلا اماو لماكلا ناسنالا ىفو . ىهتنا هيلا نيجاتحلا ىلع

 لئاسرلا ضعب ىف ام هديؤييو قالا دوهش ىلع .دوجولا ىف قحلا ةداهش رثؤي ىتعا قلخلا ىلع
 ٠ ريغ تارطخ. زا سفن ندرك كايو ديوك ار ايند كرت هيفوص حالطصا رد ةوكز لاق

 ديصْف 6 سجنا مذلا ليست ةعيرشلا فون ةوكذلا ممالاو عاذلا ةغللا ىف( ةيك.ذنلا )
 هلا عم هل ىنعم الف جاذوالا عظق :ةيكذتلا-نا لبق امو -ةحبطنلاو ةيدرتملا جر خف ؛طوسبملا
 ندب نم ناك نبا حرج .ئهو زازطضالا ةوكاذب ىمسملا ىهو ةرورمغلا ةوكذ اهنم ب رخم

 . زومرلا عماج ف'اذك جادوالا عطق ىه رايتخالا ةوكذ نا اك دايطصالا دنع ةجذلا
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 مدقت وه لب نامزلا ىف ابقاو ىلا هوك مزا لاو اينامز اند ل كا
 « ضع ىلع نامزلا ءازجا ضع منيقتك سدا مق نيملكتملا دنعو ناكل دنع ىباذ

 همدع عانتما نع لب نينامز ىف هدوجو نوكي نا نع ةرابع سنل ىلاعت هئاقن نا اًضيا مو

 هن فصتب مل الاو نامز نامز لك لبق نوكي نا نع نع ةراسع مدقلا الو ةنئمزالل هتتراقمو

 ةلقتسملا رومالا ىف ولو ىضاملا ةغيصب ىلزالا مالكلا نم عقو ام اذه ىلعو هناحس 'ىرابلا

 الو هتاذ بسحي ال اينامز نكي مل اذا هلال كلذو احون انلسرا انا ِهلومك لاَزي ال اهف ةمقاولا

 ىلاعت هتمكح نا الا ةيوسسلا ىلع ةنمزالا عيمج ىلا ىلزالا همالك ةبسن ناك هايس تك

 هب. كلسمب ام طقف ليقتسملا ةغيصب اهضعإو ىضاملا ةغيصن رومالا ضعل نع ريبعتلا تعقل

 لاسرالا.ناف .ركذ.ام لاثما ىف بذكلا مزل امدق ناكول هنا نم ناررقلا ثودخ ىف ةلزتعملا

 ديالا ىف دجويسو لزالا ىف ادوجوم هللا ناك انلق اذا انا اضياو ه.لزالا لبق اعقاو نكي مل

 اهعم نراقم هنا اندرا لب ةنمزالا كلت ىف عقاو هدوجو.نا هب درن مل ن آلاىف دوجوم وهو

 اضيا نكي مل ةيلقع تادرجم .دوجو تبن ول اضياو. ٠ تاينامزلا قلعتك امم قلعتب نا ريغ نم
 الف لبقتسمو لاحو ضام هيلا ةئسنلاب نكي مل اينامز ىلادت ىرابلا نكي مل اذا اضياو ه اينامز
 رش ىف اذك نامازلا هيف :لخد ول-كلذ مؤلب اما لب هملع ىف ناغت تاريغتملاب هملع' نم زاب

 لبصتم تاذلا راق ريغ موهوم دادتما نع ةرابع نامزلا ءاقنلا ىلا تاءلكى و ) « فقاوملا

 وأ وخلاف زلفلا ةياادناو انقنلمل ةلاهت اناوكالال ذافتملاللا كلو نس رش ' هنو نا نسي ارنا |
 نوكف لضتملا طخلا ىف ةةضورفملا ةطقلاك تارافلا فالتخا ىلع امهل ةنادب وا امهل ةياهت

 نامالاو 41 بن ةلئاق نيف رلغل او لكل -ةباذيتو ةناشنبع ةقامزلا دادتالا ىف" نس ورقم ناك
 هول سلطالا كلفلاب بقلملا مظعالا.كلغاا رادقم وه نيئاشملا نم هيمباتو وطسرا دنع

 سلو ضارعالا ماَشقا "نم نامزلا نا اولاق ءامكحلا ضعنو + سلطالا ٍبوئلاكشوقنلا نع

 ال"راقلآ يع ناب "ةكاح ةهادلاو راق ىنامزلا ىا هيف لاخلاو راق ريغ هناف تاصخشلملا نم

 هلغ كفتسو هلآ لقف هركسكلا نال تاصخشلا نم سبل نط ن5 رطل تل
 ىلا ءزج ىلع ءزج مدقت' راق ريغ نامزاا نوك ىنءو * صخشلا نع كفن ال صخشملاو

 ةق لصحم انعم انش سما نامزلاو لاخلا ف قس لو ىضاملا ىف ناك هنا ال ةيانهنلا ريغ

 بسح مرصنسو ددجت و ريغتنو لديتي ايلزا !رهوج مالا ملاع ىف نا" نوطالفا لاق . دوجوملا
 هناذاةينن راتعاب نهولا كلذو تاذلاو ةقيقكللا بسحب ال تاريغتملا ىلإ تافاضالاو بسنلا

 | ىميس ؛اهتنراقم ىلاو .|هد ىمسسي تاريغتملا لبق. ام ىلإو ايدمزسب ىمس ةّساثلا رومالا ىلا

 ىمالاب :نامزلا:نوف رعب ,نيذلا, نيملكتملا دنع نامو .ناهزلل نوكي نا ىف ةلاحتيسا الو انامز
 ( 6 تاءاكلا نم ىهتنا خا ذدحت٠ هب رده ىذلا ددحت ا
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 ىناذتلا "فلا نْوكيوت انا[ دنع: ؟ىثل انامزا نشمادلا.نوكي اه رف. نيعتمريغ نامزلاف .موهوم
 ديز 'ىحم دنع ورم ءاجو .ورمح 'ىج دنع دبز ءاح لاقي قف نخا دنع لوالا ”ىثلل انامز

 هتفقاوملا ج رش :ىلا عجراف مدقن' ام ليصفت ةدايز عم هملعت نا تش ناو اضيا بفعض هيفو

 ادوحوم نما اهدحا...ناينعم هل ةكرطلاكن امزلانا ةبقرسشملا ثحابملاىف ىزارلا مامالا لاقو

 ءدنملا نيب هنوك ىا. طسولا ىف نوكلا ىندم .ةكوجلل :قباطم وهو . مسقنم ريغ جراخلا ىف
 طدسوتلا ىمع ةكرحلا نا م هناف ب راخا ىن.هل دوجو ال“ مهوتم سما امهيناثو .« ىهتملاو
 لعش اهلثم مسقنم ريغو اهل قباطم وه. ىذلا مالا اذه كلذك عطقلا ىنعم ةكرملا لغفت
 وه نامزلا نه جراخلا ىف :دوجوملاف. ةيمجولا ةكرحلا زادقم وه .ايمسو .ادتمم !سضا هناليسس

 هدوجوب ,لئاق ريغ قاشلا ىنعملاب لئاقلا نا قيقحتتلاف ليقا# كايسسلا ن'آلاب ىمبشي ىذلا

 هج راخلا ىف هدوجوب لئاق هريغو. © هنابو ناصقنلاو ةدايزللا لباق هناب لئاق نيغو .جراخلا ىف
 لب رضاحت وه..نامزا:مهدتغ' نسلف لبقتسم وا ضام:اما ءامكجلا دنع نامزلا نا معا مث
 ٠ :ظخلا ىلع ةيضورفملا ةطقنلا ةلزنم امهنيب كرتشم دج: وه .ىذلا موهوملا ن آلا .وه رضاحلا

 اهل ةفلاخم ةلصتملا مكل ا ءازجا نيب ةكرتاشملا دودحلا نال.البصا نامزلا نء اءزج سلو

 اكو رضحبس ام لقتسملاو ارضاح ناك ىضاملا نامزلا لاَ نا ذئنيح حصي الف, ةقيقللا ىف

 ىلع امهيدحا قتياال ثيحم ناتيقالتم نانطقن دحاو طخ ىف ضرفت نا نكمي ال هنا
 اكسس نامزلا نوكي الف. كلذك نايقالتم نان! نامزلا ف ضر نا نكمياال كلذك ىرخالا
 نامز هيلع ىرجال: ىلاعت.هللا © ةدئاف ) ئزجتال ءازجا.نم ةكرحلا الو ةيلاتتم تان" نم

 نامز ىن الا هلوبضح .نكمي.ال ايئامز نبل هدوجو نا ىنعع نامزب هدوجو نيعتن ال ىا

 رح ةمسجملا بهذم ناكناو-فالخ  ءالقعال هيف قرعي. الو للملا بابرا هياغ قفتا امم اذه

 اماو ٠ .نيعتم ريغ اريغتمب نامزلا نوكلف ةرعانشالا دنع اما . ناكملاو ةهجلا ىلا رح ام هيلا
 هل ناكام نامزلاب قلعتملا نال نامزلا عم ناك ناو نامزلاب هل قلعت ال هنالف ميكا فيياوتع

 .لاسنلا ناالا وهو نامزلا فرط ىلغ وا نامزلا ءازجا ىلع. قبطنم .جردنم راق ريغ دوحو

 فالخ .نامزلا.نودن .دجوب ال *ىثلا اذه. لثمو اسعفد ىناتثلاو اهننامز ىحبي لوالاو
 نيوكسم اهنلأ ناك قيياو زففا/ دوعن وم ليقع نام نانا فنار ا ضرتلتل كبح .اهناقأ ةئياثملا نومالا
 اهناف.ديزز دوجو فالخب هيفاال نامزلا عم ارمتسم ىلاننعت هدوجو ناف, نوكيو دز ناك ناو

 !نا امو... هيلع :ةقيطنم:روماب هقلغتل نامزلا اذه نودب دّجوب الو هياع/قيطنمو نامزلا ىف
 !هللا :لغف نيككلا:ريسفتلا ىفو .ةميدقلا هتاغص ىلع ئرزجي ال .كلذكىلاعت هيلع ىرحب.ال.:نامزلا
 نامأل ىلا قامزلا هكلذ ثوددح ان قتش نا. كو: ناهز. ىلا نيقتفا اول .هنال :نامزلا نع. ىنغتسمي
 وه اك ىنامزلا ثودحلاب ثداح ملاعلا انلق ءاوس ركذ امم لع 6 هيبنت ) لسلستلا مزايف نخل

 ,هيلغ هتاحبس :ىرايلا مده نا ءانكملا ىأر وه 6 ىناذلا ٌتودحلاب زا نيملكتلا ىأر
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 الا كلذ سلو []*انميظب اهغيرس تاكرجلا لك ه. ندَس: ةكلفلا ةكرشلا ىو نيثكرح

 دوس وشال رآ اتق ناكل !ةامزلا فيما ولدلاب ةرؤتنم انيهل قادم ىوق ماظعالا :كلفلا ةكرح

 نم نا "ةرورضلاب ملسعن م انالف ةمزالملا امان: ناطاب ىلاتلاو ىلاتعت بجارلل :ىتح. قلطملا

 اضيا معن دجوينم ام اهنمو ىشاملا قف'ادوجوم ناكام اهنمو نا:الا دوجوم وهام تاكرولا

 زاج اهدحا ناكنا زاج'ولو هجويسو ادوجوم ناكو .نالا دوجوم ىلاعتهللا نا ةرورضلاب
 الف راق ريغ' اما نامزلا:نالف مزاللا نالظب اماو .-اعلسق:امم. فارتغالا بجوفرخ آلا ناكتنا
 هاهرساب تادوجوملل- :اراذقم هتوكلاحتساف رزاقلا نيغىع قطن الف زاق وا راقلا خلع قدطتس

 ىلا تباثاا ةسنو نهذلا وه ”تباثلاىلا ريغتملا ةبسنو نامزلا وه نيغتملا ىلا. ريغتملا ةمسن .ليقناف
 هجوب دقو هتحن لئاطال اذه انلق «تااثلا نود .تاريغتملل ضراعنامزلاف دمرسلاروه تراثلا

 مدقت» ىلع المتشم ناك ةكرطلاك ةراق ريغ ةيلاصتا:ةوه هلتناكاذا دوجوملا نان: لوقلا كلذ .

 ىلع ةيوهلا كلت قطنتف“ نامزلا وه واق ريغ نادقم راستعالا اذه هلف ناعمتجم ال رخأتمو
 نامّزل. اناطم رخأتملا اههؤرجو مدقتم :نامزل اًعباطم.مدقتملا اهؤزجل نوكيو نادقملا كلذ .

 نامزلا ىلع قاببطنالا نودب:ادجوي ال اسيحزدت .ازيغتم نملسي دوجؤملا اذه. لثفو نختم
 اماو «هنودب دجوت ال اضيا ىهف نامزلا فرط وه .ناأ ىف ثدحت انتا .ةيعفدلا تازيغتملاو

 ضزاعلا نامزلا عم تناك ناو ىهف ايعفد:الو ايحيردت ال.الصا اهنف ريغت.ال .ىتلا ةّاثلا روفالا

 نا: نكم اهتانوذ ىلا نظن اذا «تسخحم, نامزلا نع اهسفنا تاوادح قف :ةنضتلنم اهنآ الا تازيغتملل
 نامز نم كانه دبالف ةيليقااوةيعملاب سغتم ىلا زيغتم بسن اذاف٠ نامزاالب ةدوجوم نوكت
 رخآلا نود :هتنناح: دحاىف نامزلا نم دبالف ريغتم ىلا تباث اموب بسن :اذاو نينناخلا الكىف
 هل نينراقم اناكن او نامزلا نع نيبنغتسم نانناخلا ناك ةيعملا, تبان ىلا تباث بسن اذاو

 قح اهيف.لمؤت اذاو ٠ اهتوافن ىلع اذن ةفلتخم تارادغب .اهنع ربع هتوافتم ةلوقعم ناعم هدهف

 قابلا نا لاق ثيح دوجولا رادنقم نامزلا نا نم :تاكربلا وبا هيلا بهذ ام عفدنا لمأتلا

 نوكي نا دبال ابقاب:نوكيو نامزلا ىف هلوصخ نوكي الامو نامز ىف الا هؤاقب روصتناال

 ىراستغا سا نامزلا نوملكتملا لاقو.. دوجولا رادقم نامزلاف نامزلا نم رادقم هتاننقبل

 دوجو مزاتدسي رضاحخلا دوجوو ,لدقتسملاو ئضاملل دوجو ال ذا :ادوجو» سل :موهوم

 مدقت نال الدصا نامزلل دوجو الف ىضاسحلا دوجوب نولوقب ال: ءانمكحلا نا عم ءّرْلا

 همدعب همدع عنتمال دجو ول .هنالو لسلستيف نامزلاب الا سيل ضعب ىبدع اهضعب :هتازجا
 ددجتم هب رده مولعم ددجتتم هناي ةرعاشالا:هف نعو ه ةكرت عم هيوجو .مزابف اينامز هنوكل
 هئيحمو مولعم سمشلا عواظ ناف نيمشلا.عواط.دنع كيتا لاش م هما .ةلازال :مهبم

 ةعاس ىف الثم ةكرحلا هذه لايف, أطبلاو ةعربلاب ةفلليشملا تاكرحلا لك نامزلاب يد ىلإ | ١
 1 ( هححصملا) ' كفقاوملا حرنش ىف اذك اذنه ىلعو نيتعاس ىف كلتو
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 4[ نونلا لصف لو
 ذوذجحمت رمت علب وه طرشو.عفدلا وهو [1] نيزلا نم ةمقادملا ةغللافةدجوملاب ( ةنبازملا )
 ضرآلاو عوطقملا ذوذجلاو انيصرخ لخنلا ىلع ذوذجملا لثم ىا هلثمي ةفزاح وا اليك

 لختنلا ىلع امب رمت عيب هلصاحو ريمسضلا ىلإ لثملا ةيبسن نع زيك وهف نيمختلاو زرخلا

 لخلاف بطر عيب ةئبازملاو اليك رمت هرجش ىلع رمث لك عب نبزلا سوماقلاىفو . اصرخ
 اذهو . اصرخ هلك لك ذوذخم رمغ لخنلا ىلع رعلا عيب ىه ةيادهلاو ىناكلا ىفو ٠ رقلاب

 اصرخ هسنج نم ليكم, ليكم عيب هنال حرر ةفينح ىنا دنع دساف وهو ةيلهاجلا عيب
 ٠ اهلع داز ايف.زوجمت الو قسوا ةسمخ نود ايف ةنبازملا زوجت ىفاشلا دنعو اوبرلا بش هيفف
 « لطابلاو دسافلا عببلا ناس ىف مراكملا ىلا حرشو زومرلا عماج نم دافتسي اذكه

 مخ فيلا فو سوياقلا ىف !ك اريثك وا ناك اليلق_تقولا ةغللا ىف جتفلاب (. نامزلا:)
 ذك يشل ةئلس ىلإ نزيش نم نامزلا لا لع ةغللا لخا عما طيملا ىفو . رهشا ةتسب

 هنا ةفسالفلا ءامدق ضعب لاق . بهاذم هتقيقح ىفو . ناميالا باتك ىف زومرلا عماج ىف
 ذا تاذلاب ابجاو نوكيف هتاذل مدعلا لش ال اهل نراقم مسج ال ةداملا نع درحب وج

 نامزلاب ةيدعللا وه كلذو ليقلا دعبلا اف عماج ال ةيدعن هدوجو دعب همدع ناكل مدع ول

 ٌتدحوو هيف ةكرللا تلصح نإ مث م ابجاو نوكيف هتاذل الاحم نوف ناهو نامزلا مدع عف

 ىناي اذه ناب ِدََو . ارهد ىمسي ةيف ةكرحلا دجوت مل ناو انامز ىمسي هيلا ةبسن امتازجال
 لاش نا قدضي ال هنال الا دجوي ال ناب ءادشا همدع قد الو هدوجو دعب نامزلا ءافتبا

 مدعلا نم ضصخا:دوحولا دعب مدعلاو هدوجو دعب همدع ناكل-اسأرو الضا نامزلا مدع ول

 مظعالا كلذلا هنا ةامكمحلا ضعب لاقو ٠ معالا عانتما بجون ال“ ضخالا عانتماو قلطملا
 انضِنا اهب طبحم نامزلا نا م نامزلا ةنراقم ىلا .ةجاتحلا ةكرحتملا ماسالا. لكب طيح هنال
 ةفلتخم ةروك ذملا ةظاحالا ا "ىلع ررقت اك جنني الف ىناثلا لكشلانه نيتجوءلالدتسا اذهو

 نامزلان اك ةزاق' نيغ اهنال مظعالا كلفلا ةكرح هنا لبقو ٠ اضيا طسولا دحت الف اعطقىنملا
 كلفلا ةكرج زادق. هنا وطسرا لاقو . هلبق ام سنج نماضيا لالدتسالا اذهو اضيا راق-ربغ

 الصفنم 5سيلو 25 وهف اناصقنو ةدايزتوافتم نامزلانال كلذومهنبب امف روهشملا وهو ماظعالا

 وهف راق ريغ هنا.الا' لصتم كك وهف ةلاتتم تان ا نم اكسم نوكي الف .درفلا يهوجلا عاتمال

 لوالا بهذملا ىف روك ذملا ليلدلل ا_هعاطتنا عنعو ةكرحلا ىهو .ةراق ريغ ةئيهل رادبقم

 لك نب نوكس بزحورو, .داجبالا انتا ةهطقنم ةمتقت ملا نإل ةريدتبه ةكرمحلا:نؤكت

 (:«تخضللا) ١ سومافلا ىف م" برضلا لثم ]١[



 بت مامزلا « ماكزلا . ميعزلا.ة محزلا ..ةيمارزلا . لئازلا

 . ديقمو صوصخم ريغت نينه "رب دنك تلالد تسا هدرك رك ذ هكلاثم اذهلو ٠

 لطفل نادو دش ناهاوشن ئاوكت انه يفيخ كلما ليضلاول رام يااوخع هو لتطور دلل لاول ١

 |! , دهب وكر نحب انس للصف ارو هاديع وفة جملاب ةباب ار قدي

 م ميلا لصف كح

 ةقنطلا نت دما لع دعب ةمامالا اولاق ةغستلا ةالغ نحف رف اميل كنا هلم ١
 ىبا ىف هلالا لح مث روصنللا ىلا هدالوا مث سابع نب هللا دبع نب ىلع مث هللا دبع هنبا مث

 اذك عنقملاف ةيملالا ىدانم مهنمو .ضئارفلا اوكرنو مراخلا اولحتساو لقت م هنا لَم
 ش ٠ تفقاوملا حرش ىف :

 « ىناح رجلا ديسلا تاحالطصا ىف اذك ليلد الب لوقلا وه (. معزلا )

 نافيا بئاجزا ناو موق سيئدو اوشيو نماض مركلاك ةلئيم نيمب ( مجعرلآ )
 هجوو دحو هئلثمو هناخ بحاص ىنعي دسوك أر طخ دنوادُح. نآمجلنم دزنو . دنك نحس

 لاشتاب دراد ىطخ ورد كار ىجحرب تماعز تدك وت -ندرلا باق تناول قرشا

 اذك زين ليلدو دهاشو دشدناوخ جرب نبا محارم ار يكوك ناو لحم لاصتاب ان رظن
 ظ , ميلعتلا ةءاقك ىف

 ىلا نييدقملا غامدلا ىلع نم ةبطرلا لوضفلا بلخت وه فاكلا حقو مغلإب (. ماكزلا
 نم. مهو م ةلزن, ىجسيو قلحلا ىلا .نيمدقملا غامدلا ىنطب نم لوبضفلا بلجحتو نيرخنملا

 رحب ىف اذك ةلزن :عيمجلا ىحسي نم مهنمو ردبصلاو ةئرلا ىلا اهبلجت ناكامب ةلزنلا صخم
 نم. ةدام.ناليدس امهنم دحاو لك نا ىف ناكرتشم ةلزنلاو_ماكزلا ىنارسقالا ىفو + ضاوجلا

 مهنمز فتالا قيرط نما لزني ام ماكزلاو قالا ىلا لزني:ام ةلزنلا نا روهشملا نا الا غامدلا

 تفقتالاك هجولا.ءاضعا مدقم ىلا ابسصنم ناكام ماكزلا مساب. صخمو .ةلزن عيبا يبيض

 * مشلل هعنمو هتقز عم نيعلاو

 هكدشاب رطش نأ باب مامز و دئنوكاار زيسكت رطس رفج لقا دزت ركلاب ( مامزلا )
 هكديوكيم طسنلا عاؤنا ؟ةلاكشز داو: لئانترلا تو 15 دمك يش لا

 ازا رزكم فو رخ هك ظكسا: مزال سرك ف وزع تلح ءاانسقا نام ١اراةلكلا, "وللا قام

 كن هدومت تنث' ركيدكي ىلاوت رب رركم ريغ ىتعي دتشاب ضلاخ هكاريفورحو دتتك طقاس
 صيلخت ار ظاقشا لع نباو دشوكمامز نانرفج خالطصا رد از نطس ناو دنزاش رطس

 . ركبد ىاهطس فالخم دئتكم ضيلخم سزام طس ردو



 لزازتلا *ةلزلا . للزلا +

 رد ىنوص طفل رد هحئانح نابوذحم لصاو هلطيف ةممشتم تنسا ةقرف هقدانزو .:قافنالاب

 ظ005 دهاّوخ .اف لصفوف داص تاب

 هي ماللا لصف 1

 عافم زا نوجو تاسا مرخو مه عامجا ضورع لها دز: ماللاو ءازلا تن ( لازلا (

 رد لازو دنيوك لذا ار نأ تسا عقاو للز ورد هكىكرو دنا عافدتفب مرخت ميم منعا
 ٠ ىنيس ضورع ىف اذك تسا نائز نايا فصنو نار ىتشوك ىب تفل

 نءض ىف عوربشم ريغ سما ىف لكلا عوقو وه عرسشلا لها دنع متقلب ( ةلزلا (
 ناب ىف ىناثلا نكرلا ىف حيضوتلا ىف ام هديؤيو كوالا م6 ىف اذك عورمشم سما باكترا

 حعولتلا فو دصق ريغ نم هلعفب راغصلا نم لعف ىم ةلزلا مال_-سلا هياع ىلا لامفا

 دجؤي نكلو ”اهنع ىلا دصقلا: انف دجوب الف: ةلزلا اما ىسخرسلا مامالا“لاق ام هحيضوتو
 داصقلا دجوب ملاذا نيطاا ىف لجرلا لز مهاوق نم ةذوخأم اهنال لعفلا لصا ىلا دصقلا

 امتاو قيرطلا'ىف ىنثملا ىلا دصقلا دجو نكلو عوقولا دعب تاءثلا ىلا الو عوقولا ىلا

 اماو «.تنثتلا دنع هنع زارتحالا فئلكملل نكمي ريصقت عون نع ولخت ال اهنال اهلع ذخاؤي
 هيفف مامالا لاق ام ىهتنا هتمرج الملا عم عسفن ىلاجدصقب مارح لعف ىهف هقبقح ةيصعملا

 نمو لبضأفلا ىلا لضفالا نم للزلا ىه ءاسنالا ةلز نا نم خاثملا ٍضعب هركذ املادر

 نويتاعي نكل ةينصعملا ىلا ةعاطلا نعو لطابلا ىلا قخلا نع ال باوصلا ىلا بوصالا

 تانج ليق ام ريغلا نع ٍبجاولا كرت“ ةلزنمب مهنم لضفالا كرت نالو مهردق ةلالخ
 حورش ضعب ىف 5 ازاجم ةلزلا ىلع ةيصعملا مسا قلط دقو ٠ ىهتنا نيبرقملا تائيس راربالا
 : ٠ ىعاسحلا

 كب .تكرح> ريغت زا دك ديك لايمتسا ىلظفل نعاش اب ريد يك تحل ١ اغا هزن ( لزازتلا )

 ترس انه راكدرك زا همه مهاوذ, بشو زور ء تبب ٠ هلاثم ددرك لدبم مذب حدم فرح
 دنناوح رقت 5 ا دبشاب حدم دئناوخ را رادجات مح رك .٠ رادجان هميم دشاب

 1 كد لاثم ةداركاوجم

 : *« ىعابز «

 نكم داشزا كلشخ دهزبو شونىم ٠ نكم داش قزر خيش اي مفك

 نكم دايرفو هرعن 'رخآ شوماخ ٠ متفك ىتسم هك دروأ رب دايرف
 اذك تشاو دئئاوخ حؤتق» نكاؤ تنين وجع دئناوخ رودكم ار رخآ ىاخ ركا
 ىنتم ىبارعا نديئادزكب هكثتنسن1 لزلزت» ديوك عئانصلا عناج ردو . عئانصلا عمم ىف
 دشك حدق ىوس حدم زا هكاثسا دئقم ريغت ”ةوضقم هك تبن نهاظو ٠ ىهتنا ددركب



 3 قيدنزلا ٠ قازملا .:ةقرازالا ٠ قرزلا . فيزلا

 دينك شيبان ع اذ فرح .ود اي فرج كي .ىكر زا هكتبسن ١ فجز. ديوك عئانصلا عماج
 دتفا.ضورمع رد: نوجو ,دنيوك ادّبا ار نا ردص رد ىنعي دنا لوا رد فحز نوج سبب

 دباب تياغب بقل ددنورب برضب تيب رخيا عارصمرد.اي.تدب نايم رد نوجو دنناو> لصف
 ترغلا لها ضو بع لئاسر ضع. ىفو ٠ ىهتنا دن مان لادتعا دتفا تدب همه رد نو>و

 فاحزو هدعب ام ةقاعل فحوز ام زحعلا فاحزو هلنق ام ةيقاعمل ف>وز ام ردصلا فاحز
 : « ىهتنا هذعب امو هلق ام ةبقاعل فف>وز ام نيفرطلا

 تلغي ام هقوتسلاو هراجالا هدربام ة 44د ريو الا لاملا تسب هدربام ) شال :

 ا

 # فاقلا لصف

 ليف جوال ما ةوع فل نب اةررجا وعملا لع نير لس نيس لع[
 ظ .ء نيسلا باب نم نيعلا

 نباو ميكحتلاب ىلع رفكاولاف قرزالا نب عفان ٍباَححا جراوخلا نم ةقرف ( ةقرازآلا )
 0 هللا دبعو ةشلاعو رب زلاو ةحلطو نامثع ىا ةباحصلا ترفكو هلتق ىف قحم محلم مت

 اوناكناو لاتقا١ نع ةدعقلا اورفكو رانا ىف مهديلخت اوضقو مهجم نينم نينمؤملا رئاحسو

 مهماسنو نيفلاَخْلا دالوا لتقزوجحمو نتماونلزتلاف ةقتلا مرحم اولاقو نيدلاف مهل نيقثاوم

 عم رانلا ىف نيكرشملا لافطاو ءاسنلا ىلع فذدقلل دح الو نصحملا ىنازلا ىلع محر الو
 ذك رفاك :ركلا كترسو ةولا دنت هرفك لع ناو ارفاك ناك ىن عابتا زوو مممئاب
 : ء فقاوملا حرش ىف

 صاجالاك ج ريو ىرجلاىف ةسيتحلا ةلضفلا لبس ءاود ءابطالا دنع ماللا 2 قلزملا (

 دوق نكرم تشرد ظافااب هك تاسيمالك ءاغاب دزت مال حتش قلزمو ة:نحولاى ذك

 ٠ عئاتصلا عماج ىف اذك دراد تسس ىناعمو

 نازاو. تسا عناص ود لئاق هك ىونشث ه لادلا رسكو نونلا نوكسو ركلاب ( قيدنزلا )
 اررش قااخو ديوك نادزي ار ريخ قلاخي ديك رييعت نمىهاو نادزيو تملظو رون ود ه
 صهاطظ ناميا كن !و:ء.هشاب هتشادن ناعا تزخآو ىلاعت ق<. هكذ أو .٠ ناطيش ىنعي نمرها

 نانز ند ك1 قس تعاند دز هترعم كابتتك ىضع ب ٠ ديشا يقل نطان ردو
 تشد.ررز َباتك دنز: داقتعا كن | قدي تسا ىدنزت"برعمو تسا لوا ىنعم حبو دراد

 قيدنز هكديؤكيم دصاقم حرش ردو + بحتنملا ىف ابك دون نمزهاو نادزي لئاقو دراد
 ةيشاب نيك .ىاب كئاقع رد مبسو هيلع هللا ىلم دمحم توبن هب فارتعا دوجو ا هك تيبس رفاك



 فاحزلا 3 ةعرازملا 0 ةيرادزملا ٠.ةروزملا. الب

 جرش ىف اذك رفاك وهف, قولخم ريغ هللا مالك لاق نءو قولخم وهف هريغ وه ام لكو هتاذ
 ظ ٠ فقاوملا

 لك ىلع قلطي ءابطالا دنعو : بذكلا وهو. روزلا نم لوجفم مسا ”ةغل ( ةروزملا)

 انكم اضبا محللا هيف قلن ام ىلع لطي عنو دقو. محللا نودب "ضيرملل .ربد.ءاذبغ
 . ىقارسقالاو ىهاوجلا ر<ىف

 ةقرف مهو ةرايزلا نم لاعتفالا باب نم وهو رادزملا ىلا بوسنملا ىه ( ةيرادزملا)
 رداق ىلاعت هللا نا لاق . رمشب ذيملت رادزملا حببص نب ىسع ىسوم ىنإ عابشا ةلزتعملا نه
 زو لاقو ٠ اريك اولع هلاق امع هللاىلاعت املاظ ابذاك اهلا ناكل لعف ولو ريو بذكتنأ ىلع
 امظن هنمنبس>او نا رقلا لممىلع نورداق سانلاو ةرشام ال ادلون نيلعاف نم لعف عش نا

 ٠ همدَس لئاقلا رفكو نأ رقلا ثودح ىف غلاب ىذلا وهو ماظنلا هلاق ام ةغالبو

 م[ ةلممملا نيملا لصف لن
 ”ةغل ةغرازملاف) ء.رذبلا ىهو مضلاب ةعرزلا حرط وهو عرزلا نم ةقتشم ( ةعرازملا )
 دجوب عرزلا لمفو ةلباقملاو ةرظانملاك نيينالا نم العف ىذتقت' صو عردزلا نم ةلعافم

 ضرالاىف ريسلا ىنعمب برضلانم ةبراضملاك بيلغتلا قيرطب ام ىمس امماو نييناْلا دحا نم
 عردزلا ىلع دقع اعرشو ( ةيافكلاىف اذك لاملابر نود براضملا بنا>نهاآلا نوكيال وهو

 اذكب ةعرازم كيلا اهتعفد ضرالا كلام لوبقي ناب كلذو عرزلا كلذ نم جراخلا ضعبب

 جراخلا ضعس ثرح دقع لاعب نا ىلوالاو لوبقلاو باجالا انكر ف تلبق لماعلا لوشو

 ضع اناوق ىف. ءايبلاو اهومتو ريعشلاو ربلا رذب نم ضرالا ىف حرط ام للصاحخلا ىا

 سيل هناف لماعلا وا ضرالا برل هلك جراسلا ناكاذا امي ضقتنب الو ٠ عرزلاب قلعثم

 عماج ىف اذك ةريخذلا ىف اك كلاملا نم ةراعا ىناثلاو لماعلا نم ةناعتسا لوالا ذا ةعرام
 ةاقاسااو ةلهاعملاو اهوحنو ريعشلاو ةطنخلا ىف ةلمعتسم ةعرازما نا ىنصتسملا ىفو ءزومرلا

 . مراكملا ىلا حرش ىف اذك اهنم جراخلا ضعبب راجشالا ىف

 ه4 ءافلا لصف ليَ

 نام ىرج رعش ردد ندش طقاسو نداتفا ىنعم ةلمهملا ءاخلا حقو ريكلا ( باجل ل

 ىنيس ضورع ردو ء بختملا ف اذك دنناوخ اح حتفب فحا نم اضم نو فّرح ود

 نبا نأ رد هك نكر نأؤ ناصقنس ان تدايزب نكر رد دوش عقاو هك تسزبغل فاحز دياوكسم

 تا|فخز عم ريكلاب فاحزو. . دنئاوخ :ملابس ريغو جازم ار نأ, دوش عقاو ٍريغت
 رد“. ىهتنا فاحز نكم دننكت لامعتسا ناضونع مالطضا ردو نناث نوكسو, لوا حتفب



 ا ةينارفعزلا . رازلا « ةيرارزلا . ريحزلا :'رجازلا

 ضعب ىلع هضعب نا رقلا ىف ةيلضفالا تح اذاف نأ رقاأ لضفا ةحتافلا ةروس نا هر ل

 تايلجت نع ةرابع ةيفوصلا دنع ءايشالا ىف روبزلا مث ه ةلمجا ثيح نم هتيَش ىف عاتتما الف
 نا رقلاو. اقلطم ةيافصلاو .ةيناذلا ءامسالاو تافضلا ةلمح .تايلجن نع ةاروتلاو لاعفالا

 ليدصفت هناف لاغفالا تافدص تايلحت نع.ةرانع روبزلا نوكو . ٠ ضحلا .تاذلا نع.ةرامع
 . ملاغلا ىلع هللا ةمفيلخ .مالسسلا هيلع دؤاد ناك كلذلو ةيبلالا ةيررادتقالا ةيلعفلا عيرافتل

 ىلع مكححو ديدبحلا نيليو تايسارلا لالا ريسي ناكو روبزلا ىف هيلا ىحؤا ام ماكحاب رهظف
 نع اثراو دّؤادو دّواد نع اثراو ناملس ناكو عب ناملس ثرو مْ تاقوللا عاونا

 دؤاد ان.لاق باطآلاب هصخو ءادّبا ةفالخلا هاطعا قحلا نال لضفا دؤاد ناكو قلطملا قا

 رصخحلا عون ىلع هنم هبلط دعب الا ناملتسل كلذ لصمل لو ضرالا ىف ةفيلخ كانلعج انا
 « لماكلا ناسنالا ىلا عجراف ةدايزلا 0

 أو نهؤ٠ لد رد ىلاعت هللا ظعاو زا تسنرابع هيف وص حالطصا رد ميجلاب 1 رجالا (

 تابغللا فئاطل ىف دك لاش قح تدابعل تييسأ عاد م.دع هتخادنا تسرون

 ٠ ةفوصلا تاحالطصالاو

 نه هيف سيتح ام عفدل :ميقتسملا ىملا ةكرح وه ريمالا لثم ةلمهملا ءاحلا ) ريح 5

 وه ةحئنوناقلا ح ريش ىفو : ىهاوجلا رحب ىف اذك ميقتسملا ىملا ريغ ىف دجوب الو ىذؤملا

 «قازبلاك الا ”ىث هنم زربي الو هححاص موقيف ارارطضا زاربلا ىلا وعدت ميقتسملا ملا ةكرح
 ةيمغاب تابوطر جورخ عه ارتاوتم اجاعزا نطبلا جاعزا هناي انس نبا ىا تنصملا هفرغو

 لهاجلا مهوب ابذك ىكسيو لطاب هنمو اًقداص ىمسيو قح هنمو رادقملا ةليلق ةوغر تاذ
 ٠ ساتحا ةقيقللا ىف وهو لاهسا هس نا

 ثودحم اولاق نيعا نب رارز باصصا الا ةالغ نم ةقرف ةلمهملا ءارآاب ( ةيرارزلا)
 الو ارداق الو املاء الو امج ذئنيح نوكي الف. ةويحال هل امثودح لقو ىلاعت هلل تافصلا
 « فقاوملا حرش ىف اذك اريصب الو اعيمس

 ريغ وهو طسولا ىلع دشي مييربالا نم عبصالا ردق ظيلغ طيخ وه (رانزلا )
 [9] + ىناخرخلا دسلا تاحالطصا ىف اذك جستسكلا

 ريغ ىلاعت هللا مالك اولاق [؟] ةيراجالا نم ةقرف ءاف اهدعبو ةلمهملا نيملاب ( ةينارفعزلا )
 ىذلا هدشي فوصلا نم عبصالا ردش ظيلف ظيخ وهو جيتسكلا ىف هرشسش سدق لاق دقو ]1١[

 ( هححصمل ) ىهتنا مسربالا نم رائزلا ريغ وهز هطسو ىلع

 مه راجنلا نيسحلا نب دمع بامحا ةيمالسالا قّرفلا رابك نم :ةنماخلا ةقرفلا:ىه ةيراجنلاو .[”]
 نوقتاومو هلعف بستكي دبعلا ناو لعفاا عم ةعاطتسالا ناو لاعفالا قلخ ىف ةنسلا لهال نونقاوم
 (هححصمل ) فتاوملا حرش ىف اذك راصبالاب ةيؤرلا ىنومالكلا ثودحو ةيدوجولا تافصلا ىننىف ةلزتعملل



 ثلث مهو نيدباعلا نزز ىلع نب ديز ىلا نوبوسنملا مهو ةعيشلا نم ةقرف(. ةيددزلا ر)
 طر ذل مرق طوع رس رقايلا ءامم ىذلا هوراا ىلا تاما ةيدوراخلا لوألا. قرف

 ةباحصلاو ةيمست ال افصو ىلع ةماما ىلع السلا هيلع ىلا نم صنلاب اولاق رحبلا نكسي
 اهدالوا ف ىروش نيسحلاو نسحلا دسب ةمامالاو ىنلا دعب لعب ءادتقالا مهكرتل اورفك ٠

 دمح وها رظتنملا مامالا يف اوفلتاو ٠ ماما وهف عاجش ملء وهو فيسلاب مهنه جرخ نش

 نيسحلا نب هىلع نب مساق ا نب دم وه ما لتقي مل هنا اومعزو هىلع نب نيسحلا نب هللا دبع نب
 باتا ةينايلسلا ةيناثلاو م ىلع نب ديز دافا نم ةفوكلا بحاص رمح نب بحي وه وا
 نيملسملا رابخ نم نيلجرب .دقعنت اماو قلخلا نيب ايف ىروش ةمامإلا اولاق ريرج نب ناهلس

 ةمالا تاطخا ناو ناناما سمعو ركبوناو لضافلا دوجو عم لوضفملا ةماما حبصتو

 ةحلطو نامَع اورفكو قسفلا ٍةجرد ىلا هني مل أطخ هنكل هلع دوجو عم .امهب ةعيبلا ىف
 اوفقوت مهنا الا ةماملسلا اوقفاو ىموثلا ريب باتا ةيريتبلا ةثلاثلاو ٠ ةشااعو رسزو

 لازتعالا ىلا لوصالا ىف نوعجري نودلقم اننامز ىف مهرثكاو ةيديزلا قرف هذه . ناع ىف
 ٠ فقاوملا حرتش ىف اذك ةليلق لئاسم ىف الا حر ةفينح ىلا ٍبهذم ىلا عورفلا ىفو

 داضلا لصفف قبس دقو ةسنيلا نبا ديزي باحتا [1] ةيضابالا نم ةقرف (. ةيددزعلا )
 ٠ فلالا باب نم ةمحعملا

 5[ ةلمهملا ءارلا لصف رم

 ىاوسو تسا ىحمت ىامسا لَو. فرخ رفج لع رد ةدحوملا ءابلاو ءازلا مضب (. ريزلا )

 رثدلا لئاشر قباريكمو بختلملا ىف 3 هب ارا دبا ى طفلت رد 000

 ٠ اضيا طسلا ظفل ىف قس دقو

 لك ىلاعت .هللا لاق ىتح .برعلا ةلمعتسا. باتكلا ىنمع ىتايربس ظفل حئفلاب (.روبزلا )
 تاللضفم تايا مالسلا هيلع دؤاد ىلع روبزلا لزناو بتكلا ىف ىا ربزلا ىف هولعف ”ىش
 ظعاوم هركاو . هيلع هلوزت هللا لكام دعب ةدحاو ةلجج الا هموق ىلا هجرخم م نكل

 كلذ ىوحي نكلو ةصوصخم تايا الا عئارسشلا نم هيف امو. هل وه امب هللا ىلع ءانث هبقابو
 هب معي ام دحاالا مولعلا هيف .لعج ام .ىن ىلع لزنا باتك لكنا معاو ٠ ءاسنتتلاو ظعاوملاب

 ةيلضفالاب :ضعب نع .اهضعب زيت بتكلاو هيف ىتا ام ىنلا لهجم الثل ةيبلا ةمكح ىلا كلذ
 ىلص ادم نال هللا بتك لضفا ن؟رقلا ناك اذاو لات: هذنع .ءريغ نلغا لوشإرلا رمت ردقب
 انلق ٠ ضعب ىلع هضعب ىف ةيلضفا ال. هللا مالك تلق ناف . نيلسرملا لكضفا ناك ملسو هيلع هللا

 ( هخحصملل) 2هحرمشو فقاوملا ىف مهليصفتو جراوخلل عبسلا قرفلا نم ةيضابالا ]١[



 يب دازيسملا

 ٠ ىاير ٠.
 مراد رحسل ان بش لوازا . مرامت عمك بننط هب ٠ تشسدح مئامرد

 مرادني ىض مىرادن قشعزج « فطل رسزا تفل ا ٠ و ون قوشعم
 دوش هد هدايز عارصم ىه نرخ رد داّوتسم هحنأ لاثمو « :

 ٠ ىعابر ٠
 باش دهع رد # متشك روبزو تنيز ىب دنج كي

 يوب < 3 مقالك اوف نو "لبق نب دش الإ

 متشكرتبا ناهجنيزا ففقاو نوح ٠ تأ تشاو دق

 باب رد [ر ةم 4 ميكك ودق لس خذا د

 هدئاذ 51 ار تاساو درك فيلل قرصت ورسخ ربما اما تسنامدقتم قيرطنباو

 لماح مراهج عارضصمو ا ف اد كي ود نه لاثم ةتاس لئاح از دازت سمو

 تسا فوقةوفهو ٠
 ش ٠ ىعابر «*

 نيكه نه نوج 5 مرط رد شئلود رودي هك فاش

 ميشو زور اغدب شماود ربهم زا ٠ سش هل رد

 اذهرس ءاح رد « دشخم ى ربش هاش هك دنج ف

 سب و هرذ كل مياطى هش از ضلوفتب هدنب نم

 عئانصلا عماجو عئانصلا عم ىف اذك ٠ تسرد دازتسم ٌءرقف ىل هك ىتيب زا دعب دازتسم لاثم
 تسا ىواهد ورسخ ريما زا مه تنسين ٠

 ىعابر «

 تسم قشاعره شيوخ كشا ةدابزا . تسجح نوربب تخر ز ريثعم طخ ان ٠ درك نوكلك خر

 دنا بآ ركم وت لام ىوج رد ٠ تسويب ىدوب با ريز هك هزبس ناك ٠ درك نوريب رس
 نأ ناثم درك [ةنسر نكيد قلل ؛نآ ودنا (ءذازك هذانز ”دازت دل نقف ور قاارشلاتم ازا نكي
 سا طك تسب هنود

 ه لزغ « ش

  7قفا اوت لع اب ءاىهاش توضح ازد... اءإرا ن5 لاح فنك وقت <
 ىهأ و هلا زا. ار ابص داي ريخ هجن .لبلب ةمغن زا ٠ ىقاكرو ماشره

 مشيوخ علاطزا « زيث مت ديمون .٠.نيطالس هاكرد قئال من.دنجن ها:
 ىهامو ىلاس رد...اكس فاكض .:!راذك د يزاونب نكت جم هج ناهاشا

 قوشعم.ز. مجر اي. :قشاعةيام دون:دوزاو دذو ئراذ“ ٠ علاط راب اب
 صاسيت,لاح سب...,اربامش مجر.هن و رز هن ايم روز هن ٠ ياك وج لاماي
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 دازتسملا + ديرملا .ةقثلا ساز 0

 بذكلاف انيم ابذك نالف لوق تدخبو وحن ليوطتلاب ىحسملا وهو نيفدارتم نيظفل دارباك
 نوكي نا اماو نينعتلا ىلسع.ال :دئاز اهدحاف امني عملا ىف ةدئاف الا دحاو ىنمب نيملاو
 نيعم باز لوق ظفاف انذاك الوق نالف لوق :تدجو ؤختن وشحلاب ىعسملا وهو انيعتم دئازلا

 ٠ فرعتسا ا" جورالاب لضتي ىذلا فرحا وهو. دنزملا ىلع قلظي دقو.( . لوطملا ىف اذك
 ار لاكشا زاهج لمر لغا دزن ئاوزاو ."نم اك هنم ىثتسملا ددعلا وه. نيىدساحلا دنعو

 دهاوش ار 0م دنوش عقاو مهدزناشو مهدزئابو مهدزاهجو .مهدزيس ةناخ زد هةكدتن دوك
 : « دنمأنأ زين

 تاقثلا رئاَش هاور امل افلاخت عه ثيدح لوالا . ماسقا ةئلث نيئدحلا دنع ( ةقثلا از )
 عم هل ةافاثم ال ادئاز نوكي ناب :هوور ل افآنم نوي اللام ىاتلاو .'ذانعلاك درلا ةمكَحو

 نوكب ةفلاخم ليلق هيف نوكي ىا امهنب طسوتي ام ثلاثاو . قافتالاب لوبقم وهو هوور ام
 ىور دق هنآ اروهطو ادحسم ّضَرالا انل تلعج ثيدك اصاخ كلذو اماع هوور ام

 هباشمو لمرلاو رجلا جورخ ثيح نم لوالل هباشم وهو اروهط انل اهتبرت تاءج
 ءاوس اقلطم ةقثلا نم ةدابزلا لوبق روهمجا نع ببطألا لقنو . ةافانلا مدع ثيح نم ىناثلل
 ا 0 ل اة ل دلع لب لقول مل داو سحيق نح فانا ديلملا نك
 هعفر وأ هوعطقو هلصو وا هولسراو هدنسا اذا حرحصلا وه لوالاو هريغ نم ةلومقمو

 «٠ ىراسلا داشرالاو ةصالاأ ةصالخ ىف اذكه ةدايزلاك وهف هوفقوو

 ا للاب انما نكن يبو دياز فرخ انك ةلك ينرمل دبع( ديرما )
 ديم دروا ىب ةعانصلا ليمكت يختنم ردو ىفاوةلا فورح نم فرح مسا 0

 ا تاع عااطملا ناو شمتسودو شمتس نيش دننام ددنويب جورخب هك تسدف رح .

 ةيمسن هجوو تسا بجاو ىناوق رد ديزم رازكت تياعرو دننك مان دئاز ار ديزم ىضعبو
 برع ىاحصف هَفاق فورح تاغ هك ج ورخ رب تشا هد هدرك هدانز 6 كسل دوز وا

 رار «دانسا ءانثا ىف ديز ىذلا تدخلا وه نيثدحلا دنع ديناسالا لصتم ىف ديزملاو ٠ تسا

 لاو ةدايزلا عضوم ىف عامسلاب مع رصتلا عش نا هطرشو هداز نمث نتا نوكي هدزي مل نمو

 ةلوقم ةقثلا ةدايز نال ةدايزلل تدثملا دانسالاب لمعيو ةدايزلا تحجرت الثم انعنعم ناك ىتُف

 ٠ هحرشو ةبخنلا حرش ىف اذك

 نأ عارصضم نه رخآ اي تنب رخآ رد دوش هذّزك هدابز تسمؤل# ءارعش زن.( كازا )

 قايسوقايس رد :موظنم مالكب ىتعم بسحب نأ طبرو دازتسم رثن رد هيفاق تياعر تنا طرشو
 دشاننااب دشاب فازتسم رك ١ هحجانح دنشاب مام نفيوخ نضارد .دازتسم ءرقفى كداب تساقا

 , دوش عقاو ىتيب زا: دعب دازتسم هنأ لاثم دشابن نارب قوقوم تيب نعم



 ايو ُ؛ دنازلا ٠ ةدايزلا 1

 بِهزلا ليق.اذإو ١ اهمظمتيو هيسفن. حدي: ىف ييفازلا ىه. ةنقيقملا ىف دهازلا ناك مث نمو
 دهاز وه له لام هعُم نم .فلسلا ضعل ىلقو ...ةضفااو بهذلا ىف هنم دشا ةسايرلا ىف

 19 ل ٍلمالا:رصق اينثدلا ىف دهزلا .ىروثلا نابفش رق ةفايزبا عرج بنا مف هلا

 انيلع .عسوو ايندلا,ىف اندهز مهللا ملسو هيلع. هللا ىلص هتاعد نمو . ءابعلا ,سيلب الو ظيلغلا

 0 سانلا يدبا ىف امث ىأبلاو لمالا رصق وه .دمجا لافو .. اهف انغرتف انع اهؤزت الو اهند

 ضاىعالاو اهيف دهزلا ةياهن اذهو .امندلا نم. جو نلاب ىلاعت هللا ءاقل ,ةبحم بجو هرصق نال

 نيثلثلاو ىداحلا ثيدحلا حرش ىف نيعبرالا حرش نيبملا حتف ىفام ةصالخ هلك اذه اهنع

 «تسا هيتيص هس ام كيدزت ار دهز درو ايه فئاح ردو ء كواسلا ةصالخو كولسلا عمجو

 لئام نطاسو كرات ىهاظب نا ىب ٠ تسا مسق هسارب نياو اشد رد دهز لوا يتم

 نطايو نهاظن كنا مود « دوب ىلاعت ىراب توقمم صخش نينجو مناوخ دهزتم ار.نآو

 « ملوك صقان ارواو مران ن < هك دناددو دشاب: ىزوعش كرتارب ار وا نكبل دوب كرات

 رد ادواو ران هكاريزيح دنادب ا/ دوش ىتمهقو ىردق جيه يو كيدز 2 مويس

 ايند كرا مود ةبترمو . دوب ىو ميعتو ترخآ تهحن كرت نكيلو موك لماكايند كرت

 تروص نيرد وا تساوخو دهاوخبم دوخ تهجم ار ىلوم ىنعي هسشن الا دوب ترخاو

 ترخآ و اسد كران مويس ةسسارصو دنشاب هديسسر ان لماك يتيم زين نبآو دوب دوج ىارب

 هو دوب لفاغ دوخ ريغو دوخ زاو هدراد ىلوهر ىلع طخ وأ ىف عل تسأ ةوخن فقر

 ربخ ىف تاساوخ انو تساوخ نادب دهاو# وا ىارب زج اردوخو دهد ىلوع اردوخ

 اند زنلو له لاكش قرف ينك اوامع امم تاجرد نكلو متاوخ لك ١ لاكرذد انوا

 ٍ ' .دمآ دهاوخ ىفوص ردو رقف ظفل

 لاقو حسملا ف مك ندش نوزفاو ىنوزفا ىنم ةغللا ىف ةيناتحتلا ةانثملا مانلاب ( ةدانزلا رآ
 ريغ وا عببملا نم ةدلوتم اما امهنم لكو ةلصفنم وا ةلصتم اما عيملا يف :ةدايزلا ءاهقفلا

 ءانبلاو ةطايخلاو غبصلاك ةدلونملا ريغو لامخلاو نميلاك ةدلوتملا ةلصتملاف هنم ةدلوتم
 عماجىف اذك ةيهلاو ةلغااو بسكلاك ةداوتملا ريغو ,شرالاو ِرْهْلاو دلولاك ةدلوتملا ةلصفنملاو

 : ظ ْ « ٍرومرلا

 «ز+ لافلا لتطل ف وك. دقق”قسالا ىغلا ف رطلا ىلع قلطب ةسرملا لضا دنع ١
 ءابيلاو نونلإو فلالا: ىو ةعراضملا فؤزج ىه عبرالا دئاوزلاو :ةلمهملا ءاسجلا باب
 اهدوجو ةلكىلِعو ةيازغا| ناس ىف.لوطالاىف اك هل ةدئاف ال ام ىلع. دئازلا قلطيدقوب , ءاتلاو
 دئاوفلاند.دافتبسي اذك ةدازلا فورح هنمو ةدئاذر اهل ناو:ىلصالا ىندللا لحي ال اهمدعو
 اننعتمن وكي ال نا اما ..هيف ةدئاف,ال ىتذلا .ظفللا نال_نيمسق_ىلع كازلا,نا رعا) ٠ ةيئايضلا



 دهزلا <

 كرتو .ءايشالا نه.هدنع ام ةلاذاو هدنع سبل ام بلط كرت وهو رودقم دهز نامسق دهزلا
 اهب الف ةيلكلاب ايندلا نم هلق دربي نا كرت وهو رودقم ريغ دهزو نطآلا ىف بلطلا
 دهزلا لبقو ه همركو ىلاعت هلضفب اضيا يناثلا لصحن لوالا مبدقلا دبعلا لصح اذاو الصا

 عم ”ىبثلا بلاط ناف 'اهبلط كرتب اهتاوبش نعو انع ضارعالاو ايندلا نم لالحلا كرت

 ٠ بلطلا ىا عبتتلا نه بولقلاو كالمالا نم ىدبالا واخ دهزلا دينملا لاقو . 'ىثلا
 الو امنه ىشب حرش ال ىا ايندلا ىفام غم نم سفنلا ظوظحخ كرت دهزلا ىرسلا:-لاقو

 ماود غم هةذخا ىف صمااه وا هيز ةعاط: ىلع هنعياام الا ابهنم ذخاب الو هدقف ىلع نزح

 وه اتا هيلا لو نمت ذا دهزلا لاؤحا غفرا اذهو ةرخ'آلا ىف نكفتلاو .ةقارملاو رك ذلا

 لبقو ٠ هنع كقنن ال ةدهاشملاو ةنقارملاب هللا عم وهف ةانعم اماؤ .طقف هصخش.انندلا ىف

 . هبلق ولخم نم لبقو ٠ ةاوس ام لكن ع هلغش كرتو ءالوم هلما ام هسفن لغش ىذلا دهازلا

 عيمجو انوق الا ايندلا نم ذخأي ال نم وه لبقو ..باسلالا نم هادي ولخ كدوصقملا نع

 ليقف ايندلا نم هن دوهزملا ريسفت ىف اوفلثخا ءاملعاا نا ملعا , ىنخي ال م ةبراقم لاؤقالا

 امن ملغ م هجولاو ٠ ةويحلا لبقو نكشملاو سلملاو امر مياملا ليقو مءردلاو رانمدلا

 هللا هجو هب دصّهب ملام هل نيعمتسم نيب مالكلا ىتح سفنلل ةعالم ةوهشو ةذل لك هنا قس

 ركنم وه نم هدانسا فو بيرغ لاقو ىذمرتلا هجرخا .عوف يم ثيدح ىفو . ىلاعت
 نكلو لاملا ةعاضا الو لالحلا مرحتب تبسيل ايندلا ىف ةداهزلا ةجام نباو . ثيدحلا
 باوث ىف نوكت ناو ىلاعت هللا دب ىف امم قثوا كيدي ىف امب نوكت ال نا. اندلا ىف ةداهزلا

 ابطا ع نعام وراس الو : كل تيف اجا ول ايف تعرأ ا تما ثنا ذا هدضملا
 ناو ةدايزب ىالوخلا مسم ىبا ىلع افوقو» هاور دمحا نالو هفعض ىذمرتلا نال دهزلا

 نود بلقلا لامعا نم اهلك روما ةثلث لمتشا دقو . ءاوس قحلا ىف كماذو كحدام نوكي

 لوا اشنمو ٠ بلقلا ىف هنال .دهزلاب دخإل دهشن ال لوب ناملس وبا ناك مث نمو حراوخلا
 قل تملا 316 داغخ قازرأ لفك ىلاعت هناف هتوقو نيقيلا ةح نم ةثلثلا رومالا كلت
 ء هدب ىف امث قلوا هللا دب ىف امب .نكلف سانللا ىنغا نوكي نا هرس نم عوف سمع ثيدح ىفو

 نث ىغلا وهو دهزلا وه عونتلاو لجو نع هللا نع اضرلا دهزلا لصا ليضفلا لاقو'

 هل نكي ل ناو سانلا نع ىنغو هل هريبدّب ىضرو هللاب اهلكه روما ىف قثو نيقبلا قّقح
 هيلع هللا ىلص هلاعد نم نا. ىور مث نمو نيقيلا لاك نء اهيناث أشنمو ه ايندلا نم 'ىش
 كتعاط نمو كتيبصعم نيبو ابنتبب هب لوحت ام كتيشخ نم ال مسقا مهلا يسوهلآو

 هللا م « لع لاقو هن كولا كتنج هب انغام ام

 . لوف نيقولخلا ةلزنم طوقس نم اناث اشنمو ٠ بئاصملا هيلغ تناه اندلا ف دهر دف ةهجو

 هجولا ردق هيسفنلا ىرر ال ناو هريغ أضر ىلع ِهاَضر راثياو ن1 ني مو باقلا



 "ا دهزلا *جيزلا ١

 : هاش جالت !يتاع بتر نإ ىف طرشلاو ةاركلا ق+نينقاؤلا ىشاولا لآ اتتئاساو قانا 0
 امو ءازخلاو طرشلا ىف نيم نيب جوارب نإ ةجوارملا نانمنالاف ناو .لوطلاق اذ 5

 نيواغاا نم ناكف ناطيشلا هعيتاف اهنم خلسناف انتا هاننتا نا رقلا ىف هنمو اهارحم ىَرج
 « ةيونعملا تاتسحلانِم ةحوازملاو د ىهيا

 لاوحا دك تبن نا رد هكت يدي اك مسا نامحنم دزت ءانلا نوكسو نسْكْلاب ) حيزلا ( ١

 ئسراف فاكب تسلا كيز .برعم ناو .دوش مواعم دضر زا هكنادننامو بكأ وك تاكرح

 رد ار قاب هماج تسينوناق نا"و دندني نآ زب اهماج شقت نا دنب نشقن هكتسا ىنامسد,نآو
 عاضواو شوقن نتخانش رد. ار. مجنم تسينوناق ب ز هكنانج شقنم ئاهماج نّتفاب تفرعم
 لوط زد كيز  ىاهتامسر نآب تبا هيبش ضرعو لوط ند نا لوادجو ٠ طوطخو ىلف
 هكنانج دوش اديب اهنامسير نازا بايث شوقن تايفيك هكاربز دنا هديشك مهرد هكضرعو
 طالغا زا:دنناوخ ىسراف محب دكت آو .ددرك سه اظ باز لوادج زا بكاوك تاكرح تاك

 « جارخيتسالا جارس ىف اذك تسا هماع

 6 لادلا -لاضف وح

 اراقتحا ”ىثلا نع ضارعألا ”ةغل ودو ءازلا حتفت دقو ءاهلا نؤكسو مضلاب .( دهزلا )
 2 نمؤ٠سانلا لضنا نخآ نسخ قو ديهزلا كنا ريخ ىفو لبلق ىا ديهز ”ىش مهلوق نم هل

 نآيتملا لالخلا نم ةرورضلا ردق ذخا اعرشو . هليلق لك الا ديهزو لاملا ليلق ىنا دهم

 دهز هنم ىلعاو نيفراعلا دهز اذهو هنتشملا كرت وهذا عرولا نم ضخا وهف للا

 اذه بحاصل سبل ذا اهريغو ةنجو.ايثد نم ىلاعت هللا ىوس اهف دهزلا وهؤ نيبرقملا

 ديصلا لك مهريغل دوصقم لك هيف جردنبو هنم برقلاو ىلاعتديلا لوضولا الا دصقم دهزلا
 مهربغو نييرقملاو نيفراعلا قحىف ىا ماع بجاوف مارحلا ىف دهزلا اماو ء ارفلا فوج ف

 لضفو مارا ىف ضرف دهزلا مهدا نب ميهاربا لاق ٠ بجاو ليقو .ماع بودنف هبتشملا ىو
 ببس تاهشلا كرت ْناف تاهبشلا كرت ىف ةمركمو هنم دبال امم ديزا ناكنا لالخلا كرتىف
 كربشلا ءاقتا وهو ضرف دهز ماسقا ةثلث ىلا دهزلا فلسلا نم ريثك مسق دقو « ةماركلا
 وهو ىلاعت هللا ريغ العف وا الوق لمعلا نه “ىثثب داري نا وهو رغصالا ءاقنا مث ربك آلا

 مارخلا ىف دهزلا اذهو ىحداعملا عيمجج ءاقتا مث . لوقلا ىف ةعمسلابو لعفلا ىف :ءايرلاب ىمسملا

 ىحس ال ليقو اهريغو ةذتع نباو ىرمهزلا هيلعو ادهاز دهزملا اذه ىدس ليقو طقف
 لوضفؤ اسأر تاهنشلا كرت اماوسو نيرخآآلا هيعونب دهزلا كلذ مض نا الا ادهاز
 ىاارادلا ناملس ونا عج دقو ٠ ضحلا حابملا دقفل مويلا دهز ال مهضعب لاق مث نمو ٠ لالحلا

 ءاملعلا لاق ليقو ٠ لجو نع هللا نع كلغش ام كرث وه لاقف ةلكىف اهلك دهزلا عاونا

 2( ْ « ناثك» ( ثلاث')
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 '## ةمجعملا ءازلا باب ©
 ْ ش - ميلا لصف

 تاجالطضإلا ىف اذك هيف عامبسلاو ظءولا رث أب ىلاعت هللا ىلا بلا هارت ( جاءزالا (
 . هفوصلا

 هل ناك نا يس قوما لق الا قواهغو اولا نوكلمو حتفلاب ( جوزلا )
 لبش ناك:نا: جوزلاو . ةدئاثلاك هزفف الاوةرشعلاك جاوزف :رسكنم ريغ ىا حي تفصن
 اهفصن اذا دخولا« ىلا : غابت هتاقيصتن:ناف  ةيناثلاك جوزلا جوز ىمسي دحاولا ىلا, فيصنتلا
 قحااولا ىلا ففينصتلا ليش ال.ناكناؤدحاو نينثالا.تفدنو نانا ةعبرالا فضنو ةعبرا
 ةتصالخا حرش ىف ذك نيثع ىتاك امنه شك١ وا ةتشلاك ةشم هلق, ءاوس درفلا:جوز ئمسي

 ىلا ةمسقلا ىف .ىهتنا:نا جوزلا علاطملا حرش :ةيشاح ىف .تفيرسشاا ديشلا.لاقو .:باسحلا

 نم رثك ١ مسقني نا نم واخ الف هننيا ناو -نيئثالاو ةعبرالاك جروزلا جوز.وهف.دحاولا
 ةدسحاو ةرم.الا مسقس.ال وا رسشع ىتالاك درفلا جوذو جوزلا جوز وهف ةدحاو ةىم

 ار هطشن ودو دنمان درق: ار:لمز: لكدش ةطقن كن لمر :لهاو + ةتسلاك ذزفلا جوز وهف

 ازهطق ود نيا. كلوهن تهم اما دنيوك نامل ار نيا هك -:: .الثء تروص نيدب جوز

 اذكه  لاكشا قاب رد سايق نيرنو.تح دنسون روط نبا ناب تروص سب دنسإؤت لصتم
 عمج زا ةكدنيوكيمو تجاوزا جوز عمجو تسذارفا درف عمو ٠ لمرلالئاسر. ضعب ىف

 ة+دبأ ناضامع درف جوزو درف عمج زاو:دوش ىب لصاح:جوز جوز ود ابو درف ود

 ىان بأبي ْزا ان لصف رد مسك دنبأوك 1و ىوتتم ءارعسش در (جودزلا)

 انا مكب معا هّتياعر دعب ملكتملا نوكي نا وهو جد ءّدملا ىباَح رخلا ىتَو ) . ةثلثم

 هلوثو نيه أبني أس نه كنئجو ا ا

 نسيلو ءاز1باو اعيتلا ندعم نلن 50 اد لها دنع 0

 ' ةجوازملاب لوش .دحإ :فرعل:ال ذا ءازحلا ف نيدنعمو طربشلا ىف ناينعم, ناد عمجج نا هانعم

 ناينعم لغم نا:هانعم لب هيلع .تمجناف ه:تاسملجا ىلع سف: ديز ىف ءاج اذا ابالوق لث» ىف

 لوقكيخ الا: ىلع تو ىندم مهن. لك ىلع تري ناىف. نيجودزم ءازلياو طرسشلاىف ناعقاو
 « رخهلا: ام جلف ىشاولا ىلا تخادا.... ىوتهلا :ىب جاف .ىمانلا ىهن.امناذا ٠ رعش.م ىرتخبلا

 ىلا .ةيوبحلا تعفي سا :اهاوه. ىنمزل ئا: ىب.جلف ةقوسشملا بح نع عنام..ىل عاماذا ىنعي
 نيب جواز دقن م نها اهل مزلف ىلع ىرتفا ايف هتةيصف هنيزيو هثيد> ىشي ىذلا ماعلا



 ٠ ىورلا 548

 برضا وحن ثنؤملا ريمضو عمملاو ةينثتلل ىتاوللا اذكو  وهلو ىبيو اهب وحن ريم_ضلا ءاه
 وحن اور ناكءايلاو واوا وهو فورملا هذه ضع لبق ام حتفنا ناف ىبرضاو اوبرضاو

 : نم ةلدبملا فلإلاو ٠ نيرضاو نديزكدك ألا نونو نيوتتلا كلذ نمو ٠ ىثخاو وشخا
 وهو الجرب تءاراوم ىقولاف لالا نم لدنملا ةرجولاو ل اناز تاو ١

 نكس ناف هزمحو وهمالغ وحن اهلقام كرحت اذا ثنين أتلا ءاهو ريمضلا ءاه كلذكو ًاببرضي
 فاالاؤ + نونلاو ٠ نيللاو . دملا فوز> فرحا ةئس ءذهف .اهاضع وحن ايور تناك اهلقام

 نم دافتدسي اذكه ىور وهف اهادع امو.تلصف ام ع ٠ ءاهلاو ٠ ةلدملا ةزمهلاو ٠ ةلديملا

 دنع: ىورلاو +.ىدنضعلا ىئاو>و لوطملا ق:قازاتفتلا ققحلا ركءذ امو لئاسسرلا ضع

 نيرخا زا تسترابع ىور لاق ةعانصلا ليمكت بختنم بحاص هزكذ ام. وه مجعلا ءارعش

 نا ..هلزنع هححآ اي ديوك هيفاف فرع رد ار نآ هك ىظفل زا ىنعي هيفاق زا ىلصا فورح
 لاد فرح لوا.مسق .لاثم ٠ دزاس نآ .”هلزمب فلكتب سعاش ه1 اي عقاولا ىف دشاب فرح

 صهاظ دئازب تسفرخ :عقاولا ىف دشاب فرح .نآ ”هلزنم هجئآب دوصقمو ٠ مدازا و مدايرف
 نلا :لثم  دياه هلك نفت نا هلكاي وا لامغتسا كرتكيو. دتانسكتلا نوبتم هللا ظفاتا
 تسب دنح رد دنزاس.ىور ار فرح نبا لثم ركاو روجيرو.زودزم ىارو ابنيبو اناد

 ىود واكب نابمدازت «تن !:لاوإ اها كفي سيروا كدت, كيسز اء
 نان ةل زن تلك نعاش هلا اى وفتح هيدر واست كي مكب كدت ديزل 539 سل

 دو لوف هانت الاسس نيوطاا قره فلك ير ايا ١ ضلخ 2 مك طسو نال

 ه مهرت دلش هديد تاعل داب زا.با قرغ دبش مله. ..تيب.«. تنب نيا مود عارصم ةِفاق

 عاش هك ب يكرتلا رومش» دئاز ىنر> ايو. مهم نك شيوخ لصوب ار نار ىاهتحارج
 عارصم ُهِفاَق رد ميم نوج دزاس ىلصا نيرخآ فرحو دنادرك هلك سفن زا فاكس ارئآ

 اهمشج ىكات رهش نيز موريم . متز مريمو هّتسوِب تمني نابيقر اب ء تيب ٠ تب نبا مود
 كيدز دنروا رك او دنروا ترورضىبو راكي زا هدايز ار مود ةيفاق نبا لثمو « مهن مهرب

 مسق ودار ىور ىضنب هكنادب ٠ دنئاد بحاو ىفاوقرد ىور راركتو ٠ دنرواين ركدك

 دش روك دم ف در ظل وذ كنان :قاضفىووو :تمذك كتان ذيقخ يود هاد
 داشاب ننس ضوزاوك كسلا نأ و دبقه « تنسا عوب ودرب ىور نينو « اف لصف رد

 لضو:فرح هكتسدن ١ ناو قلطمو ه رائو: راك ظفا نوج ددنوب هن: ودب لصو فرحو

 ناي دلشأب دهن عمت رك ١ قلطنهؤ.ديقم ىور زا كن ىهو مرابو .مزاك نوج ددنويب ودب
 ارؤا فرح ن.آب هدش عمج ركاز دننك فصو رجم ارنا هيفاق فورخ زا ركيد. فرح

 فدرب ديقم ناج هلك ردو ديوك هرخم ديقم نت هلك ردءار ديقم ىور.الثم دنتكت بسن
 ٠ سايقلا اذه ىلعو كل ع فدز ديقم كيلادك هلك ردو دنس وك -د رغم



 ىورلا ء.ةياورلا ءءاقثزالا م ريظنلا ةاع م

 هاف تانفش راهظا نأ هةكدبع رب قح تائط زوهظ زا تستراع ةيقوص حالطصا ردو

 ش + تاغللا تفئاطل ىف اذك هد زا قحب

 ةدحوملا ءاملآ 0 جين بسانتلا 3 ناب عم ىهو باش ىف( ريظنلا ةأعارسه (

 ْ : ٠ ١ نوتلا باي نم

 زافآ قفص .ك تبن ءاغلج الظص(ارواو_كنمإ.ندمآر تقلا وو قايقلاب ( ءاقارألا )
 هملكج < كلءزا ىوخ ةرمةكل نك ٠١ دفا يازعع رد ..تدع- هلام ديرب الاب تتار عودتك

 أَو ديفم نإ بقيتبو ادنكلم قوئنشمم بل. تفص:لوا+ تان دزيخو دياز -شتابح تأ ار

 ةدشج نكيلو دبا نوري ةمشجو زا.دتفا بارس نيمز.رب: ونت با نا ةرطق ركأ هك درب الا
 يس زا تانن مؤد ةزيس يكب راد ىءءرد تان ظفا دريد تابن نأ نا راو تايح 5

 . عئانصلا عماج ىف اذك هدوم :اعترا"هحود ةشب. تقص تن تود قرف

 ةبعرفأا ةلثسملا نم لق ام ءاهقفلا فرع ىفو ه لقنلا ”ةغل واولاو رسكلاب ) ةياورلا (

 اذنك كلقعاب لبَوق اذا تفلشلاب ضخم دقو تلخلا ازا فلسا نم ناك ءاون هيدا نم

 ' . هلوقو ماللسلا هيلع ىنلا لف ىلع قلطإ لع ةياورلا كولسلا عمج ىفو . زومرلا عءاج ىف

 ةءارقلا لعىفو ه'ةباحصلا لاغفا راث لاو «-هلعف لع ال مالسلا هيلع هلوق ىلع قلطي َنْخلاَو

 نوثدحلاو < فانقلا باب ن١ فاالا لصف ق؛ةءارقلا ظفل ىف هناس ”ئ "دف لكعتست

 ة.اور وهف قللاو ندا ق ةتع ىوزْنَءَو ىوارلا كراشت نا اولاقف 8-0 ه.اورلا او.شق

 نسلاّى هنود نمع ىوارلا ىوز ناو ححدملا وهف رخل ع ااممنو لك 5-ىور نأو نارفالا

 ىغاصالا نع رباكالا ةناور. وهف هظفح وا هملع ةلقك ردقلا ىا رادقملا ف قا قللا ىف وا

 نخ آلا ىلع اهدخا توم مدقتو خيشنع نانثا كرتشا ناو ءانبالا:نع ءاب.آلا ةياور هنمو

 تيدا لقان نيثدحلا دنع:ىوارلاو . هحرشو ةبخنلا حرش ىف.اذك قحاللاو قباساا وهف

 . ةمدقملا ىف ىم اك دانسالاب

 ةديصقل هيلع ىبت ئذلا كرما وه ةسارعلا لخا دنغ ءايلا ديدشتو حتفلاب ( ىورلا )
 ةراتعبو ه املتست نا ىف ميملاو العش نا ىف ماللاك ةيميم وا ةبمال ةيفاق لاقيف هللا بسذنتو

 ةديصق لاش ناب هللا :بنشو ةديصقلا هيلع ىنت ىذلا هيفاقلا نه ريخآلا فرحلا وهب ىرخا

 ه ةإصافلا وا ةيفاقلا نم ريخالا فرحلاب ىورلا رمسف نا ىلوالا ليقو ٠ ةيمدم وا ةيمال

 لكىف ىورلا راركت بجنو رقفلا وا تايبالا رخاوا هيلع ىننت ىذلا فرحلا وه لاو
 نيللاو ديلا فرح الآ انور عش فورحلا عيمجو : ةيفانقلا ىلع قورلا قلطي دقو . انكي

 دعب ىناوللا كلذكو.. لو ىف ءايااو ؤموزصنمىف ؤاولاو القعي نا ىف فلالاك قالطالل



 57 ءادزلا ء نيتنؤرلا فدل. ةدومحل د از آلا م !ءانرلا/6 ءابيرلا « نوكلا تأ ص

 مسو هيلع هللا ىلص ترشح نأ تقيقح ردو دينك نأ عالعوا دنا |. ماقم هج ردو تانك

 تيس نيمو سدد ناوى امن ردد اهدوخ لاععتووح هه 2 تنك لقبصم ةنا

 تتسا ارثآ ديوشي مام رد ترضسا نإ زا 2 ىلع م دز هلك قيقحت بابرا زا ىذعب
 رم رأس دراد ىدلاخم نكاو تا قحاتسا قفاوم رك درك دباب ضرع عفو ىلوق
 نا نافرازا دعب ىرادر رد ترضح 1 نديد اما * سف لل ود هكتسا ىللخ

 را !كئراهديسارت :نيعبانو هبا زا قي جبه زا نيا لقت هكادنا هتفك نيثدح نا :ىضعب ملا

 اهم زا تاياؤرو. تاياكحو .هديسو ,تحطيو؛ ةدما "باب نيزد تاياكج 'نيطاص ئضعب

 « كسا ءايلزإ تامارك راكنا : تقبقحب ند.نبيا. راكنا مديسو رئاونا د كيدز تسانزاسن
 هلْيَم رد:دلتكم :هدهاببش_بولق _بايرا هكمتفك اقالشللا نمدنقتلا باتكا ىد, ل1 نغ مطل
 ار اوف دتكم نانتفاو ازتالكناشيإ زا دنوبش ىوارانا حاوزاوتلر كتالم
 ةوكشملا ةجرت نم ىهتنا تيسا:هظشت ند به رك ثسا| لاثمأءزنا نأ تقيقحم هكدنا هتفكو

 ظ 6 ع3. تالا ةضقل

 : اهماكحاو اهفاصوا ناوكالا نك ىلنادولا فاضملا 3وحبولا| وه ) نوكلا تال (

 دوجولا ها ىم م هيف روصلا روهظب .ةارملا هجو ىن“ م اهروهظب ىنخحب وهو هيف.الا رهظن .
 دوجولاو ةنطاب نوئشلا ناَف ناوك الا اهرويص ىتا ةنظابلا نوئشلا ىلا ةبوسنملا تانبعتلا

 ء اهروصب نيعتملا دحاولا دو>وال أيام نوئشلا تناك هجولا اذه نث صهاط اماني .نيعتملا

 را دا يم اذكو لماكلاناسنالا.وه ناكمالاو بوجولا ةرضج ىلعا (نيترضحلا ةآ ىم)
 ء ندلا لاك ىف اذك و مسالا عيمج عم تاذلا رهظم هنإل ةيبلالا

 اذك ضالخلالا هب اظنحن الور ةفلاخلا ةقلا هخ لشي دال لفف وع دللاو ينكلاب(( ءايولا)
 نظن“ نطابو نهاط ترداعو لاغ] د اير ديوك تاخغالا قفاقك< ردو ٠ كاولتسلا ةدالخ“ىف

 1 تعز ناكل انه حالطصا رد نباو شوك ار نتثك اوخحم اقح زاو نكداد قاع ارب

 ريغأ أ األ 4 ف 0 ههف هللا ريغ هلي ا 2 صالخالا كرت ,( ها

 5 . ءاشالا ةيشاحا ىف

 نكدشلا قاب نه ”ةارلا لس" ا ةفاظللا .تارؤيشا ىن(ةدؤلا ًءارآلا)
 9 ل : 5 2 ي 0 « ةمحعملا

 ع داع بات نق نونلا لصف ىف يو نيتغالا نودضم وه ( نيتيؤزلا وذ )

 مركبا يس دع هك ةماخب مان دينو قداح دملابو ةلههملا لادلا جتفو كلاب (.«ادرلا)



 انوارلا سك

 زا تدشن زيبعت اهب جتانتحا از لوا ليشكو تنعا قح“ ىناثو تقيقخاو 'تْسا قحخ لوا نكيل

 نع هك تاس ماوق نم ثادح ىنعف“ هسا لتلعلت هب تسا جا_ةحم قانو سئلت مدع تهَج

 ةكهتفك ئنووغ ةئشنلا"قححع ماناو هن ناطيش“قاو لطات هلا تلا قثع موش هاند دكت وونص
 تفداز :ءاوخ ديد 'تقةاقحم ار. تارضح" نا 5:تدن' امج تي لوق نا

 سب دون تاذ.قالتخا تجوفم“ت اؤنض زد 'قالتخاؤ نا زج دنا هدب ىو ُهفَورَعم

 نكد ىيقحت ماق«"نيرذ از ىلآْغ ءافاؤ © ثتاساوا “تآذتفض نبعو نتا نهارذ قرض
 دئاسريم هك تسا تلآ ندناو درحم تداحاورزا ترانع ناسنا تق 2 أ خيم تا

 تسلا هن ديد 1سم دومرف كنا زآ ترضخ نأ ذوضقمو تقيقح نا كازداب وأ ندد

 سفن رد ةكىمم نأ هسريف هك تشا ىتا ١ قاتسثم نأ هك دنذ ىلا اكلي ديف ان مسخ
 تسي شنب سف تلا زا زن هةظّد رد "قامدح نادبو.تلا 'نآ ةاعدشاوت “قون تنشا نم

 حور لاثم تروصو لكش زا تسا هيد هما نن ىلاتخ نهاكو تسا قنقح ئفاك تاآو

 نديد :تنلا نئا لثمو .. ىو صخشو ىو مسج هن تسا توزن لخم هل تسا وا ةَسادقُم

 ىهعلا تاقن رعت دوكدم ئهتنم نكلو تروضو نكش زا تا هزنه هكمانم رد ىلاغآ وا تاذ

 تا لاثم ناو هلبمح روص زا خا زدعاب قارون: شون لاثم ةطساون دوخ ناكدن رب

 نلكش زا تسا دزجحم حور وا كاب تاذ هكربمغيب نديد :نينحمه فئرعت رد ددركيم
 نادب وا سدقم حورك دون ىادن تاتش تلاح رد ار وا كناتح نكمل نولو تروصو

 نا .ىرهاظ تايح تااح رد نييض دشى نا تيؤرو حور كارذا تااوادوت قلعتم

 بسسح رب .هقلتخم نادنا هسدّقه ةضور رد سودخم ندب ندش ه.د.ثون.زا دعب ترضح

 ترضخ نا: :خاور كاردا كئاسسوو ثالآ از لاح تسانم قط“ رثو تقو“ تخياتضلم
 كي روضح هج ضصوصخم ندبو مسج نأ هنو: تسا وا فرم حور هل قلع سن دنوشى
 رد هفاتخم ىئاهتروضصو هرئاذتم تافصب نامز كنارد صوصخم ناكم رذ ككل صخش

 ىابتا ند :نضطحتتت كن تروئص :لثم ثم قرن الا ًالدنت هن 'تولؤط ةزدعتم قاجناكم

 تسا قح هكدا وا شادقم حور تاللاثه تامانم زد :ننرص سب ذددزك ىع لثعتم هددغتم

 ىابارم لاوحا فالتتخا ته هلثما فالتخا اما .٠ تشن لخدم نأ رد ار نالطبو

 نهاظ اهنبآ تالاح توافن يسح رب ترودض لاوخا توافت ناتج :تسا نامئار ٍبولق

 فالاخا رن هك نهو تا وا نيد نسح زا ديد نسح تروص رد ازوا 17 تن هذؤكتم

 ىقنكو ناوح ىركيذو هذيد رس نيئ>حضو تسسا وا نيد ناصشن زا درك هدهاشتم نا

 فالتخاا رب فاهمه كحاض ئكو اب يبو ناضغ ىرزكيذو ةذند ىضاز" ىو كدؤك

 . تتسا هدنتب نطان لاوحا :ثفرعم زايعم ترضخ نا نددد سب. تا نايثار لاوخا
 ا هك دتنادب ار.دوخ نطانلاوحا نادب كاز قاكتا ايس نم ”تنسا هدمفف ةظياض انعا ردو



 + ابؤرلا

 نم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق ء تسا اهنآ نا كي هق-اس ىإؤرو.دنا هدرك .ركذ
 بابرا زا ىضعب ه هيلع قفت٠ برود ىف لثمتي ال ناطييشلا ناف_ىنار دقف ماسلا. ىفب ىنأر

 ار ىتارو تنك ناوتسا غبور دوم ناوتيم ىلاعت قح لاثع ناطيسسش هك دباب هتفك قيق#

 هللا ناش ترضح نا؛,تروضي اما تبا ىلاعت قحرلا نا ةرتنكفاناوتس, ساوسع د

 رهاظم ترضح نا هج تبس ناوتن.غورد ىوربو دمإرب دناوتن نكره معو هييلع
 ىلاغت وا ترضحو ٍتسا دض تلالضو تياده نايمو تلالض رهظم ناطيشو تنبإ تيآده

 زا تيهولا قوعد تو ا تافص عيمجو تءادهو لالضا تفد عماج تسا قلطم

 ىب ركأ اذهلو توين ىوعد فالخم تبن هانتشا لحمو تيا نالطبلا حب رض تاقولخم
 لاثماو نوعرف زا هحانج تسا زوصتم ىو زا تداع قزاوخ رودص دنك تيهولا ىوعد

 هزجعم دنك ت وبن ىوعد عوردب رك او دش دهاو> لاجد حيسهزا زينو دوب هدش وا
 قالخ ربو وا ىوعد سكع.رب سب دوش َضاظ تداع قرخ ناك رك او ددركن ساظ
 توبنىعدم بذاك ت سد رب هكتداع قراخ ه اذهلو دش دهاوخ عقاو ا نادقتعم .بلط

 ءاكره رك درت هدد. ش سا ناذك ةملتسم زا جتا دتوكس تالله | 1 دس
 تفاي اه-ش.وا مشج شا تخادنا بقت ءويسمو دمر مشح رب دم يك دق وا نادقتعم
 هكدتفك اروا راب ركيد دش روك سكن .١ مشد سب درك نانجم زين. وا نك نانحمه زين ون

 2ك 0000 شو هاح نأ بآن تخادنا فت دوب نيئاب زد شبا .ةكيهاج ردد

 ورف هاج نأ با سب .درك نانحمه زين وا رخآ نك نانجمه زينون ديسو وا رس رءارب
 ارت ريض+ نا كنه كن ارب دك تلالد رايس ثيداحا :كناد.. «٠ دشكمح كن[ انءتفر
 -ار نالطبوءتذكو ديد از ترضح نا .تقفحاود ديد باوخ ود ملسو هيلع هللا ىلص
 هجو باوخ رد هج ندما رب هدومت هفلتخم روصن سيلتو لثم هكناطيشو تسين هاد نادد
 رد ار دوخو ديا رب ترضدح نأ تروصب 5 دياوت ىع تييبسوا راك ىرادِس رد

 زا ارنبا ءاملع روهمحو * ذروا رو هدنن» لاخرد ارا ددنس عوددو .ديام ,شئروسص

 كثيداحا نا لمع هك دبا هتفر ناار عاج نوتكلا < دنا حدومش ترض نإ سلاسل

 نآ هكصوصخ ٌةيلحو تروصب مدس هيلع هللا لص ار ترضح نا ىرك اك تسن]

 هكدنب قروصو ىلكشب هكهتفكو هدرك هعسوت ىضعبو ٠ سيو دشاب هديد تشاد ترضح
 د نك تاوهكاي ىباوج رد ءاوخ هدوب 3 فئيرش رمت تديم رد قىقو رد

 زا تدوم نادب رمح رخآ رد هكدنب ىروصب هكت سا دبإل هكهتفكو درك قييضت ىذعبو

 نيد همواعم ,تافبصو صوصخم ةيلحب ترضح نأ نديد هكدنا هتفك».ىتءاجنو ,ءاةتقو ملاع
 لاثم كاردا تافص نآ ريغ رب نديدو. تسوا ةعرك تاذ كارداوب تقيقح تريضح نآ
 تسين لاحت نارد. ار ناطيش .ليثمتو هن. مالجا ثاغضا زاو, تسا.ق>_ىايؤرود نهو تسا



 اؤرلا ددك

 ىو «٠ :!اهلا ط5 للا و تارمثملا تقرو | ةودلا تيهذ_تساإ ءديآ ثيدح زد كنانج
 نا ضجم هكتوب زاثا دا ع لع ا ىايؤر © تسا نإ[ وصقم 4 دا

 ٍدسثاب جب: لك ىف ءزحو !توبن زاع) نا سما ىقاب را ناو, تسا ىنابر ماهلاو ىبملاءناّضبف

 تون هكذا هتفك ىو 11 نإك اج نابتعاب نكح شاب, ى ع :تذخ فضصو تااعب: نا رد'اما

 ردو تسد/ ىئورد انفك تك نسل قدص راخا هل اني ىايؤر ىنعي تاسا ءادنا عمي اا

 فراعت» تييزجم دوصقم كدا منك ىشينو . حسا هدأ ىنعم نياب حي رمدت ثددح_ ىضعب

 تنتا توين تافج زا ىتفص هحلابص ىايؤر. هك تينا دوصقم هكلب تسين لوقء. لها
 هنانج دوشى هتفاي رن ابنا ريغ رد .ايبنا تافص زا ىضعيو ٍتورن لئاضف زا تسا ىتليضفو
 لصاح ٠ ٍتسا تون زا ىور هنايمو رخو وكتو نثور ءاو دكت سا هدم] ركيد ثيدح,رد

 تهجم ايؤر صيصختو تحاءاجما زا جو امو تسا تورن : لاك تاغ عيج لضصا هنا

 ىمامتو تامارك عيمج 1 ثكشو بلق يئافدو بقتك نيود تسا صاصتخ ا دب يم

 نيعبراو ةتس ددعب صنص# هجو اما ٠ نازا تسا ىوتربو تسا توون هما تان فام

 دد. نآو دوب هحلاص ىابؤرب ىحو ىادتباو تشا لاس هسو تسب تور نامز هك تس نأ

 [ ١ ] هتسا ش ششو لهجم ىب تيسن لاس هسو تسسب.اب هام شش تبسنو هدون م هام شش تدم

 رد تسا دراو هح تسا لاس هسو تسسب رد ىحو تدم رصح رك ةتفك ىضد رولو

 وو نأ لئاق.ك تحبا يريج هام. نثتش تدم نيزد:اؤر نامز ندود اما اهمردتعم تااور
 تدم نييعت ىارب ةكن.| لصاح ٠ ىهتنا تياورو صن تدعاسم ىب هدركهزادنا دوخ سفن
 ترضح نا هكتسا نا .ناثدحم رثك 1 بهذم ىرا هن حبح ىدنسو تسسن ىلا هروك ذم
 بيدهتت دون بفلكمو دون صوصخم ت تون هيترع ها نس مام رد مو ها ما لص

 زا تراسع ناشيا دز هك غالباو توعدب تسكأ 2 تأ نسل 3 دوَح سفن

 هدرك ىحو رك ١ كلب دشاب غلبمو ىعاد ىن هك تسين مزال ناشيا بهذعيو تسا تلاسر
 سب توبن ةجرد ققحت باب زد تسا ىنك ىو سفن ٍبيذه ىارب ' ةداخ ىو ىوس دوش
 100 لئاق دودق٠ دوش تبان دوت مانم رد تدم نيرد ىحو هكدوش تبان ركأ

 مع تسا ضيوف" 0 ددع صيصخ باب رد طانت>ا.سسب دشاب ناشيبأ بقدم بسح رب

 مال كر ناآرش نا ةنكي لفع سانسو تماما ضاوخ رل مولع نذل لاش! هج تون
 - باصن دادعاَو تاحيبستو تاعكر دادعأ لث» عضاوم عيمج رد دادعا مح تسا نينحتمتو

 هاهنا لاثماو ىعسو راج ىئر فاوط دادعا دتتام جَح لاعفا دادعأو سي 2
 عون ششو لهَج ار نأ ىاهقن رطو ىحو بتامم ءاملع ضعب هك ديوكم# ةتندل بهاوم ردو

 هنا دودقم هكدوش اعوس 70 لاكشا زا ل صيصخم هجو نيزا هك دن اع ع ]١[

 نئشو لهج ذا سا كب رد ناو ملسو ةءاع هللأ ىلص ى لا اور *للزنع نمّؤم زا هحلاص' ىاور

 "هي (هكويملل) ) مذلسلاوز خوال دليم ةءياو تنوبت ءّرح



 55 ايؤرلا

 عابطلا زمن هقطان سفن ود تبا ميتنل ع اهنا رزق هك روط ى صحا ةراد ىع هيلاع ةدرحم هاوج

 كزتشلم شح ؤد“ هقطان سفن زاو دونت نع نكعتم ةلباقم تزووض هنا رو ةحاتح دزيذي

 نأ ىهاك نيب ددهد من .بيكرتو' لييضفت :ةنف رك كرث_ثم سخ زا هفّرصتم توقؤ .دتفا
 زكيدت ىريظن هب ىرنظن-زا”هباسشتو .لثاك ةقالعبو نناشوب ى .ركيد قوسكو ئئانل ار زوص
 ةقالاعت ئهاكو دهد-رانا يابني نال الثم كر دناراؤ نم تروص هحانخ لكي لاذقتنا

 دع وكلا ةدنخ هجاتح دنك غْوجر كك دض هب ىذا نا _تنئامو داننضت

 تاو درا نورنب نسيلتو زيبعت ىف هسنخم ىعاكو دفا رين جابشحا مشق نيردو نكئلاتو

 هليختم توق ىهاكو دبا عاوقوب هتيعت :تنشا هدد هجن سب دون ريبعتن جاننيتخا او عون
 دنا هذش ظوفحم ىو'زد هظش تلاح ود هك ذريك ىلايخن ةنؤزخ زو ا“"ار وص هت نبا

 دأب نأ كابو رك زد 22 قىرادِس رد كدت ناه باوخزو لاوحا 0-0 اذهلو

 ىاهكنر جازم ىومد هجئانج دود ةذيد وا لاح بسام روض زين نضاسما تهب قهاكو
 دن ار دوخ ندير حايز ةيلغ تلاخ ردو ديب انهركذلاو اهنا "ئواّرفتضَو دش خاوس

 نديدو دنيب ديفس ىاهكترو !مازابو اآ ىمغلبو دشن اهدوذو اهفوك جازم ىنوادوسو
 4 دنناوخ مالحا ثاغضا ار نباو دباشن ئريمعتو درادن راتعا تاوُخارذ مق ود سه نبا

 تسا روك ذم ناو دنراد ركيد ىتيقحت ماقم نيرد لاثم ملاعب دنا لئاق هك هيفوص ٌةَفئاطو

 احمضب ديوك مح ارادب باوخو دبا كين باو رب انؤر قالطا ثكاو ٠ ناشيا بتك رد
 هللا ىلص هللا ل ويسر: لا. :ثنعا باوخ' قلطم ىندع تغا ردو تسا ىعرش صديصخت ناو

 ثيدح نيرد هيلع قفت» ةوبنلا نم ءزج نيعبراو ةتس نم ءزج ةطلاضلا ايؤرلا مس هيلع
 ريغ هل دباب سب دشأب توساي توس ءرخ كن | ين .. دوششيمب دراو لاكتشا هوجو كليا

 ىتبن توين كن | ركيد ٠ دشاب ىعازنت ار ىن ريغ هحلاص ىايؤر 2 لاحو دشابن ار ىن

 ةطاس ىابؤر 1 1 « دراد ىنعم هح نأ ءزح ةيلعابتم ىابؤر ندوو سب .تسا ىتفدو

 تسا توين راثآ و حاتن زا هك تسا ار اينثا تالاحو تافص ركدو :كفدقاو تأزم لكل

 يشد توناوود ا «٠ تسح توم زا ىو تبديزج هجو سب نأ ىازجا هن

 دوجو هجاريبز دوي تسرد هن وكهح تودن زا ىو ته سا تسا قاب هللا ص ىاؤرو

 توس ةيزحم هجو كنا ركد 2 لكدوجو هحنانح تدسا لاحم لك نودب ءزج

 لوا لاكشا زا, باوج . تيبج نازا هج كب اور ندرت راشعاو :زح شسو لفخ
 مانم رد ىحو ار نابشيا ه> ايننا قت رد توبن زا تسا 2 كيبل نأ دوصقم 8

 ءزج نفل ارؤود# تسا:هدمأ ركيد تيدحرد 5 ا ثنا ضقتتم باوج ناو. كا نك

 ايؤر كن ١ مراهجو مويبسو مود لاكشا زا باوجو م ثيدحلا ءْرَج نيعيراو ةتس نم

 تساققاب توبن مولعو تبن مولع قوط.ىازجلا كلب توين مولع ىازجا زا تسا ىؤزج



 اءؤرلا تع

 ٍدزن.اماو:ههلطاب ماهواو.ءدبيباف تالاخ ركم: بشان سب مانم رد تسا دوقف» هلمح نباو
 كازرداا قلمي ىلامتي ىلا تدلع هدشن .ىدامبو .تسا كارد. دض مون كنا تهج زا ءيعاَسا
 ناشيا دوصقم اما دوب ىلابخ كلب دّشاس كاردا تقيقح دوشى هتفاب رد هجن سر مان رد

 يمت ىف اي :نيبعش .نأأ راسبتعا تو مدع هن تبسسين كاردا تقيقج ا م 31. نقالطس

 نسب. ارا قج لهانم :تبسا عامجا نأ: ,تيقجو تقيقحو هللابص يايؤر تح رب هجاريز
 ارنا نمو دراد ناو نا دؤجواب نكبلو تيبس كاردا تقيقح ايؤر رد هك دند وكرم هعاشا

 مولع منان لد رد: تسا ىلاعت قي نورك ادس ايؤر تقيقح هكهتفك ىيطو ٠ تبسه ىرييعت

 نإ بجوم هظشإ هن نا نب تسا.رداق ىلاعت هناحبتب ىو و ناظش لد رد هجان> ار كارداو

 معا هب سهاظ هم شاو>ح بان رد تعامجو تنس لها بهذم هحنانح نازا عنام مون هنو

 كب اهديك راد اي كازدا نياؤج لامغتسا تقو دكت بسا ىراح ىلاعت وا تداع
 قلوب ننازح/نيث ان هني تسإ ىلاعتاوا:قلخ .ضحبم :هكلي كاردا رد. .تيسا بجوم..ناوح
 هكلاخلا ىناث رد دوش ى م  ضراع هك ركد روما رب تسا هداهم تمالاع مان رد تاكاردا نبيا

 كاردا تقرق> ابؤر لوق نياريو.ناراب دوجو رب تسا.لملد,ربا كنان دشان ىم نأ نيصت

 ساوح كاردا باب رد وأب تسسن قرف ىنطاب كاردا ققحم باب رد هظشو مون نابمو تسا

 اما .دّشان ىع لطعمو لبطاب هيرهاظ ساوح و تلاَح رد هكاربز تسا قرف هتملا ىرهاط

 .هحتانح' تسن لخد الصا دوشى لصاح مون تلاح رد هيتاكازدا رد ار هييفاظ ساوج

 دئنام تسن لخد البصا دوشيم لدصاح هيئطاب تايفيك زا كراك اردا رد هظَس تلاح رد

 ءاهنا لاثماو زاربو لون تجاحو ىنطاب تدوربو. ىنطاب ترارحو شطعو عوج كاردا

 ىبم انآ تونثو هنطاب ساوح ققحت رب تسا فوقوه تسا ايؤر باب رد هك ءامكح قيةحتو
 بتك رد .امن١ ليصفت هجانج تسا مامت ان هيمالسا لوصا بسحو ناشيا دعاوق رب تسا
 هف رصتم ارئا ترا قوق ىدا رد هل دو شى هدومت ناس ارد المح تاسا هيمالك

 جنك بكزتو فرصت روص رد ركا سب يىناعمو رود نكرر, ناشزاو دز وكيم

 تسد راهدج اب ريس ود بحاص ىناسنا دئنام دنك مض ا ىذعب اب ار ىذعب هكلروط ناب

 لاثماو تسد ىنايو رس ىب اسنا نوج دنك لصف ىضعب زا ار ىضعب ايو اما دننامو
 روص رد هحنانح ديكانكرتو فرصت اك و 214 تشاو ىع هلختم ارنا م

 دوخ راكرد هشيم مونو هيظش تااح رد توف نناو دنمان يب 2 ديك فرصت

 ار ىناسنا ةقطان سفنو ٠ درادبم لاغتسشا رت هدايز مون تلاح رد اصوصخ تسا لوغشم

 صاوج رد دباب ان لزا زا تانساك ع يح روصو تسا ىناحور ىونعم ىلاصتا توكلم ملاعب

 هلغشم زاو ندب ريبدب زا مون للام دف او سفن نوحو تسا تباناو مسل يم ملاع نا ةدرح

 نايك ىلاصتا تهجم نسب دوش لصاح ىئارف تاسويسحم كارداب لاغتشا زاو ىناوج ملاعب



 7 ايؤرلا

 لبق نم لب ةقيقح اكازدا اٌؤرلا نوكي الف هعءاح الف-كاردالا دنض”مونلا نالف:باحالا

 اهو ىهتنا ةش الب قخ ةكاردا مالا ىا هلا"قاحسا ونا ذاتسالا :لاقو . لطابلا لاا
 حبح حرش ىّيعلا ف عقواام ةديؤيو ثيدتحلاو نأ رقلل قفاؤملا . زدضاملاتهذملا وده

 نورا كرولا نم 1بسو هيل# هللا ىلض هللا لوسز هن ءادب ام لوا. هلوق حرش ىف .ىراختلا
 مئانلا باق ىف قاخم ىلاعت هللا ناب "بيِجا ةحلاضلاايؤرلا ةةيق ام لق نا  ثيدحلا ةحلاصلا

 هريغالو مون هعنمب الو ءاشن ام لش هناحيس وهو ناضقلا: ى اهقاخم مءاشالا هساؤح ىاؤا

 رخا روما ىلع اًملع.هأر ام لعَج انعرو ماسلا ىف هأر مك ةظقيلا ف كلذ غش امبرف هنع
 حرش ىف لاق مث « ىهتنا ىلاعت هللا لعج مكلت غقتف اهقاخ دق ناك وا لاخلا ىناث ىف اهقلخم

 ماسالا كلذو كرتشملا نّحلا ىف منتريو ادجون مونلا ىف كردملا ءامكحلا لاقو“ تققاوملا
 هذخأت ىلا ةقطانلا نسفنلا نه كرتشملا سلا "ىلع كردملا كلذ درب نا لوالا ٠ نيهجو قع
 شقتاملا ىلكلا سعالا كلذ نا مث هيف متدتىم تانثاكلا "رود عتيمج ناف لاتعفلا لقعلا نم

 ةدمعإ وا لكلا الا كلذ نم“ ةدزقااما“ ةشازَج روض لاخلا ءوسكيو هسان سفنلا ىف
 مونلا ىف كردملل ىا هل ادرجم ايرقهق اعوجر ربغملا عجرب نا وهو ريبعتلا ىلا جاتحبف هنم ٠

 ٍبتارمم وا ةيترمي اما ديرجتلا اذهب .ريعملا لصخم ىتح لايخلا اهروض ىتلا روصلا كلت نع
 نوكف' لاعفا| للقعلا نم سفلا هتذخا ام ةودنكلاو ربوصتلا ىف ةلدغتملا فرصت بح ىلع
 الا توافن' كانه نوكي ال ىآ هئيعب وه اك هيدؤيف لاخلا هيف فرضتن ال دقو  عقاولا وه
 نه ال كرتشملا سحلا ىلع درب نا ىناثلاو « ريبعتلا ىلا .ةحاحا ريغ نم عقف ةييزطاو ةياكلاب

 هاري ”ىثت ىف هركف ماذ نه كلذلو ةظقيلا ىف هبف .مستزا است لانا نم اما لب سفنلا
 سلا ىف اهشقنتو ةددغتملا ةيلاخلا زوصلا نم ةدحاو ةروض ةليختملا كرت دقو ٠ همانم ىف

 ةجراخلا رومالا نم لاخلا ىف ةئسترم نكت مل ةروضلا كلت نا عه ةدهاشم ريصتف كرتشملا

 ولحم املق كلذلو كانه اه.سرتو جرالا نه ةيلا ةيدأتلا روسصلا ضع اضيا لضفت دقو
 كلذلو را وا طلخ نازوثك ضم هنحون امن اماو ٠ ليبقا: اذه: نم ماننملا نع موناا

 لابلا ىرب ىواذوسلاو ةمدتطالاو نارينلا ىوارفصلاو رمخا مانملا ىف ىرب :ئومدلا ناف
 اب راخن وا طلخن لك اخت ةليخيتملاو :ةلمتجانو نغبسلا ناولالاو هاسيملا ىمفلللاو ةنخدالاو

 هل ريبعت ال لب هريبغت الو وه عض ال مالحالا ثاغضا ليبق نم هيمسق كردملا*اذهو هبساني
  ايؤر قيقحت رد كاذب ةدومرف ةؤكش# حرش رد ئواهد قألا دنع خيش ) ٠ ىهتنا
 مولا م نإ ثأكو اعرذ دوش ى ذزاو“ هك ىلاكتشا تهحب ءالقع نامرد:تسا فالتخا

 هلزتعمو هعاشا زا ناملكَتم ا تنسخ دو شؤ هدد حنا نس تسا:كاردا دبض

 نديد هكذ ١ تهجزا هلزتعم دزن اا”كاودا تقيقح هن كطاب تاسا ىلايخ نآ 'هك.دشنوكيم
 اهنآ لاثءاوأ قاف ىاؤه طشوناو ءزصاب زا -عافش جوزخو هلباقم لثم-تشا طئارش:ار



 هلا ظن
 قامزكى 5 طمضا١ لاح «نسل :موتلاؤ عامسلا دنغ اطباش ئوازلا نوكي نا هب لالدتسالاف
 انا تلا ئتذ: ىلع ىنأر: ىا مانمللا ىف -ىأر نه هلوق هللا لبع لاقو « ىراخم مدح حرش
 حاتفم ىف. هتمن ىلع عقب. امنا وهو: ىنأر لاق"هنال .هأر نكي مل هتعن نيغ ىلع هأر ولف هيلغ
 هلاو ةيلع, هللا, لص ىلا ىار اذا هَ .لعا هللاو ىنملا لق اضيا:حااضملا جارسو حوتتلا

 هلا و هيلع ةللا ىلدص .هللآ كو_سر. ىار.ىإ قحلا ار دقق الع ناك ىتا ةروصلا"ىف ملسو

 ضو هيلع هللا ىلذ هللا لوسر هنا مهوب اصخش ىار'اذا هنا دوضقماا سلو ةقيقح ملَسو

 رك ذو .. ددشاب حس .دنيب_هك ىتفص هوب ليقو م قرؤص ىف ىا: ىب لم ال ناطيشلا ناف
 ةيؤر نوكي,ال لبق ٠ هتروص. فالخ ىف مل-و هيلع هللا ىلص هتيؤر ىف فلتخاو بلاطملا ىف
 لاح مالسلا هيلع هتيؤرو ء:نكي لوا ,ةفورعملا هتفص ىلع هأر ءاوس ةقيقح.هنا حيحصلاو هل

 عم ىلاعت هنا هقيقحتو ققحي ىما.مانملا ىف ىلاعت هللا ةيؤر نا ٍلَعا ب :ةحبت ابنج ىتارلا نوك
 ٠ لاثم ةطساوب:دبعلا ىلا ىلاعت هتافب رعت ئهتني ةروضلاو. لكسشلا نع اهزنم اسدقم.هنوك

 هيف ةروص ال. ىونعملا قيقحلا رونلل الاثم نوكي .ةلبمجا روصلا نم ةريغو رون نم صوصخت
 سفنلا ملاع ىف .نوكي دق.كلابسبلا نا معا ٠ رورسلا راد ىلع روثعلا ىف اذكه نولالو
 هريعتو ريبعتلا ىلا اجاتحم احم انؤرلا نوكف برلا هنا لاخلا وا ماملا ىف ىريف ىوهلاو
 هءاوه ةهاا ذخلا نم دعب نوكف بحي ام هل لمعيو هبحم هسفن دبع دعب صخشلا كلذ نا

 مايقلاو ىوهلاو سفنلا ةعاط نم بنتحي نا هيلع بحبف هل دوعملا برلا هنا ةعقاولا ف ىريف

 سبل ذا ىلاعت هنيع وه هأر ام نا. نظي الو ةضايرلاو ةدهاجلاب اهرسكيو ىوميو ىهتشي ام
 جون وا مدا هنا ىري ثيح مهمانم ىف ماوعلا رئاس ىري ام لثم ةيؤرلا هذهف لولح ىلاعت ل

 وا عبس وا ةريط هناو ىلاست هللا ةكئالم نم ليئاكيم وا ليّئاربج وا ىسسع وا ىمو. وا

 101 نام ورم ةماع ني ىأر م نكي مل ناو حيت ريمعت ايؤرلا كلذل نوكيو كلذ هيشا ام

 هكتسنا هن دنابب ار هدنرد اب هدنربب اي هتشرف اي ار لسوهلا و هيلع هللا .ىلص ربماغيب باوخرد
 هك روك ذم كلاس لاح كلذك دوب حس ريبعت ار نديد نبا كلب .دن» ىع ار ناشيا نيع
 اضيا اذه “ىجيو عضاوم ىف كواسلا عمم ىف ركذ ام ىهتنا دنبب باوخ رد .ار راكددورب
 دصقملا ىف فقاوملا حرش ىف لاق هنا ملعا . واولا باب نم ماللا لصف ىف لاصولا ظفل ىف
 ءانب اذه لبق نيملكتملا روهمح دنع لطاب لايخف ايؤرلا اماو ةردقلا دصرم نه رشاعلا

 داعي ال نم ايؤر نا دوص لا وا مالحاألا ثاذضا هنم بلاغلا ذا رثك الاو بلغالا ىلع

 كلذك ناك نم نال هيداعم رثك نأ. وا ايدج مكقدصا ايؤر مكقدصا ثيدحلا ىف قدصلا
 دنع اماو ١[ ] اهريغو ةلباقملا نه مونلا لاج كاردالا طئارش دقفاف ةلزتعملا دنع اما . هيلو ملظا

 ثالايخلا ليبق نم وه لب ءىث ىف تاكاردالا نم سيل مئانلا هارب اق + تاك اردالا ىف ةريتعملا طئارسشلا

 : ١ : ( ةححصل ) ةلطانلا ماهوالاو ةدنافلا



 دك ١ ْ ايؤرلا

 باستهامو باتفا و ناريماغس همه كلذكو ملسو هيلع هللا ىلص از ريماغس ندد ةكتادب

 كاذكودا.ةنكو دياوتن نورك ل ثق اهئادبر ناطش تسايوخي ساوخروأ انا قعوو ناك ناتو

 كلذكو دناوتن نأ .لثم .ناطيتش ثسا,قح ناوخ رد.نآ ندد دسشاب نازاب ورد ةكرا

 نادبناهيش ذوبن نينج هك خيش اما ..تقيقحو تّقرطو تعيزشب دشابفوصوم هكنىخيش
 هيلع لاق تسفال:>ا رسولا هيلع هللا ىلص قطصم :نديد تنفكرد اما دناوت ندزك لذ«

 ةحيمص مالثساا هيلع ايؤر هانم قالقابلا ئضاقلا كاق.. ىب ار دقف 'مانلا ف ىنأز نم مالسلا
 ةفورعالا هتفص فالاخ ىلع ىنارلا هارب دق هناف ناطيشلا تاهببشتن م الو مالحا ثاغضان تسيل

 نخاآلاو قرششملا ىف اهدحا ”دسخاو نافزىف نامختش ار دقو ةحللا ضنا هارت نك

 عناد 1 نسلو هنهانط ىلع ثددحلا لب ناوخلا لاق « هناكم ىف أمهم لك هاربو تارغللا

 فاللخ ىلع ىئر, دق :هناف هلوق اماو ليؤأتلا ىلا نطضإ .ىت> هلحتش ال لعفلا ناف هعنع نا

 اهقلح صا ةنؤزلاو ةرش م هناذ نوكتف هناذ ىف ال ةئافص ىف ريغ هناف نيناكم ىف وا هتفدض

 لب انهاظ ىرالا نوك الو زادضبالا قيدحت الو ةهجازوع ال طرمش ال ىحلا ىف ىلاغت هللا
 ءانق ىلع كيلد مدي لو سلدنا هَ نيضلا ئمعا ةيؤر زاج ىتح طقف ادوعوم هيون ظطدصلا -

 دماج وا ل ئضتش ام ثيدحلا ىف ءاح لب ملسو هلا و هيلع هللا لاشخ همت

 اب ىدأت ة3-لاثلا كلذ زا الاثف أر ند ىندنو نلف 4و هأ هانعه سيل“ ىلاغلا

 هاوبام نا .قحلاف ”ىلنختلا هلا هلا نشيل عضإا ةلكتلا ق-نايلا“لب هللا نط ىف لعنلا
 ىلَد ىلا حوز نسل لكشلا نم هأر اذ ةؤبنلا لحم نه ىثاا ةسدقملا هور ةقرق- لاثم

 تابيجيوت ةئلث# هلف "لوقا. قيقحستلا لع هل ناثماوه لبا ةنضعش لو عنو ذإ1و هلع
 لثع ال ىا ىن لثع نا عيطتدي ال ناطيشلا ناف مالسلا هيلع هلو ءاهطاسوا رومالا َريخو

 هلع هللا 0 ىلا ىلاعت هللا صخ مهضعل لاق ضايع .ئذاقلا لاق © ىنروصت روض الو

 الثا :هقاخ ىف لثغ نا ناطيثلا عنمو قدص اهلكو ةحي هابا سشانلا ةبؤر ناب سو هلاو

 زاوصضتنن ا لاحتتسا أكو ةرخمملاب:ءاشالل ةداغلا ىلآعت هللا ق رخ اك موتلا ىف هئاسل لع دك
 قح مانملا ىف لس هيلع هللا ىلض .ىتلا ايؤر ةنسلا < لاق ٠ ةظقلا ىف هتروص ىف ناطيشلا

 انلق اذا تلق ناف . ىهتنا مالسلا مهب .اغ ةكئالملاو ءاندالا عيمج كلذكو ه ناطيشلا لع ال

 هتلع قدصي ال ذا ال تلق ءاال ما ىناحصلا هلع قلطي 1 مانملا ىف هأر نفأ هقبقح هآر هنا

 دوت نورا ةنماد لم سو هيلع للا ىلص ىبنلا ىأر سم وهو ىناحصلا دح
 نع ربخلا وه ملسو هيلع هللا ىل» ىلا نآل ايندلا ىف هتونخ ىف ةيؤرلا وا ةداعلا ىلع ةيداجلا

 ثاث هتون ةدم لاش اذلو ربقلا ىف ال ايندلا ىف الا هنع سانلل اربخم ناكام ونهو ىللاعت هللا .

 «٠ ىلؤاو ندا اذهو زامل هياع ناحدضلا ظفا قالظا انمزتلا ول انا ىلع ةنس نورشغعو

 طرتشي ذا ال تاق ٠ ال ما ام لدتسي ةحح وه له مانلا ىف هنع عومسملا ثيدخلا تلق ناف



 اولا >1 <.

 دوش نأ كردم تبسا يرش فاصوا زا دري .هكدرحم ماقم رد حاود < انج دوب "فرط

 ةعقاو نآو ئبملا رودن دوش دب وم“ حور“ نظن, هكدؤب ماكو: دشاب"قلطم ىناخقز ةعقاو ناو

 ذا ىلكب ساو> هك.دشاب.نأ' باوخنو .. :ىلاعت هللا رونس .رظنم“نمؤملا' هكدؤن .فرتض قابر
 اخ ظن زد. ىزتج ساو. ىبواعم؛تابلغودو دشان: هدم زاك ب كايخو" شاي هئفَر ناك

 ٍلابخي ,ةلطباؤب ءنفن, هكك سس اوخ ناو مالحا ثاغضا ى « تسسا عونا ود رب ناو دبا

 ارنا و دشاب ناطيشو سفن ىاقلا زا هك ىناسفن سجاوهو يناطيش نوامورو دنك كاردا

 ار نا هك تبسا كدن باوخ مود 1 دات ىريبعت ار نأ دنك بسانم ىدنب شق ,لاج

 ل دس ا توبن زا ءزج ششو لهج ذا تبييؤزج ناو دنبوك هلاص ىايؤر

 مالتسلاو ةولصلا هيلع ترضح نأ تون مايا تدم .هكتسنيا وا هيجوتو هدومرف مالسلا
 لاَ باوخ سب دمآ ى باوخت ىحو ءام ششن ان ءادسنا هلم. نا زا. دوب لاس هسو تسبب
 ٠ تسا عوبأ هس رب ٍطاص ٍباوخو ٠ تون ءزج ششو لهج زا دشاب ةزدج لي ناببخ نيدو

 يرا ىتا دون رص هكمالسلا هياع ميهاربا باوخ لثم درادن تجاح ريبعتو ليوُأَس 2

 هديش هديد هك دوش نانحمه ىضعبو دوب ليوأت جام كنا مود. . كحذإ ىنا ماملا يف

 مهتبأر رمقلاو سمشلاو 0 3 0-5 ىلا 0 فسوب بتاوخ هحانح

 دش صهاظ هنرعن ةهدحس اما 3و ليوات جا ع باتهامو باتفا و هرادس هدزاب ندجاس. ىل

 .باوخ نوح دوب 5 جاتحم هلَح و ع . ادجس هل اورخف دمانش تجاح ليوأت

 هك تسن |هن اقلطم هحلاص يايؤر تققحتو ةي آلا نام تارش عيس ىرا ىلا رصم كلم

 كلب هشات ار ود يه رفاكو نهؤ٠ نبا هكذدرك ىهاظ نا رثاو دشاب تسار ليوأت ار وا
 كيو دشابن ار ىن اي ىلو اي نمؤ٠ زج نياو دوب ىبلا روس ديؤم هك تسن | هللاص ىايؤر

 رون دس أى و حاوز 'رؤك 'ذيبأتت دمتم كشاي نفت نظن رك 1 نشب "تؤتن ءارجا زآ تما ءْرَخ
 قاتؤر تسا عون ودرب اور هك ديوك دابعلا داضرم بحاصو . دوت هحلاص ىابؤر ىبآا

 دئاوخ زاب تسارؤ .دثيب يناي:ىلو ان نمؤ٠ هكتسن ١ اص ىايؤر قداص ىايؤرو طاص

 ياؤرو دوب قح شيام زا اما دبا زاب هنيعب تسا هديد هكنانحمحو دراد تسار ىليوأت ا

 دوب حور شيام ذاو دراد :تّسار ىبوأت ابو دناوخ زاب تسار ليوأت ىف هك ّتسن أ قداص
 ىَتعي رن دشاب ار كلاس نءؤم ةكنانج عئاقو ةكنادب ٠ دشاب ار ود ىه نهؤءو رفاك نياو

 تانلغ هكدشاب ان دود ىلداح لد ةيفضتو تضايز تبا بنسب ار همهاربو باهرو هفسالف

 ىاهزاكزا هكبشاي ماكو قدرك فوشكم :نانثيا نظن "زب هللاحؤُر 'زاوتاو دوش ىهآظهستاَحَوز
 ىزق نان اًرنانثيا-اما“دنذرك تقاو قلخ :كاؤخأ*”ئقنإ زا“ دتهود ربخ هدشا قؤانتد

 ىاشا ارب :ثعابوي دوب: لالضو نفككرب :ئعاد كلب دوتشن *ناشنا تاج ' تنسو :دشانت ىلوقو
 ءدرثقح روؤظ بيد. عئاقو 1 دحوم كلاس انا دود جازدتسا:ةطساؤَو'دشات تلالض



 مع ايؤرلا ٠ ىعارلا . وفرملا نسينجتلاو ٠ وفرلا ء اضرلا

 وهلم هناعا وا ملاظ.دب نه دحا قح ضالخء شا ىلا: يللا عفد ىلع رده صخخ ش ىف

 ةيدهلاب الا اهجوزي ال .ةأرما ىلو ىفو هلاثماو ىضاقلا ىف اك ع رشال اقح. ابجاو ناك ءاوسو

 ادقعابجاو ناك وا. ةنادد بجاو مسملا ضرغ نع فكلا نال. وخهلا هثم ىفاخم اش ىقو

 نضال ناوعاك مهي ءاع وا مهل ام مف نيمناسملاب ةقلعتملا رومالا نم سمعا ةماقال هيسفن 00 نعد

 :ت(نع مهلاثماو ناويدلا لهاو

 كرت ةلعاشالا دنعو + ةدارالا وه ةلزتءملا دع يعل داضلاو ركل( ءاضرلا (

 ةلزتمل ادع دماو 32-2 نط رثدي هنأل ء دع اع ص ردا ىلاثأ هلل ةذارآ رفكلاف ضارعألا

 كثي ةكاخ ىف فقاوملا حرش ىف اذك رفكلآ هدا. ىضرب ال ىلا هنال هل ادوصقم سبل

 ءاضقلا نال اهوركم وا ها ناك ايو ءاضقلا ىلع ميلستلاو ءاضرلا بجي هنا معا 5 ةردقلا

 ناتضعلاو رفكلا ءاَضق ءاضقلا ناك ءاوس هتفَص ىلع مياسنلاو ادارلا بو ىلا ترا هلك

 هن ءاضرلا تحب امباف ءاضقلا را وه ىذلا ئذآملاب ءاضرأا اماذ ٠ ةعاطلاو ديح ولا ءاضق وا

 ىتبنبال اذه عمو نايضصعلاو رفكلاكهوركم وهام نود ةعاطلاو ديحوتلاك ابوح ناكاذا
 ءاوس نم كن ذوعا مالّمْسلا هيلع هلو هم ىضقملا هب دازب ناآلا ءوسلاب ءاضقلا فدو

 اناو هلل انا'اولاق ةََبَصَم مهتباصأ اذا نيذلا ىلاعت هلوق ريسغت ىف ىناعملا رحب ىف اذك ءاضقلا
 ضارتعالا كرت ةيعاسشالا دذع دابعاا نم ءادضرلا علاوطلا حرش ىنو ٠ نوءجار هيأا

 ىوللاب ذذدلتلا وه ءاضرأا كول_ل!١ لها دنعو + ىهتنا باوثأا ةدارا ىلاعت هللا نم ءاضرلاو

 نذكا زدياو سف ىاضر زا تا جورخ اضر ةحتافلا رارع 1 ىفو ٠ كولسلا عمج ىف ذك

 5 ص ىاضر رد .تسا

 نم نونلا لصف ىف ىجو هنود اه عارصملا نيبضت وه ع ءاغلا ركع حتفلاب (وفرلا 0

 ء داضلا باب

 . قويا دق( وفرملا سينجتلاو (

 مالها يذم لع نكنسلا لدلا ةقلقلا تلا مولسلا فرس حر( رلآ )
 . ةيفوصلا تآالطصألا ىف اذك' ملاعلا حالدل بج وما

 دي مالا لس ج0

 ءبختملا فام دنيب باوخ رد هحنأ و نديد باو ىنعمع ::نهيل اننيوكوو مهلاب ) اًورلا )

 تروص هارزا 3 تسا هحو ودب هعقاوو باوخ نانمرد قرف دب وكيم كوللا عم ددو

 رد فرصا ىرادسو باوخ نايم هك دش: نأ ترود هار ّن هعقاو مه .ىنعم هار زا مود

 ىيغو دشأب هدمآ نوري لابخ باب زا هكديشاب نآ هعقاو. ىنعم هار زاو . دنيب.يدادس
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 وا ديلقتلا ةيالو, هل نم ءاضقلا دلقتيل هوشري وا مك الا نيبو.هنب ىوسل هوشريوا هسفن نع
 فيوختلا نع فكلا نال ذخالا لحم ال لوالا هجولا ىنف . هل ىضقيل ىضاقلل هوشرت
 هنال :ءاطعالا ,ىطعملل لحيو ِكلذل هذخا لح الف ع ربشال اقح ٍبجاو هناو ملظلا نع فك

 فو اذا بيستحلا ىف لوقن كلذلف عرشلا قفاوم رتاج اذهو سفنلل ةياقو لاملا لعج

 ىلع مزحبو ىطعملل زئاج وهف فوخلا كلذ هنع عفديل نانسنالا كلذ هاطعاو ملظب اناسنا

 ةناغاو, نيملسملا روماب ةماقالا نال ذيخ الل لحنإل ايضيا ىناسثلا هجولا ىفو ٠ بستحلا

 ذخأي وهف لاملا نودب عرمشال اقحو ةنايد ةءافكلا ىلع بجاو اهلع ةردقلا:دنع نيفوهلملا
 طرشلاب مولظملا نه لابملا ذخا اذاف ٍذخالا هل لحم الف هنودب ةماقالا هيلع بجو امع لاملا

 دججا هريشاب اذا :ىا .ةلمحا يف هكرت هل عسي لب انيع هيلع ابجاو نكي ملال نكل مارح وهف
 ىلع وهف الصا طرش الب همارعىف ةجاحلا دعب ايش ذخاول اذه ىلع ءانف هافكل هريغ
 زاوج ىلاو انيع هيلع. بوجولا مدع ىلا ارظن.لالح هنا مهضعب لاف روك ذملا فالتخالا

 ةيافكلا ىلع. ناكناو بوجولا سفن ىلا. ارظن .مارح هنا مهضعب لاقو ٠ ةلمجا ىف كرتلا

 .ىضاقلا فالخم مارح وهو بجاولا نع ابضايتءا ناكف بجاولل ءادا ناك هادا اذا هنالو

 طرمش ال وا ظريش, ناكءاو_س ىا اقلطم .هيلع مرحب اذهاف اننع هلع بجاو هناف هلاثماو

 ثلاثلا هجولا ىفو . دحا فالخ الب عاججالاب ةمرحلا هذهو. هدعب وا مكحلا لبق ناكءاوسو
 ىلع .نيمانلا نم ائيش اوذخا اذا كلملا بستم .باصا ىف اذكهو ءاطعالاو. ذخالا لح ال
 وهف باستح الا ةدهع ىلع اوررقتيل مهتباين ىف مهيما اووسل تابضقلا ىف باستحالا

 هجولا فو ٠ ءاضقلا ىلع مهلويل .مهريغ نيبو ةاضقلا نيب ىسلا باب ىف ةوشرلا ىف م مارح
 ةوشر هنا لوالا نيهجولف لطب امإ ملظب يا قحب ءاضقلا ناك ءاوس ذخالا مرح عبارلا

  .بجاولا ةماقال لاملا ذخا هنا وهو دحاو.هجولف قحب اماو مارخاب ءاضقال بيس هنا ىناثلاو

 زاج هلام نع وا هسفن نع يلظلا عفدل ئا قححل ناك ناو زوجي ال رول ناكن اف ءاطعالا اما
 ءاضقلا| ىلا هجايت>الىده هنا لع نمش هيلا ىدها اذا ىضاقلا وا بستحللا اذه ىلعف انرب امل

 ءاضقلل ال بحتلاو ددوتلل ىده هنا فرع: نم اماو ةوشر ناك لق ولو لش ال ةسملاو

 اذهو .مهنم ايادهلا لوبق ىف نوعسوتي اوناك ةباحصلا نال هنم لوبقاب سأب الف ةبسحلاو
 ددونلا لجال نودهي اوناك اعاو اًنيسش مهم نوبسمتاب ال اوناكو مهتداع تناك ةيدهلا نال

 امتولش اوناك اذهاف ةوشر'ا ىنءم هيف نكمي الف مهاباده درب نوشحوتب اوناكو ببحتلاو

 باكل اذه ححصم .لاق ٠ باست>الا نم. ىهتنا اوباحتو .اوداهت مالسلاو ةولصلا هيلع لاق
 ٠ هنيو هادهو هسا نعو هنع هللا ىنع هيجو دم .بالطا| رغصا:باوبالا لك ىف هيف بنطملاو

 امع ذخؤيامموه.ةوشرلادحب نا هلك اذه نء.لع هنا قيقحتلا هنمو ,قيفوتلا هللبو لوقا

 مك ةياذكلا لع: واب هلاثماو: ىضاقلا ىف مك نيعاا ىلع انجاو ناك ءاوبدس :صخشلا ىلعب بجو



 "ناب ' ةوشرلا

 عاج ىف اذكعفادلا ىئاّرلاو ذخ“ آلا ىئترملاف :ىئاقركلا حاض ىف ةمامتو' ةهخلا ةذه نم

 هنطعت ”ىذلاو هنشي نأ 'ظرشب 'هلظفب لات“ ةؤشرلا 'ىذتخرللا قو“ هنءاطقلا-ناتك ف -زاوغرلا
 ةوشرلا:سوفاشفاأ ف قئارلا“رحلا“ ىو از. ناخضاف ئواتف ىف ذك ةتده.وهف ظرش للا
 حابضصللا فو« ىهتنا اهلط ىئرتداو انلهذخا ىتتراو' اعانا ءاظعا ءاسقراونعلطا ”ةثلثم
 مظلاو هدئزب اه َلَع' هلمحوا هل" مكذعيا ريغ وا اماخ اضخشش لختر هبطعي اق”نمسكتلاب ةؤشاللا

 .نيعضومىف كلذو نائنالا نه مارح وهام امنه“. "ةعبزا ةوجوى ع ةؤئثزلا ةيناذلا ىو '. ةغل
 ىناثلاو اه د الاو ئَضاقلا ىلع مارحت: نهوانتشاق' ريشي هلا ةاوشرلاب ءافقلا نلت اذلا اهدنا
 . ريفي وا قمح ءاضقلا ناك ءاوش 'نيئاخلا ىلع مارح" هل ئضقيل ئضاقلا ىلا :ةوتشنرلا عفد:اذا
 مارح ريغ ذخ آلا ىلع مارح هذهف هلام وا هشنفن ىلع افو> ةوشرلا عفدداذا اهنمو : قتخ
 ىوسل ةوشرلا عقد اذا انهو + لاملا ضع هاشرف هلام ملاظ عمط اذا اذكو 3 عقاذلا ىلع

 نا طرشن ةوشرلا ىطعا اذ!" فهو دخ الل "ل الو مقادلل ل .؟انحلا دنع ةنغا
 طرتشي ملو ةوشرلا هل رك ذا لو هرمنا ئودي نا هنم بلط ناك انا دنع هما ىو
 لحم مهضعب لاقو ه هل لحال مهضتتإ لاق . هيف اوفاتخا مرضا ىثوتت ام" دعإ هاطعا مث العا
 نود هيف دذح>الا لحم امقرا مو لحيف ناسح الاب ناسخالا ةازاح نم هنال حدحضصلا وهو

 ةئنقلاىفو + ةوشرلا نموه سلو ةنحخلاو ددوتلا اذه ناف نينا نم لالخلا اما عفدلا

 هلال مارح ذدخالاو عقدلاف' ملا ”'ىش عقدت الآ جورملا ىف باطتخالا نم شانلا عنمت ةملظلا
 وه اهف لاَحملا لدن ةوشرلا ةخو ٠ ذخ الا نؤو عقاذلل ليف ةجاحلا دنع الا ةوشو

 هحامص ىلا ناملا درب ةؤدشّرلا-نم“ةبوتلاو كلم ال'ةؤشرلا كامو صخغشلا ىلع قديتنتف .
 عاشوا ضخش" عقدي ام عفاذلا نود ذخ آلا ىلع ةهرحلا ةوشرلا نمو ٠ ةتجاح ئذق ناو

 ناكاذا اهم . ةوشر رخآ ىلع هلؤح نضالختشسال املا ذا اوناقو" مذلاو ءاحخهلا نه افوخ

 هدرتسينا جوزالف اهايا هجورف'هل غفدف اذكهيلا غفدن نا الا الَخراَهحْورب ال ةأرما ىلو
 اذا ةمدقتملا ةلئملا ف اضيا ةيذهلاب عجّرت اذه سابق: ىلعو ةوشز' هلال اكلاهن وا امئاق هنم

 يفاش مهازبا ىؤاثف ىف و) ( رحخلا ن* ْئهتنا:ال“الاو ةيدهلاب الا هجوزتاال-ةناهلاح نه 2

 ٌزاطنلاو ءاشالا ةيشاخ ؟ناوزطلا قؤ ل ةيتترملاو ىنللا هلا« نسل داع اها وقد :نابوب !َنعو
 ْناَف هذخا هل لحن ال ةنعب كلذ مع نا انلط وا "ةوشر هنروق ذخلا ولو كلعاال ةودشرلا

 زوتتسذ ىفو © ىهتنا ءامتضخلا ةنبأ هب قدفتق ةناردلا ىف اماو امكح ةذخا هل ةئسب هتباذإ

 ' ىّضاقلا 2 ا 0 دنع قئازال نتعبل ةتاحا:نذ دعا زا ىضاقلا"ىئتثترا"ناو ةاضقلا

 لع ناو ىئازلا مث اي ضتنق امذر نضال ىلغ تخمو: هناداضق نفن ئشازال ئققو كلذن

 بادصن ىقو «”ىهننا "تارا ىقفو ةسشؤنت :ئتارا مكوهو”دود مغ ه'ءاضقف كادب :ئذاقلا

 فوخلا مفديل ةيظحف ةفوخ دق-هلال“ءوذشري ناءامآ هجوا' ةعبرا ىلع ةودشزلا ناشتخالا

 2) 'ء « فاشك» ( ثلاث )
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 ممل ناكما طرتسشب ال ىنعلا ىف نا ىنما نيبو هنيب.قرفلاو ٠ هدركي ام بلطي ال .لفاعلا
 ذوعي بانسشلا تبلب ون الام نوك< دقو ”ىجي ادنز تيا.لوقت انكم نوكي دق وهف

 ؛ ءانثنالا ثخي ىف ىلاخلاو:لوطملا ف اذك وجرملا ناكما هيف طرتشي هناف ىجرلا فالس

 ىجرتلا ءاشنالا ماسقا نمو ناآنالا ىف ”ىج م بلطلا ىف الاد ىجرتلا لمح نم مهنمو

 ديما ىف ىنعلا نيبو هني قرفو ءاشنا ىجرتلا نا ىلع عا_الا قورفلا ىف ىنارقلا لو

 « هريغ ىف ىجرتلاو سفنال قوشعملا ىف ىنعلا نابو هريغ ىف ىنعلاو عقوتملا ف ىجرتلا نابو

 نييو هني قرفلا وه ضرعلا نيبو ىنعلا نيب قرفلا لوق ىجيفاكلا ةمالعلا انخيش تعمسو
 لادلا مالكلا وه ىحرتلا نا اذ_ه نم رهظف ىهتنا ىبعو لعل جزا نهرو ىجزاا

 ماسقا نم ءاشنالا ذا ءاشنالا ماستا نم يجرتلا مهلعج حصي ملالاو روك ذملا باقترالا ىلع
 لادلا مالكلا ه, دوصقملاو ةئاسملا ىلع ىنبم باقترالاب ىحرتلا ريسنن نا ىهاظلاف مالكدا

 هناف بلطلا سابق ىلع هلع لادلا مالكلاو باترالا نيب كرتشم هنا لاقت وا باقترالا ىلع
 ٠ 'ىجب اك هيلع لادلا مالكلا ىلع قلطي دقو ىردصملا ىنعملا ىلع قلطي دق

 ٠ ميجلاب ءاجرلا ىف تفرع. دق ةل.هملا ةاملاب (. ءاجرلا .)

 الآ لوزا قو لع لبق دخلت زاوخ اعرَضو . دعارا ةعل ةنمجملا ءاقف ( ىعاربلا )
 ةعرمسلل ريعتسا مث نايلغ/ا هغل وهو روفلا دض ىخارتااو ) ٠ رمعلا مام لمتشف توفلا نط

 جحلا ىف روفلا نم دوصقملاو . روألا نيمي مهلوق ىف اك اهيف ثبل ال ىتا ةعاسلا هب ىمس مث
 نم دوصقملاو . بوجولا طئارش ققحن دنع ءادالل لوالا ماعلا ن٠ جلا رهشا نيعي نا

 عءاج ىف اذك اهقق# دنع ءادالل لوالا ماء'ا نم رهشالا هذه نيعي ال نا جلا ىف ىخارتلا
 : ( . جلا ٍباتك ىف زومرلا

 وهو ةكرحلا ةوقلا زحي نع وضعلا ىف رهظي فعضو لهرت ءادطالا دنع ) ءاؤريسأالا (

 دخا ىف ثدحم ءاخرتسا ىلع حافلا نوقلطيف نورخأتما اماو ء ءامدقلا دنع لافلل فدارم
 اهريغو ناسالاو ةاهللاو ةثللك هيف ثدح وضع لكب ءاخرتسالا فاضرو ٠ الوط ندبلا قش
 ٠ ضاصالادودج ىناذك

 ةنئولطرو هزار ه5 ردلا ةركزطانتق دنع اؤتطعلا نيلي داود“ ءاطألا دنغ ( ىخرملا-)
 2 زخوملا ىف اك راحلا ءاملاك

 ةوفرلا نم منا ىع بخنتنملا فاك ةمجمملا نيشلا نوكسو مضااو رثكلاب ( ةوشرلا )
 عنصيل اًيسش هل عتصت ناب ةقباضملاب ةجاحلا ىلا هب. لصوتي ام ةغل امهف سومالا ىف 6 حتفلاب
 هيلا عفادلا هنفدت ةهجم_املظ دخلا هذخأب ام ةعيرشو ريثالا "نبا لاق * ارخا اًينش كل
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 .لييق نم ةدسافلا عويبلا عاونا رئاس اذه ىلعو ٠ دقعلا اذه ىف طرش: ضوع نم هلباَش

 ,عب نال ةدايز هيف نكت مل ناو دساف دقع' نع:ةراسبع اعرش ابرلا مولعلا عم ىفو ه ابرا
 عيمج ىف ام فنصملا ىلع درب الو « ىهتنا ةدايز هيف ققح مل ناو اير همن معردلاب مهردلا

 .ىمتلا قيقحلا نمو هنم معا هترابع ىف لضفلاو ايمكح الضف هيف نال ةث_لا| ابر نم مولعلا .

 :: ةمالك

 .ضعب ىفو م بختملا ىف اك مالا ةغللا ىف اضيا دملاو رضقلاو مهجلاو حتتفلاب (ءاجرلا)
 واولا تراصف واجر هلساو رصن دح نم وجرب ىجر ردصم ءاجرلا والا هناده حورش
 .فوخلا ىنمع اضيا ءاجو . عمطلا ىنمي وهو ءاعدك ةدئاز فلا دعب افرط اهعوقول ةزمه

 كولسلا لها دنعو ٠ حارصلاو سو.اق1 ىف اذك اراقو هلل نوجرت ال مكل ام ىلاعت هلوقل
 -م دودولا يركلا نم موجلاب ةقثلا ءاجرلا لبقو . دعولا نسحب بلقلا ناكسا نع ةرابع

 .ن٠ وه لبقو ٠ نيمورحلا ةهك افو نيفثالا توق ليقو . ريخلا هديب نم ريخعا عقوت ليقو
 الاح ىمس اماو ماقاو تبث اذا اماقم ففضؤلا ىمس اماو مهلاوحاو نييلاطلا تاماقم ةلمح ٠

 .ءاجرلا مناف بوح وهام راظتنال بلقلا حايترا وه ليقو ٠ لاوزلا عيرس اضراع ناكاذا

 قرفلاو .:دنعلا راتخا تمن ةلخادلا هنايسا عيمج تدهع بوبجحم راظتنا ىلع قدصي اما

 .للءالاف ىهتنا اضيا ىضيم ريغ ىف ءاجرلاو ىذ سمع ىف قلطي لمالا نا لمالا نيبو هش
 .لالجلا ةيؤر ءاجرلا ليقو كواسلا عمم ىفو ٠ دوم ءاجرب صوصخم هنال ءاجرلا نه صخا

 وكشرا لوقو هون لويق رب ءاحرو ٠ برلا ةفطاللم نم بلقلا برق ليفق ٠ لاخلا نا
 قرفو ٠ تسا عورد ىاحر تيصعم رب رارصضا دوحواب نب رفتم ىاحرو ثعأ هاي لا

 ناو ديو 1 نا ورك شع ىلهاكو دنكت راك ىب 5 تس ا اينو ءاجر نا

 .مولعلا ءاحآ قو . تّسا دوم ناو" دراد. دصاو .دنكي راك هك تسن ! ءاحرو تسا ءودفت
 نافل( نع :ناأ قرف | مانفع. ةررفغجال يملا انارو هللا مكي نطلا نسل ناةيسال د
 ةلاح وه ءانطالا دنعو . ىهتنا ةرفغملا نيو ٍبوتن ال ناب ىنعلاو تانسلا.لعفو ةبوتلا دعب

 مث مامضناو ةوهشلا طوةسسو نوللا ريغتو نشسمطلا"سابتخا نم لباب ةهبش ءاسنلا ثدحت

 «-قداصضص“قلح ا نؤكي نا وجرت هتحاص نال ه تيمس يبذاكلا لما هل لاّشو مر لا

 مسا نال. حصا اذهو امترادتسال احرلا لاقثا اهتيحاسص نطب لقب هنال ةلمهملا ءاحلاب ليقو

 . صسهاوملا رحب ىف اذك ىحرال مسا وهو ىلوم ةينانويلاب ةعاقلا هذه

 . لخديو برغت  سمشلا لعل لاشال مث نش هلوصحم قوناو ال 2 بارا.( جرتلا )

 . قافشالاو ٠ انطعت كلعل وحن بوبحلا باقترا عمطلاف . قافشالاو عمطلا باقترالا ىف

 نا روهظا باطب نسلا نحرتلا نا نهظ :اذه-و : ةعانبملا توما ىلعل, وحن هوركملا :باقترأ
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 7: واولا لصف 0-

 سماتي ديعادل جن ةراتكتتار اق داش "هلع اطلاع ةدخوملا 'نوكمو' تفل( وبلا )
 م نئذدلا بيمن خيشلا لاق اذكاضيأ [؟لرملا هل لانو رتاوتع سفن نه ادب اهم. نوكسلا

 بعتملا سفن اههبعانص سسفن همشي سفنلا ىف رسع وبرلا ىنارسقالا ىفو « ىهاوجلا رم ىف
 ٠ خيشلا مالك اذه الوا قيض هه ناك ءاوس رغصو رئاوناو ةعرس نع ولحن ال وهو

 ءامما سفلا قيضو ويرلاو ربما للءع+و- رهلاو سفلا قاض نيب قرش ال ىدنقرمسأاو
 ةءالتعاالاقو . ىهاوملا رحم ىف لاق م رهلا نيبو هنب ضعلا قرف دقو ٠ ىهتنا ةفدارتم

 ديدات اربذاو يشكل قورعلا قلبغأ» ثم ةيدام قبارا نأ - زبكاو ون را نيب قفا

 رهلا ىف ناو كلذكن وكل ورا ىقو اراح ردصلا سملم 3 رماا ىف ناؤ نيثارسلا ىف

 ةنيناغادلا ةرلالا شا_شخال' ونرلا ىف هرازمخا نم تكا لاغسلا“دتع ةدجولا رم
 ء نيئازسشلاق

 واو همالف ريثالا نبا لاق اك نوكسلاو حتفلاب وبرلا نم مسا رصقلاو رسكلا (ةايرلا )
 6 ةواصلاك واولاو ىجدلاك ءايلاو اضءااك تفلالات بتكيو ىودر ةبنسنلاىف لق اذلو
 ظفل ةباتك نم.حبقا اذدهو واولاب بتكم دق هنا قفاكلا ىو . ةيفوك ايلا نكل .ضيذهتلا ىف
 واوب اهيشن املا واولا دعب اوداز مهنا مهنم حبقاو. فنقولل هضرحت» فرطلا يف امنال ةولصلا

 نيب كرته. اعرشو لضفلا ةغا وهو . هجوا لوالاف هيلع.-ساةب.ال نا رقلا طخو عمجا

 . ديسافلا كلعلل ديف. هيف ضيفلاو لضف هيف دقع ىتاثلاو ه دساف عب لك, لذالا: + ناعن

 .لضفلاو ٠ ةضواعملا دقع ىف نيدقفاعتملا دحال طرش ضوع نغ .لاخ نىعرش لكضف ثلاثلاو

 دحا لضف.وا ءاسنلا:ابر ىف م نيدلا نلع نيعلاو :لجالا ىلع لولخلا لضف وه ىعرشلا

 انهو نيد ةلااير ىف نزولاو ليكلا ىا.ىعرش. رافع رخآ آلا ىلع نيسناجتملا

 نيت حم هتاف>وأ ريعاشو رب ىركإ ريعشو ربرك عيبو ةثسلربب بوث عم نع زارتسحالل
 ضوعنع لاخ انلؤقو . اعرش ربشعل مل امهبف لضفلاا ناف ادن نيعاردب توثلا نم عارذو

 زارتخالل نيدقاعألا دحال طرش انلوقؤ ٠ سلفو زب ركب رب ىرك عِس وحن نع زارتحالل
 بقعلادع دناّر_ضوعب ةيهلا"نع زازتخالل ةذواءملا دةءىف انلوةو ٠ :اهريغل ؛طرش اذا امع
 سبللاو .ةعارزلاو بوكرلاو مادختسالا نهرلاب عافتنالا-نم هيف طرش اذا ام هيف .لخديو
 .قئارلا رحبلا'ىفو :. زومزلا عفاج ىف اذك مارح انر. لككلا ناف' رقلا لكاو  نيذللا برشو:

 دحال“ طرتش لاع 0 ضوعالب ىلام لصف اعرش اايرلا قئاقدلا زنك حرش

 'امح لاخ نيدقاءتاا دحالا قحتتسم لاف هيف عب وه ان ء املع لاف ةياننلا"ىفو ه ندقاعتنا

 .ىا و مكب 0 ئا للا هرب رددمق حتفلاب اماو ءاهلا نوكسو مضلاب ]١[
 : (' هنت" )- راتلا' ىف 1ذك هشفن عباتت



 < ورب 1 نهرزلا

 ةيفيكلا رايتعاب نوكي دق اذهو هرايتعالا اذهب ادّئاَز ىمسف ج راخلا سمالاب اهيبش ناك بكرملا
 نامتالاب نئمظم هباقو ءارك الا دنع هناسا ىلع رفكلا ةلك ىرجا ول ىتح ناعالا ىف رارقالاك

 ركاالل لاق كبح ركألا نمو هنم بكرملا ف لقألا6 ةيفكلا راستعاب وا ارفاك ريش ذل
 اذه نم سلف ىفاشلا نع لّقن م نامالا ىف ةلاد لامجالا لعج اماو ٠ لكلا مك

 دنع اماو ٠ ناممالا ةقيقح ىف ال لامكلا هجو ىلع ناءآلا ىف ةلخاد اهل امنا هنال ليقلا

 اونثم دقو. مهدخم ايْسْوه نوكرالبقاذلإنا ىت ناجألا ةقيتح رف ةلخاح ص
 ةودللا وهو بكرملا مكح هئافتناب ىنتني ءزج الثم. سأرلا نا اولاقو ناسبنالا ءاسضعاب كلذ
 ديا| تاوف دنع اهعّس امو ةوبخلا ءاق.ا كلذك سيل نكر ديلاو كلذ وو تاطإا قاءتو
 وه ىلصالا نكرلاف ةلمابو ه امهن» دحاو لكءافتناب ىنتني صخيشملا بكرملا ةقيقح قا عم
 اذه ىلعف همكح ال 'ىنثلا هلافّاب ىذا ام دئازلاو ه اعيمح همكحو ”ىشلا هئافتناب ىنتني ام
 ضعب ناف نكرلا ظفا ىف زوجتاا ليقو .٠ موقلا مالكل قفوا وهو ازاحم دئازلا ظفا نوكي

 ةلزنم ريصي ثرحب ثلا ىف راتءاو قلعت ةدايز هل نوكي دق ةجراسلا رومالاو طئارسشلا
 ٠ مكحلاباب ن.و سارقا ثحبم لوا نم وللا نم داغتسي اذكه ازا انكر ىمسف ءزخلا

 ردصموهو تادرفملا ىف اك نيدلل ةقيثو: عضو ام مسا ةغا ءاهلا نوكسو معتفلاب ( نهرلا:)
 كلاملا نهارلاف  سوماقلا ىف م هذخا ىا هنم نهتراو انهر هِلعَج ىا هنهر اولاق دقو ةنهر

 لاما نسح :اعرشو اقلطم“ نسحلا:ةعغأ هلا نتكلا رثكا ىف نكلا نهرلا نا نهترلاو
 رادقفلاو ضورعلاو دالاو ناورلا لمتدشي موقنملا لاملاف ٠ هنه هذخا نكي قحم موقتم

 طورسشم ريغ مئادلا سيلا نا ىلا ةراشا هيفو نوزوملاو ليكملاو دودملاو عورذللاو

 ىطاعتلا قيرطب زو هنا ىلاو لطب مل هنذان هرتسع نم ؤا ندارلا نم هراعاوا اذلو.

 م انهر نكد هيلا عفدلاب كل لا هركا ولف عرسشلا هجو ىلع نيملا نوك نا نداوشكو
 هاف را نهر جرخ لاملا ديقبف ٠ نظ م نذالا دبق نكذ بحي سلف ىربسكلا ىف
 الام سيل را ناف حبصي ل ىىذلا ند ارمخ لسملا نهر ولف را جرخ موقتملبو ٠ حصي ال
 موقنلا دو_صقملاف حصي هناف ىذ دنع ىذ را نهز اذا ام فال ملسملا قح ىف موقت

 هب زرتخاو الوهجم ولو ىلاه قح ببس ىا قح انلوقو . اعيمح نم رملاو نهارلا قد ىف
 ةعيدولا هه نسحلا جرخف انومضم نوكي ام دوصقالاو نيعلاو داو صاصقلا و نع

 هلك قا اذه ءافيتدسا ىا هنه هذخا نكمي هلوقو + عئابلا دب ىف عيبملا ةهجبن وا ةيراعلا وا ٠

 نع هب زرتحاو :نيدلا نم لقا نوهرملا ةمرق ناكاذا ام لوانتيف .لاملا كلذ نم هضعوا

 ظفل ديز. امتاو ء يتاكملاو دلولا ماو .ربدملا نهر نعو ةنامالا و2 نعو دنسف ام و

 ىدنجربلاو زوءرلا عماج ند دافتسي اذك هعيب ىلع طلسي مل ىذلا نوهرملا لواتتيل ناكمالا
 (. قولخلا ىنم .قنذلاك ردصملا مساب.لوعفملا ةيمست نوهرلا 'ىثثلا ىلع قلطي ام اريثكو )



- 
 ع

 كالا لع رجالا مر, ىذلا نقال ليق مث متلاو شقلاو ةاتكا لسالا ىف ( مترلا (

 ىرتشملا لوقف ءشرب بوما اذه كنتعب عئاباا لوش نا مثرلاب عبيبلاو اك اهنع' نا ىلع ةمالع

 مثرلا كلذ ردق ىرةشملا مع و مث ادهماف عبيلا دق 5 مراد#» مع نا ريغ نم تليو

 ( ٠ ةياذكلا ىف اذكه ازئاج عببلا باق هلبقو سلا ىف

 ٠ ةكرحلاض عن قلعللا نع ةرابع نيفرصلاو ءارق'ا دنع واوا نوكسو حتفلاب ( مورلا (

 الكو ىرزملا نبا لاق ء اهمظعم بهذي ىت> اهصيقنتو ةكرطا فيعضت مهضعب لاقو .

 5 حوتفملا فالح زونشجلاو مومضملاو رورخجغلاو ع وفرالاب صتخو دحاو نيلوقلا

 ثحي ىف ناقنالا ىف اذك ضيعبتلا ليش الف اهرئاس ب زخ اهضعإ جرخ اذا ةفيفذ ةحيتفلا
 ء.بفقولا

 -[ نونلا لصف زج
 هيلع ةيناسفنلا تائيهلا ءاليتداب سدقلا ملاع نيبو بلقلا نيب لئاللا باجحلا وع( نارلا (

 تاحالطصالا ىف اذك ةذكلاب ةدوبرلا راؤنا نع بجتحم ثيحم هيفةيناممجلا تاملظلا خوسرو
 : ْ ءةيفوصلا

 هنالطب قمحاو ركفلا ناصتن ىه ليقو . قحلا ىه ةلمهملا نيعلاو ءارلا مشب ( ةنوعرلا )

 ه قحلا ظفل ىف قبس دقو

 ىلع ءزجو نكر ةيهاملا ةلا لاقب اذلو ءزجلا ةغللا ف فاكلا نوكسو مضلاب ( نكرلا )
 ماسجا مهدنع ناكوالاف عبرالا رصانعلا ىدخاي هوصصخ- ءابطالا نكل هلحم ىف 'ىج ام
 ةمالعلا لاق « تانندعملاو تاثاثلاو تاءاويْلا ىا ةثلثلا دلاوءلل ةيلوا ءازجا ىه ةطبس

 نه دخاو لك بالنا راتعابو ٠ انكر ىمسي لعفلاب بكرملل ًاءزج هنوك رابتعاب مسجلا
 بِكرتلا ءادتنا .رابتعابو . هريغل لصالك امهنم الكن ال البصا ىمسي رخ آلا ىلا ماببجالا

 سقطسالا ىنعم نال اسقطسا ىمس هيلا ليلحتاا ءاهتنا راشعابو ء ارصنع ىحدسب هنم

 لها دنعو ءزجوملا حرش ف ىدسلاو ىهاوجلا رحب ىف اذك *ىثلا هللا لح ام ةمانولا ىف

 ٠ ميلا باب نم فلالا للصف ىف قبس دقو ءزحلاب ىمسيو لوصالا نم يكرملا وه ضورعلا
 لخدب ام هب داري دقو ءازجالا عيمج ىا '”ىدلا ةيهام سفن هب دارب دق نيلوصالا دلعو

 اذا ىذلا ءزحلا وه دئازلا نكرلاف ٠ دئازو ىلصا نامسق وهو ءازجالا ضعب ىا *”ىثلاىف

 ثرحم 'ىثلا نع اجراخ نوكي ام ال عراشلا رابتعا بسحم ايقاب بكرملا مكح ناك ىنتنا
 نكر رارقالاو ىلصا نكر نامالا ىف قيدضتلاف « هفالخم ىلءالاو . ةثافتئاب ”ىثلا نش ال
 مكح هنافتناب ىنتني ال ثيحم فعضلا نم ناكاذا ءزملا ناب دئازلاب ةيمستلا هجوو ٠ دئاز



 ببوأ ماستر الاي ةمولع | موقيؤرا وللا موسر ٠ مسرلا . ميخرتلا

3 7 0 0 0 
 ( ٠ ةيهرشلا ىف اذك ىتا.وا ناك ارك ذ ةبصع الو ردقم مهس ىذب نسل ئذلا ببرقلا وهو

 .اهيفخت مسالا رَجآ 'فذح وه .ةاخبلا:هنعو م 'بتذلا:عطق ةفلا ةكيملا داب أ( ميخرملا (
 ىدانملا فو ةزورضلا دنع ىدانملا ريغ ىف رياح ؤهو ف.نزذتا":ىوش هنحوت 'ةلع ريغ نم ىا

 ةل+جالو ابودنم الو اناغتسم الو هلءاعراضم الو افام ىدانملا نوكي ال نا هو طورش

 وحاب كيرا ا ىف قاج انا وحن تماتإ ات نوك ارا قرشا هللث لع اها اا 0

 زيغتفا ىف دمقل ره م 1 دئاوزلا فذحيزا وه مزتلا ريغصتو ٠ [ ]ناو ص اب ىف

 ١ .اهريغؤ ناعلاو ءوضلا ىف اذك دا

 فرعملا نم مسق نييقدنملا دنعو < ةيالعلا ةءللا ىقب ةلءهملا نيسلا.نوكسو فلاب ) مسؤولا (

 [9] ةداخلاو بيرقلا سذجلا نه بكرتي ام ماتلا ممرلاف ) ء صقانو مان هنمو دحال لباقم
 ام. وا اهدحو ةصاخلاب نوكي ام صقانلا م.رلاو 0 ناوشلا -نايسنالا تل 0

 املمح صتخت تايضرعإ وا كحاضلا مسحلاب وا كجاضلاب ناسنالا فيرعتك ديعلا سنجلابو

 ةرشبلا ىداب رافظالا ضيرع هيمدق ىلع شام هنا ناسنالا فيرعت ىف انلوةك ةد>او ةقرتحم

 باب نم ءافلا لاتصف ىف ”ىجو ( هريغو ىتاجرجلا ىف اذكه عبطلاب كاحض ةماس ةلا ميقتس

 باب نم لادلا لصف ىف تفرع دقو هنم مق هنال دخلا نم صخا نيياوصالا دنعو ه نيعلا

 مسز ناكلاس .حالطصا رد لي وكم تاخغللا 2 , ةداعلا وه ةفوصلا كك ءاخلا

 لوا 5 ديان ديم سي دشاب تداعو مسر نا دوب, تدن ىف هك ىدابع ه هكدنسوك ار تداع

 دوشىب ع توه ناو دانرك سلا قاطيسش ةيعادو قابس ةيانش ذا ان دو تس

 قاخلا وه ميرلا ةفوصلا تاحالطصالا ىفو ) ء تسي تبين تسسين لع ارك ه٠. عارضم +

 نه ىنع هاو هلاعفا نم ةئشاناا هزاث | هللآ ىودس ام, لكو ران .الا.ىه موسرلا نال هتافصو

 ْ ( ٠ ىهتبا لزالا ىف ىرج امب دبالا ىف ىر# تعن ميرا لاق

 ةهعل الا ءايشألا موتر رخال قاتنألا اتسم قع ) مولعلا موقرو مولعلا موسر م(

 رارقلا زاد باب ىلع ةاخرملا ةيندنلا لك اتي رو: 18 ترهظ"رصلاو عامسلاو ميلعلاك

 ةيبادلا موشسرو هتافصو ولخا 01 امنا اها اتافصو هش فص نق قلخلاو قحلا ناد:

 ( + تاحالطصالا ن. ئهثنا قللا فرمغ:دقف اهروصو

 اذه و .شاقتنالاو عابطنالا ىنمع نويقطنملا ةلستيساو كاتسمالا ةقللا ) ماسترالا 20

 . ةيسمشلا حرش ةيئاح ىف ميكحلا دبع ىوأوملا نك د اذهل نوما لوقعملا روصتا

 ؛ ,ىسصي ثيمر اذاف نئخا مها اولنق مه بوق ىلذهلا ةلعو نب ثرحلا ةديصق علطم ىف ايو.[١]

 1 ' ( هحّحصمل)  ةميما اي ىأ ىمهس
 ( ةخخصللا) ”ققةح 5 ةلماشلا ةضاخلا قا 1



 ,م<رااوذ ه6

 ههجو .ىلا رظنلاب:ماصنالاو اثاث ةرخ آلا ىف دامسسالاو انان' ةيادهلاو الوا داحمالاب هدايع
 عجراف اهيا عالظالا تش ناف“ةريثك اهني 'قرفلا ىف:نيريسفملل .كاوقالاو ء اعبار ميركلا
 ىلاعت هللا ءاهنلا عييمج نا ىلعا هتايلكىف ىننملا ىوفكلا ءاقلا وبا لاقو ٠.) ةحتافاا رارسا ىلا.

 ماسقالا لضفإ ىلع ةلمتشم ةلمسلاو تافصلا ءامساو لاعفالا ءامءاو تاذلا ءامسا ماسقا هُيلْم

 ةمحرلا .لمفل مسا نمحرلا ظفلو ء.تالامكلا عييمج عمجتسالا تاذملا مسا هللا ظفلف ء ةثالا:
 مهتاجاح ثودحو نيموحرما ثودح ثرح نم .اًءشف ايش ةرخ . الاو امندلا ىف دارعلا ىلع

 ةمئادلا ةتباثلا ةمحرلا ةفصل مسا ميحرلا ظفلو ه رفاكلاو نمؤملا لمتشيف عطقنم .رثا «ةاعنم»

 ( ٠ ىهتنا نمحرلا نم ابا ميجرلا اذه ىلعف عطقنم ريغ رثا هقلعتف نمؤملا قح يف صتخبف
 هناذ ىف هب صت# ام نبب هو تافدلاو ءايسالا ةقيقلل روهظلا ىه ةيئامحرلا ةفوصلا لاق-

 قئاقحلا ىلا قاعت هل ام اهوحنو وداةلاو ملاعلاك تاقواخلا ىلا هجو هلام نيبو ٠ ةيناذلا ءامسالاك

 ةيهولالا نم صخا ىهف ةيقنلا.نود ةيقحلا بتارملا عي مسا ةينامحر لاف . ةيدوجولا

 عمج ةيئامحر لاف ةيقلألاو ةيقحلا ماكحالا عيمج ةيهولالاو ه هناحبس قحلا درفت ا اهدارشال”
 اهيسدقتو ةيلعلا بئارملا ىف تاذلا روهظ نع ةراع امال .ةيهولالا نم نعا رابتعالا اذه

 الا عملا مكحم ةيلغلا ٍبتارملاب صتخم رهظم اهرهاظم ىف تاذلا سيلو ةيندلاتارملا نع

 دجوت ةبترم ىلع تابنلاف بصقلا ىلا تابنلا ةبسسن ةيهولالا ىلا اهتبسنف ةينامحرلا ةبترملا»
 ةينامحر لاف رابتعالا اذهب تابنلا ةيلضفاب تاق ناف هريغو تابنلا هيف دجون بضقلاو بصق | ىف

 ش هاظلا م ءالاو ٠ لضفا ةيهولالاف هريغلو هل هعجو همومعا بصقلا ةيلضفاب تلق ناو لضفا:

 تاون فاصوالاو ةئاذلا ءامسالا ىلا عجالي مسا وهو نةمرلا وه هدام رلا ةيترملا ى.

 هء رصبلاو ٠ . عيسلاو ٠ مالكلاو . ةدارالاو ه ةردةلاو.ه معلاو ٠ ةويحلا ٠ ةعيس يىمو.

 اذهب ةيثرملا هذه صاصتخاو اهوحنو ةيدمصلاو ةيدحاولاو ةيدحالاك ةيتاذلا ءامسالاو-

 ترهظ ةقحلا بتارألا ىف اهروهظل هناف ةقللاو ةيقلا بتارملا لكذ ةلءاشلا ةمحرلل مسالا

 ىلا عجراف ةدايزلا تُمش ناف تادرجوملا عيمج ىف ةماع ةمحرلا تراصف ةقلخلا بتارملا

 رابتعاب قحال مسا نمحرلا . نيدلا لامكل ةفودلا تاحالطصالا ىفو ) . لماكلا ناسنالا

 ىلع تالامكلا نم هعش امو دوجولا اهنم ضْئافلا ةيبلالا ةرمضأا ىف ىتا ةئآم-الا ةيعملا
 نابميالا لها ىلع ةيونعملا تالامكلا ناضيف رابتءاب هل مسا ميجرلاو . تانكمملا عيمح
 .ىهو لمعلا ىلع ةّهاسلا مال ةيضتقمألا ةينامح رلا ىه ةيئانتمالا ةمحرلاو . ديحوتلاو ةفرعملاك

 ةحرلا ىه ةيبوجولا ةمحرلاو ٠ ىضغ تقام ىركوو ىلاعتإ ةلوق قا يع لك تعسف قلا

 ةمحر نا ىلآعت هلوق ىنو نوقتي نيذما اه .:5 أسف ىلاعت هلوق ىف نينسحلاو نيقتدلل ةدوعوملا
 5 . ىتنأ نيسحلا نم بيرق هللأ

 ضئاوفلا.لها.دنعو ه.ةبارقلا وذ ةغل امنوكس. وا ءاحكبا نيسكو ءازلا حتي (مجرلاوذ )



 5484 همج لا

 نى ٠ تنب . ىسراف ةمح رت . كلذب ترفط دق ىلا نيدررت . ةلغ كامو .ىحشا ىأ تللاست

 ٠ نارا ىلاب حف ىراد هدني لق دصق ء موش نكرم ا رام ار شيوخ ىتاع

 نادضتتلا ىضنق قادسناو ”بلقلا ةكر ةئفل مهلا اكل نوكسو نجر( ةغارلا9
 امع زاجم هياع هقالطاف اهنع هزنه ةلاحبش هللاو جازملل ةعباتلا تايفيكلا نه ىهو ناسحالاو

 ةدارا دنع اهاحصو سفنلا نارو' ةغل ةناف بضغااك هداسع ىلع هماعتا نم ةيلع بتر

 ذخ وت امنا ىلاعت هللا ءاسا لق اذلو ةباغلاو ىهّملا هب ديرا ىلاعت هللا ىلا دّنسا اذاف ماقتنالا

 نا نيققحلا ضع ركذو . تالاعفنا نوكت ىتلا ىداملا نود لاعفا ئه ىتلا تاياغلا زامتعاب

 محرو نمر هناحبس ىرابلاف رمشلا عفدو رْيْخلا لاصإا ةدارا ىهو تاذلا تافص نم ةمحرلا

 ٠ لازيال اهف نينمؤملا هدبع ىلع مدي نا لزالاى دارا ىلاعت هنا كلذىنعمو ةلزا هندارا نال

 هناحبس هيلا اهتيسنو رششلا عفدو ريا لاصيا ىهو لعفلا تافص نم ىف نورخآ لاقو

 . ةيوقعلا نم هبجوتسي ام عفدو ةبوثملا نم هق>:سي ال ام درعلا ىلاعت هللا ءاطع نع ةزادع

 نا بيغلا حيتافم ىف ىزارلا مامالا رك ذو . ةبوقعلا قحتسي نم ةبوقع كرت ىه لبقو

 دحا لكو ضوعل الو ضرع ال ىتش ام ةدافا وه: ذولا نال ىلاعت هللاالا نوكت ال ةقعزلا

 ذخأيل اراند ىطعا نك ةينامسج اهنم . ماسقا ضوعلا نا الا اضوع ذخأيل ىطعي اما هللاريغ
 هؤاطعا ىتالاو . ةمدخلا ىلطل لاملا ءاطعا اهدجا . ما_قا هو ةيتاحوو اهنمو ءاسانرك

 باوثلا بلطل هؤاطعا عبارلاو . ةناعالا بلطل ءؤاطعا ثلاثلاو ٠ ليمجا ءاسنثلا بلطل
 بح ليزيل هؤاطعا سداسلاو ٠ بلقلا نع ةيسنحلا ةقرلا عفدل هؤاطعا سماخلاو . ليزجلا

 ةقيقملا ىف كلذ نوكف 'لامكلا ليطحم نطل ”ىظعي انآ” ئطعا نم لكف هلق نع لاثآ
 ١ . ال هب ديفتسل ىطعي نا لحتسف هسفن ىف ىل.ءاك وهف هئاح.س قطا اماو ةضواعم

 ةفصب ماع مسا ميحرلاو ةءاع ةفصب صاخ ما نمحرلا نا ميحرلاو ندرلا نيب قرفلا نا
 مومتو ىلاءت هللا ىوس املاهب ىمسي نا زوحم ال هنا ىندمي نمحر لا ىف ظفللا صوصخو ةصاخ

 , عفدلاو عفلاو قزرلاو قلخلا قيرط نه تادوجوملا عيمج ىلع لمتشي هنا ثيحنم ىنعملا

 هنال ىنعلا صوصخو « هن ةيمستلا ىف نيقولخلا كارتشا ثيخ نم مي>رلا ىف ظفالا موميو

 تسل ةمحرلا ىنعم ىف ةغلامم نمحرلا ىفو ٠ نيئمٌّوااب نيصوصخلا قيفوتلاو فطللا ىلا عج

 رثالا ىف عقو ام ايندلاب ميحرلا صاصتخاو نيرادلا هلومش بسحب اما ٠ هو 0

 6 انبلقو نيهوحرل] دارقأ هك تنبع اناز . . ايندلا ميحر ايو ةرخآلاو ايندلا نمحر اي

 ةرخ .لا ةمرو رفاكلاو نموا م امدلا ةمحر ناف ةرخ .الا مخرايو ايندلا نمحر ان درو

 ىلعو ام هجوب ةدئاز ةمحر نمحرلاب دصقبف امقدو ماا 00 ا اماو ٠ نمؤملا صخت

 ةحرلا نم عون نمحرلاب دودةملاف اهميحرو ةرخ الاو ايندلا نمحر اي مهلوق ىف لمح اذه
 ىلع فوطتغلا وه ن*+رلاو ةيورخالا ةداعسسلاب قاعش ام ىهو دابعلا تارودقم نم دعنا



 ةمجرتلا 548

 اروا دانوا هكا موك سن دنو ود نايمرد بدس ودو تيسا بيس ود نايمرد ىدتو ار

 نتالعاف راب تشه رحب نإ لصاو دنفاب ى .اهنامسرب ار ريصح هك نانجمه .دنا هتفاب بابسا اب
 تءشج ىامدنب باوخ ه ار يربلد دشاين ىراد وت هكندرب لد لكش .٠ رعش ه شلاث»م تسا

 ملاسو سدسمو نمثم لمر رحب هكدروأ ب قيس ضورع ردو ( ء از ىرك وداج دوب ؟
 هدزناش رب ار نونخ لمر ىضعبو ٠ زين نوخمو دبا عبسم ملاس ريغو دنا ع ملاس ريغو

 كنو ترجح ويتم يدنا دكل تتتصاب ديوك نع واخب تنبمع ههلنج .ضمرك اننب نكد
 نمس ىور ىرب ور ىا تاو لاخو ضراع.٠ دقو دخو طخو شوك ردو رايبخر

 ةمشح فررطو لالهو تسا تشب .٠ راذلكو ىنوطو رحسو ماسشو نكوكو قف ءارب

 روصقم نوبخو عبسم نوبخمو عبسم لوكشمو لوكيشمو روصقمو فوذجيوا+ سوك

 ملاس ريغ سدسمو دبا ىن زين عبسم عوطقم نودخو عوطقم نوبخو فوذحم نوبخو
 زبن عبسم ع وطقم نوخو فوذدحم نوخو روصقم نوبخمو فودو دبا ى روصقم

 ْ ٠ دنا ىب

 8 ميلا لصف 120-

 تفل رد [1]تافللا نيكو حارصلا نم دافتسي اك ةللعف قدام ميجلاو ءانلا تفي (..ةمحرنلا )
 م دنيوك نامحرت ار لئاقو دوش ركيد نابز ناب هكىنابزو ركيد ىتابزب ىنابز ندرك نايب
 دنك مظن ىسرافب ارىبع تيب ىنعم هكنازا تسا ترابع هاغاب حالطصا ردو « [*] بختنملا ف

 ا ةيماحج ءازوحلا ةمن نكي ملول ٠ هلاثم دنك هجرت ىلرعل ارنا ىسراف تدب ىنعي سكعلاب اي

 ىديدن دن سك. شتمدخ اذوج مزع ىدوبن رك. تبي ٠ نآ ةجرت .٠ قطتنم دقع اءاع تبأر

 عئاتصلا عم ىف انك كاوح محرم 1 دنك همحرت 1 2يرشتو رك وانام

 « رعش * ركيد لاثم ه2 داوم وول ده قمم طفا رد مح ر ثم ىامءوهو ه ٠ عئانصلا عماجو

 ء تيب« تسا نبا ىسرافب همحرت . لوط ردد كلج ريس. للع تلفن بنك يل ل
 ٠ رعش . ركبد لاثم ء دارق مزور هن تسا باوخ مبش هن . رازو راع ش نيملفلا نوح تق +

 هغل ريغ ةغلب هنع ربع اذا هريغ مالك جرتو هحضواو هنيب اذا همالك الف مجرت حابصملا ىف ]١[

 مدرواو ةدياز ءاتلا ىرهوجلا لعجو جرحد لثم للعف مجرت نزوف ناتيلصا ملاو ءانلاو ماكتملا

 نامجرتلا وهو ىنايحألا لاقو اضيا مججر باب نه بيذبنلا نم ةخسن ىف ام 0 مر بيكرت ىف

 نكل .الاوق احيّصف .ناك اذا .جرص .ناسل لاقب هناف هجو هلو ئعابرلا ىف لمفلا رك ذ هنكل ناجحرتلاَو
 يذلا حاجصلا يف ىرهوجلا لوق ىلع ءانب, ةللعف حلم ٍفلّؤملا لوقذ ىهتنا ءادتلا ةلاصا ىلع رثكالا
 ( هححصمل ) حارصلا لصا وه

 مجال ةعبات ءانتلا لمجم اعم امهمض ةيناثلاو ميلا مضو ءاتلا حتف اهدوجا تاغل نامجرتلا يف [؟]
 رات حاتصملا ىف اذك رفئاعزو نارفعزك مجارت عجلاو ءاعلل ةعبات محلا لمجم امهجتف ةثلاثلاو

 ( هححضمل )
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 اب ؛عطقنملا:اوفرع ثيح امهماع- مسالا قالطا دنع:هنكل  رياغتلا ىلع نيتدحلا:رتكاف ال وا
 ٠ طقف ىباحضلا هتاوز نم طق امب . ل شرملاو ه.ىفاخ ضل! ريغ دحتاو هتاوز نم طنقذس

 / ىا نه زتكاف دحاو هتاور نم:طقس ام هناب. لسئرملا اوفرعو .دحاو امهنا نيع مهضعبو

 نالف هلسزا نولوقيف طقف :لاسزالا نول عّتسيف.قتشملا لغقلا لامعتسا. دنع:اماو.ناك,عضوم

 عقاوم ظحالا ال نم هاو ريغ قلطا مث نمو اعطقنم وا الدسم, كلذ ناك ءاوس

 امل كلذك سلو عظقاملاو لسرملا نيب نووباغي ال« مهنا نيئدحلا نم ريدك .ىلع مهتالامعتسا

 .لكسدللا ا معا « قتشملا لامعتسا' ىف اورياغ مل اعاو مثالا قاللطا ىف اورياغ مهنا انررح

 لاسرالا نوكي الام وهو نطاب ىنخ:اماو !هاظ هيف لاسرالا نوكي ام وهو سهاظ ىج امأ
 « لادلا 'ٍباب ن٠. نيسسلا لضفّىف قبس دق نلدملاو ىلا: لسرملا نيب :قرقلاو انهاظ هبف

 كلامو ةقينخ وبا هل جتحاو :ئيفانثلاو روهمجا دنع هن«جتحم الب فيعض .لسرملا ( ةدئاف ١

 ةذاثع نك م ولف ةقثلا ىف مالكلا ناف .دامتعالاو قونولا لاك ةهج :ن».لاسرالا نال .دمحاو
 . , هلسرا ا اجي

 ىلع فيف> بيس ةدايز ضورع'١ لها دتنع فرمشلا ناونع ىف م ءافلاب ) لفرللا م(

 وه ىدخرسلا نيدلا بطق ةلاسر ىفو.. ىبرعلا ضورعلا .لئاسر ضعب ىف اذ نلعافت
 عئانصلاعماج ردو 5 ةدايزلا نه املاس ءزحلا اوك دب روتللو هي رعتلا ىلع فيفخلا بيلا ةدانز

 نلعتفمو ناعفتسم ا برضو ضورع رد تسا فيفح. يبس ندرك هدايز .ليفرت ديوك
 لثم فيفخ بيس ةدايز قاجرحلا ىفو ٠) ددرك نئالعتفمو نئالعفتسم ملاِس ريغو.ملاس

 ( ٠ الفرم ىمسو نئتالعافتم راصف افلا هنون تادبا ام دعب نت.هيف تديز نلعاذت»

 هياع ريمغس لايئاد هدر اكن تسملع زينو كبر ىنءع ميملا 4 دو ا لهرلا (

 لع هناب فرعيو بختملا ىف اذك هدوغ دنج ةطقن ار نأ مالسلا هياع ليئاربج هكمالنسلا

 لاوخا نم لوهجلا م. مهتسي فيك املا ثيَح نم ريشع ةتسلا لاكشالا نع هيف تحي
 اذه بحاصو ٠ ملاَعلا لاوحا ىلع فوقولا هضرغو ريشع ةتسلا لاكشالا هعوضومو ٠ ماعلا
 « مما ديدشتو حيفلاب الامر ىمسي ملكا

 لئاقو ايسسادس وا هرحب ناك ابعابد وزجلا رعدلا وه ءارعشلا دنع نيتحتفي (.لمرلا لآ
 اذه :ىمس دقو فاوطلا ىف لهرلاب هينشف لوالا نع رصف .هنال هب ئحس المار حس كلذ

 قلطتو «اًضنا رعشلا ظفل'ىف ”ئجمو ةسرعلا قفاؤقلا لئاشر ضعف اذنك اديصق اضتا مسالا

 ملو .رازم ةةس نئالعاف هنزو مجعلاو برعلا نيب ةكرتسشملا روحبلا نم رحب ىلع اضيا
 نيا) ىنرعلا ضويىع لئاسر ضعن ىف اذكه علصو سدسم وهو ةماث ةضو ع لمعتسي

 رجب نيا ناكرا نوحو تسا نتفان ريصح تغا رد لمر هكدنن وك لمز توهج نازا ار 30
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 «اذا لب. هيلا دقعلا قوقح عجر/' الو هسفن ىلا دةعا فيضي الا وهف.ةاده هل ىتم لقف هيلا

 ساجمىف هلا لسرملا لاق اذه. ل1 كننم اذه تعب نالف :كل.كاق لوق هيلا ىلسرملا ىلا ءاج

 نوكي الو :عيبلا ىف الوسر ناك اذا .مياستلاو:ضنقلا كلم الف .عببلا مت هنم «تبرتشا غولبلا
 عييبلا ىف الوسر ناكاذا هيلع:درب الؤ-ءارمشلا ىف الوسر ناك اذا تيعلاب دري ال :ىتح امصخ

 ربع» كواسرلا نال نيدلا ىف وا نعلا ضبق ىف الوسر ناكاذا ءاربالاو ءادالا ةن“ لش الو

 *ليكوا فالخم ريغ ال ةلاسرلا غيلبت.هيلا امتاو ايش كلمي.الف هيلا همالك لقد زيفسسو
 دقعلا فاضا ول لب. .هلكوم ىلا .دقعلا ةفاضا هءياع تحي.ال هناف امهلاثءاو ءارسثلاو "علا ىف

 امصخ نوكيو هيلابدقنفلا قوقح عجريو زوج اذكب *”ىشلا اذه: كنم«ثعب :لوو.ةسفتا ىلا

 ٠ ةيافكلاو ةرانماا ىف اذكه هب رومأملا لعفلاب قاعتس-ىتاا رومالا نم هيلع ايفو لك ؤملل -امف

 لق تفرع ام نم . ناعم ىلع ٌقلطي لاسزالا نم لولا مآ ةعْيس ىلع ( لسزرملا )
 نيع ىف هنبع راشعا تدلي مل بسانم فدو وهو نييلوصالا حاطصم وه ام امءو .اذه

 غم بسلا ظفل ىف 'ىحيو هقفو ىلع مكحلا بترثي الو عامجا الو صنس ال ىا الضا مكحلا

 ناك وجت هتادآ رك ذ ىذلا هيدَتلا امهو . نؤنلأ باب نم ةذحوملا ءامأ "لصف ىف هماسقا ناس
 قدس دقو ةمعللا ىف ديلاك ةاك1لا ريغ ةنف ةقالعلا نوكت ىذلا زاجْلا اهنمو « دسال اديز

 نع هدانسا دا نم طقس ىذلا ثيدّلا وهو نزدحلا حلطصم وه ام امو ٠ هعضوم ىف

 ىباتلا لو نا هتروصو . الاسرا ىمسي طوقسلا كلذو رثك ا وا دحاو وار ىببتلا دعب

 لعف وا اذك لعف وا اذك سو هلا و هياع هللا ىلد هللا لوسر لاق اريك وا ناك اريغص
 وحدو روهشملا وه اذه ملسو هياع هللا ىلد هيلا هفيضي امث كلذ وحتو تكبر اذك رض

 _ لاقو ريكلاب ىباتلا ديق مهضعبو . اًقطم ىبباتلا هعفر ثيدح لسرملازا هلصاحو ٠ دمتعملا
 دحاولا الآ ةياحصلا نم اوقلي مل مهنآل اطقم لب السرم نيعبأتلا راغص ثردح ن :

 ىلد هللا لؤسر لاق ىباأا نود نم لوق اماو ٠ ناعباتلا نع مهتباور كاف ندثاآلا وا

 لسرملا ثيذحلا لها نم“ هريغو كاملا لاقف السرم هتيمستىف اوفلتخاف اذك و هيلع هلا
 نا هقفلا لوصاو هقفلا ىف فؤرعملاَو تو ةيلغ هللا ىلَد هللا لودر نع ىتناتلاب صتخم

 نه لات رالان هقضوت"ام رثكلا نا*لاق "كل "سطل "كقذ هلو الالم ئىمسي كلذ“نك
 نا نه ىدضعلا ىف ام هديؤنو - هيلع هللا ىلد ىنا نع ىبباتا ةباور لاوعتسالا ثح

 ذئئرغ ىهننا اذك ىو هلاو هيلع هللا ىلص لق ىناحصإ سيل لدع لود نا وه لسرملا
 ىذلا ىوازلا ركذ نا هنا نيثدحلا حالطصا ىفو حعاواتلا ىف لاقو * عطقملاو لسرملا دح

 عطقش نيؤاَرلا نيب ةدخاو ةظساو كرت ناو دتشم ريخلاف طئاولا عي ىناحصب سبل

 لسبرف الثشا ةمساولا رك ذي م ناو داضلا حيتفب لضعف د>اولا قوف ةظساو كرت ناو
 , نارياغت» اه له عطقنملاو لسرإلا ف نوثدحلا فلّتجا ةحرشو ةنخالا حرش قو . ئهتنا



 < ةلاسرلا

 ةيباتع ارومأم هنوك مدعي وا:ةديدج ةعيرش وا باتكب وا مالسلا هيلع لّشساربح لوزنب وا
 هللا هثعب ناسأا وهو ىنل فدارم اما حتفاب لوسرلاف ةلمجابو ٠ ءايينالا نم هلبق نم ةعيرش

 هيلا بهذ 5 هنم صخا اماو ةعامج بهذ هللاو ال ما اهفيلَت رصا:ءاوس ةعيرشب ىلاعت
 ىلا غيلتتلاب رومأملاب صتخم لوسرلا نال ليقف صخا هنوك هجوف اوقاتخاو .ىرخا ةعامج

 هنال ليقو ٠ جواب مالسلا هيلع ليئاربج لوزتي صتخم هبال لبقو ٠ ىنلا فالخب قلحلا
 صم هنال.ليقو . هلبق نم ةعيرش ةعباتمب ارومأم سيل هبا ىنمب ةصاخ ةعيرسشب صتخعم
 رصتخم .حورش ضفلو .ةمكملا ةاده حرش ةيسشاح: ىململا نه دافتسي اذكه باستكب
 فالي ثوعءيم كالم وا .ناسنا لوسرلا ناب هرمسفو ,ا١ لوسرلا نا مهضعإ لاقو لوصالا

 ريخ .ثحم ىف ىلابخلا ةيشاح ىف مكحلا دبع ىولوملا ركذ اذك ناسنالاب صتخم هئاف ىنلا

 توص عمسل ىذلا وه لوسرلاو مالا ف ىرب يذلا وه ىنلا ةحنافلا رارسا ىفو . لوسرلا

 موهقملاو . ىهتلا هاريو هتوص عمسي ىذلا وه لسرملاو هاري الو مالبلا هيلع ليئاربج
 ةثاهلث ضعبلا دنع للبسرملا لاق ثيح لسرملاو لوسرلا نيب قرفلا مدع كولبلا عمج نه

 ىسومو ميهارباو حوتو مدآ رش ةّتس مهنه مزعلا ولاو رشع ةينامك ضعبلا دنعو ربشع ةئلثو

 ءاضيا مهياع لسرلا قالطا ىف كش الو ىهتنا نيعمحا مهلع هللا تاولص د#تو ىسعو

 نم ءاهلا لصف يف ةيشملا ظفل ىف ركذ. ةيءاركلا دنع لسرملاو لؤسرلا نيب قرفلاو

 مدآ ىن نه ركذ رح ناسنا لوسرلا ىوونال نيعبرالا حرش نيبملا حتف ىفو ٠ نيشلا باب

 هلبق نم عرمشل اخسان هلل هيلع لزنا باتك هل ناك ءاوس هغيلبتب ىماو عرمشب هيلا جوي
 سعا ناب كلذ هل نكي ل ما هيلا ساللا ةوعدب ماو هلق نم ىلع لزنا وا هل خسان يع وأ

 تلقو رسشع ةلثو ةئائلث مهذا لسرلا ترثك كلذلو باتك ريغ نم هيلا ىحولا غياب
 وهو ٠ مههارباو سارداو ثيشو مدآ فدو روزلاو ليخنالاو ةاروتلا هذا بتكلا

 . هغيلت سمؤي مل ناو عرشب هيلا ىحوا مدا ىن نم ركذ رج ناسنا هناف ىلا نم صخا

 ناب درو . قلخلاب اهقلعل ةلاسرلا ىلع قحلاب اهقاعتأ ةومنا ليضفتس مالبلا دبع نبا لاقو

 لضفا لوسرلاف الاو هتلاسر عم لودرلا ةوبن ىن مالكلاو ىهاظ وه اك ناقلمتلا اهبف ةلاسرلا

 نيغ نم اذكو ىهتنا .ءاملعلا ريهات منع هللا نع ,لوسر نا نم_سيلو م اعاق ىنلا نه
 . لكلا يف ىنلا يف لالا اذكو ركذ رج هلوق هب رعشي ام ىلع ءابنلا نم اذكو ىملا
 ىسيع ما مب يم نا ىلع مهضعبو . نملا ظفل ىف م اك لبسر نملا نم نا ىلع مهضعبو
 ىفو ٠ ةّيايضاا ٍدئاوفلا ةيشاح ىف ميكحلا دبع ىولوملا رك ذ امك ءاببنالا نه مالسسلا هيلع
 رخآ صاىف وا دوقعلا نم ديقع ىف ةلاسرلا ءاداب لسرملا ءيما يذلا وه هقفلا حالطصا

 لاسرالا ةروصو . ءاربشلاىف نقلا ءاداو عبيبملا ذخا وا عببلا ىف نقلا ضيقو عبيملا يلتك
 بهذاو مسرد فلاب بئابغلا نالف نوه اده تمي لوقف اصخش عئابلا لبسري نا عببلا ىف
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 نا ملي نبا ن« لبق نأ« ىنعملا أذهل .نيمتلاب ممالا اذه ةيولوال لب .لاممتسالا ةحضل ال

 لاجل 'الا مطولا ىلع اعدحالا عضولا مدقت لع اذا تلت - ال كرتشملا ىفو اله .لجترملا ىف
 لءجاذا ام فالخم هيلا هنم لقنو ىناثلا ىنعءلل لوالا ىنءملا ظفل بصغ هناك عضاولا نا ىلع

 امهن٠ لككل عضو هنا ىلع لمح رخآآل هعضو ىلع امدحال هعضو مدت لمي ملال هناف اكرتشم

 لجن رملاىف طرتشي ال لامعتسالا اذه نا ملعاو ٠ ال ما رخا اعضو هل نا ظحالي نا ريغ نم

 ىذلا اذهو هلحم ىف ىم اك زاجملاو ةقيقحلا ىف طرتشيو نييعتلاو للا درج هيف ىنكم هناف

 ىلاتي ل:ناف ظفللا ىنعم ددعت نا لاقو لقنلا ىف ةبسانلا ديق ريتعي مل نم بهذم ىلع ركذ
 ةسانل ناكناو لحترملا وهف ةسسانل لقلا نك مل ناف للخت ناو كرتشملا وهف لقت امهنيب

 دبق ربتعا ن٠ اماو ٠ زاحم ىناثلا ىفو ةةرقح لوالا ىنف الاو لوف لوالا ىنعملا رم ناف

 ىاعأانم لكل هعضو نوكي امي هرمسضيو كرتشملا ىف الخاد لجترملا لمحف لقنلا ىف ةسانملا

 ريغ نع ىا ءادتبا ىتاعملا نه لكل ةعضو نوكي اب كرتشملا رسفيو اهني ةيسانم الب ءادشا
 نينامز ىف وأ دقعاو نامز ىف نيعضاو وا عضاو ن* ناغضؤولا ناكءاوس اهنم لقن للاخت

 عضوا نيعضولا دحا ىف ظحالا ال نا كرتشملا ىف ربتملا ناف الوا ةسانلا تدجو ءاوسو

 ةراوك ذملا ةظحالملا ناف لقا فالخم دحاو نامز ىف ىا اعم ناينعملا ظحالب نا.ال رخآلا
 حوش ىثشاوحو ملسسلاو بولت ا نم دافتسي اذكه نيعضولا نيب ةبسانملا عم هبف ةربتعم
 نا وه لاترالا ىنمغحلا ةيشاح ىف ىدنجربلا ىلعلا دبع لاقو م علاطملا حرشو ةرسءشلا

 لاجنرالا قلطي دقو ٠ امهننب ةيسانملال رخآ ىنعم ىلا هل عوضوملا هانعم نم ظفل لقتني
 مسا نافطغك لوقنم ريغ وا الوقنم ناك ءاوس امهنإب ةبسانم ريغ نم ىنعم ظعا عضو ىلغ
 ٠ ىهتنا صخا لوالا ىنغملاو ةليبق

 مالكلاب ءاملعلا حالطصاىف تصخوإ[ ١ ]ريغلا ىلا لسرا ىذلا مالكلا لصألاف ( ةلاس ّنلا (

 باسحم وه انآ روهثملا وهام ىلع باتكلا نابو اهنب قرفلاو ةنملع دءاوق ىلع لمتثملا
 لماكلا ريغ ةلاسرلاو نفلا ىف لماكلا وه باتكآاف ناصقنلاو ةدايزلاو ناصقنلاو لامكلا

 اناتنآ ىلا هللا تفب ىنع :ةعئرضش'[ ىف :َلُمَعْعََيَو . ىلا ةشاخ ىف ىلآا ركذ اذك هف

 خويلبتلاب ةلابرلا صخت دقو .ةوبنلا اهقواسيو الوا اهغيلبتب سنا ءاوس ةعيرشب قاخلا ىلا

 ةلاسر لك نا ا حب دخ وهو ةلالدلاب دوضفملا ىلا مالكلا نم ةلمخ ليمحت ةغللا ىف ةلاسرلا [1]

 اذه ىف ةلخاد ماكحالاو « رابخالا لاصيا ىف هلآ لسركآاو لسرملا نيب ةطساولا ىه قلخلا نيب ايف

 لشرللا ريخاؤ“ لوسرلا ءاجو هريخاو تهذاف اذكب بئاغلا نالف نم اذه تعب هلوسرل لاق اذاف * دحلا
 همالكف ريفس و ريعغ لوسرلا نال هب عيبلا مت هتلبق وا هتيرتشا غؤلبلا سلم يف هيلا لسرملا لاقف هيا

 فلّؤملا مالك لاضيا نم ايبف ال ةنودملا ىناءملاو ةقاؤملا تازابعلا ىلع ةلاسرلا تقلطآ مث * لسرملا مالكك)
 ٠ دحاو نف نم ةليقلا لئاسملا" بتك ىلع ةلم“ملا ةغحضلا ىتا ةلجلا 'هلصاو ٠ هل فلؤملا ىلآ همارعو
 ( ةححمل ) تانلكلا ىف اذك نوتف وا. نف نع“ ةريثكو ا تناك ةليلق لئاسملا لمتشي ىذلا وه باتكلاو



 اذك اهم رثكاذا ةأرملا تلبرت لاقي ءاقسستسالا ىف لصحم اك. مضهلا تعض ببس قبقر

 * صهاوجلا رحب ىف

 ىفو . ىدنجربلا ىف م ةأرقلا ف لهقلا ومن ءارقلا دنع ةنئاقوفلا ةانثما ءان ان"( 'لسرتلا:)
 لتقو « دملاو ئ ٠ الاو لاضصوالاو فّوقوأ ! ظذحتو فورحلا جراخم ةباعر لمرتلا قاحرخلا

 طفل ىف قوتسف قتسدوو 0 [ ١ ]ىهتنا توّدلا نيسحنو ةءارقلاب نرزحتلاو توصااضفخ وه

 ٠ محا باب نم لادلا لصف ىف ديود>تلا

 رك ذلا ىلع قلطي ءاهقفأا حالطسا ىفو . ةأرملا لباقم ةفل ميلا مضو 1 لجرلا )

 هلاحرب نوذوع سنالا نم لاجر ناك هناو ىلاعت هللا لاق نيلقتلا دحا نم ىنا هتازاب ىذلا

 ثرو» لجر ناكناو ىلا« هلوق ىف ثمراوملا ةيا ىف نالّخاد ىدخلاو ىبدلاو . نحلا نه

 ..تلخلا تانك رخآ ف ةيزازبلا ف اذك ةلالك

 هلميهم دايس با زا ءاب ليف يد قويض لما نيو ننزل ريا 4 ىلا ١

 ظقا نازيملاو ةسرعلا لها“ دنع [*] وه لاحترالا نم لوعف» ميسا ملا ديم( لحترلا )

 ىلع  رهنال هغضو نمل -اعلغان ةقح اهتتن هيدس ال ال رخآا ىنعم ىلا هل عوضوملا هائع نم لشن

 لاقو هن ويلس مهفلاخو لج نعو لوقنم ىلا مسقنت مالعالا اولاَق مهنا راوهتا تهذم وهام

 مدع ديقو . كرتشملا نع زارتحا ىلقللا دبقو .نسنحلا ةلزنم ظفللاف ٠ ةلوقنم اهلك مالعالا '

 حدحصلا لامعتسالا نال ةقيقللا نم مق لحترملاف زاحخلاو لوقنملا نع زارتحا ةءسانملا

 . ةقيقحن وكيف هل عضو اهف المعتسم ظفللا نوكف ديدج عضو ةقالع الب هل عضو ام ريغ ىف

 لحجر م لاف عقاولا ىف هقالاعل | مدع بجوب ال ةقالاعإل ال لاءعتسالا ليق نا . راتعالاب ىلوا هناف

 ريتعا له لقانلا نا ىلع عالطالا رسعت امل انلق «. ىنا ها ملا ىف ازا نوك نا نو“

 الوقنم لوالا اولعش اهمدعو ةقالغلا دوجو وهو ىهاظلا صالا اوريتعا ال ما ةقالعلا

 نكل اهدوجو زاملاو لوقنملا ىفو ةقالعلا مدع لجترملا ىف مزلف الحرم ىناثاو .ازاحو.

 اهدع ن + عماسلا نكت ثيحم فورح نيبو ةدؤت ىلع هأرقا نا رفلا لتر تايلكلا ىف [1]

 اهف لسرتلا ةءارفلا ىف ليترتلا راتخلا فو لحتا لو ةءارثلإ ف تلهمن .اليترت نآرقلا تلتر حابصملا فو

 ( هححصمل) ىئنب ريغب نييبتلاو
 لا نا روك ذملا ظفللا كلذ نال اددعتم هانعم ناك ىذلا ظفللا. ماسقا نم لجترملا نا معا ]١[

 ىنمملا يف ةقيقحف الاو لوالا عضولا رخم نا لوقنملا وهف ةبسانل لقنلا نوكي نا اماف لقن هيناعم نيب
 لوا لكل عيضو لب  لقن 0. لاخي مل ناو لجنرملا وهف ةبسانملا ال املو قابلا ىف زاحمو لوالا

 (هححصملل) لمت لك ىلاو كرخشم اييلا ةيسنلابف
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 ه موش بل ما ىزررب تسد زا هموش باوذخ 05 ىرواين مهح رد . موش بان _ىئ

 ٠ عئانصلا عم ىف اذك

 نقر بولو نط يأ نالق قر لام “فتسلا هتللا ىف يدشتتلاو رثكلاب ( قّزلا7)

 ىلا نع ىمكحلاب ززتحاو . كلمتل ةضَغ صخشلا ريصي هب زفكلل ءاَرَجأ لتسالاق

 اققر ىمسي زحعلا كلذ هل تنث ىذلا صخشلا كلذؤ رخلا نم ىوقا نوكي دق دنعاا ناف

 ريثكل العا صخشلا لمح مل عراشتللا نا ىننمي ىكح زخم قرلا نأ لضاخلاو - ادعو

 كاملاو سفنلا ىلع ةيالولا ىا اهماسقا عيمج ةيالولاو ءاضقلاو ةداهشلا لثم رحلا ركلع امن

 ءازج “تبن هنا ىتعع ءادّسا ىلاهت هللا قح وهو اهريغو حاكت الاو حاكتلاو دالو الاؤ

 رظنلا مدع ىف مئاهلاب مهسفنا اوقحلاو ىلاعت هللا ةدابع نع اوفكنتسا ال رافكلا ناف رفكلل
 نكلمتم ءدنع دنع مهلعجم ىلاعت هللا مهازاح ىلاعت هللا تانا ىفو ديحوتلا تايئاىف لمأتلاو

 هنا ىنمب ءاقب دبعلل اقح راص مث لسملا ىلع ءادتبا قرلا تبي ال اذهلو مثالا ةلزنمب نيلذتبف

 . حولتلاو حيضوتلا 3 عجراف ةدايزلا 3 ناو قتعلا قرلا دضو * ىقلاو جسم ناو

 كشلا نو ةييارلا ةفطالا ةطيساولا لع قلطت دقو ةيتاورلا ةنطلا ى( ةقرلا )
 دبعلا اب برقي ىتلا ةليسولاك لوزتلا ةقيقر اهل لاش و تابعلا ىلا قحلا نه لصاولا دادماك

 جورعلا ةقيقر اهل لاو ةعففرلا تاماقملاو ةنسلا قالخالاو لامعألاو مولعلا نم قملا ىلا
 رم هب فطلي ام لكو 5 كولسلاو هش رطلا مولع ىلع قئاقرلا قلطت دقو . ءاشرالا هقبقرو

 ٠ نيدلا لامكل ةيفوصلا تاحالطصالا ىت اذك سفنلا تافاثتك لوزنو ديعلا

 .>الاجرملا ىف اذك هلثم متاججو ىهتشاو هبل تكرحتو غولبلا براق ىض ( قهارملا)
 24 ىاكلا لصف -

 .دتنك نك اس ار كرحتمنزو تماقتسات هج زا مظن ارد هكتسن !ءاغاب دزأ [1] ) ةكرلا )
 ددنم از _ ففنح او 0 نا داشاب قاع 2 4 0 او كرحتم ار نك اسو

 : . عئانصلا عماج ىف اذك دننادرك
 1 ماللا لصف 1-6

 قلب تايشصنال اهريغو-_فانرطالل نرمي خافتنا ٠ ةابطالا:دتغ ةدحوملا ءابلاب ( ليعلا )
 .نم هعطقا مهلؤق هنمو كيكر وهف فعضو قر ةكاكرو ةكر رسكلاب كرب كر.راتختا ف [1] -



 541 قفارتلا .

 نيريدخالا نيفرعت ا ىف ركذي مل اذلو. فيرعتلا م نم سيل نيف رم ىف اهارح واب ناك
 ضخيلف ."قزرب نسل مارحلا ناب نيلئاقلا ةلزتءملا ىلع درلا ىلع هيبنتال ركذ اا لب

 قا ةلخلاب امته ناكءاوس هب عفتناف ناويحلا ىلا ىلاعت هللا هقاس ام وه قزرلا نا نيشرعت١
 امارح الو الالح لك أ. مل ناورح نوك مدع مزمل هنا نه لبق ام عفدناف نكي مل وا ةمرحلا
 وه ةلزنءلا دنعو . ىرطاخمب حني اذك ةهرح الو لح اهق- ىف سيل هتاف ةبادلاك اقوز ع
 نذالا ىنمع اكلم لوقحلا كاوامملا دوصٌملاو كلاملا هلك ا كولمعب ةرات ءءورسلا 000

 مهدنع ريتعم وهو ىلاعت هللا ىلا ةفاضالا ىنعم نع فيرعتلا الخ الاو ىعرسشلا فرصتآلا ىف ٠

 ةفينحىبا دنع هل ناكولمم امهناف امهمتهرح عم امهلكا اذا هريزخو ململا رمخ دري الو ٠ اضيا

 ءربتعم ةيئيلا ديقف هل نيكوامم لك الا ثيح نم اسنل امهنال امهباع قزرلا دح قدصيف حر
 نوكي ال نا لوالا ىلع دريو « الالح الا نوكي ال كلذو هب عافتنالا نم منيل امب ةراتو

 ةبادنه امو ىلا هلوق نا عم ةهرح الو لح اهقح ىف روصتب ال ذا اقزر باودلا هلكأي ام
 هقزري مل هرمت لوط مارا لك ١ نءنا نيريسفتلا ىلع دريو . اهمعي.م اهقزر هللا ىلع الا

 . هيشاوحو دئاقعلا حرشو فقاوملا حرش نم دافتسي اذكه عامحالا فالخ وهو الصاهللا ٠

 مسق راهج ار قزر خاشم.. لكوتلا نايب ىف لامعالا لوا ىلصف ىف كوالا عم ىف لاقو
 مدس افك لزوا هناو بارشو ماعط زادسر ودب هحنأ ناو نومضم قزر ءدنا 26

 ضرالاىف ةباد نه امو تِيوا نءاض ىادحل كل ارحب ديو نومصم قرد >>> ١
 جول زوو نسا هدم نيس لرا رك 5 تسلا نأو موسقم قزرو . اهقزر هللا ىلع الا

 هماحو مرد زا دشاب وا ٌريخذ كت سأأ ناو كوامم قزرو ٠ تسا هدش هتشون ظوفحم
 ار نادباعو نادطاص هلاعت قح تس أف دوعوم قزرو » سد باسساؤو

 » بستح ال فسح نا هقزربو اجرخم هل لمح هللا قس نمو تنساه درك هند ناد

 فافك هنأ هكدنادب هكدباب نسي هن ركيد ىانهقزر ردو تساومضم قو رد لكوتو

 لها لاق كواسلا ةصالخ ىنو ..همالك ىهننا دنك لكوتو ديسر دهاوخ عطقلاب تسا
 ءاسوبامو ابورسش.و اموعطم هيلا جاتحي ام فونص نه دبعال مسق ام قزرلا ةقيقملا
 كرتلاب صقتس الو ديزي ال وهو هيف, ام ردق هكولممل كلاملا ىطعي ام ٍقزرلا ميكح لاقو

 ظفا ىف ”ىجي رخآآلا هيناعم ناب عم ةبافكلاو ةيطعلا نيبو قزرلا نيب قرفااو ٠ ىهتنا |
 . نيعلا باي نم واولا لصف. ىف ةيطبلا

 نزلوا عرار يطمزمب ركب دك معتوب ب رعش يافا زإ تسا عيولع ءاعن دز( قال ١
 نزوو هسفاقو ىنعوو طفل ردو رغش ناهزا دشاب ميقتام ىتد دينك مض 8 عارصم اب

 َنكأ هنن تل”زت م موش باث ركأ ىنك نورب فاز زا ٠ رعش ٠ هلث٠ دتفيل لاخ جيه
 )5١( «© فاشك» 0



 قزرلا ٠ قئرلا ٠ فشرلا ٠ فدارتملا 4

 هداراو ىلغفل نورا زا تسا ترابع هيمءعت لها دزاو ٠ ىهتنا ءايزال اهلوقو تددق ىف

 ٠ نيعلا ٍبآب نم ءايلا لصف ىف ىمعملا اظفل ىف ”ئخمو نآ ف دارم ظفلا: نازا ندرك

 ٠ ىاقلا باب نه ءايلا لصف ىف ءىج اك ةففاقلا نه مسق ( فدارتملا )

 لآ تن ترابع رفج لقا حالطسا رو ةدجنلا نيعلا نوكسو متنلاي (.هيفشرلا)
 ار تابيغم عالطا ديوك لئاسر ىذعب ردو ٠ لئاسرلا ضعب ىف اذك مامز زا ءامسا ج ارختسا
 + قلما نم لقدو نو عيد ول ننشر لمح (لغأ حالطصا ف

 0 فاقلا لصف مع

 ل وح ثا حا جرف مث ىلع جرخم نا وه ةيناقوفلا ةانثملا نركب حفلا (”قرلأ#)

 تينادحو هدام داجحا هيقوص دز' قترو . زجبوملا ىف اذك عاما عنم ىئاشغ وا ىل ضع
 نيمزو نامسأ نديرفآ زا لبق دوب قونايم هكدنا هتفك قلطم مظعا رصنع ار نأ هكتسا

 ةرضحلا بسن ىلع قلطي دقو ٠ تاغالا فشك ىف اذك قلخي وا نيعت زا دعب قوتفمو
 ةيدحالا تاذلا ىف ةنونكملا قئاقحلاك ةبغو نوطب لك ىلعو اهروهظ ال رادتعاب ةيدحاولا

 ةفوصلا تاحالطصالا ىف اذك ةاونلا ىف ةرحشلا لثم ةيدحاولا ةرضحلا ىف اهليصافت لبق
 هء ندلا لامكل

 قارا ىلإ ىلات دق هقاسااع ةرصاشنألا دنع ةميحمللا ءازلا قوكتو :ريتكلاب ( قدرلا ر)
 ىخ هبب عفتنا امب مهريسفت نم ىلوا اذهو ءامارح وا ناكاحابم هريغ وا ىذغتلاب هب عفتناف
 ىلا ةفاضالا ىنعم نم ريسفتلا اذه والخل امارح وا ناكاحا.م هريغب وا ىذغتلاب ناك ءاوس

 ةلمجابو «مهدنع هيلع لومعملا وه لوالا فيرعتلاف ٠ قزرلا موهفهىف ربتعم هنا عم ىلاعت هللا
 اههباك ىلع دري و ٠ كلذ ريغو سوبلمللاو بورشملاو:موعطملا نالمتسشي ناضرعتلا نادهف
 هقزر انالف نا لاش نا حصي هنا ملقو ه قوزرم هنا ةيراعلل فرعلا ىف لاه ال ذا ةيراعلا
 ربغال ةيرشالاو ةيدغالا نم تاناودلا هن ىبرتي ام قزرلا مهضعل لاقو + ىراوعلا ىلاعت هللا

 هقوسي ام وه لبقو ٠ ىلاعت هللا ىلا ةفاضالا نع ول او :سوبلملا جورخ اذه ىلع مزال

 لوانتلا لكالاب ديرا ناؤ سورلمللاو بورشملا جورخ مزليؤ هلكأبف ناويملا ىلا ىلاعت هللا
 عم هريغ قزر دحا لكأي نا زاوج مدع نيلوقلا نيذه ىلع مزلي اضياو . سوبلملا جرخ
 ىلع قزرلا قالطا ناب بيجاو ه زاولا ىلع لدي نوقفس مهاسقزر امو ىلا-ءت هلوق نا

 ىلع اذه دري الو قافنالا لبق اقزر قوى ا ىا ةدادصت هنال مهدنع زاج قفل

 هب عفتب و ريغلا ىلع قافنالا ةهج نم دحا قزرلاب عفتني نا زاوجل نيلوالا نيفيرعتلا
 احابم مهلوق نا عا « مهدنع ةقيقح قفلملا ىلع قزرلا قالطاف لك الا ةدهح نم رخآلا



 ةرعفب قدارلا

 نركذ ام رثكأو ء رثكأ وا ةدحاو ةغا نم اناك ءاوس باو وهف اهريغىف داراناو ٠
 نا معا ٠ قطنملا بن -ك ند اهضسعو ىئدضملا ةيماح ف هشربتلا وحلا مك نامي داف

 مهلك ناف بيكرت ريغ نه ددعتلا ةروص ىف رخ آلا ماقم اهدحا مايق .ةحص ىف سل فالتخالا 3

 بجا-_هلا نا وهو ضءيلا لاقف بكرتلا لاج ىف فالثخالا امتأ لب هتحص ىلع نونه

 بكولا اماو ىنعملا اما عئاملاف عنامل ناكنا مايقلا عانتما ناب لدتساو ٠ حصي هنا هعابتاو

 حص اذا هيف رح الو دوصق.ال ديفم اضيا بيكرتلاو الصا اعنام نوكي الف دحاو ىنغملاو
 الف ال الاو ةدحاو ةغل نم ناك اذا حصإ ل ٠ مايقلا حص مايقلا نع عناملا دجون ملذاف ١ ٠

 لبقو . حصي هناف مظعا هللا فالخم نيتغا نم امهم وكل كرزب ىادخ ريكا هللا ناكم حصي
 نم ناكناو ضراعل رخ آلا ضعبلا ف حصي الو اهضعب ىف حصين لب ظفل لكىف بحال

 ضعإ نأ 0 الو ضراوعلا نم بن 2 ل1 ع نال ىزارلا مامالا بهذم اذهو ةدحاو ةغأ

 دحا بيكر نوكي نا زوحف هريغ ىف دجوب الو ضورعملاب اضتخم نوكي ضراوكلا

 نا زاول رخ لا فدارملا فال هب اصتخمو دوصقملل اديفمو اد ”ىش عم نيفدارتملا

 هيلع اعد لاَهب الو هيلع هللا ىلص لاقي اك صاصتخالا لجال دوصقملا كلذل ديفم ريغ نوكي
 ناو اعد ظفلف هيلع عم امد مخ قالخم ريخلا ءاعد وهو دوصقملا ديشب هيلع عم ىلد مضفا

 ءاعد وهو دوصقملا نا لب دوصقملا دش ال هيلع عم همض نكل ىلص عم ىنعملا دحت: "ناك
 ماقم اهدحا ةماقا ةصص عنب ال فدارملا ف ظفللاو ىنءلا سفن نا ليلدلا صخحامو ء ثلا“ ٠"

 نه ىف لامعتسالاو ةغللا لها فراعتم بسحب بيكرتلاو مضلا ةدح نكل ىخ آلا
 ضعل ىف ةعناملا ىه ضراوعلا هذهف رخ الا نود ظافلالا ضعب ىف حيصت ىتتااهضراوع

 . نيم ىولوملل مسلا حرش ىف اذكه اعدو ىلص ظفل ىف سم اك ماقملا ضم ىفو ظافلالا
 درواس ىنعم كب ظفا ودك تنكاواف نه سس تينا عوت ود ءاغاب دزت فدارت هكنادب ١

 صوصخىتغصب ايو دشاب صاخ مود ىنعم ايو دشاب قرف تالامعتسا رد ود ىه نايم نكياو
 لما كار كيسا زنهو تسافدارت لبو وجدا رد هان ديما ا

 مه م تشاناف بيع مود + تسا دوم ىاحرب ضوصخم نكمل تسا احر ىنعم هحرك أ 3

 ٠ عئانصلا عماج ىف اذك دنمان حبق وشح ار نبا ىضعبو دروا قرفىب قمح ظفلا قد

 هلوش زرتحاو بانطالا ثحب ىف لوطملا ىف اك دنرامث ب ليوطت مق زا ارنآ ىضعبو

 نوكي الو. ةدباقل ال. دودصقملا لصا لع ادئاز ظفاانوك نا وهو ليوا 0 ٠

 تردغ ةكلم تناك ىتاآ ءابزلا ردغ رك ذب شربالا ني ىدع لوق و< ادنيعت» دئازلا ظفللا

 ىفلاو ٠ هيشهارل ميدالا تددقو م ارعد * روك ذملا ىدع هوخا لاقف شربالا نب ةميذجم |
 عيطقتلا ديدقتلاو + امهدب عمجا ىف :دئاف الو دحاو# ىنعع نيملاو بذدكلاف ٠ انيمو 0 35

 ريمضلاو ةعذخل ىلا فو هيشهار ىف ريمضلاو نيعارذلا نطاب ىف ناقرعلا ناسئهارلاو



 فدازلا نإ نس

 مل ٠ ةهجلا ةدحوب اجرخ دقف دحاو عضوب ةلمح اماع لدي هناف دودحلا فال ةددغتم

 معز ( ةدئاف ) ادج ديعب ىحدسرلا ىف فدارتلا ىوعدو نافدارتم دودحللاو ىظفالا دجلا

 [1] ةفصلاو تاذلا فالتخا بابنم وهف هنمنظي امو ةغللاىف عقاوب سيل فدارملانا ضغبلا

 ملكتملاك ةفصلا ةفصو ةفصلا وا بتاكلاو *”ىشنملاك تافصلا فالتخا وا قطانلاو ناسنالاك

 بتاكلاو قطانلاك ةفصلاو هولا وا حيصفلاو ناسنالاك ةفصلا ةفدو تاذلا وا حسصفلاو

 نال ٠ ةدنافلا نع عضولا ىرعل فدارتملا عقو ول لاقو . كلذ لاثءاو ةفصلا ةفصو ءزخلا وا

 قح ىف مهفتلا ةدافتساو ٠ ملكتاا قح ىف ميهفتلا ةدافا الا سيل ظافلالا عضو نم ضرغلا

 نم لصاح دوصقملاو ماهفالل فاك دحاولا نال ديفم ريغ نوكي نيظفللا دحاف عماسلا |

 ىثاوح:ى اذكه ميكحلا عضاولا نع عقب الف انبع هعضو راصف رخ آلا ىف ةدئاف الف اهدحا

 ناويحالثيلو دساو ةصوصخلا ةئيهلل سولجودوءق و ءارقتسالا ل يادس هعوقوقحلاو .مسلا

 [*] ريبعتلا ىف عسونلاك ةريثك هدئاوف لب ةدئافلا نع ىرعنلا مسن الو [0] اهريغو نعول

 عاونا ريسس امنمو رخ الا نود ةيفاقلاو ىورلل امدحا حلصي دق ذا رزينلاو مظنلا رمسن و

 برقا امو تاف ام دعبا ام كلوق عحسلا لاثم اهريغو ٠ [ه] لباقتلاو[4] سينجتلاك عيدلا

 اهريغوا 'ىجحن وا ءاح وهو تاام فدارموا ىضمام وهو تافام فدارعي لبق ول هناف تاام

 رسكلاب قاثلاو منضلاب ل والا ريل اف هقفناو ربلاب رتشا كلوق ةسنالا لاثمو ٠ عجسلا تافل
 تتافل ةنسحلاوا ريا وهو ىلاثلا فدارمم وا ةطنخلا وهو لوالا فدارمب ىتا ول هناف

 الثم مظع وهو ربك فدارمب دروا ول هناف ربك كير ىلاعت هلوق وحن باقلاكو . ةسناجلا
 دق ( ةئاف) ملسلا ىلع ةيهملا ة.شاحلا ىف اذكه دئاوذلا ن٠. اهريغو بلقلا ةعاص تافل

 ٠ اموجو حصالاو رخآلا ناكم نيفدارتملا نم دحاو لك عوقو هخح بوجو ىف فاتخا ٠

 همن عنملا ناب قرفلاب باوجلاو . ريكأ هللا حضي ا ريكا ىادخ حصل الاو بجي ال ليقو

 زوجلا نا قلاو لبق ٠ ةدحاؤلا ةغللا نم نيفدارتملا ىف عنملا جس الو نيتغالا طالتخا لجال

 ناو فالتخالا ىلع وهف ثيدحلا ىف دارا ناو اءان3 لطانف نا رقلا ىف حصي هنا دارا نا

 اهيف ظافلالا ةيسحوصخل ةباعر عملا وا فالتخالا ىلع اما وهف ةيعدالاو راكذالا ىف دارا

 (هححمل) تاذلا ةفصل رخآلاو تاذلا نسفنل اغوضوم نيظفللا دحا نؤكي ناب ]1١[

 ( هححصمل) 2ليوطلل بذوشو بلهصو ريصقالل رتحب و رتبب لثم [؟]
 ش ( هححصا ) هيلا ىضفا نوكيف دوصفلا ىلا عئاردلا ةرثكل [؟]

 ةعساو لاق ولو ةبحر ةبحر وحن هبحاص نود فورحلا ىف هريغ اهدحا اعدحا قفاوي ناب [:]
 ْ * ( هححصمل) سناجتلا مدعل

 ناكاذا كلذ روصتي امتآاو .رخآلا نود اعدحاب لصحم دق ذا نيلباقتم نيينعم ركذ وهو [ه]
 مكسخ نم ريخ انسخ لاق 5 هبحاص .نود لباقتلا هرابتعاب لصحب رخآ :ىنمل كارتشالاب اعوضوم اعدحا

 رخآ هجوب ةاكاشملا امهنيب عقوو هجوب رايخلاو سحلا نيب لباقتلا مقوف مرايخ نم ريخ انسخ لاقف
 ( هححصمل ) 2 لباقتلا لصحب مل مكئاثق نم ريخ لاق دلو



 "ال فدارتلا د فدرملا

 ن٠ هيف امل فادرالا ظفل ىلا كلذ نع لدغو ةنا-# هللا ىضق نم ىحنو هك اله هللا ىذق
 دري ال نم ءاضقو عاطم سما سماب ناك ىجانلا ةاحنو كلاهلا كاله نا ىلع هيننااو زاخالا
 نم.فؤاا ناو هزهقو هب يعاألا ةردق ىلع لدن هؤاضقف ساألا مناتسي سعالاو . هوأطق
 م صاألا ظفللا نم هلك كلذ لصحم الو سمأآلا ةعاط ىلع ناصح هياوث نم ءاحرلاو هناقع

 ىتملاب صماخما .لففللا نع لد تبل كاذ ةقيقحو .ىووللا لع توتا 00
 لصحب ال اذهو ليم الو هيف غيز ال نكمتم سولج راعشالا نه ءاوتسالا ىف امل هفدام ىلا
 ىلع ةلالدلل هنعلدعو تافيفع لصالاو «ءفرطلا تارصاق نيف اذكو + سواحلا ظفل نه
 نه كلذ ذخؤي الو مهريغ نيهشي الو نهجاوزا ريغ ىلا نهنيعا حدطت ال ةفعلا عم نونا
 موزام ىلا مزال نم لاقتنا ةبانكلا نا ةيانكلا نيبو هني قرفلا مهضعب لاق ه ةفعلا ظفل
 ٠ تايانكلا عون ىف ناقثالا ىف اذك كورتم ىلا روكذم نه فادرالاو

 دقو فدرلا ىلع ةلتشملا ةيفاقلا وه فادرالا نم لوعفملا مسا ةغيص ىلع ( فدرملا (
 فيدرلا ىلع ل. تسثملا رعشلا وه ليمفتلا باب نم لوءفملا مسا ةغيص ىلع فدرملاو * قبس
 « اضرا قيس دقو

 وهن نازيملاو لوسالاو ةينرفلا لعا دهتعو رشا بلش نسا برك 1[ 0
 ىلع عضولا لصا بس دارفنالا ىلء ةلالدلا ىف كيذك ظافلا وا نيدرفم نيظفل دراوت

 دبك أتلا ج رخ نيظفللا ديقبف ه ةفدارتم ىئمسن ظافلالا كلتو ةدحاو ةهج نم دحاو ”ىنعم
 وحن عودتملاو عباتلا دارفنالا ديقبو ه نيفلتم نيظفل دكؤملاو هنم دكؤملا نوك مدعل ىظفللا ٠

 ىلع ةلادلا ظافلالا ٍجرخ عضولا لصا ديقب و ٠ امهفدارتب ضعبلا لاق ناو ناشطب ناشطع !

 ديك أتلا جرخ ىنعملا ةدحوبو . ةقيقح اهضعبو ازاحم اهضعب لدن ىتااو . ازاحم دحاو ىنعم
 ةدرفملاب ظافلالا دسقت ىلا ةجاحاالف لق هدودلاو دا ةيذلاةدحون و . دكوااو ىونملا
 دق سلاج ريشبلاو دعاق ناسنالا انوق لثم نا لاش دقو ء دودحلاو دخلا نع ازارتحا

 ايمس ناف الالقتسا عضولا لصا بسحب ةدجاو ةهج نم دحاو ”ىنعم ىلع.ةلالدلا ىف ادراوت

 ء نيابتلا فدارتلا لباَشو ٠ ههاظلا وهو دارفالا دبق ىلا جيتحا الاو كلذف نيفدارتم

 نم نافلاختمو ناناتءو هجو نم نافدارتم هيف اقذناو نينثا اهانغم نوكي ناذللا ناظفالاو

 نافدارتم ًاقدص نييواستملا نا نظ نم سانلا نم ( ةدئاف ) نيمسقلا عاّتجا امهفف هجو
 دعناو ء هل امزلت سم ناك ناو تاذلاىف ال موهفملا ىف داحنالا وه فدارتلا نال دساف وهو

 نا معز نه مهنهو ٠ ضيبالاو ناويخلاك هجو نم مو امهننب نيئيش ىف فدارتلا مهون هنم
 عاضواب ةاصفم تادرفملا ىلع لدي دحلا ذا مقسم نسل و[1] نافدارتم دودغاو قيقحلا دخلا

 ( هححصمل) ىلجا ظفلب ظفل ليش الا دحلا ام اولاق كلذلو ]١[



 فادرالا ٠ نيشملامادر . بو>افيدرلا هسنا>لافيدرلا م5

 لاد ديدن و أر حاب فدرم ىنقم ار شهشدرو هيفاق رب لمتشمو دنب وك ىنَم ار هنفاق

 مدع نينحمس. تسا.بجاو هيفاق فالتخا مذع هجنانج فدرم قه رش ردو . دنبوك
 | نست دم ملي تشل عضلاو فيدز ارك ذ .لصا رد حرك ١٠فيدر قالتخا

 ٠ همالك

 فور ةفاقزأ دع عاش كن ١54 ه دراد' ىعم ود ءارعش 3( نسف املا فيدرلا )

 ناخ هدوثس ه رعش . هلاثم دراد سنحت قارط رب ارو دشاب نيينعم وذ هكدروأ ار ىظفل

 تسا فندر هك راب ظفل ه راب رز رتشا قلخ وا ردزا درب هك ه راب هوك باخس نا برك

 ار ىطفل كنا هددت تيسلؤ رك ندا مود عارصم ردو تسندب راب زا لوا عارصم رد

 نآزا هك دروا ىلظفل 0 تاماردو لؤا عارمصم رد دزاس فيدر ىلزغ اب ىرعش رد

 نوح . هنيآ ىه او شذ ر هك ايراد اع ا ند نمت د. هلاثم دزيخ ود يه فيدرو هيفاق ظفل

 ديد ٠ هنأ نه رد 5 ناجح كنح ىإ كشف كيد لاثم « هنيبآ نه دياب تسار هدومت هم

 نه ظفل ةثيبا نه زا لوا عارصم رد تسا فيدر هنيبا ظفل ٠ هيأ ىه دوخ ران ىور

 هبا نه ظفل كبي زا فيدرو هفاق مود عارصم ردو فيدر هبا ظفلو تسسا هنفاق

 ةلك ةقيقحلاب فلددر 2 تسا ىهاظ هيمست هجوو ه عئانصلا عماج ىف اذك تسا هدروأ

 فيدرب ىلقفل تسناجم ببسي نكيل تسا فاتخم ىنعم اج نياو ىنعم كيب رركم تسي
 . تشك موسوم سناجتم

 نئتفاقلاىذ ىرعش ُةِيفاَق قد ود كف تنس. ىطظفل ءارسش دزن ( بوجحملا فيدرلا )

 ماسحت شتسد فك رب تسه هك . راب ىهوك مامت نأ ميرك ناخ هدوتس . تيب . هلاثم دفا

 مدسملا مك لوو ملا علا عيل ىف 3ك قبلا بود>جحم فادر صهوك ظفل «راد هوك

 يب طسوتم ار نأ دوش عفاو قاركم نيّف'قلا ىذ رعش ىفاوق نايمرد ةلك ركأ ةوولا

 + ذهل: دهاوخ نيتفاقلا وذ ظفل رد هحنانح

 لصاح ديقمو مان ىنعم ود فيدر ظفل كي زا 2 تحل + ذا ع دزن ( ناضملا فيدر )

 ىطوط نوج درب ٠ كري ار غرميس دنك تريت سكر ك نوج درب « تنب ٠ هلاثم دوش
 دوش وا رب مود راكي 3 دراد ىنعه ود 0 « رورب ناح سؤؤاط دوش تك

 ارد دوصقهو ه عئانصلا عماج ىف اذك درورب ناحابو دوش رب: بحاص ناح سؤؤاطو

 «٠ هيفاق ناحو تسا فيدر ه5 تسارؤورب ظفل

 عوضوملا هظفلب هنع ربعي الف 7 ملكتملا ديرب نا وه نابلا لها دنع ) فادرالا (

 ن٠ كلهو. لصالاو ءسمالا ىضقو ىلاعت هلوةك ٠ هفدارب ظفاب لب ةراشالا ةلالدب الو هل



 "اع فيدرلا

 . لها حالطصا اماو ةيبرعلا لها حالطصا ىف اذهو داعس تناب ةديصق ىف اريثك كلذ عقو
 تسترابع رومثم لوق رب فدر ديوكيم ةعانصلا ليمكت بختتنم ردو ه هفااخيف مجعلا
 هظساو فرخ جيف هاوخ ىككرحت» ةطساو ىن دشاب ىؤر زا شيب هكنيلودم فرح زا

 فان ءاف نوح دشا هطساو نك اس فرح اونو تارشو تارخ رد بقلا نود

 نبا ماكنه نيردو. تسلوو هك ءات ايمو تسا فدر هكفناا نابم تسا هطساو هل تفايو
 رازكت :تياطزو ىنضأ قدر از.نلؤدم فرخ ناو دنما سار فدر ار نكاس ؛

 دئئاود فد ص 0 0210 دشا لحتشم 5 ةيفاق صو ٠ تسا بجاو اقلطم فدر

 درفم فدرب فدرم ارئآ طقف تسا ىلصا فدر زب للهتشم هكذا و لاد حتفو ءار نوكسب

 ؛شناوك فرم قدر فورم را ديازو لأ فور ار دعلب ليشتم 00
 هتفكو هتشاد ىور لخاد دوش عج ىوراب نوج ار دياز فدر راعشالا رايعم ب>اصو
 « تسا مان فعاض٠ ىور ار عومج 3 ءارعش فرع هك

 هيفاق زا دعب هكمدانز اب هلك كب زا تسا ترابع محت ءارعش دزت ميركلا لكم ) فنيدرلا (

 دنب وك فدرم ارئا فادر 4 دأب لمت_كثم ةكيرعشو دوش رر)>١ ىنعم كي تايا رد

 عون ود رب نباو ء دبا هدركل رابتعا ار فيدر برع ءارعشو + هددشه لادو ءار حش

 لد دك تسوكم , ةتشاد رب هدنسز لد م تسود ىا « رعش * هلاثم مان ةلك يب و

 بناطخ ءاث نوح ىنعأاا ديقم فرح ىنعا دشاب مان ةلك ىاجي فرح مود هيفا رب هد ز

 رهم هداهم ء ترد شيب هكىوت اهاش هتيم ريهبس ه رعش ٠ هلاثم ملكدم ميمو بئاغ نيشو
 بختام ردو . ىئاحلا ةلاسرو معئان_دلا عماج ىف اذك ٠ ترس درك تشك خرجو رس
 رافشالا ةواصم تحابصو ء.تْسا روشه لوشا روك دم شرعت نياديوك ةعانشلا ل
 2 هح تس ىرايتعا ىنعع و تدا ظافلا رازخس تفيدر فيرعت رد راشخا م

 دو ار ىضعن و ىنعم ار ىضعن اب هفلتخم ىناعم ان دول ىنعم كيب هديصق همه رد فادر

 رد هكهتفكو . دوب اور ىظفأ زا ءزج ىضعب و دشاب ىظفل هدارفناب ىذعب كذآ ببسإ
 تسا اور دشاب فيدرو هبفاق رب لمتشم عارصم مام رك ا هج درادن رادعا رادقم فيدر

 2 ىلوا دوو للصو و ىور زا دعب هج يه هتفك زينو ء درادب رابشعا مه تلف ردو

 رد هتفك سق سهشو .٠ تسا فراعت٠ فالخ ناو دنرمش فيدر باسح زا ار هلمح

 تسا ثحب ىل# نباو « دشاب جات<# ودب ىنعهو نزو رد رعش هك دياببم فئادر فاارعأ

 دتفيت نكمتم شيوخ عضوم رد فيدر هلل نوج هكهتفك ثحبم رخآ رد دوخ هكاريز
 مدع ريدقت رب كدش مولعم سي تسا بسبع دوت جايتحا نادب ىنعم ىور زا ار رعد ىنعم

 كنا ركم تسا وا: لوأ لوق ىفانم نباو.دراد !ىبع هكن ١ شتباق تشا فيدر مخ جايتا
 را لمتد رك كنا, .تطيدر قلظم هن .ثسا بع ىا.ظدو بفيرعل هاوس ١



 فدرلا 0 عوكرلا 0 ةيصخلا عافترالا اهم ع

 نكرم .ارام ىلعالا كلفلا حطسس ىلا رظانلا رضن نم جراخ طخ فرط نيبو قفالا نيب
 قيقحلا عافترالا نم لقا نوكي ادبا ىئرملا عافترالاو . هنم برقا ال ٍبناج نم بكوكلا
 لاغ سقف اذه لغو نايوانش ا دئح .اههنافا .شأرلا تمس. ىلع نكوكلا ناكاذا الا
 حطس ىلع ةضورفم ةطقن دعب وه ةقيقملاب طاطحتالاو عافترالا نا لعا « ىئرملا طاطخمالا
 نيب ىل-سي عافترالا ةرئاد حاس ىف ميقتسم طخ وه دعبلا كلذو قفالا نع ىلعالا كلفلا

 كلت نم جرخم دوم وا . اهطيحم قفالا ةرئادب دوصقملا ناكنا قفالا طيحمو ةطقنلا كلت

 اما « اهطاطحاو ةظقنلا عافترا اذهو اهحطس'دوصقملا ناكنا قفالا حطس ىلع ةطقنلا
 لصاو امإ فوكلا نكست نم جراخ ميقتسم طخ وهف هطاطخاو تكوكلا ركن مم عافترا

 اوحاطصا موقلا نكل قفالا حطس ىلع دوم وا عافترالا ةرئاد حاسو قفالا طي# ىلا
 نكع الو ىلعالا كلفلا حاعس ىلع ةضورفملا ط وطخلا نه طاطخنالاو عافترالا ذخا ىلع

 .قفالاو ةطقنلا كلت نيب لصت سوق هحاس ىف نكن ملو هحطس ىلع ميقتسملا طا ضرف

 ةصالخ هلك اذه دعبلا ماقم ةعانصلا لها امهماقا كلذإف طاطحمالاو عافترالا سوق نم رصقا

 انو انا تيدي عرشو ةركذنلا ينرشك فالس ىف ئدنجرلا علا دبع. هيك ذ
 ] ٠ ه ىتمغملا

 ةناعلاىلا امهسيكن ه اهاتلكوا امهيدحا عفترب نا وه ءايطالا دنع ( ةيصخلا عافترا )
 درابلا جازملا ءاليتسا اهبيسو ريطقتلاو رسعلاب لوبلا جرو تاكرملا رثكا عنم و موق

 دنع نو, م اهسفن ىف ةيصخلا رغصتنو صقنت افيعض سبسا١ ناكناف «٠ اماع فعضلاو

 . قارملا ىلا ٍبيغتو عفترت ايوق ببسلا ناكناو . درابلا ءاَلا ىف صوغلاو ديدشلا فوذلا
 بيضقلا عفتري دق كلذكو ةنطابلا ءاضغالاو ءاشحالا نم ةرارح بستكيا اهلك كلذ نوكي

 ْ ' « ضاصضالا دودح ىف اذك ةروكاذم باساب قوف ىلا همامت .

 ىزجا ِدقف لملاك رخ ناف البلق ولو رهظلا ءانحنا اعرشو ءانحنالا ةغللا ىف ( عوكرلا )
 مادعنإ دوهش ىلا ةراشا ةيفوصلا دنعو « ةولصلا ةفص لصف ىف زومرلا عماج ىف اذك

 « ةولصلا ظفا ىف ”ىحب م ةينلالا تايلحتلا دوجو تحت ةينوكلا تادوجوملا

 ٠ 7 ءافلا لصف 1

 طلو رغز اجلا و نيفطنلا امنع ةلمهلا لادلا نوكتسو رسكلاب ( :بقدرلا)
 لبق نوكي نيلودم فرح قاوقلا لها دنعو . فاقلا ٍتاب نم نيسلأ لصف ىف سايقلا
 روم الو واولا ىلع ءابلاو ءاملا ىلع اولا لوخد فدرلا ىف زوو امهنب ثئث الو ىورلا
 " امزلال ةغلضلا لع ةريسكلاو  ةرسكلا لع ةحدضلا لود زوجي و امهلع:فلالا لوخد
 دقو فشلا ناونع ىف اذك- ذاش وهف هتلخد ناف امماع ةحتاف لخدت نا زو الو ناتخا



 بيب ْ 9-3 رالا

 رأتعاب دما كلا دلو 0 هنف 'سمالاو وكلا كس 0 لقو
 باح نه دوصقملاو « بطقلاك ىو ريغ ىرخا هطّشن ريثعت دقف الاو باغالا

 نع زارتبحا ريخالا ديقلاو ٠ قفالا بطق هيف سيل ىذلا بناحلا وههنم برقا ال

 اذا هنم برقا ال بناج نه قفالاو بكوكلا نيب عاضترالا ةرئاد نم سوق هناف طاطخالا
 ىهف قرمشلا قفالا بناح نم تناك نا ةروكذملا سوقلا مث . قفالا تحن بكوكلا ناك

 سايقلا اذه ىلعو ٠ ىنرغلا هعافترا ىهف ىبرغلا قفالا بناج نم تناك ناو قرشلا هعافترا

 تحت قفالاو بكوكلا نيب عافترالا ةرئاد نم سوقلا نا ىند ىنرغااو قرشلا طاطخمنالا
 ه ىبرغلا طاط#الا وه برغلا باح نمو ىقرمشلا طاطخنالا وه قرشلا باح نم ضرالا

 اذهو اطاطختا ذئنيح ىبرغلا ىحسيو عافترالا مءاب صخب دق .قرشلا عافتوالا نا مث
 بحاصص لآق اذه ىلا رظنلابو ٠ نفلا اذه ع ه ريثكىف روك ذم رخآ حالطضصا
 نم ضرالا قوف ىذلا يكوكلاو قفالا نيب عاشترالا ةرئاد نه ةعقاولا سوقلاو فقاوملا
 ففيرشلا ققحلا ةئطخت هيلع درب الف هطاطخلا برغملا بناج نمو هعافترا قرشملا ٍبناج

 مام ىمست سأرلا تمس نيبو بكوكلا نيب عافترالا ةرئاد نم سوقلا مث ه هحرش ىف
 كلتف قفالا قوف بكوكلاو راهنلا فصن ىلع عافترالا ةرئاد تقباطنا ناف بكوكلا عافترا
 ناف ٠ بكوكلا عافترا ةياغ ىه بكوكلاو قفالا نيب عافترالا ةرئاد نم ةروصحلا سوقلا
 هب رمي مل ناو » عافترا ماع كانه سيلو رودلا علد ىف هعافتراف نإرا تميسل بكوكلا ن

 سوق هناف طاطختنالا مامن سايقلا اذه ىلعو عاشر ماه هل ناكو عدرلا نم لقا هعافترا ناك

 بكوكلاو راهنلا فصن ىلع هعافترا ةرئاد تقبطنا ناف مدّقلا تمس نيبو فدكلا نيب. ام

 «تف عام رخآ ىلا هطاطختا هناف يكوكلا نيبو قفالا نيب اهنم سوقلا كلتف قفالا تحن
 ةياغ كانهف راهنلا فصن مئابي نا ىلا اًئيشف ايش هعافترا ديازتي قفالا نم علط اذا بكوكلاف

 قفالا نع طع بر اذاو هءورغ ىلا هعاشارا صقانت اهنه طحنا اذاو قفالا نع هعاشترا .

 هنا مث هنع هطاطحمتا ةياق كانهف ضرالا تحت راها فصن علبب نا ىلا هطاطحتا اديازتم
 سهاظلا مث « « ايناث قرمشلا ةهج نم قفالا غا اس نا ىلا هطاطخما اضقانتم هنم نراقتلا ىف 0

 نيعست نم لقا سوق عافترالا مام ناب 7 وحرص مال قيقا قفالا قفالاب دوصقملا نا

 ن٠ رثكأ عافترالا ماك نوكي نا مزل ىناثلا ىنعملاب ىسملا قفالا ربتعملا ناك ولف امثاد ةجرد
 اذا هنا ىنخ ال نكل قيقحلا قفالا تحنو قفالا كلت قوف بكوكلا ىأر اذا امف نيعست

 . دعتسم هيلغ ظاطحالا قالطاف' ىسملا قفالا قوفو قيقحلا قفالا تحن بكو وكلا ىأل
 ةماعلا دنعو قيقا قفالا قوذ نوكي نا عافترالا ىف ريتعملا ةئيهلا لها دنع نا قيقحتااو

 الف قفالا ىلع بكوكلا ناك اذا هنا اضيا لعاو . ىناثلا ىنملاب ىسلا قفالا قوف نوك نأ
 عافترالا ةرئاد نه سوق وهو ىنثرملا عافترالاب ىمسي ام امهيناثو ٠ طاطحتا الو هل عافتدا



 عافترالا البوب

 بيرغ حرش وا ةغا نايدب قلعت هل الو هيف داّتجالل لاسجم الام ليئاربسا ىئتب بتك نع
 لاي الام ىناحصلا لعفي نا امكح لعفلا نم عوفرملا لاثمو . تابيغملا نع رابخالاك

 لاثمو ٠ نال اني_سحن ملسو هيلع هللا ىلص ىبألا نع هدنع كلذ نا لزنيف هيف داهتجالل

 ملسو هيلع هللا ىلص هنامز ىف نولعشب اوناك منا ىناحصلا ربخي نا امكح ريرقتلا نم عوفرملا

 ن٠ ةبخنلا بحاص اهكرت اذلو لعف وا لوب الا ةقيقح اهلع علطي الف ةمهلا اماو ٠ اذك

 هلعف وا لوسرلا لوق نع ىناحصلا هيف ربخا ام عوفرملا بطلا لاقو ٠ عوفرملا فيرعت

 لوقلا وه روهشملا نكل سو هيلع هللا ىلص ئنلا ىلا هذعب نمو ىعباتلا هفيضي ام جرخاف

 تفرع امل ةءهاا ديق لدب ريرقتلا ديق ركذ هنا الا ةخلا يحاص هراتخا .ىذلا لوالا
 فيضا ثيدح عوفرملا ةصالخلا ةدالخ ىفو . هحرشو ةبخنلا حرش نم دافتسي اذكه

 لصتملاو عوفرملا نيف لاق مث اعطقنم وا الصم ناك ءاوس ةعاخ سو هلع هللا ىلص ىنلا ىلا

 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ريغ ىلا هدانسا ىهتنا ايف هنودب لصتملا دوجوا هجو نم مومح

 قحتلي 6 ةدئاف ) ىهدنا لصتملل فدارق روهشملا ىلع اماو لصتملا ريغ ىف هنودب عوفرملاو

 هيلع هللا ىلص هيلا ةيسنلاب ة<رضلا م غيصلا عضوم ىف ةيانكلا ةغيصب درو ام امكح ىلوش
 نورصتقي دقو هب غابب وا هيمن وا هيوري وا ثيدحلا عفرب ىناحصلا نع ىيباتلا لوقك ملسو

 نع ريسالا نا لوقك ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا هب نوديريو لئاقلا فذح عم لوقلا ىلع

 « ةرصيلا لهاب صاخ حالطصا هنا ليقو ٠ ثيدحلا اموق نولتاقي الئاق لاق ةري ىه ىلا

 ٠ عوفرم كلذ نا ىلع ركالاف اذك ةنسلا نم ىناحصلا لوق مفرال ةلمتحلا غيصلا نمو
 هك اعاسالا اهفضي مل ام كلذكف ىناحصلا ريغ اهلاقءاذاو هيف قافنالا ربلا دبع لّقنو

 غيصلا نم اذهف اذك نع انيهنو اذكب انما ىباحصلا لوق فالخلا اذه ىلعو « نيرمعلا
 نا كلذ نمو ٠ عفرلا مكح هلف اذك لعفن انك هلوق اضيا كلذ نمو . اضيا عفرلل ةلمتحلا

 حرشىف اذك ةيصعم وا هلو سرا وا هلل ةعاط هناب لاعفالا ند لعف ىلع ىناحصلا مكحب
 ه ةخنلا

م دومع ىلع قلطي نيسدنهملا دنع ( عافترالا )
 ًَُ ىلع وا قفالا حاس ىلع ”ىثلا سأر ن

 لكشلا عافترا لبق اذلو حطسلا كلذ ىلع فل ةدعاق ةركيذا طرش قفالل داوم حطس

 كلذ ةدعاق ىلع امدجم وا لكشلا كلذ ناك احاعسم ل ثلا ىلعا نم عراخلا دومعلا وه

 ةصالخ حرش ىف اذك ”ىم اك ازاجم عافترالا ىلع قلطي دق رجحلا طقسمو ء لكشلا

 سوق وهو ايقيقح اءافترا ىمسي ام اهدحا , نيينعم ىلع قلطي ةئهلا لها دنعو . باسحلا
 ناك اذا هنم برقا ال بناج نم قفالا نيبو بكوكلا نيب: ةروصحم عابفترالا ةرئاد ند
 دوصقللاو ء اها ركب قفالا ى اش 0 ةميظعةرت ادعافترالا ةرئادو « قفالا قوذ يكوكلا

 « ىلعالا كلفلا حطس ىلا كوكل زكر ارام ملاعلا زكسم نم ”جرخ طخ سأر بكوكلاب



 نيبو ظ ظ ظ عفرلا ٠ عاضرلا

 عم عصر و «ون ىازفا جوز رادبد دش قاشع اا ١ ون ىاذأ مزب زانشر لش قافآ

 اذكو # ىرازا ون را مرا زاين ند « ىغرازا ؤن را مرازاين نه نعاسش » هلاثم سيندحتلا

 ون زا زيح هره ىثك و زا نوح تيكا ون زا نيج هرش ىتثك ورا نوح 7 عئانصلا عمج ىف

 م ..ه

 8# ة

 . عيسي مميك مضرب عظو ندوه ةمحسلا هاجلاو اهحيفو ارا 800
 عرضلا نم نيالا برش ةغل وهو ابريخ برضإ برضك اعضر عضري عضر دجنلا لهالو

 ظلت وا صلاخ نلل ا.كح وا ةقيقح لفطلا برش ةعيرشو ٠ سلاقملا ىف م ىدثلا وا

 اهدنعو فصنو نالوح حرر ةف.ح ىلا دنع تقولا كلذو صوصخم تقو ىف ةيمدا نم ايلاف
 « رردلاو زومرلا عماج ىف اذكه صوصخلا تقولا دعب عاضرالا حابب الو طقف نالوح

 افرح وا ناك ةكرخن بارعالا نم عونل مسا ةاحنلا دنع ءافلا نوكسو حتفلاب ) عفرلا )
 اجاخص روسكلا لعج نع ةرابع نييساحلا دنعو . اعوف م ىعس عفرلا ىلع للعتشا امو
 اعبر رمثشثع ةسمخ عوفرف جرخلا ىلع رسكلا ددع ةمسق كلذو اعوفرص ىعسي لصاخلاو

 لكل ربتعي هيلع داز وا ناتس ىلا تاحردلا ددع غلب اذا نومحاملا لاقو عابرا ةئاثو ةثلث

 ددع غأب ناو «. ةحردلا مر نمي ىلع هقر تكي لسع عوفرملا هل لاش و دحاو نيتنس

 نيتيم عوفرملا هل لاّشو دحاو نيّتبس لكل ربتعي هيلع داز وا نيتدس ىلا ةرمم ع وفرملا

 نيتس ىلا نيتسم عوفرملا ددع غاب ناو ه ةرم عوفرملا ممر نامي ىلع بتكي هقرو ىلاثمو
 اذه ىلعو اليم و تاع ثيل عوفرملا هل لا هاو دحاو نيث_س لكل ريتعل هلع داز وا

 نيثدحلا دنع عفرلاو « باسحلا ةلاسر ىف ىحشولا لضافلا ر ا غاب ام اغلاب سايقلا

 ءاو- امكح وا احيرصت ةمه وا العف وا الوق سو هيلع هللا 1 :ا 7 ثيدحا ةفاضا

 هللا لص هيلا فيضا ثيدح عوفرملاف اهدعب نم وا ىباتلا وا قاحصاا ةفاضا تما
 وا العف وا الوق ةبخنلا بحاص لاقو «رووشملا وهو ةمه وا العف وا الوق ممسو هيلعأ
 ا هللا لواشو تءمَش ىناحضلا لوَش نا احرص لولا نم عوفر 1١ كلش اريرشت

 هللا لوسر لاق: هريغ وا ىناحضا لود وا اذكب ىتدح وا اذك لو ملسو هيلع هللا
 وكو اذك لاق هنا جيس هلع هللا ىلص هللا لَّوَدَسَو نع وا ذك هيلع هللا ىلسص

 هللا كضا ئ ولا كنك ىناحضلا لوش نا ا ردت .لعفاا نم عوفر لأ لادتمو ءهكللذ

 اذك لعف سو هيلع هللا ىلحص ىنلا ناك هريغوا وه لو وا اذك لمذ مدسو هسيلع
 ىلا ةرمضحم تلغي قاحصلا لوش نا احرص ريرقتاا نه عوفرملا لاثمو , كلذ وحنو

 اذكلسو هيلع هللا ىلك ةثرمضحم نالف لعف ةزيغ وا ود لوشب وا اذك لو هباع هللا ىلد
 ذخأي م ىذلا ىباحصلا لودي ام امكح لوقلا نم عوفرملا لاثمو ٠ كلذا هذاكنا رك ذيرألو



 عيصرلا * عدارلا امم

 امغونزا تلود ةرغ ىو « اببز ونا رب كلم تعلخ ىا

 اديش ون' لئاهثو. لكش رب .. تلود سورعون هدما ىا

 ادبوه تكايات ىور زا ٠ ىراب رهش هوكش راونا

 ارقد نوكلم ؛نسلطلا نيا و ماوكون.تمشح ثماقارت
 ارضخ قاور مهن فقس زا « . تلدعتسيص ىادصتشذكب

 ٠ ىناتسأ خارجا ونا رصق رد ٠

 ٠ ىنابساب ون ردب . ناويك

 . تراك جيه دابم شيع زج ه تراي داب ىادخل داب ان

 ترانا رو ةداسمن مانآ « دبا لد رد: ىزوزرأ ه

 تراسي رد ميدن دِبأت ٠ تنيع رد قيفر قيفوت
 كراك ناك: تينا هذات ترود رود تسابب خرجات

 تراكماك تخت ةباس رد « ناقلخ دنظفاح وج هد 0

 « دان نيدو كلم طفح همه تراك

 ه داب نينجمم هشيمح داي ان ه

 نا هديل هناش نه ىذلا ءاودلا وهو بذاملا دض ءابطالا دنع ةلءهملا لادلاب ( عذازلا )
 هيلا لئاسلا دمحم و ةثداحلا هترارح رثكبو هماسم قيضي و هفثكف ادرب وضعلا ف ثدحم
 ماوقلا ظبلغ ناكاذا اصوصخو هلوبق نع وضعلا عنمي و ّوضعلا ىلا ناايشنلا 6 غم
 . ىئارسقالاو ىهاوملا رح ىف نك نهدك

 عيدبلا لها دنعو ه» ىزي> رد تسا ديراورمو هك ناين تمل ند ( عيصرتلا )

 كل نا ىلاعت ةلوقك كيف ردق ىف هعم م ع ىببلا نارتقا وهو ةشاطملا عاونا نم

 هنابو ىرعلا عم عوجلاب ءاج ه ىعضت الو اهف أدمظت ال .كناو ىرعت الو ايهف عوج ال نا

 ىرعلاو عوجلا نال ىرعلا عم نوكي نا هبابو أمضا| عم ىعضلابو ًامظلا عم رك نأ

 ًامظلاو سايللا نم ىهاظاا ولخ ىرعءلاو ماءاطلا نم نطانلا ولخ عوجلاذ وخلا ىف اكرتشا

 يهاظلا قارتحا ىحضلاو شطعلا نم نطاللا قارتحا أمظلاف قارتحالا ىف اكرتشا ىجضلاو

 اعصرم ىمسيو عجسلا نه مق ىلع مهدنع اضيا قاطيو ه ناقتالا ى اذك سمشلا رح نم
 ل ةلباقم ظافاالا نم ىلوالا ةإصافلا ىف ام نوكيو ةيفدو انزو ناتلصافلا قفّس نا وهو

 ىلاعت هلوقكو . ميجج ىنل راجفلا ناو مبعن ىنا راربالا نا ىلامآ هلوق وحن كلذك ةيناثلا ىف

 عرشو هظفل يهاوظب عاحسالا عبطي وهف مهاوق وحنو همهباسح انيلع نا مث مهمايا انيلا نا
 شيارآ ٠ رعش ٠ ىمراف رد ركيد لاثم . عحسلا ظفل ىف 'ىجيو ٠ هظعو رجاوزب عامسالا



 "ا عيجرتلا

 مريك شيب ريصو ميشنب .٠ ىدعس و>ح كت ا رس مزاد
 مريسا مع دنب هباونت نا رود ٠ راكمتس ةنامز درك نوح

 ه مباتن حر ربص ز كاد نإ 6

 5 ماي لد مارم 00 *

 جواس ناملس هجاوخ ىفاوق رد دنشاب قفاوم دن تايبا هك لوا مسق زا دنب بيكرت لاثم
 . ةلكا

3 00 

 وتب ور ىافلصملا نه..ما دديادت ةنغل -. وتب ور ىاسقل كيك نا لا هنا

 وتيور ىاقب داب وا دنامت نكو دنام . دنا ونا خربوك رظن رد تسا لك كرب

 وتب ور ىاهب مين ما هداه ناهج ود نه ٠ نمو دنرخىمه قاخ ارنا ناهج ودرد
 وس ور ىافج تسن نم مشح اق لد تفر هديد ىب رد نم مشج هديدوتب ور

 وسور ىايحز لك مديمد تعا قاع اود 07*22 هاشداب فك زا ربا ىور عسرب نوح

 ه دنا ىعورد هش ود نه وا بنحب محو 1

 ٠ نيتسارل ىادك وذ نه قترد' .نعمو متاح ,

 ىْؤَنوِج ىاش داب دوش انفرا نم وج دص « ىؤتنوج ىارب هتشكموشركأ دوش هخ هو

 ىدك رب دسرت ناكى تود تسه وت روج ٠  5ىؤتنوج ىافج ور وج ىهكدسر نه وحن

 يؤتنوج ىاذك تسوك ىص دنك ىهشداب .ء دود ىب ادكو هاش قشاف ىتوا
  0دربنا ردق ن 4 ناس و قش ٠ ىؤتتوح ىازس تف نشنماد 6 ساي ناز

 يؤتنوج ىاوه فال دنز ىو هاش ٌةدْس « دوب وا هك ن ارب هصاخ اورافج دوم دوخ

 ء تنطلس ىوج بل رب وا ىورا 5 تت

 « نيتسار قايفو وشن ار هاحو لالخ قرم «

 دون يبلطم مادك يهو كيتلاب 0 دن تاسبا هلادس كو مود مسق لاثم

 ههدومرف ظفاح هجاو> ترضح

 ىفاشداي غاب ةحنغ ىو ه ئببلا "تقشر ةبانم قا

 هام وث ار لالح جرب مه . ىرهموت ار لامح خرج مه

 ىهاوك دهديم اونا نيكمت ه فلكت ىناون تنطلس زب
 ىهاون و صاوأ رو_كثنم قود رك هداك ردي ون مان رب

 ىهام انها ذاق .٠ 00 0 3 نيش ونا مان

 تكرار انهفطل 4 5و :

 *«ادرادن فدص رد ون'وح ىرد +

 ني



 عيجزلا 1

 تايسا رامشب ماسقا تايبا هك تسطرشو . دنك مسقنم مق دنجم ار رعش ىعاش هكتسنا
 نيا تا:تسب تفه نأ ركاو دياب تب جب زبن نبا دوب تن جن نا ركأ دوب لوا مق

 قفاو٠ ىمسق يه تاساو تسا هدزاب ان تفاطلو تسسن اور نإ زا كو دياش تب تفه زين

 دشاب ركيد مس ٌةيفاق فلاخم مق يه ةيفاق هكلب هيفاق رد هن نزو رد دشاب لوا مسق تايسا

 دروايب ركيد فيدر اي هيفاقب ىنجا ىتب مسقره مامت دعبو دوب هدح ىلع علطم ار مادك هو

 نامه هدقع نا ركأ نسب دنمان هدقع ار. تدب نيآو درواس تسا هدوم مازتاا هكأر نامه امو

 دنب بيكر دنشاب فلتخم تايبا ركاو دنمان دنب عيجرت ارئآ دوش رركم هنيعب تيب كي
 كيارب يكد تسا هدح ىلع مادك نه دشن ىاهتنب كنا اي ٠ تسا مسق ود ناو دوك

 تايبا هكن ١ ان ء درك مسقكي دنتك عمج ار هناكي هناك, تايبا نآ ركا هكنانج دنشاب هيفاق
 دشاب طبتم هدقع هك دباب ماسقا همه ردو ىركيد فلاخم دشاب صاخ ةيفاق رب مادك نه دنب

 لاث. ٠ عئاتصلا عمجو عئانصلا عماج ىفام ةصالخ هلك اذه دوخ لبق اب ىنعم بسحب

 ٠ هريس سدق ىزاريش ظفاح هجاوخ ترضح زا دنب عيجرت

 ل

 ىراب دهعو افو دوب نبا .٠ ىرادتشسود داس هداد ىا

 ىرايس مع مادي دج اأو مدنم دردو شير لد رخآ

 ىرارق ىو ىكتفيش زج ه٠ مديدن ىلصاح ون فلززا
 ىراوخو افج ىنك دنج ان' + نافيعض رب زينغ ناج ىا
 ىرا تمحر هئتسخ قشاعرب ه ىزور هكذا ديما تس نوح

 ٠ ماتن حر ريض ز 16 7

 ظ ٠ ماس لد مام 4 دكا

 هناقشاع ماح هس ود هدرد مه هناش ىع نازا قانس ئا

 هنابعم عك ا وننم نبيكم نأ ! د تساققاب لقع ز نم رس رد ان

 هنابز دين نحت تاتسا رد * لد را كلم نحل جيد

 هلامز مث ىروخ دنج ان .. : ىداشب اظفاح ون شون ىع

 ههارك ار قارف ىازد ه اذيب هوك جيم تسنن نوج

 ء مات خر ريض ز 86 نأ

 ٠ ماي لد مآ سم 5 ا

 مريكن رب ون م ز لد نه .. مريم ركأ قشع ىتحس رد

 مريت هب دنز ىمح هزم زا ٠ شناوربا ناك هتسويب
 مدد هرج كنار كح(. شوش تعلو لقب ناوتت



 اخو عيجزرلا 5 ةعج ارملا 5 عجارلا

 ىف كواسلا ظفل ىف هنايب 'ىجع كواسلا لها دنعو تفرع ام نيمجنملا دنع (. عجارلا )
 « نيسلا باب نم فاكلا لصف

 ةعجارملا نم ماكتملا نكمتب نا ىهعبصالا ىنانبا لاقام ىلع عيدبلا لهادنع ( ةعجارملا )
 هلوق هنمو + ظافلا بذعاو كيس لدعاو ةرابع ز>واب هل رواجم نيبو هيب جزم لوقلا ىف

 هذهتءعمج ,نيملاظلا ىدهع لاني ال لاق ىّئرذ ندو لاق اماما سانلل كلعاج ىلا لاق ىلاعت
 صالاو راختسالاو ريخلا ن. مالكلا ىناعم امف تاعجارم ثاث.ةبا ضعب ىهو ةعطقلا

 نا اذه نم نسحا تلق ناقتالا بحاص لاق ٠ موهفملابو قوطنملاب ديعولاو دعولاو ىهناو ٠
 دعولاو ةراذنلاو ةراشبلاو فديلاو دك أتلاو ىنالاو تايثالاو بلطلاو ربا تعم لاش

 هكت نان آو دنيوك زن باوجو لاؤس ار ةعجارم ديوك عئانضلا عمم ردو ٠ ديعولاو
 ىعارصم ردو درواس لاؤس ىعارضم رد ابو درواس لاؤسو باوج عارصم ىه رد رع

 ىرذف هدوش عقاو عارصم نه رددجلا لائم تاوح ىتب ردو لاؤس ىتس رد انو باوح

 هلرث حرفك ٠ مدح منك ريس رذكب نم'ىوبس ناناح تفك ه لرض ٠ مانا لواط

 ربإ كاخ ء مش مفك رذكهر كام نز ىنأ تفك « مث مفك ركن ام ردو نك ناج

 , منجم متفك ربخ نبا وك ار شيوخ مسج تف> ٠ تست فطا مفك هدرب خر زا مراديم
 . مثحم متفك ركد اج نازا ريغ مهاوخ تفك. لدب متفك دوب قئال اك نف نان تقلل
 ظفاح هحاوخب تريضح“ دشاب ركيد ىعءارصم رد 0 عارم رد لاوس هنا لال

 «درك ناون هج افك ء دوب نا هن ربدت ىدرك اطخ هك هك تفك ٠ لزغ . دومرف نيدلا سمش :

 نيبج حول رب هك دوب نا همه افك ء لنديشإلا ول اند طخ ىسب هك مفك » دوب نينج ريدشت

 0 نيس زاب حدق رد افش هكاتفك ٠ شب نيزا ىدروخ برط ماج ىس هكم تفك ٠ دوب

 هك متفك ء دوب نيرق شيوخ دب تخم ايم هكاتذك ء زور نيدب دنكفا تدب نيرق هكمتفك

 ىنب رد ن1 لانمو دوو ناسا ايس قر اسي 20300 طظفاح ْر

 دوت داشرا هرسس سدق ظفاح هجاوخ ترضح هحنانح باوج ركبد تين ردو لاو ات

 هتسخ ارام تخابس ىهاوخ هن رو ٠ شويم نوكلك ضراع نأ نم هام متفك زاب « لزغ
 هتسخ دشن .ك.دون نود . دبا تري ماقم رد ناياتبشأ فاح ثنتك ء سر 0
 ركش كس .٠ ركأ دشاب هج ور هاه نا نتمتنك اي الب وم رق نينو هس ن4
 ارءام حرا وت سؤ هك . دنيتي اراد لقفاح لك تفك ودي « ناسا ا

 ء دالاس

 امهم اظفاح ناد سمع نيتداهشلا ند الك نذؤملا يآ نا وه ءاهقفلا دنع 0 عيجرللا )

 ءارعش دز عيجرتو « ناذالا باب ىف دنا ق 135 هبوط انا اعفار نيتيمو هنوص



 ع وجرلا ٠ ةعجرلا ا

 نومرغلا فرعي .تسا عقاو نأ رق رد هحنانج نديشك ظفا ةئيرشب ازاجم تسا ىناشس ىو٠
 . مادقالاو ىصاونلاب ذخؤيف مهامسب

 نع ةرابع اعرمشو ٠ ةداعالا ةغللا ىف حصفا ءارلا حتفو مهلا نوكجو 2 ةعجرلا )

 - هذا اهدعب ال ةذعلا ىف دقع ديد الاب تناك 5 حاكناا ىلا امداعاو ة>وزلا جوزلا در

 ىت> *ىظولا دعب نوك ىذلا قالطلا ةدع دوصقملاو . امماضقعنا دعب كلم الو كلملا ةمادتسا
 هو ٠ ىدنجريلا ىف اذك اماع هل ةعجر الف اهقلط مث اهأطي مل هنا رقاو ة>وكتملاب الخ ول

 اهملعيو نيدهاش اهتعجر ىلع دهشيو لوقلاب اهعجارب نا ىنسلاف ىعدب و ىنس نيبرض ىلع

 ىلع دهشإ مو قارما تيكا زا” كتشاز اهيل لوه نأ وح لوقلا اهمحار اذاق كلذ

 ىبكسملاىفو ٠ تاكربلا عم ىف اذنك ةنسلا فلا ىعدب وهف كلذب اهملعي ملو دمشا وا كلذ

 ىه ىفاشلا دنعو ء ةدعلا ىف مئاقلا حاكنلا ةمادتسا ىه انباحصا دنع ةعجرلا زاكلا حرش

 بك اوكلا ةكرح ريغ ةكرح نع ةرانع ةّنهلا لهاو نيمجتملا دنعو . ”ئطولا ةحاذسا
 حش يركلا كالذو اضنا انيكعو اعوجر ئم_دستو جوربلا ىلاوت فالخ ىلا ةريحتملا

 لالملاو لاك لاو لايولا عوجر نع ةرابع ةوعدلا لها دنعو « صخلملا ح رش ىف 6 اننعار

 لاوقالا نم فيخس لوق ماكس وا لاعفالا نم حبق لعف رودصب لامحالا يحاض ىلع
 دهام ر قو سمشب بوسنم لامحا رد تع>رو تسا تّزاجاو لمع طئازمش كزن نأ بسو

 وااو شارفأ مفد لع افسا!سملطب تايوسمزاؤ_ دانعاب ى تمحو اوبرقو نيمش هج
 كليف ؟لازاو نافا رو تكونو ناك عفا لك كيسا رق تاوسنم زاو نآدتنامو

 لامعا نيتحتابرد سب نا دننامو ئثاو» جاتن ندحو تفء ندش ىزورو هديقع حالصو

 ضع ىف اذكه دش ناوتيم تءعجر لك اوك هش بوسنم لامجاردو دوش ا تعجحر

 هاناسرلا

 ىلا دوعلا وه عيدبلا لها دنعو ٠ تفرع اك ةعجرلا وه ةئيهلا لها دنع ( عوجرلا )
 ريهز لوقك ةيونعملا تانسحملا نم وهو ةتكنل هلاطباو هضقنب ىا ضقنلاب قباسلا مالكلا

 قباسلا مالكلا لد ٠ ميدلاو حاورالا اهريغو ىلب ء مدقلا اهفعي مل ىتلا رايدلاب فق ه رعش
 حابرلا اهريغ دق هناب هضنو هيلا داع مث اهريغي مل ىا رايدلا فعي مل نامزلا لواطت نا ىلع

 مث ققحت مل امي الوا ربخا هنأك ىتح ةريلاو نزحلاو ةب اكلا راهظا ىه ةتكنل راطمالاو
 حاورالا اهريغو مدقلا اهافع ىلب الئاق همالك كرادتف ةقافالا ضعب قافاو هلَقع هيلا عجر

 ام ىلع ىسرافلا ىف هلاثمو . لوطملا ىف اًذك هلهال لب ىهدلا اذ_هل فاف هلّمو ٠ مدلاو
 وذ دون اع ىوح لدا ص مفك اطخ ه درع اًنخا ريصاب 6ب 1 تفر ملد ٠ عئانصلا عم ىف

 + وح هل يق هكمفك طلغ ٠ راديب هن هتفخ ىف خوش مثج



 هاك عسرتلا

 لاكشأالا ةعبرالا هذه ادع ال لاق دقو . سيسأتلا لاكشا حرش ىف عقو اذه ىلعو

 قلطي دقو ٠ افرحم نييزاوتم ةعبرالا هعالضا نم ناعالض ناك نا تاعبرملا نم ةعبرالا

 ارذج ىمس هسفن ىف برضإ ددع لك اولاق مهنا هسفن ىف ذدعلا برض نه لصاخلا ىلع 'ء

 اعيرصو اروذحم ىمسي ليصاحلاو ةلباقملاو ربجلا ىف اًبيشو ةحاس.لا ىف اعلضو تاساحلا ىف

 ىلع قلطي ريسكتلا لها دنع عبرملاو . برضاا لامعا نم لمع ىلع قلطي دقو ء الامو

 قفو لك ىلعو ءاضيا ايعاير اقفو ىحسيو اراغص امإىم رشع ةتس ىلع المتشم نوكي قفو
 ديزا ىلع وا اراغم اعبسم رشع ةتس ىلع المتشم ناك ءاوس عالضا ةعبرا ىلع لمتشم هنال

 ةسمح وا ةعبرا عبيم كاذو ةثلث ىف ةثلث عبرم اذه نولوش اذهلو امنه صقنا ىلع وا اهنه
 ناكرا راه> ورد هل دوك اريرحم ضوىع لها دز' عل مو « كلذ ريغ ىلا هديل

 2 لصف رد هحانح طمسم زا تسمسق ءارعش دز' عل صو «٠ قبس دقو م هن هدابز هن دئشاب

 ىثور هل عارصم راسهج اب تدب راهج زا تسترابع زينو دما دهاوخ نيس باب زا ءاط

 ه هلاثم لوط زا مهو دناوخ ناوت ضرع زا مه هك دنشاب

 0 هل

 ريلد دراد“ | ةسلسدس هيلاغزا مرام ماد ند ريلد نأ تقرفزا

 روج | نشور | ضراعرب هسسدص| |مرادببو | مدرداب |شقشعزكا ربلد نأ

 ركشوجبلا يبنمس | نشود | دراد | | مدا ىو |سنوموأ مدددإب .| متاد نه

 روج لد اركشوجبلا رقوج | ريلد | |مراوخمتو | مرايبو | مرادسو | مرامي

 ركا كنان بنسب وس ىلزغ هك تسل | ءارعش دز لزغلا تايعابر ٠ مئاصلا عا ا
 لوا عارصم زاو دئتك فذح ىذعب هس اب فيدر ود زاو دنتك فذح لزغ فيدر

 ىنك هناوند نيكمت لد دنج ان ء رعش ٠ هلاثم دزيخ اهعابر دننك فذح فوذحم قبآطم
 نم وُ هدرا وداح بل نوفا ز ء مد ىه ىك هناوند ار نكس نه منا مد ّظ

 وا تسب ود رب تسا ليوط لزغ ناو ءمد نه ىك هناوبد أر نكي لاح سب ٠ ارام

 عارصم زا ارام طفا وا قباطمو دلل لوك ار مد ىه ظفل كا دش .هدوع راضتخا

 نابزب ]١[ نزوس نزو رب نموشو « عئانصلا عمج ىف اذك دنامىعابر قايدننك رود زين مويس
 اخرد دوصقمو ٠ ناهربلا ىف اذك دنناوخ هيصان ىبرعبو دشاب ىناشدب ىنعمب دنزاب و دن

 تسزئاحو رد مبه رسسك هك دناهد رك ناي تغل ردزبنو ميه حتفو واونوكسو نيش مضإ ىنعي ]١[

 ( هححصمل )
 (9 © فاشك» ( يناث )



 عسرتلا "4

 هكىتب ود زا تسا ترامع ءارعش دزن ىعابرو . ةيضقلا وهو فوصوملا ةقفاوا ثدنأتلاو
 تسين طرش هيفاق ار وا مويس عارصمو؛تسنادب صتخم هكىزو و هيفاق رد دنشاب قفت»

 ممن غاد مه . رعش ه هلاثم دنمان زيت هنارتو ىعارصم راه>و ىتب ودو ىصخ ار ىعابرو

 رد دوخ لد تف . نعمتك قرالا تاكو لكز غراف ٠ شمنك نوخ محو لد رب

 مث عارص» ود نارد هك ركبد لاثم + نس نو جديع و منك نوتفم ٠ منز تيسود

 ه ىلد و>م اع و ىراهم . هلمح ان : ىد وج ناش رحب ىرامخ ام اب ه رعش ٠ تسا هيفاق زبن

 مع ىف انك اي نا يس نو زا « روم ىب تيفي ق0 نإ اهييسنم, تخيل

 أ نسم نحل تسدن طرش مويس عارصم رد هيئاق ؛ «تفك عئانصلا عماج ردو عئانصلا

 ديرواين ىلثم ىبو هتكن ىبو هفيطل ىب ار دوصقم مود تدب رد هك تلا رب وا عضو لصاو

 جزره نزو رب عارصم راهح سه هك هت شك مولعم نرخات»و نيمدق“٠ زا ءارقتسا مكحن و

 . هن ركبد نازوا رب و دشاب مرخا جزه اب برخا

 قلطي نيمحاملا دنعو ء اريزيج ندرك ةشوك راهخ ”ةء ل.عفتلا نزو نع عيبرتلا )

 ىييبطلا عي رثلاو . نونلا باب نم ءارلا لصف ىف ”ىجي و رظنلا ماسقا نم مدق ىلع

 نوك ىلع قلطي نيسدنهملا دنعو ء واولا باب نم ماللا لصف ىف لاصتالا ظفل ىف 'ىج
 ىحسي لكشلا كلذو اياوزلا ةمئاقلا ةميقتسملا عدرالا عالضالا ىواستم احطسم لكشلا

 نه هنودح مهوتب عطب لكش هنان اضيا علرملا فرىعو ه ةددشملا ةدحوملا حش هد أد ع

 وهو |__] اذكه رخآ آلا هفرط ىلع موق نا ىلا هيواسي طخ فرط ىلع منا طخ مهوت

 رير# ةيشاح ىفو ء اضيا لبطتسملا ىلع عدرملا قلطي دقو « ]١[ عالضا ةعلرا ىذ نه مدق

 هسفنىف ددعلا كلذ برض نم لصاحلا هب دارب و ددعلا عدم ىلع قاطي عبرملا سديلقا .

 ىذلا حطسلا هب داري و كارت شالاب طخلا عديم ىلع قلطيو هسنج نم لصاحلا نوكيو
 طخلا ىلع عبرملا قلظي الو طخلا ال حاطسلا وه طخلا عيبرت نم لصاحلاف هعلض طخلا كلذ
 اه ىذلا حطسلا هب داري طخ ىف طلا عدم لبق اذاو هسفن ىف طا برض نم لصاحلا

 وه قيقحلاف اقاطم عبرمو ةقرقحلا ىلع عبرم نيمسق ىلع حوادسلا اضيا اهو ه هاعلض

 اذا عدزا ةعمسلا حطس لثم رخ الا ىف اهد>١ برمغت نابواستم ناطخ هب طدح ىذلا

 ةعبس وحن امهعوم ناطخ هيفرطب طيح حاس ليقو ٠ عرذا ةثلث امم لك ناطخ هب طاحا

 ءازحا ةسمح وحن امهعومج نارخا ا نرخ : آلا هيقرطي طبخ مْ ةضورفم ءازد>ا

 هب طاحا اذا ةتس وحن نافاتخم ناطخ هب طك ىذلا وه قلطملا عب رملاو | | اذكه

 2 اضيبا عالضا ةعنرا ىذ ىلع عنرملا قاطي دقو , ىهتلا نانثا رخ لاو ةثث اهدخا ناطخ

 ىواستم عالضا ةعبرا وذ هنأ نم ىسوطلا رير نم مهف ام عبرملا فيرعت ىف نسح الاو [1]

 ( هححضمل) اناوزلا مئاق عالضالا



 كا ةيعابرلا 0 ة.سانتملا 13 فرحالاةميزالا # ا 0 كومملا علا نوكسملا عيرلا ٠

 . ءاملا اب نم ميلا لصف ىف يملا ظفل ىف عئبرلا ناب قبس دقو ضلوا 7

 نعل لفوق مالا 7 دل ٍدرلاو نوكسملا عيرلا) ٠
 : 0 كك

 اضا ىء و ءاوتسالا طخ ظفا ىف قيس دقو ةنلا لوس لصف شغب ( عب ِبرلا ) 3

 الا باب نم ماللا لصف ىف 6 ظفل ىف 0

 راهج دوخ مالك رد اش اب 'ىشنه هلل تيتا هاا ودود ) فرحالا ةعرإلا 9 1

 ناو درواين قرد جيه راهج نبا ىاوسو دربك مزال ارهن ء*ا*ءهءد ٠ءىءب فرخ

 5 و ىورسخ زا#ا رد هك تسزواهد ورسسخ ريمأ ترضح تاعرت# زإ| تءاض <

 لوا اهبنم ضرفام ةل ريداقم وا دادعا ةسبرا نيساحلا دتع سا( ةسمانملا ةعارالا |
 لوألا اهدار نيم شر! 7 لا انزع ا شر ا ْن 0 نان اينو ١ ام ل

 ىلوالا 2 ف يمال 5 ةءسأ نا انكذ ةيسانت 7 ا دادعالا هذهف 0 ىلا ا 3

 ىلإ ةسا هنن كاذك لكلا ىلا فصلا ةيسن ارق ةئاثلا ع ىتلاةناثلا لا ايست
 ةبسانتما ةعبرالا مكح ىف ام اماو « نيطسولا حطسمل نيفرطلا حطسم ةاواسم اهمزاتو ةرمشعلا

 ىلا ةعبرالا ةيسن الثم اثاث ىلا اهيناث ةسنك ءاهينا' ىلا اهلوا ةيسن ريداق« وا دادعا ةثلثف

 ةعبرالا مكح > ىف يبو ل ضلا درف مآ | ةيسانتو ىهسلو رشع ةتسلا ىلا ةيناعلا ةسنك ةيناعلا

 هيلع ديم ال امب انركذ ام قيقحتو نيفرطلا حاسمل ايف طدسنولا عبرص ةاواسمل ةيساتتملا ٠

 ٠> نيهاربلا حضومب ىمسملا باسحلا دعاوق الباص ىلع انحرتش نم بلطي

 عدل سم اما وهو ةمدقتسم طوطخ ةعلرا هب تطاحا ل مهدذع ) عالضا ةعبرا وذ (

 0 هعضوم لك حيضوتو ف ردعام وا ناعم هسيش وأ نيعم وا لطتسم وا 3

 ءةيلالأ رشع سدس ىه نيمحنملا كح 5 ةعبارلا 0

 اهنا تناك اوس تسمق لوت] فرحا ةئيزا ايف ةلك نيفرصلا دنع مشل( ضايرا ١
 الوا رثدك الوصا ثناكءاوس فرحا ةعبرا انهبف ةلك ةاجحالا فنعو . رشعبك الغف وأ رفع ٠

 صالا ثحب ىف ةئايْضلا دئاوفلا ةيشاج ىف نيدلا ماضع ىولوملا لاق ه لتاقو فرضو مركاك

 هيف لوصالا فورخلا ناكام وهف فرصلا لع ىف اماو ٠ وحناا ملء ىف لمعتسم ىنملا اذه :
 : *+ ىهسا ةعنزا

 ءواولا باب نم ءاهلا لصق ىف ”ىخ 6 ةهجسوملا ةنضقلا ض نيتطنلا دلع( ةيسا | ١



 عبرلا ٠ بكوكطابر « ةطبارلا ذب

 65 ةلمهملا ءاطلا لصف ؟2:-

 نايراط_ث عالطصا ردو . دندنب زاب ار ىزيج ناب ةمنآ ثغل رد ةدحوملا ( ةطيارلا (

 ٠ تاغللا فشك ىف اك دعو هطدار ىلاعت قح اب 5١ يس راسم هلل دسوك ار لماك دش م

 لمشف هريغو ظفللا لمشي *ىشلاو . ةيسناا ىلع لادلا ”ىثلا م نييقظنملا دنع ةطبارلاو
 تاكرا اما برعلاىف طباورلا نا لبق ثدح ةيبكرتلا ةئيهلاو ةسارعالا تاكرللا فيرعتلا
 نأ نم روهشملا وه ام اماو ٠ ةدكزلا ةّنيهلا وا فورحلا نه اغار ىرخ امو ةسارعالا

 مسالا ماسقا نه ريمض مهدنع وه ظفل ذأ حب ريغف برعلا طباور نم ناكو وه ظفل

 دنعو ةصقانلا لاعفالا نم مهدتع وه ذا ناك ظفل اذكو . الصا ةبسن ىلع اهل ةلالد الو

 امنا ةطبارلا ذا طباورلا نم اسناناكو وه ظفلف ةلمحانو .ةيدوجولا تاملكلا نم نييقطنملا

 ةيزاحم وا ةيغضو تناك ءاوس ةححرص ةلالدلا ةلالدلاب دوصقملاو ٠ ةاداب اسيل اهو ةادا نوكت

 دوصقملاو ٠ ة.سنلا ىف ةراهتسا وه امل لواتنتاو امت ايدو ةيقبقلا تاماكلا لوانتت الثل

 املالدل ةأدا ةطبارلا اولاق مهنا معا ٠ ةيضقأا ىف هيلع قفآملا عوقو اللاو عوقولا ةسنلاب

 ىحستو هلاثماو ناك لثم ةملكلا ةرود ىف نوكت دق ا ريغ ىهو ةيسنلا ىلع

 ريغ ةطبار ىحاستو معاق وه ديز ىف وه لثم_ م ءالا ةرو-ص ىف 0 دقو ةءامز ةطبار

 ليصفتلا دنع ماسقالاو ازاوجؤ اءانتماو ايوجو طار لامعتسا ىف ةفلتخم تاغللاو ٠ ةنامز

 ثلثلا داوملا ىف طقف ةينامزلا ريغ وا طقف ةينامزلا وا اغم نيتطبارلا لامعتسسا نال ةعست

 رك ذ بجوت نانويلا ةغا خيسشلا لاق ٠ ضرفلاب رضي ال ةلثمالا ضعب ىلع روعشلا مدعو
 :ظفلب اما امهنع ةيلاخ ةيضقلا لمعتست ال معلا ةغلو ٠ تسا ىنع نساك طقف ةينامزلا
 ريغف ركذت دقو فذ دق برعلاو . ءاراا رسكب رييد ديز وحن ةكرحم اماو دونو تسه

 فيرعنلا نا لعاو ٠ ناك ديز ىف ناكك ” دان لاو: يح وع دنز ىا وع طف ةئاامزلا
 ةحارص ةسنلا ىلع !ملالد مدعا روبشملا لوقلا ىلع ناكك ةينامزلا ةطبارلا ىلع قدصي ال

 مازتلاو ةينمضلاو ةيحكرصلا نم معا ةلالدلا ذخا ىلع ىنيم روهشملا لوقلا ناكو امض لب

 ةيلكال ةلمهم ةادا ةطبارلا مهلوق نا ىلع ءاشن طباور اهت ايهو ةيقيقحلا تاملكلا نوك

 وك امو 1 حرش ىلا عجريلف الع عالطالا دارا نف ثاخنا انهه ىتب دقو . لمأتف
 ٠ اهريغو ةلالحلا ةيشاحلا ةيشاح ىف حتفلا ونا

 ةماقالا ظفل ىف * حجو دنيوكار بكرك تءاقا دح تلئيج لحا دزن ( بكوك طابر )

 ه فاقأا باب نم ميا لصف ىف

 6 ةلمهملا نيعلا لصف 1-

 رحب ىف اذك دراذكب زور ودو دربك زوركب هكىت ةدحوملا نوكسو كلا ( عبرلا (



 د01 7 ىئاررلا . ةيضايرلا# نضكرلا « ضفاوزلا ؛ ساه رألا " سفدلا ٠

 اب انلمع ول ىتح طق اعورسشم قبي ل ليصالا نال ازا ةصخر ىهف اميركتو اذيفخت لو
 امض ازاخم ةصخر هانمس امباو اضن ىمسإ نا كلذ ىف سايقلا ناكو اموغو انك ًاناحا
 ةنراخ نن برقا هنكل ازاحم ةصخر وه ىذلا وهو عدارلاو «راونالا رون ىف اذكه

 نف ةدخرلا عضوم ريغ ىف ىا ةلمخا ىف اءورسشم هنوك عم طقسام وه ثلاثلا نم ةصخرلا
 فالخ ةصخرلا .ةقيقحم اهش ناك ةلما ىف عاو رمش هنا ثيح نمو 016 ناك طقس هنا ثدَح

 هنكل ادوجوم انيع قالب نا عببلا ف للصالا ناف ميلا ىف صخر ىوارلا لوقك ثلاثا. :
 ىودزبلا فشكىف ام ةدالخ هلك اذه اعورش» الو ةعنع نيعتلا قبن مل ىتح سلا ىف طقس
 ىا هفرت ةدصخر « ناب رض ىلع ةصخررلا زومرلا عءاج ىو ٠ اهريغو ىدضعلاو حولتلاو

 ريعقك الصا ةعزعلا وهام طاقسا ىا طاقما ةدخرو ء رفاسما راطفالاك رمني و فيفت
 ٠ ةعبرالا ةّطباسلا عاونالا ف لخاد اذه نا ىنحي الو ىهتنا رفاسملل ةولصلا ٠

 رف مث نوكسلا ىلع توكسلا موري نا وه ءارقلا ىرخأت» دنع فاقلاب (صيقرتلا )
 ةمكحلا قئاقدلا ىف. اذك تاعدبلا نم هنال هنع ىهنو ةلورهو ودع ىف ةكرخلا عم
 # ناشالاو

 ٠ ةثعبلا لبق ىنلا نم رهظي ىذلا قراذلا وهو قراولا ن ءمق ارت (ضاخرالا]

 ىشاوح ىف ا ةومالا ثايثا تبر ءانس هنأكف ثنبلا ءاشس ةغللا ف صاهرالا نال هب ىحس
 5 رباقعلا حرش

 ْ 1 داضلا لصف 0

 لصف ىف و اضا ةعيشلاب ىحساو ةيفاللبسالا قرفلا راك نم ة هقرف ) ةشفاوزلا 0

 4 جملا ناتخلا بأي ند 5

 اضيا ليخلا ضكر ىعديو براقتملا نم مسق وهو .ىسخرسلا نيدلا بطق 9
 نب رخآتا١ تاعرتخم نم. حبلا اذه نوكلو فاقلا:تان,نم ةدجوملا ءالا ليصف فاش
 1 عئانصلا عماج ىف 5 ىقالتماب اًضيا ىحسلو ثديها اضنا ىعس

 ضعب لاقو ٠ ةدومحلا لاا, ةهومذملا لالا لادتتسا ىه ةغالا لها لاق ةيضاي رلا (

 ةواصلا ةمزالم ةضايزلا لبقو ٠ ةيناوهثاا ضارغالا نع ضارمعالا ةضايرلا ءامكحلا
 نع دعبلاو مونأا باب دداسو موالاو مثالا تادوم نع مويلاو لدللا ءانأ ةظفاحمو موصلاو

 م كواسلا ةدالخ ىف اذك موقلا ةيحص

 ٠ ةمدقملا ىف قبسام ىلع ةنودملا مولعلا نم لع ىلع قلطي (. ىضايرلا )



 ةمحرلا ا

 هللا ىل» هللا لودرب نظي ال هلال طلغت نيخم مهتهلا نك ذو: ىنم لبنلا نم كنم ناكام ىلا
 رفكلا رهظي لو لتق تح ريص ناو . رفكلا ةملكب ملكتلاب ادحا صن هنا مو هلآ و هيلع

 هللا ىلص هللا لوسر' هاهسو بلص“ ىتح كاذ ىلع ريد هلع هللا نذر اييبح نال !نوح نم ناك

 هوعانو هوذخا نيكرشملاا هتصقو + ةنْلا ىف نفر وه هلث. ىف لاقو ءادهنلا ديس ملسو هيلع
 هللاو هيلع هللا ىلضص ادمحم بيو ريح منيل اركذي نا ىلع هنو.قاعي اولمك ةكم لها نم

 نبا املف هلنق ىلع اوعمحاف ريخم ملو هيلع هللا ىلص ادم ركذيو مهتهلا بسي وهو ملبو
 اوظن اليكل تزجوا امنا لاقو هتولص زجواف نيتءكر ىلصيل هوعدب نا مهلئس هولتاق مهنا
 كلذ هيلع اوباف هولتقي ىتح ادجاس نوكل ههجو ىلع هوقلي نا مهلئس مث لتقلا فاخا ىنا

 هللا ىلح هللا لوسر ًارقاف ودع هجو الا انهه ىرا ال ىنا مهللا لاقو ءامسلا ىلا هيدي عفرف

 ادجا مم قالو اددم مهلءجاو اددع ءالؤ» صحا مهللا لاق مْ مالسلا ىنم سو هيلع

 ه ىعرضصم هلل ناك بنج ىا ىلع ةاملسم لتقا نيح لاا تدسلو م نعش ٠ لوَش أشلا مث

 لضفنا مسوفلا و هباع هللا ىلد هللا لوسر هامسو ةلقلا ىلا ههجو لو هوءداصو هولتق املف

 وه ىذلا وهو .ىناثلاو ٠ ةيافكلاو ةيادهلا ىف اذكهو ةنطاىف ىتفر وه لاقو ءادهشلا

 مرحلا مايق عم حييبتسا ام وهف ةرصاق ةصخر ئهسنتو لوالا نود هنكلو ةقيقح ةصخر

 دهش نه ىلاعت هلوقل مثاق رمشلا دوهش وهو راطفالل مرحلا ناف رفاسملا راطفاك ةمرخلا نود

 مرحلا مكح ىجخنارت ىلع ءانب صخرف ةمئاق ريغ راظفالا ةءرح نكل. همصيلف رهشلا مكنم
 - ةعزملاىف نالو بيسلا مايقل ايضا ىلّوا انهه ةعزعلا نكل رخا مانا نه ةدعف ىلاعت هلوقل

 ىلدالا مكحلاف نيمتاق ةءرحلاو مرحلا ناكامل لوالا عونلا ىفف . نيملسملا ةقفاومب رمسي عون
 همكح نكل مودصلل بيسلا دجو هناف عونلا اذه ىالخم هتلاصا ىف ةمث الب ةمرحلا هيف

 *  قح ىف اياصا امكح هنوك ةهيش راطفالا ىف نوكف ناعشك هقح ىف ناضمر راصف هنع خارتم

 ةصخر وه ىذلا وهو ثلاثلاو ٠ ىناثلا نود ةصخر هنوكب قحا لوالا راص اذإف رفاسملا

 نال ازا ةدخر ىمستو لالغالاو رصالا نع انع عضو ام وه ةيزاجلا ىف ملا وهو ازا
 لامعالاو ةقاشلا نحلا نم ةغاسلا عئارسشلا ىف ناكاممو ه الصا اعورمشم قب ل لصالا

 مدعو سفنلا لت ةبوتلاو ة-احالا عضوم ضرقو ةئطاخلا ء ءاضعالا عطق لث٠ كلذو ةليقثلا

 ةمرحو مونلا دعب مئاصلا لكا ةمرحو مخيتلاب ريهطتلا مدعو دجسملا ريغ ىف ةولصلا زاوج

 لاملا عبر ةوكزلا نوكو بونذلا رودص» مهنع تانيطلا عنمو مايصلا مايا ىلايل ىف ”ىطولا

 نم ةلزنملا زانلاب قرحال الا عافتنالا عاونا نم “ىنثل مئانغااو ةوكزلا لاوءا ةيحالص مدعو
 ةليآو مون لكىف ةوانص نيسمخ بوجو و بالا: ىلع حببصلاب ليللا بنذ ةباتكو ءامسلا

 قورعءلاو مو-عشلا ةمرحو اهمانا ىف تاضئاحلا ةطلاخم مدعو صاصقلا نع وفعلا ةمرحو

 هلا و هيلع هللا ىلص ىنلا ةما نع اذه لك عفرف اهريغو تبسلا مون ديصلا ميرحتو محللا ىف
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 ةلخاد اضيا ةحابالاو « القغن وا ةئس هدض ناك اهوركم ناكامو ضو م ىلغب تدب ناو

 ةصخرلا ريسفت ىف 1لا حابتسي ام وهو هلوقو . اهعفر دا.ع'ا ىلا سبا هنا رايتعاب ةميزعلا ىف
 رذعل هلوقو ٠ لعفلاو كرتلا لوا ماع حانت ام هلوةف ٠ دا_ىلا راذعا ىلع ىئ ام هود

 ةبقرلا دقف دنع مايصلا لثم نع زارتحا مرا مايق عم هلوقو ٠ رذعل ال حسا امس زارتحا

 ةحاشسالاب دير نأ هناي هيلع ضرتعاو 5 ةقرلا دقف دنع مردملل مايق ال ذا راهظلا ىف ب

 وهف ةمرخلا نودب ةحابالا ديرا ناو . نيداضتملا نيب عمج وهف ةمركا ماسيق عم ةحابالا

 هلوق نم دوصقملا ناب بيجاو ء هل صيصخت عنامل همكح نودب مرحلا مايق نال ةلعاا صيصخت
 مئاق مرا نال ةقيقح حابملا ال ةذخاؤملا طوقسو مثالا عفرب حابملا ةلءاعم هب لماعي حامتسي .

 ةمزلا ءافثلا ةذخاؤلا طوقس ةرورض نم سيللو صنلاب ةهرطلا كلب دخاؤي ال هنا الا

 مالسالا ردص ركذ اذهلو هقح ىف احابم ىمسي ال هنع هللا فع دقو ةرثك كنزا لها

 كرتو ٠ لعفلا ةمرحو لعفال مرحلا بيسلا دوجو عم لعفلاب ةذخاؤملا كرتةيضخرلا

 امل مما ةصخرلا نازيملا ىف رك ذو ٠ بوجولاو بجوملا دوجو عم لعفلا كرتب ةذخاؤملا

 ضعب لاقو «. راذعالا باخا ىلع ةءسوتو اهفرت رسب و فيفخت ىلا ىلصالا صالا نع ريمآ

 ردع: ال-ةرف' قدح ىف”امانزج هنوك عم رذعل هلعف فاكملا ىلع عسو ام ةصخرلا ثيدحلا لها

 ةضخزلا 6 ميسقتلا ) روذعملا ريغ قح ىف بوجولا مايق عم هكرت فاكملا ىلع عسو واه هل

 نيعوألا نيذه دحا مث ةقرقح ةدخر اهنم ناءونف ٠ ةفيا> ىبا دنع ءارقتسالاب عاونا ةعبرأ ٠

 متا اهدا نكأ ازاحم ةصخرلا مسا امهياع قلطإ ناعونو . رخ آلا نم ةصخر هنوكب قدا

 هيلع قلطي امل ميسقن اذهف هرخ آلا نم ةصخرلا ةققحنم دعلا ىا رخ آلا نم ةيزالا ىف
 هنوكب ق>او ةقيقح ةصخر وه ىذلا وهو لوالا اما . ة.صخرلا ةقيقحل ال ةصخرلا مشا

 ىنعمو ةمرحلاو مرحلا مايق عم حدبتسا ام وهف ةلداكلا ةدخرلاب ىمستو رخ آلا نه ةصخر

 عطقلا وا لتفلاب اهرك. رفكلا ةلك ءارجاك تفرع ام حاملا ةلءاغم هب لموعام حبت سا ام

 توال ىلاعت هللا قحو ىنءهو ةروص توه دبعلا ق> نكل ادبا ةمئاق رفكلا ةمرح ناف

 هسفن لذب و ةمزعلاب ذخا ناو هناسل ىلع ىر# نا هلف نامالاب نّءمطم هلق نال ”ىتعم

 ثسىح هنع هللا ىذر رسان نب رامج كثندحلا# اديهش تومي ذا بحاو ىلواف هيد ىف هلل ةسح

 لاقف ناممالاب انمءطم لاق كبلق تدجو فك مالسلاو ةولصلا هيلع ىنلا هل لاقو ه ىلّتبا
 ناميالاب نّئمطمت هيلقو.مركذ نق الا ىلاعق لوف لز دقوا دف لوو نط مالا لآ

 ملسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر بس ىتح هوكرتي ملو هوذخا نيكرشملا نا ىودو عدل

 لاق كاردا ام لاق مل-و هيلع هللا ىلم هللا لوس ىتا املف هوكرت مث نيم ميلا هذ
 هدجا لاق كيلق دجت فيك لاف ريخم مهتهلا تركذو كنم تلبن ىتح ىنوكرتام رش

 دع ىلوق امو ٠ ناعالاب بلقلا ةنيئامط ىلا دعف اوداع ناف مالسلا هيلع لاق ناميالاب اًممطم
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 تباثاا مكلا كلذ ىا ةصخرلا وهف هقح ىف ةءرخا تدنل ةالول فلكملا ىف رراط عفامل هنع

 ةمرلا ليلد مرحب دوصقملاف . هميزعلا وهف الاو هصخرلا وه مرا نع فلذتلا قيرطب

 كرتلا وأ لعفلا ةمرج عنمبف فلكملا قح ىف ؤرطب ام رذعلابو . هب الومعم هؤاَش همايقو
 ةمرحال اًبثمو امرحم ناك مرحلا ىا رذعلا الول هلوق ىنءمو . هتمرح ىلع ليلدلا لد ىذلا

 نأ ند لبق امث ىلوا اذدهو ه مايقال ال ميرحتللا فدول دق وهف رذعاا الول اضيا هقح يف

 دارب نا زوجي هنآل ىلوا هنا انلق امتاو ٠ مرا ببسلا مايق عم رذعا هلعف زاج ام ةصخرلا

 ءادتبا مكحلا ةصخرلا نه جرخف ء فنك هنا ىلع ءانب كرتلا عي ام فيرعتلا اذه ىف لعفلاب

 ٠ هب الومعم قبب مل ثيح مرحملل مايق ال هنال همي رحم خسن ام جرخو ٠ مرح ال هنال
 نا ناب صيصختلا لب هقح ىف منال سيل فاختلا نال مرا لباد ند صخ امم جرخو

 هنال ةقرلا دقف دنع راهظلا ةرافكىف ماعطلا بوجو اضيا جرخو ٠ هلوانتي مل ليلدلا

 ٠ اهدجاو ىلع ءادتنا بجاولا وه قاتغالا نا  ةقرلا دقاق ىلع ءادتبا هقح ىف بجاولا

 م.تلا فالخم ءادتبا هقح ىف بجاولا هنال ءاملا دقاف ىلع مميتلا بوجو جرخ اذكو
 ماكحالا نم عرش ام ىهو ةعيزملا ىف لخاد هركذام عيمأ ةلمخعابو ٠ هوو جورخلل
 نوكيدف ةصخرلا مث م ءادتبا عرش امنا لب رذءلا الول مرا مايق عم رذعل ال ىا كلذك ال

 مولا كرك اعابم وا رفسلاىف ةواضلا رصقك انؤدنم وا نطشمال ةتاا لك أك انجاو

 ةصخرلاو ىرش ليلد ةفلاخم هيف سيل هجو ىلع تباثلا مكحلا ةعزعلا ليقو ه رفسلا ىف
 تبان مكح هناف حاكتلا زاوج هيلع درب و ٠ حجار ضراعمل ليادلا فال ىلع تباثلا مكحلا

 لتقلاو ةوكزلا بوجحو و اماغ ءاليتسالا مدع ةرحلا ىف ىلصالا ذا ليلدلا فالخ ىلع
 ريغلا لام ف ضرعتلا ةهر> لصالا ذا ليلدلا فالخ ىلع تباث امهنم دحاو لك ناف اصاصق

 ملام ةصخرأاو عناملا نع هليلد ملا هعزملا لبقو ه ةدخرب سل اهنم اًدش نا عم ةيسقلو

 ضراوعلاب قلعت ريغ ماكحالا نم لصا وه امل مسا ةميزعلا مالسالا رخف لاقو . هنع لس

 وح املمسا هلوقف ٠ مرحا مايق عمرذعل حابتسيام وهو دابعلا راذعا ىلع ىنب ١ مسا ةصخرلاو

 هلوقو + فارعتلا مامت نه وهو عراشلا تايثاب ءادّتبا تبث ام مسا ادعم ماكحالا نه لصا

 امو تادايعااك لعفلاب قلعب ام هيف لخدف ديقت ال امتااصال ري_سفت ضراوعلاب قاعتم ريغ

 ضرفلا ىلا ماكحالا مست دعب نازيملا بحاص هرك ذام هدؤيو ٠ تامرءلاك كرتلاب قلعتي

 نسا 5 مسا ةميزعلا نا اهريغو هوركملاو مارخلاو حابملاو لفالاو ةنسلاو بجاولاو

 اهوحنو لفنلاو ةنسلاو بجاولاو ضرفلا نم انركذ ىتلا ماسقالا ىلع عرشلا ىف ىلصا
 ىلع ءام لفنلاو ةةسلاو بحاولاو ضرفلا ىلا هيرعلا مالسالا رف ميسشتو ٠ ضراعب ال

 وأ ضرفلا ىف لخاد مارا نا ىلع وا متازعلا نم باوثلا هب قاءتي ام ناب هضرغ نا

 ضرف هكرتف ىنطق للذي تن” نا مارا نال لفنلا وا ةنسلا ىف لخاد هوركملاو بجاولا



 ها ةصخرلااه ةشعرلا ه٠ سرلا

 ٠ فرشلا ناونع ىف اَذك نسيسأتلا لق ام ةكرح ىاوقلا لها دنع مينلا ١ سانا ١
 ه2لانح دوب دهاو# هحتف ىوس هتلا 0 نا ديوك ةعانصلا نيكل بختام ردو

 ربا سر ةرورضلاب للاي راركت يفارق رد سييدإ نور لااردا و لاف ميه تكرح

 هيفاق تاكرح ْرأ زينار سر هتشادن هفاق قورح زا ار س.دسأت 5 سكذ او دباب راركت
 حتفلاب سرلا يهاوجلا رب ىفو , تسا بكرم اود مما ءاسبطا دزن سرو ه هنرشاد
 ىلع جزيومو ٠ احرق رقاعو . لفلف رادو ٠ لفلفو ٠ لبحنزو ء شنب ٠ هذه هتفص بكرم
 ْ « ىهتنا بت لوا اهسيسرو ىمحلا سرو لبقو ه ءاوسلا

 2[ نيشلا لصف 2 0
 خوقلا رح نع خت ةيلآ ةلعءابطالا دنع ةلدهملا نما نوكسر كلا 0

 وا ةيدارا تاكرح طلات>) لاصتالا ىلع هتامثا وا لاصتالا ىلع لضعلا كيرحت نع ةكرحلا

 ةكرحلا نا جالت الا نيب و هنيب قرفااو ٠ لغسا ىلا وضعلا لّقث ةكرحن ىدارا تابثا

 روهظ فقول ةشعرلا كلذك الو اكرحتم وا انك اس وضعلا ناك ءاوس رهظت جالتخالا ىف

 ةيا آلا ءاسضعالا ىف عش جاشتلاك شاءترالا اضياو ه وضعلا ةكرح ىلع اهيف ةيضرملا ةكرحلا
 ضايقنالاو طاسبنالا هنم ٌويهتن وضع لكىف عش جالتخالاو ةداراب كرت ىتلا ةكرملا ىا

 ةعفد لوزبو ةعفد ثدحب جالت>الا نا امهنب قرفلا ليقو . دبكلاو قورعلاو باصعالاك

 تاهج ىلا كر جالتخالا ىفو لفسا ىلا ليم شاعترالا ىف وضعلا ناو شاعترالا فالح
 « زجوملاو ىهاوخلا رحب نم دافتسي اذكه قوف ىلا الئام ةفلتخم

 ْ هك داصلا لصف ةهوح

 قينلؤضإلا دنعو ٠ ةلوبغلاو :رمشلا ةغللآ ىف ةيحبملا ءاطا نوكسو مغلاب ) ةصخرلا )

 ماكحالا اولعج مهدضعب نا ىلع ءانب |مريسفت ىف مهمتارابع تفلتخا دقو ٠ ةعزعلل ليام

 مزا امن ةمزلا لاق ام اع ااعرسحم ع ند ضعف كلذك اهوامجم ل مهضعب و امهيف ةرصحنم
 هيف رذعل هلق فااكملل عسو ام ةصخرلاو اهوحنو سما تادا.علاك ىلاعت هللا تاجحاب دايعلا
 ريغ نه اهنع ةهاركلاو بدنلا جرخو تابجاولاب ةع زعلا صتخاف مرحلا ببسلا مايق عم
 قوقح نه انمزل ام ةمب زعلا نا نه مامالا ىضاسقلا لاق ام لدب هيلعو ةصخرلا ىف لو>د

 ءاءاتش اهب ان "دلتاف هرفسع نختو انملا هنا السما ةمرطاو قللو تاؤاملا نيف لاا
 | يمالا فرص ةصخرلا ىرخا ةرابعبو « اريسي' رذعل رظحلا دعب قالطا ةصخرلاو

 لاق امهف رصحلا ريتعا نه ضعبو ٠ فاكملا ف رذع ةطساوب رسب ىلا رمسع نم هريبغت
 اذكه اهفالخم ةع زعلاو ء رذعلا الول مرحلا مايق عم رذغل ماكحالا ن٠ عرش ام ةصخرلا

 فالختلا ناكو' هن الومعم ىتب اذا ةمرألا لبلد نا هلصاحو . لبق ام ىلع ةيعفاشلا لوضا ىف
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 جوا نه ىلاوتلا ىلع لئاملا نه سوق دراطغل لدعملا زكرملا لاقيف ريدملاب جوالا دش
 زكرملاو ٠ هيلا ىهتمملا ريودتلا زكرمي راملا ملاعلا زكيمم نع جراخلا طخلا فرط ىلا ٍريدملا
 ريدملا جواب امهدحا رمت نيتيسضرع نبي ىلاوتلا ىلع لثممللا نم سوق دراطعل موقملا
 لدعملا زكرملا اماو ءاضيا رمقلا ىف ريتعي دق موقملا زكرملا مث ٠ همرج, زكرم ىرخالاو

 اذكه ملاعاا زكيم لوح زكرملا ةكرج هباشتل لدعملا ريغلا زكرملا نع زاتمي الف رمقلا ىف
 :ةرك دنا حرك ف ىدنجرلا ليلا دع هرك ذ امن دافدس

 كلف زا هنعم تاحردب رق نديسر زا تسا ترابع نامجحنم دز 4 نارحن رخال 2 (

 سحن تيافبو دنا مومذم روما تارايتخا ردو دوك ين رق تاسيسأت ار نآو جوببلا
 تاسسأت ددع ردو هدومت دباب رذح تقو نارد دسر تاحرد نادب رق ككشقو ىنعل

 لوا راسا تسا هيلع دمتع» ناو هد ىذعبو دنا 2 تشه ىذعي تسا فالتخا

 دعل رد مويسو ه مح لهدج دعل رد مودو + دون هحرد مهدزاود دعل رد ىقتيقح عامجا زا

 ةطقن نيزا شدبو مدعو نو 2 دعإ رد محو ىو دد دعب رد مراه>و « مدون

 ىن#ي .تسا هروك ذم تاسيسأت نبا تاجرد لباقم رد جر زاب روك ذم عامجا ءزج لابقت.ا
 لهج دعب رد مودو لابقتسا ءز> نيزا هجرد مهدزاود دعب رد ج, نيزا لوا دفا 5

 مدش روك ذم تبب ظفل رد توب زك امو ٠ ميوقتلا حيضوتىف اذك سابق نيربمهو مخي و

 -4 نيسسلا لصف يس
 هب داري و قلطيو « َةَقّرلا قوف ام هب دارو قاطي دقو ء رس ىنعع ةغللاىف ) سأرلا (
 ىكيشلا مرلاو بححلاو خاا ن٠ اهلخاد ىنامو ةدعاقلاو ةعبرالا نا ردحلاو فحقلا

 رحبىف اذك دل+لاو محللاو قاحمسلا نم ناردجلاو ففحقلا ىلع امو نيئارشلاو قورعلاو
 ةدحوملا ءالا لصف ىف قبس دقو بئذلا ةلباقم ةطقن ىلع قلطي ةئيهلا لها دنعو ٠ ىهاؤجلا
 فاضي دقو , ةبقرلا ىف م دقو ناسنالا تاذ هب دارب و قلطي دقو . ةءجعملا لاذلا بابنم

 امتاذ هب دارب و سرفلا سانو معلا سأرو ةاشلا ماو لاقف عيرالا م ءاوقلا تاوذ ىلا

 ثلثملا سأآرو طورخلا ظفل ىف ق.س طورخلا سأرو ٠ ىمرافلا ىف ةقرتسا اذهو

 لصف ىف "ىو ملا ىف نكلا وه ءاهقفلا دنع لاما سأرو . نيقاسلا نيب ىتلا ةيوازلا وه

 . ةكرشلا دقع ىفو ةيراضضللا ذقع ىف لاما لصا ىلع قلطي اياو“ .”نيسلا باب نم ميلا

 ٠ ةمدقملا ىف تقس ةناغلا سؤرلاو

 ةل اب بقايو قلها لع د ل ا
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 ىلاوتلا ىلع سمشلا مرج زكر ىلا جوالا ةطّقن نم زكرملا جراألا ةقطنم نم سوق وه
 سوق وه اضا تفضل دعنأاب ىهسلو مه دنع رعقلا زكضو 5 اضيا نضشلا هيا 07

 نكمم ىلا ملاعلا زكيم نه جرالا طخلا فرط ىلا رمقلا جوا ةطقن نم لئاملا ةقطنم نم

 حطش ىف املك لاعلا زك عو ريودتلا ركض ناو ىلاولا ىلع لئاملا ةقطنم ىلا هيمو رودتلا

 نم سوق :دزاطع زكسعو ٠ ةظقلا كلن رك ةروزضلاب امهنس لضاولا طاف لئثاملاةقظنم

 ةكرح هباشت نا هيقو » فيرشاا ققحلا ركذ اذك لئاملا طيحم ىلا هنمو ريودتلا زك ىلا
 زكرألا سوف رمقلا ىف مك ملاعلا كس لود ال ريسملا ند رك لوح زودتلا نلف :

 ةقطنم نم ذخْؤي دق زكرملا نا قيقحتلاو ٠ ةءاشتم ال ةفاتخم نوكت لئاملا نه ةذوخأملا '
 لئلا ةقطنم نم سوف وه كاش لوالا لف . ريسملا لدعم ةقطنم نم دحؤي دقو لالا

 لئاملا ةقطنم ىلا هتنم ملاعلا نكس نم جراخ طخ فرط ىلا ريدملا جوا نه ىلاوتلا ىلع

 قاثلاىلعو « هيلع اقيطنم وا ريودتلا زكرم ىلا ريسملا لدعم زكرمم نم جراخلل ايزاوم اما
 طخ فرط أ ردملا جوا ةاذاح نم ىلاوتاا ىلع ريسملا لدعم هي مرف نه سوق وه لاش

 لبق ريسملا لدعم ةقطنم ىلا ىهتملا ريودتلا ز؟مم ىلا ريسملا لدعم ركض نم جراخ

 ةكرح ىلع لماحلا ةكرح لضف ىه زكرملا ةكرح تناكاذا اذهو هدعب وا جارخالا

 ىلعو ربدملا جوا لدب لماحلا جوا ربتعي نا ىتبنيف لءاذلا ةكر> تناكذا اماو « ريدملا

 ” ةطقن ن٠ ةءدتنم لئاملا ةقطنم نم سوق لدذلا زكرف . تاراسلا قاب ف سايفلا اذه
 « ةركذتلا حرش ىف ىدنجربلا ىلملا دبع ركذ اذك اذكهو همرج زكر ىلا جوالا
 ةروك ذملا سوفل| ىلع قلطي ا ةروك ذملا سوقلا ىف ةكرألا ىلع زكرملا قلطي نا دعس الو

 نا تاجزلا ىف عقو ام هديونو ميوقتلاو طسولاو جوالاو ةصاألا ىف ليقام سابق ىلع
 نوبتكيو »احر اذك ةّسىفو ةحود اذك بث ىفو ةققد اذك هناي موو ىف ىمشلا 3

 ىلاولا ىلع لئاملا نم سوق ,هدنع لدعملا زكرملاو « لوادج تارايسسلا زك اسم ةفرعل

 ريودتلا زكرك راملا ملاعلا نكرم نع جراذلا طخلا فرط ىلا جوالا ةطقن نم ةء دبه

 .ةقطنم نم سوق هلا ةءآلعلا ركذو ٠ لدعلا رك رملاط+خ ىمسس طخخا كلذو هلآ ىعلا

 زكر ىلا رخ آلاو جوالا ىلا اهدحا لثمملا زك ن. ناجر نيطخ نيب لثمملا
 هنوذخأي لمعلا لهاو املاغ لئبملا ةقطنم ىلع نوكب ال ريودتلا زكر نا هفو هدول

 نيب ىلاولا ىلع لثمملا نم سوة وه هشرعت ىف لاش نا ىتشف الهاست لثمملا نم ْ

 زكرملاو . ريودتلا زكر ىرخالاو جوالاب رمت امه.دجا اريدقت وا اةرقحت نيتيض رع
 ىرخالاو جوالاب اهمدحا رم نيتيضرع نيب ىلاوتلا ىلع لثمملا نم سوق مهدنع موقملا

 نا ىتنيف دراطع ىف ناو ٠ دراطع ىوس ةريحتملا ىف اذه نا معا ه نك وكلا مويا 1
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 ' ىعاشلا فصو ىننو نا رقلا نع رعشلا ىن.ىلاعت هللا نال ٠ ىهتنا « تيقل ام هللا لبس

 ةيالا عاش لوش وه امو ميرك لوسر لوقل هنا هلوب مالسنلاو ةولصلا هيلع ىلا نع

 هذه تاز ةيأآلا نيم نأ رقو ركذاالا وه نا هل ىن.ذي امو رعشلا هانملعامو هلود و
 لقنو ه هل لهن امو ارعش ىنلا انماع ام لاقف رعش هب ىتاام نا: رافكلا لوقل ادر ةنآآلا

 دل ادم .عفراودا معلا ةءارق ىلع ردشمل مالسلاو ةولصلا هيلع. ىنلا نا لئامقلا بتك ىف
 اهنا ءاشألا ةيئاس ىوخلا قو ء ةنالا هل ىديءامو-ر ملا ءانملغامو هو ةروكذملا مآل

 لوقلا ىلع اما ٠ رعش زجرلا نا ىلع ءانب لا تنا له مالسلا هيلع هلوقب داهثتسالا ىنأتب
 ءاتلا رسك ةياور ىلع هب داهشتسالا ىنأتي امنا اًضياو ءالف ىقم ثث وه اما رعشإ سل هناي
 نيب ةكرتشملا رو>لا نم رحب امهيناثو ٠ ىهتنا الف اهنوكسس ةياور ىلع اما عاسشالا عم
 اذه ىنيس ضورع ىفو ٠ فرشلا ناونعىف اك ءازجا ةتس ناعفتسم وهو مجعلاو برعلا

 الاذم نوكي دق ملاسلا ريغو ملاس ريغو املاس لمعتسي نمثملاو انمثمو اسدسم لمعتسي رحبلا
 لمعتسي اضيا سدسملاو ايوطم انوبخ نوكي دقو انوبخ ابوطم نوكي دقو ابوطم نوكي دقو

 ضورعلا لئاسر ضعب ىفو ءابوطم نوكي دقو انوبخم نوكب دق ملاسلا ريغو ملاس ريغو املاس

 مالكلا نه مق زيجرتلا نم لوعفم مسا نجرملاو ٠ ىهتنا عبرمو سدسم زجرلا ىبرعلا

 « نونلا باب نم ءارلا لصف ىن ىو روثللا

 رش )كرم لاص رخو دوك رلا ىدع تانألا ىإ ركرلا نم دوحأم ةنل ( رك رلا
 ردلاىف اذكه نوفدم زنك وا ىتاخ ندعم ىا اقولخم وا اقلاخ هزكار نوك نم مءا ضرا

 «٠ راتخلا

 عيمج ىواست ثدح ةركلا وا ةرئادلا طسو ىف ةلعقن نيسدنهملا دنع ا دكرلا (

 مح زكرمو ٠ ةركلايوا ةرئادلا طيحم ىلا ةطقنلا كلت نه ىا اهنم ةجراقتا طوطلا

 امنم ةجراخلا طوطخلا عيبمج ىواسنن ةركلا لخادىف ةطّقن وه مهدنع ةركلا مرجو ةركلا

 حجرتيال نا اعضو مزل اهلعلقنلا لمح ىتم ةطقن وهف اهلقث زكرم اماو ٠ ريدتسملا اهحطسنلا
 زكىلبقو + نزولا ىف اهبناوج ىلع ام لداعتن ةطقن ىرخا ةرامعب و ه رخآ ىلع هنم بناح
 تيباشتناف هيلع ةطقنلا كلت تقبطنا ماعلا زكرم دنع مسجلا كلذ ناكاذا ةطقن مسملا لقث

 نم اهفصنو بشخ نه اهفدن ةركك افلتخا الاو نازكرملا دحتا ةفخو الق ةركلا ءازجا

 ىديدلا فصتلا ىف نوكي اهلقث زكضصو اهفصتنم ىلع نوكي اهم زكسم ناف ديدح
 قرا ةلبلا لع ىرخ ىذلا لثم . قفا يشاع قف ىدنجرلا ىلا دنع ركذ اذكه
 هللا ىلص ىنلا دقرم نيع وه اهاقث زكرمو ةكم ىف ةعكلا نيع.وه ضرالا مج زكسم ل

 ةئهلا لها دنع سمشثلا زكر« معا هللاو ةذئاسالا نم تعس اذكه ةئسدملا ىف سو هيلع



 دا ْ رجرلا

 هناحبس قح هكدشاب نأ ىدتةهو ىدتقم ىنمي مود ٠ بوذجم كلاس ىنعي بحب ىنعمب قي .
 رد امئادو دركذ دوخ ناصقنم: ىو ان دنادرك انبي تراده روس ار نشتريصن .ةديد ىلاءأو

 ىلاعتو هناخبس ق> برق بوجوو دوصقم لود ركع دريكت رارقو دشاب لاك بلط
 هظلل كي ركباو دنادنىدوصقم ناهج ود رد قح زج دؤيءوسوم تدازا لها مسابةكرهو ٠

 تام ىذلا ديرملا نام وبا لاق «.دشاب زاخو .تيراع ورب: تدارا مما دماراب نا بلط زا

 بهذت ىتح هيلا قاتشيو هبرق هب ديريو هدبحو هللا ديريف هللا نود. ”ىش لك نع هبلق
 ىور ”ةلمحو "هاك هك ددشاب نأ «ئقدانف دن ضو ها هللا ىلا هقوذ ةدشل هلق ن» ايندلا تاوهش

 رضاح ار خيش ةمناحورو مامع تدازا ريم زا دراد خيش اب لد ماودو دراد ادخ ىؤنس -

 رد ثيم لثم خدش اب ار دوخو نيك فا ةمعا ىو زا نطاب ءاز د لاوحاهمه رد دناد

 ٠ كواسلا عمج ىف اذك دنام ظوف هراما نضنو ناطيش رش زا دئاورك لاتسغ تسد
 ظفحم نه دن رملا ليقو هللا ىوس ام لكن ع هلق ضرعا ىذلا طرملا كواسلا ةصالخ فو ٠

 ١5 ء هللا هدارا ام
 8 ةمحيملا ءاذلا لصف 1ع

 نشدش وا نزو رعش رو“ زا ىر و هانوك رعش زا ىعون ميجاو ءارلا حنش ) زجرلا 0 5
 تسا تدب ثلث اب تدب .فصن كلب "تاسين رغش لخاد زجر ليلخ دزنو تسا ناعفةسم زاب

 ةثلث هل ىذلا رعشلا اهدحا . نين لمعتسي زحرلاف ةلمحابو . حارصلاو بختملا ىف اذكه

 ال !رحار ىعبت رحرلا ءرمش لغ بلاغا نك ىدلأو +. ةارسلاو ردرا روطقق 1ر21
 ىناؤقلا لئاسر. ضعب ىف اذك ةديضقلا هرعش ىلع بلغ ىذلا وه ىعاشلا ناف !ىعاش

 لك نوكي رعش زجرلا ءارعشلا ةروس رخآ ىف ىواضيبلا ىثاو- ضعب ىفو ٠ ةينرعلا
 هنا الا عجسلا ةئهك وهف ةزوجرا امتدحاو زيجارا هدئاضق ىمستو ادرغه ةنم عارصم
 هنا ىنفلس لو ىبرملا لاق . !عاش رعشلا لئاق ىمس اك ازجار هئاقهىهسيو رعشلا نو ىف
 كوهنلا نابرعض الا - زجرلا بورض نه .مالسلاو ةواصلا هيلع ىلا ناسل ىلع قرح

 « بلطملا دبع نبا انا « بذك,ال ىنلا انا . هلوق'كوهملاف ارعش ليبالا اهذسياملو زوطشملاو ٠
 هيلع لاق ٠ ]١[ ىهتنا + تنقل ام هللا لدسىفو ه تيمد عببصأ الا تنا له . هلوق روطشملاو

 داهملا نود لامعالا نم لمع دنع حرجلاو عطقلاب هعيضا تبيصا نيح مالسلاو ةولصلا
 نوزو.٠ مالك هلها دنع رعشلا نا هامشالا ىف امل ارعش ىعسي ال اذهو انزحنو اريسحل لاقف
 ارعش ىمسي ال هناف ملكتملا نم دصق نعال اقافنا انوزوم عقو ام اما . كلذ هب دودقم

 امم اوقفنت ىتح بلا اولانت نل ٠ ىلاسعت هلوقك ىلاعت هللا مالكىف عقو اه جرخ كلذ ىلعو
 "فو « تمد عصا الا.تنا له ه هلوقك مل-و هيلع هللا ىله لوسرلا مالكىفو . نوبت

 ( ةححيملا) *ةاثلث قدح كيثااو ' تيباا ففضن 'فدح ضورملا لها حالطضا ىف نطشلا ]1١[
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 ةدارالا لاق هنا مدحو 2 ىلا نع لقنو ٠ « عفنلاب لعلا ىف معاق ترصخن ١ ىلاعت هقح ىف

 راجنلا ني_سحلا لاقو ٠ ناذلا وا داقتعالا عبادلا لملا وهو ىعادلا ىلع ةدياز دهاشلا ىف

 نوك ىه لق ام هم برش و ابواةءو.اهركم هوك مدع وهو ىئدع سما ادب سم ىلات هنوك
 لعف ىفو .' ةحلصملا نم هيف امن علا هلعف ىف ىف ىببكلا لاقؤ . ءاسالو هركم ريغ رداقلا

 ةرياغم ةفص اهنا ةرصبلا ةلزتعم روهمح مهقفاوو ةيعاشالا اناا لاقو.م هب سمعالا هريغ

 حرش ىف اذك تاقوالا دسحاب عوقولاب نيرودقملا دبحا صيصخت بجوت ةردقلاو معلا

 ةفضةدارالا نا ن٠ ىلداكلا ناسنالا ىف عقو ام ىلع ةيفوصلا لاق ام هنم برش و . فقاوملا

 قملا ضيصضخم ىهو ةذارالا ود ىذتقملا كلذو ىناذلا ىذتقملا بسح ىلع قْلعا مع لج

 ةدارالاو ٠ ةدارا ىحس هف فاضصولا اذهف لجل ةاَضتنأ ام بسح ىلع دوحولاب هنامولعمل ىلاعت

 انفصوا امزال ال مزاللا ثودحلا ناك انيلا تين اب نكل ىلاعت هتدارا نيع ىه انف ةقواخلا

 زاربانم اهغتم امو ىلاعت هتدارا نيع ىلاعت هللا ىلا اهتبسنب ىهف الاو ةقولخم انتدارا ناب انلقف
 ةيسنلا| تعفرا اذاف ةيقولخلا ص ةسنلا هذهو اننلا اهتيسن الا امتايولطم تسح ىلع ءاسشالا

 اندوجو نا أك مهفاف ءايشالا ام تلعفنا هيلع ىه ام ىلع قحلا ىلا تبسنو انبلا اهل ىتلا

 فثكلا اهيطعت ىتلا ةيروزضلا نه ةئينلا هذهو ميدق ىلاعت هيلا هتبسنبو قولخم انيلا هتبسنب
 ةصصخلا ةيهلالا ةدارالا نا معاو ٠ مهفاف اذه الا مث اه نيعلا ماقم مئاق معلا ذا قوذلاو

 نال ىملا رايثخا ضحمب لب بيس الو ةلء ريغ نع ةرداص ةّئيهو لاح لك ىلع تاقولذعملل

 ةسفنل هتمظعو هتيهولاف ةيهولالا فاصصوا نم فصوو ةمظعلا ماكحا نم مكح ةدارالا
 هللا ىعحسي نا زو ال لاق هناف تاحوتفلا ىف ندلا ىحم مامالا ىأر فالح اذهو .ةلعل ال

 امو هسفن نم ملاعلا هيضتَش ام بسح ىلع هلعفب لب رايتخالاب ايش لعفي ال هناف اراتخم ىلاعت
 اضيا ملعاو . ىهتنا اراتخم نوكي الف هيلع وه ىذلا هجولا اذه الا فن نو ملاعلا هاضتقا

 وهو لملا وه لوالا رهظملا ٠ تاقولخلا ىف ىهاظم ةعسن اهل ةثداحلا ةدارالا ىا ةدارالا نا

 ديما اذا مث» ىناثاا رهظملا وهو اعلو ىمس مادو ىوق اذاف هيولطم ىلا بلقلا باذحلا

 اذا ءاملا ببصلا هنأكف تحن نميف لاسرتسالا يف بلقلا ذخا اذا وهو ةبابص ىمس.دازو
 كلذ نكمتو ةيلكلاب هل غرفت اذا مث ٠ ثلاث رهظم اذهو بابصنالا نم ادب دجم ال غرفا
 ىمس ءايشالا نم هذخاو دأوفلا ىف مكحتسا اذا مث ٠ عبارلا رهظملا وهو افغبش ىهس هنم

 رهظملا وهو اماغ ىمس دسملا ىلع همكح ىلوتسا اذا مث . سماخلا رهظملا وهو ”ىوه

 اذا مث . عباسلا رهظملا وهو ابح ىمس ليمال ةبجوملا للعلا تلازو ىمي اذا مث ء سداسلا
 بلا ىفا ىتح حفط اذا مث ٠ نماثلا رهظملا وهو ادو ىعس هسفن نغ بحلا ىف ىتح جاه

 «٠ للءاكلا ناسنالا مالك ىهتنا ٠ عساتلا رهظملا وهو اقدع ىحس بودحلاو

 + دي قيوم ودب فوصت لها دزنو هانعم تفرع دقو ة:دارالا ن. .لعاف مسا ) ديرملا (



 ه1 ئ - ةدارالا

 ديرب دق .ناسسنالا ناف ةوبشلل ةراغم ةدارالا ( ةائاق ل يواضيلا ساو شد ىذا
 مومع اءبننف دحاو ”ىثىف ناعمت# دقو[ ]عرفت لب هيهتشي الو هيرشيف هيركءاود برش
 نود ةرفاا تدجو روك ذملا ءاودلا ىف ذا ةرغالاو ةهاركلا نيب لاحلا اذكو ءيهجو نم

 ةيعبطلا ةرفنلا نود داهزلا نم ةهاركلا دجوب ماراغا ذيذللا ىفو ةدارالل ةلباقملا ةهاركلا

 الا قلعتت ال امناف ىنقلا ريغ ةدارالا « ةدئاف ) هنع روفنم مارح ىف اضنا ناعمت# دقو

 مهون دقو ٠ ئضاملابو ىاذلا لاحلاب قلعتب دق ىنعلاو قيقحتلا لها دنع اهل نراقم رودق#

 هعوقوف كش وا عّش ال هنا لعام ةدارا هناب هوفرع ىتح ةدارالا نم عون ىّملا نا ةعامج
 هعدقلا ةدارالا 6 ةدياف ) ناريا_غت» امهنا ىلع ةلزعءملاو ةرعاشالا ند نوققحلا قشاو

 لحفلا كلذ دوجو مزل هسفن لاعفا نم لعش ىلاعت هللا ةدارا تقلعت اذا ىا دوصقملا بجوت
 هبفف هريغ لعش تقلعت اذا اماو م ةلملا لهاو ءامكحلا نه اقافنا هتدارا نع هفلخت عنتماو ٠

 هب رومأملا دوجو بجوب ال مالا ناف ةدارالا وه سمالا ىندم ناب نيلئاقلا ةلزنملا فالخ
 لعش تقلعت اذا اندحا ةدارا نا ىنعي اقافنا هيجوت الف ةثداخلا ةدارالا اماو ٠ ةاصعلا ىف اك

 مهقفاوو مهدنع هل ةنراقم تناك ناو ةرىعاشالا دنع دوصقملا كلذ بجوت ال اهاف هلاعفا نه

 ىفعجو فالعلاو ماظنلا زوجو ه ةاّرتعملا نه نيرخأتملا نم ةعامحو هنباو ىئاملا كلذ ىف
 لعفلا ىلا اهصق تناكاذا دوصقمال اهءاحما ةرصنأا ةلزنءم ءامدق نم ةفئاطو برخ نب
 الف لعفلا ىلع مزعلا مدقيل هيلع امنع ال داالا لاح انسفنا نه هد ام دصقلا ىا وهو

 اموكاوزو# ملو مزعلا ىه ةئمزاب لعفلا ىلع ةمدقتم ةدارا اوتديثا ءالؤهف هايا هباحنا روصتب

 اولي مف ةينعاشالا اماو . هايا امانا اوزوجو دصقلا ىه هل ةنراقم ةداراو « ةبجوم
 لاقف ىلاعت هتدارا ىف اوفاتخا ءاملعلا نا ملعا . اهل ارياخ» !سما لب .ةدارالا لبق نه مزعلا

 ىنْدِي فك ةنابو دبالا ىلا لزالا نه تادوجوملا عيمجم هملع ىه ىلاعت هتدارا ءامكلا
 نوكيىت> ىلاعت هنع هرودص ةيفيكبو لك الا هجولا ىلع نوكي ىتح دوجولا ماظن نوكي نا
 , ةيانع معلا اذه نومسيو قوشو دصق ريغ نء ماظنلا نسحا ىلع مولعملا قفوىلع دوجوملا ا

 ىت> لكللا هياع نوكي نا بجب امب و لكلاب ىلاعت لوالا لع ةطاحا ىه ةرانغلا انيس نبا لاق
 ناضيفا عبنم لكلا دوجو بيترت ىف باوصلا ةيفكب لؤالا ملعف ماظنلا ندخا ىلع نوكي

 نيسحلا وبا لاقو 2 قْلا لوالا نم بالطو دصق ثاعبنا ريغ نم لكلا ىف دوجلاو ربخلا

 ىزراوألا دو#و ىخابأا مماقلا ىلاو فالعلاو ظحاحلاو ماظل اك ةلزتعملا ءاسؤر ن٠ ةعامحو

 هداقتعا وا هنظ نا هسفن ن٠ لقاع لك هد اك كلذو لعفلا ىف عفس هملع ىلاعت هتدارا

 داقتعالاو نظلا لاحت سا املو ةيعادلاب نيسحلا ونا هيمسيو لعفلا بجوب لعءفلا ىف عفت

 امتوبش نود اهباع ذخاؤب امم ىداعملا ةدارا اولاق اذهلو ههركي لب هدنرب ال ام ىمثي دقو ]١[



 ةدارالا 1٠٠"

 ةدارا سل روك ذملا ليملاو نيعم تقو ىف عوقواب رودقملا فرط دحال ةصصخم ةفد ىه

 ةطورشم ةدارالا تسلو « عوقواب نيرودقملا دحال ةصصخم ةفص قافتالاب ةدارالا ناف

 ءاضفالاىف نايواسته.ناش رط هل رهظ اذا عبسلا نه براهلا ناف ةعبتب لمي وا عفنلا داقتعاب

 عفا اهدحا حيجرت ىلع رايت>الا كلذ ىف فقوب الو هتداراب اهدحا رات هناف ةاحنلا ىلا

 داحا مي.يجرت ةدارالا نا قللاو ىواضيبلا ىفو + ىهتنا هعبتي ليم ىلعالو هيف هد

 ىهو ح.جرتلا اذه بجوب ىنءءوا .هجو نود هجوب هصيصختو رخ آلا ىلع هيرودقم
 نأك رخ آلا ىلع نيفرطلا دخا ليضفت ىا ٠ ىهتنا ليضفت عم ليم هناف رادخإلا نم. معا

 دصاقملا حرش ىف اذك هديري ىذلا فرطلا ىلا رظنب دي رملاو نيفرظلا ىلا رظنب راستخلا
 نا هلصاح ام هتيشاح ىف ىحافخلا لاقو ء ةرفنلا لباقم ال حيجرتلا درحم ليملا نم و

 2-هل ةرئاتغمو يلا ىلع ءاديأو هيدوجو ةيدق 1 ةمهص ىهف ةئسلا لها بهذم اذه

 هوجولا ضعس لعفلا صصخم ال مناف ةردقلا نع زارتحا ا هحجو هلوقو « ةردقالو

 ىا ليملا رايتخالا لب مهون م رايت>ألا ىنعم اذه سلو اقةلطم لعفال ةدجوم ىه لب

 للصا رايتخالا نال ِهِلباَش امم هدنع لضفا هنوك ملضفتلا ىا وهو ليضفتلا عم حيجرتلا

 . ىلع همدقتو هصيصختو ”ىثشاأ حيجرت ةغللا ىف رايت>الا لبق اذلو ريا نم لاعتفا هعضو

 ةدارالا ىنعم راتخالا نوملكتملا لوعتسي دق م ه ةيسشملاو ةدأرالا نه صخا وهو هريغ

 . ةدارالا ىنععي رايتخالا درب مل لبق اذلو راتخم لعافو رايتخالاب لعاف هنا نولوي ثيح اضيا

 وا ىلاعت هللا ةدارال ريسفل : امأ اذهو مه دنع باحنالا هاش و 10 ىنعم وه لب ةغللا ىف

 نيشرطلا دحا راةخا هياع درب ال اذه ىلعو ىلا_ءت هللا ةدارال ةلءاشلا ةدارالا قلطملا

 ةجاحالو اذه ىلع رايتخا هنا هم محدن ال انال رطضملل نييواستملا نيفيغرلا دحاو نييوتسملا

 دنع ةدارالا نإ فاصملا ىلع دروا دقو ءهنع رظنلا عطقا هلصا نع جراخ هنا لاق نا ىلا

 ٠ دحا هيلا بهذي مل حبيجرتلا سفن امتوكو رودقملا فرط دحال ةصصخلا ةفصلا ةرعاشالا

 هلبق ىناثلا ىلعو لعفلا عم لوالا ىلع امنا لبق اذلو قلعتلا رابتعاب اهل فيرعت هناب بيجاو

 هياخا نم ريثكو ىرعشالا خيشلا لاق هنا معا مث . ىهتنا دبعلا ةدارال فيرعت هنا وا
 اوفلتخا ذئتيحو ناثرياغتم ةهاركلاو ةدارالا نا قحلاو هنيعب هدض ةهارك *ىثلا ةدارا
 دضلا نوك مزلت سي هدضبإ روعشلا عم “ىلا ةدارا نا ىلازغلاو ركب وبا ىذاقلا لاقف

 ليقو دَضلا ةهاركل ةمزاتبسم دضلا:روعشلا عم ةدارالاف ديرملا كلذ دنع اهوركم

 مةجحارلا كرثو دكلا ةءادتسا ىه: نيكلاسلا دنعو . فقاوملا حرش ف اذك اهمزلتستال

 هديرب مث هيلع مزعإ مث 200 ةدارالا دنا لاق كولسلا عمج ىف

 - ةصالخ ىف اذك ىون ام ءنما لكل مالسلاو ةولصلا هيلع لاق ةينلا قدص دعب ةدارالاو

 ةبحنا ءادّنا ىهو قلخلا نم ضارعالاو قملا ىلع ةيلكلاب لابقالا ةدارالا لبقو كولسلا



 دنع اماو . اردكت لب ادمر ىمذي ال هناف ةداملا هذه ريغ نم هلوصح ناكىتمو محتمل ىف
 « ةدراب وا ةراح اداو» هببس ناك ءاوس محتلملا ف ثدحم مرو لك ىلع قاهيف نيرخأتملا
 ملو٠ لك ىلع قلطي دقو ةففاولا فو : ههاو+لا رحب ىف اذك دمزا ىمسي ةلعلا هذه هل نمو

 عوذتلاو « هيلع اهلمحت ثيحت لعفلا ىلا اهليمو سفنلا عوزت ةغالا ىف ىف ( ةدارالا )
 ةراشالا هندئافو لبق ه ريسفتل عوزتلا ىلع لملا فطمف دصقلاو ةبحلا ليملاو قايتشالا

 هيلا بهذ اك عفنا داقتعا بيقع نوكي نا ليملا ف طرتشي الو ٠ ىرايتخا ريغ ليم اهنا ىلا

 تقو ىف عوقولل صصخم هنال همزات سي ثيحم لعفلا ىلع الماح نوكي نا درحم لب ةلزتعملا
 لعفلا ىلع سف. ليملا لمس ىنءهو ه لدملاب قلعتم ثيحب هلوقو ءرخأ صصخم ىلا جاتحم الو

 ةاقلا ةفيصلا هو عوزتلا ًادبم ىه ىتاا ةوقلل اضناأ لاو ءهعابش ال ةهجوتم اهاح ٠

 ليملا ىنمب ىا لوالا ىنعملاب ةدارالاو . رود لا ىفرط دحا ىلا ليملا ادم ىع ىتلا ناودحلاب
 ىنملابو ه تاذلاب هيلع مدقن ناو هعماجتو لعفلا عم ن وكت هداحاو لعفلا عاما ىلع للءاخلا

 دارب دقو ٠ ىلاعت هتدازا ىف روصتسال نيينعملا الكو .لعفلا لبق نوكت ةوقلا ىنعب ىا ىناثلا

 ةحاح ال مامآلا لاقو +٠ طفالا نو ىنعملا ةدارا ليبقلا اذه نمو افرع دصقلا درحم ةدارالاب

 هملعو هتدارا نيب ةقرفتلا ةهادمااب كردي ناسنالا ناف ةيرورض اهنال ةدارالا فيرعت ىلا

 ىلع زئاحلا ىفرط دحا ناحجر ىضتقت ةفص اهنا نوملكتملا لاقو + هتذلو هملاو هلتردقو

 ىجافحلا ركذ اذك ةردقلانع ريخالا ديقلاب اوزرتحاو .عاشالاىف لب عوقولا ىف ال رخآلا
 ه ةرقلا ةروس لئاؤاىف ءالثم اذهم هللا دارا اذ ام . ىلاعت هلوق ريسفت ىف ىواضرلا ةيشاح ىف

 داقتعا ىع ةلزتعملا نم ريثك دنعف ةيناسفنلا تايفيكلا نه ةدارالا فقاوملا حرش ىف لاقو

 عفنلا داقتعا لصح اذاف ب وسلا ىلع لعفلا ىفرط ىلا ةردقلا ةيسسن نا اولاق هنظ وا عفلا

 مهضعل دنعو ٠ هتردق هيف ترثاو رداقلا دنع رخ آلا ىلع حجرت هيفرط دحا ىف هنظ وا

 ناغلا وا داقتعالا كلذ عش ليم ىهف ةدارآلا امأو « ةيعادلاب ىمسملا وذ نظلا وا داقتعالا

 لعفلا نا داقتعا دعب انسفنا نه دحت اناف هنظ وا ررضلا داقتعا عبت“ ةرفن ةها ركلا نا 6ك

 لعل رباغم لمملا ادهو هداقتعالا كلذ ىلع امرتمهنلا الام ررض عفذ وأ عقل باج هبف ىنالفلا

 عمو هنظي وا لعف ىف عفالا دقتعي ام اريثك رداقلا ناف اضياو ةرورض ررضلا عفد وا عفنلاب
 داقتعا ةدازالا نا ىعدن ال اناب كلذ ىلع ٍبيِجاو .٠ ليملا اذه هل لصحل ملام هديري ال كلذ

 ىلا هلوصؤ نكمي ثيحي هريخ رثؤي نم هريغل وا هل عفن داقتعا ىه ىلب اقلطم هنظ وا عفنلا
 ىلع ردشبال نإ لصحل امنا روك ذملا ليملاو . ةضراعم وا بعت نه عنام ةعئامت الب اهدحا
 ىلا قوثلا سايق ىلع داقتعالاو علا هضكي ذا ةردقلا ماتلا رداقلا فالي ةماث ةردق لعفلا
 ةرىعاشالا دنعو « هل قوش ال ذا لصاولا نود هيلا الصاو سيل نمل لداح هناف بولا

 رهو « فاشك» ( ىلا )



 دهرلا ٠ ديعرتلا , داصرالا "ا

 دزن' دصر ديوكيه جارختسالا جارس ردو ه كالفالا تاكرح باب نه ىندغملا ةيشاح ىف
 ايكح هك صوصخم ىتلاآب هبواع مارجا لاوحا رد. ندرك رظن.زا تسا ترابع نامجنم
 كلف رد ناكراتس عضاوم دوش هتسناد تلا نادب ان دنا هدرك عضو ضرغ نا تهجب

 ىكرزبو نيمز زاو ركيدكي زا امنا داعباو ضرعو لوط رد نادشيا تكرح رادقمو
 عيضاوم رد ركا هل تسنآ دصر ءدئافو . دنام نادب هنآ و ناشيا مارجا ىجوكو
 اطذخ اطخ جارختسا اد دل نييرع كيو بحاص ارنا دوش سهاظ  ىلاخ مايا رد يا

 دوش توات تازيس رد لاسسكي ددشاب اطخ ىكوك موقت هجردكي رك أ هج .دوشن عقاو

 : يربك تول ورز عشا دكا اليخ هققدكي كو

 وه عيدبلا لها دنعو ٠ هتبقر هتدصر نه قيرطلا ف بيقرلا بصن ةغل ( داصرالا )
 ضعللا هيمسو ىورلا فىعاذا هيلع لدب ام ةرقفلا وا تبلا نه زحعلا لبق لع نا

 فرع اذا ديقو [9] . نوملظي مهسفنا اوناك نكلو مهملظيل هللا ناك امو ءوحن [1] ميهسنلاب ٠
 دق هناف ىورلا فرعي ن. ىلا ةبسنااب داصزالاىف زجعلا مهف بحب امنا هنا ىلا ةراشا ىورلا

 ناكامو «ىلاعت هلوقك ٠ ىورلا!فرجةفرعم مدعل زدءلا هيف فرعي ال امداصرالانم نوكي

 هاف .نوفلت# هيف امف مهني ىضقل كبر نم تقبس ةلك الولو اوفاتخاف ةدحاو ةما الا سانلا

 ايف وا اوذلتخا هيف ايف انهه زجعلا نا مموت اب رل نونلا ىورأا فرح نا فرعي ملول
 مون بيس الب : تمرحو مرج ريغ نم ىد تاحا ٠ رعش .ىعاشلا لوقكو . هيف اوفلتخا
 نا فرعي ملول هناف ٠ مارح هتمرح ىذلا سيلو . للحمب هتللح ىذلا سيلف ٠ ىالكاقالا
 اذه نم مهغ ليق ٠ لوطملا ىف اذك مرحمب زجعلا نا . مون امي رل مالكو مالس لثم ةفاقلا

 ىورلا نا ةفرعم درحم ناف ةيفاقلا ةفرعم نم اهعم دال: لب ىنكي الدق ىورلا ةفرعم نا ٠

 لاَ نا نكمي و « مرحي هنأ مهوتينا زاومل مارح ةيفاقلا نا ةفرعمىف ىنكي ال ميلا تيبلا ىف
 لصضحن ال ةنا هب دودقملا لب ىورلا هف رعم ىلع ةروصخحم ةلالدلا ءذهنا هب دوصقملا س دل هنا

 0 0 ءاىشاىلغ" تفقؤت ناو امنودب

 «٠ ناشالا ىف م 51 . در/ نه دعرب

 ىنع: ةغالا ىف داصرالا ءاح دقو زخعلل ارظت:م ايبقر هنطاخم لعج همالك ءادتباب ماكبتملا نأكف ]1١[

 ( هححصمل ) ٠ هيلع لدبب ام: رخآآلا لبق دعا ملكتماف دادعإلا
 عطتسل ملاذا ه برك ىدعم نب ورمع لوقف كيلا ىف هلاثم اماو ةرقفلا ىف داصرالا لاثم اذه [؟]

 هزواجو تدبلا ىف هلوقو زدعلا ىلع لدي ةبآالا ىف كاردتسالاف ه عيطتست ام ىلا هزواحو + هعدف ائيش

 ( هححتصل ) عنيطتست ام رخآالا نا' ىلع لدبي



 00 دصرلا « دئرملا « ديدرتلا 5 ردضل ا ىلع نحملادر

 دخاو لام ن٠ لقا اهدنحاىف ناكناو دحاولا ىلا. در .بدنساو لام نم رك ا نلداعأا

 ددع ىلع سنج لك ددع مشب ناب ةبسنلا كلن نيلمعلا ف سانجالا رئاس ذخؤيو لمكي
 لدعت ءايسشا ةرشعو لاوءا ةسمخ الثم دحاو هسفن ىلع لاملا ةسبق نم جرخبف لاومالا
 دحاو لام جرخف لاملا ددع اهمال ةسمح ىلع نيثلثلاو ةرشعلاو ةسمحا نم الكانمسق نيثلث
 نيب كرتشملا طاقسا هيف ذا ةلباقملا ىلا هعجرو درلاب لمعلا اذه ىمسيو هند لدعي نائيشو

 نم الكانمسق ةعسل الداعم الثم ءايشا ةسمحو لام فصن ناك ناو نيفرطلا نم نيفرطلا

 ريثع ةعيرا لدعي ءايشا ةرمشعو دحاو لام جرخف فصللا ىلع ةعسلاو ةساو فصنلا

 حييسطولا تكد :نآو قال م ريخلا ىلا هعح صو ليدعا لدعا| اذه ىحاسل و اددع

 نيهاربلا حضوع ىمسملا باسحلا دعاوق طباضا انحرش ىلا عجراف نيهاربلا عم انرك ذام
 اذكو در دجاولا ىلا درلا لقو « ةلباقلاو ريلا مع ةمدقع ىفو رويكلا برش لسا |

 .اذك اليدنت ىعسف ةسنلا كلت نيلمعلا ىف سانحالا رباس دخلا اما ليمكت هيلا ليك
 ٠ ١ شاسرلا شن

 نك ءازلا لصق ىف *ييؤ 'ردصتأ قه عيبدنلا لها دتغ( ندلا لع رجلا وو ١
 ْ 4 داضلا كنا

 ءاشاو اهرصحو لصالا قفاتضمرا دارا وه نيقطنملاو نيبآوصالا كديَع ) ديدرتلا (

 عارصملا ىف ةملكلا قاعت نا وه عيدبلا لها دنعو ٠ نيسلا باب نم ءارلا للصف ىف 'ىجحب و

 هللا لسر ىتوأ ام لثم ىتؤن ىتح .ىلاعت هلوقك رخآ ”ىنءمب اهنيعب ىه قلعت مث ”ىنمي ةرقفلا وا

 اك معا قلع هنيعب وه مث لبسرلاب قلع هللا ظفلف ةيآلا , هتلاسر لعجب ثيح معا هللا

 ”ىجب و رب ركتلاب ةدايزلا بانطا عاونا نم ناقتالا بحاصص هلءجو , ةماخلا ليبق لوطملا ىف ظ

 ئ قرفلاو ميسقتا ىنعم نم بيرق ىنعع ديدرتلا قاطي دقو « فاكلا باب نه ءارلا لصف ىف

 باب ن٠ ملا لصف ىف 'ىجب ام ديدرتلا نود ميسقتاا ىف كرتشملا ردقلا دوجوب وه اما امهنب

 # فاقلا

 « رفكلا ماسقإ ناس ىف ىو نامبالا دعب فكي ىذلا و اطرخ( ن0

 وهو دسار عج لالا ىف ٍبْحَ لا ىف اكاضيا اهحتنو داصلا نوكسو حتتفلاب ( ديصرلا )
 نودصرب عمج ىلع نيمحنمللا فرع ىف قلطا مْ ةسارحال قيرطلا ىا دادرملاب دعش ىذلا

 ىذلا عضوملا ىمس مث ةنيعو عضاوم ىلا اهغولبو اهتكرح نورظتني ىا بكاوكلا

 ىدنجرلا ىلعلا دلع لضاغفأا ل انك نلاطا مساب للا ةيمسسل دصرلاب هيف نوداصر.



 درلا ٠ خسرلا ٠ خرلا "و

 4 ءاخلا لصف 1-

 لامعتسا فيفخت ناسرافو تسا ديدشتت .لصا رد نآو :ترطش ةرهم مغلاب (( خرلا)
 بناجو فرطو هراسخر ىنعمب و تسوا ةمعط كركو لب هك كرزب ىروناج مانو دنتك
 ىللحن روهظ زا تسا.ترابع نايفوص حالطصا ردو ه٠ لضافالا داك و 15 تاو

 ار عد دار نشلكر دو ٠ تسا قح قىامسا روهمط ندسو ماع نابعا دوجو بيس هك ىلاح

 لاح خيش ىكدنسو ٠ قزارو ىداهو فيطل نود دنا هدرا هيلشل علا فاطل تافصب

 تعا ىبلا تراشا د زينو ءامما ليصفت هين مع ىنعي تيدحاو زا ترابع خر هك رف

 لئاسر ىذعب ردو « تاغخالا تفشك ىف اذك ىوزا قافضصو قاينا ترثك روهط راتعاب

 هادو هدامرد هل دسوك ازىهلا تاياحن هيفوص دز خر 4 تأ نول كم هيفوص

 ةيتابنلا ماسجالا ىلا ناسئالا ندب نم ةقطانلا سفنلا لاقتنا وح ءامكحلا دنع (. خيسرلا )
 ٠ نونلا باب نم ةمحعملا ءاذعا لصف ىف خسنلا ظفل ىف ”ىجبو

 م6 لادلا لصف 1:

 ضورفلا وذ شرف نع لصف ام فرص: الط مالا قو قرصلا هتاف ( درا )
 لوعلا دض وهو ٠ ىناج رجلا ىف اذكه مهقوقح رده مهلا تايصعلا نم دحا هل قحتس الو

 صقت“و ماهسلا دادزب درلابو ةلّثسملا لصا دادزي و ضورفلا ىوذ ماهس صق: لوعلاب ذا

 جرا لضفي درلا ىفو جرخلا ىلع ماهسلا لضفي لوعلا ىف ىرخا ةرايعبو  ةلث_لا لصا

 ذا نينثا نم ةلئسملا لصاف ةدْجاَو اتنب .صخش كرث نا الثم ء ةيفرسشلا ىف اذك ماهسلا لع
 ةيصع انهه نكي م الو دحاو ىتب نينثا نه دحاو تندل ىطعا اماف فصنلا. انهه تنال ظ

 نينثا نم لصالا ىن اهنوك دعب دحاو نف ذئنيخ ةلئسملا واصف تنبلا ىلا ىتابلا دحاولا در

 لصف ىف 'ىجب م لاصتالا نه عون ىلع قلطي نيم>نملا دنعو ٠ ةلئسملا لصا صقنلا دقف

 رسكلا ددع نيب رظنت نا وهو صوصخم لمت مما نيبساحملا دنعو ه واولا باب نم ماللا
 ةسمح نم دحاوك ذئيح در ال ذا هنف لمعي الف اناث امهني ةسنلا تناكناف ةسن“ هجرخمو
 ثلاث ةدنع لع عرخاو رثكلا ددنع نم لك مقيف | قفاون' تناك ناو نينا ةثع“ رعت

 مث هسفن ىلع لقالا مسش مث لقالا ىلع امم رثكالا مسق 39 الخادت' تناك ناو امهلداع

 بولطملا لصحيف جرلا ةمسق نم جراخلا ىلا رسس ا ددع ةمسق نم جراخلا بسن

 كلذ اولعف اماو.عبرلاب هنع ربع ةيناّثلا نم نانثالاو عابرا ةثلثب !منع ربعي ةيناعلا نم ةتسلاف

 نددع لقا مهدنع راتخلاو ةيهانتم ريغ دادعاىف دجون' هج رخو رسكلا نيب ةيسنلا نال
 درلا قاطي دقو .:ح.بق اهاوس ام دارياو مهفلا ىلا برقو باسملا لهسنل امهتبسن ىلع

 دحا ىف ناك ذا اولاق مهنا كلذو ليمكتلا هلباَعو ةلباقملاو ربخلا لامحا نم لمح ىلع مهدنع



 6 حمرلا « ناحيرلا ٠ خوارتلا ٠ ىناحور

 ناك ف لثشو نت هن داشاب ا دوخ 4 ليقو : ىربو ىدآ مضااب (ب قاحور )

 لكل لاق و يربو هتشرف مضلاب ىاحور حاربصلا ىفو « تاغللا فسك ىف اذك نايريو

 1 عما نويناحور ء.اضيا حور ىذ 'ىش

 دعب ىتلا ةساملا تيمسو ةقلطم ةسال مسا لصالا ىف ىهو ةحيورت مج( وارتلا (

 تامكر عيرا لك تيمس مث اهب سانا ةحارتسال ةحمورتلاب ناضمر ىلايا ىف تاعكر عبرا
 عمج عي وارتلا ىدنجربلا ىفو ٠ رردلا ىف اذك ةحورتلا نم اهرخآ ىف امل ازاحم ةحمورت

 تامكر عبرال مسا عرئشلا ىفو ٠ ةدحاو ةرم ةحارلا لاصيا للصالا ىف مو ةخيورت

 ني رشع عومجل مسا عملاب خوارتلاو ٠ ةدكؤ٠ ةنس ىهو ناضمر ىلايل ىف ةصوصخم

 ماهف ةعكر

 ةحئار هل تاي. اظرصو _ هل قاس إل تان ما ةيناتحتلا ةابثلا نوكسو حتفا( ناشر ١
 هقاسلام ءاهقفأا دتعو + هير باط تابت ناحترلا نا برشلا ىف نك راس!

 عماجب فو ..نيمسايلاك بسغع ةبط ةحئار هقرولام درولاو ٠ سس الاك هقرول اك ةببط ةحئار

 عماج ىف .اذك قرعلا هنم ْدِخْوب ىذلا هزلا ىف رهتشاو رحش لك سهز درولا نا راطب نبا
 نإ: ةيريهظلا ف رك ذو. اي لخدب ال لملوع نس لت رشا فنا الل ١

 ظفل لثم ٠ ىدنجربلا ىف اذك رحش:هل سيل ام ناحرلاو راجسشالا نم نيمسايلاو درولا

 « قاس هل تاين نز>شلاو نيطقيلاك هل قاس ال تاينل لاش هناف مجنلا

 تناكمايلا نا بيس حاورالا اذكو عملا حايرلاو ناندو ىوب و داب رسكلاب( خرلا )
 ٠ حورلا ظفل ىف اذه ليبق ضم دوت نين لقع ٌلمر لهادز ارداوءاواو ا ١

 ظاغتو ندلا فيواجت ضعب ىف اهيل ةدم لوطت ىتلا حرلا ىع ءابطالا دنع ةظراغلا حرلاو

 ىرجن ةداح ةدام محدنع ةكوشلا رو م رابألا ضب ىف هشل لولي ىدلاءارهلا
 لخاد ىف ضرعت ةظيلغ حبر ىه مهدنع ناببصلا خرو ءهدسفتو ءرسملالاو مظعل | ىف

 للحتلا ةرسع ةظيلغ عير م مهدنع ريساولا ميرو ٠ هنوئش تشب ىتح هددكو سأرلا
 ةيلكلا فارطاو فيسارشلاو رهظلا ىلا ةرم دعصت جاوقلا عجو لثه اعجو ثدحن

 ةخافن.ةدام مهدنع محرلا خرو ٠ ةدعقملا ىلاو-و بيضقلاو نيتيصصألا ىلا ىنرخا لزتو

 تارقف نم ةرقف لاوز مهدنع ةسرفالا حابرو + ةحزالا تابوطرلا عاّمتجا ببسي مح رلا ىف

 ةيدحلا ماسقا نه ىو اديدش اديدمت اهددمتو امن نقتحت ةظيلغ حابرل هعضوم نع رهظلا
 ْ . ىهاوملا ري ىف اذك



 جاودالا 8 ءاقلالا حور 0 دابعلا نم حيرتسملا 00

 وه ءاطالا حالطصاىفو ٠ ةدرحلا ةيئاسنالا ةفيطالا ىه موقلا حالطصاىف حورلا ةيفوضلا

 اذه ئدسو ةكرطاو سمّلاو ةويللاةوقل لباقلا َبلقلا ىف :دلوتلا فظالا راخبلا

 قرش الو . بلقلا تايزحلاو تايلكال كزدملا امهنب طسوتملاف سفناا مهحالطضا ىف

 حورلا ٍناجرلاىفو . ةقطانلا سفنلا ا.نومسبو لوالا حورلاو بلقلا نيب ءامكحلا

 نه لزان ىناودلا حورلا ىلع ةيكارلا ناسنالا نم ةكرذملا ةملاعلا ةفيطللا وهو ىناسنالا

 اقيطنم نوكي دقو ادرحم نوكي دق حورلا كلذو ة همك كاردا نع لوقعلا زدتعإ مالا لاع :

 ةطساوب رشثتل و ىنامجلا باقلا فيو# هعيثم فيطل مسج ىئاويحلا حورلاو ..ندبلا ىف
 ىناسنالا حورلا وه ىذلا مافعالا حورلاو . ندبلا ءازجا راس ىلا براوضلا قورعلا

 موري الو مئاح انهاوح موحم نا نكمي ال كلذلو اتوب د ثيح نم ةيبلالا تاذلا رهظم
 لوالا لقعلا وهو هاوس ةغبلا هذه لان الو ىلاعت هللا الا اهمك لعب الو مار اهلضصو
 ىلع هللا هتلخ دوجوم لوا وهو ةئامسالا ةقيقحلاو ةدحاولا سفنلاو ةندمحلا ةقبقألاو

 رهظم هتينارونو تاذلا رهظم هتنرهوج قارولا صوحلا وهو ربك آلا ةقيلذلا وهو هتروص

 هل نا مو الوا القع ةينارونلا زاتعابو ةدحاو اسفن ةييهوكلا راشعاب ىحسيو اهملع

 حوالاو ةيلكنا سفنلاو زونلاو ىلعالا رقلاو لوالا لقعلا نم ءامماو هاظم ريكلا ملاعلا ىف

 هتاروهظ بسحم ءامماو نهاظم ىلاسنالا ريغصلا ملاعلا ىف هل كلذك كلذ ريغو ظوفحلا

 ةملكلاو باقلاو حورلاو ىنخلاو رسلا ىف مهريغو هللا لها حالطضا ىفو . هيتاسمو
 ٠ سفنلاو لقعلاو ردصلاو داوفلاو  عورلاو

 - ,رودقم, لكنا ىرب هنال ؛ندقلا رس ىلع ىلاسعت هللا هعلطا نه ) دابعلا نم عيرسملا (

 بلطلا نم حارت_ساف هعوقو عتتع رودق# نسل ام لكو مولعملا هتقو ىف هعوقو يحن

 هللا لاق 5 عقو ام ىلع مياستلاو. ريصلاو تاف ام ىلع رسحتلاو نزلاو عّهب ال امل راظتنالاو

 له منج هنع هللا ىخر سنا لاق اذهلو ه ةءآلا ضرالا ىف ة هيبيصم نم باصا ام * ىل اعت

 اذك ىهتنا هةكرت رتل هتكر 5 الو هتلعفإ هتاعف ”ىشىف لق لف نينس رششع سو هيلع هل

 ٠ ةفوضلا تاحالطصالاف

 0 00 هيلع لئاربج ف 0 ع ب بلل ىلا للا 0 تال

 # ل ند ءاغب

 ن. .مسق ىلع قاطت كلذك تفرعام لع قاطن اك ىو حور ا حاورالا (

 نونلا لضف ىف 'ىجنو رااو داسجاو حاورا ىلا تايندعملا اومسق ءامكحلا ناف تاندعملا

 « نيعلا باب نه



 هى ورا

 1 ايراسس لالخن الل لباق ريغ اباز زون افرطل ناك 0 ريغ حو و ناك اذا ةفساللا 0

 نيب هللا فلأ دقو ندا كير ىلع رداق ملا هنال تاذلاب ايح ناكو هتفاطال ءاضعالا ىف

 ٠ لعجو ةجوزلا ةلزنع ةيناوبْلا سفنلاو جوزلا ةلزنع حورلاف ةيناويلا سفنلاو حورلا ٠

 قاب هّتاعت لب ةيلكلإب ال هقراف ناو نا-ظش ايح نديلا ناك ندبلا ىف ماد اش اقشاعت امهنب

 َ بناويحلا سفنلا قرت مل ناب ةياكلاب هقراف ناو امان ندسلا نأك ةيناويلا سفناا ءاقب

 ةباغىف اهضعبو ءافصلا ةباغ ىف اه _ضء فانصا ىه 5 ]١[ ه تيم ندبلاف هيف.

 لبق نك ثداح نكم لك نال اندنع اما ةثداح ىهو . ىص# ال بئارم امهنيو 0

 دنعو ٠ ماع ىنلاب داسجالا لبق حاورالا قلخ مالسااو ةولصلا هلع هلوقا ماسجالا ثودح

 * هل ةدام الو ةداع قو.سم ثداح لك نال ةميدق ضعبلا دنعو « ندنلا عم ةثداح وطسرا

 «ىلاعت هلوُش ضاصتخالاب فرسشملا ىلاعت هللا نم ضئافلا ىهوج+لا نا قلاو [؟] فيءذ اذهو

 ىنش نا هناث نم نوكي ال هب لصتب ام هب ”ى نا هناش نم ىذلا ٠ ىحور نه هيف تخفنو

 ىلع ةلاد هدولخو نديلا ىف هتداعاو توملا دعب ُهءاَش ىلع ةلادلا رامخالاو اذه ناكما عم

 مسج ىلا لقتل نادبالا نع ةقرافملا دعب حاورالا نا ىلع ءالقعلا قفناو ٠ هتيدباو هناَش

 ءادهشلا حاورا ىورو هرخآ ىلا رضخ ريط فاوجا ىف نيئمؤملا حاورا نإ ثيدحل ىرخآ

 تناك ىذلا اهسفن مسج ىلا اهدوع مدع ربدقت ىلع هموزل نال خسانتاا موزل اوعنمو [م]1لا

 لكشلاو ةئيهلا ىف ريغتلا اما ةيلصالا ءازجالا ىف حورلا داعي امبا لب مزال ريغ كلذو هيف

 ٠ ناعم ةدعل ءاج نا رقلا ىف حورلا ظفلو ٠ ضراوءلاو ضارعالا نم اهريغو نوالاو

 وحن نمالا ىنعم ىناثلاو ٠ حورلا نع كنولُمسي ىلاعت هلوق وحن ندبلا ةويح هب ام لوالا
 نأ لا وع عدارلاو :[4] حورلاو ةكئالملا لزنت وم ىحولا ىنمع ثلاثلاو ٠ هنم حورو

 سداسلاو « هنم حورب مهدباو و ةمحرلا سماخلاو ٠ انيصا نه احور كيلا انيحواو وحن

 تاحالطصالا ىفو « [ه] ءاقبلا ىلا تايلك نه ىهتنا انحور اهلا انلسراف وحن لشاربج

 تايلكلاو اذك ةدحاو ةيهام ناسنالا صاخشا ريصتل ةيهاملا ىف ةدحتم ةصوصحلا حاورالا مث ]١[
 . ٠ (هححصلا)

 تناك ىرخا ذخاو ةروص ملخ تلبق وأ تادرجلا نالف ةفسالفلا دنع اما ىنفت ال حاورالاو [؟]
 ةيقاب نوكتف لوبقلا عم لباقلا ءاقب بجول ءانفلا تلبق ول اضياو ةيناف نوكت الف ىرخالا عم ةيقاب

 ( هححصمل ) تايلكلا ىف اذك فلخ اذه ءانفلا

 ليلدب كلذ ةمض ىلا انٌؤاماع بهذف الوا مسجلا كلذ ةربدع نوكت له اهنا ىف اوفلتخا نكل [؟]

 لاقو ةنجلا رمث نم قلعت رضخ ريط ىف ا اورا نا سنا نع ريغصلا عماجلا ىف ) ثيدحلا رغآ
 ناكل الاو نادبالا كلتل ةريدم نوكت نا مضتال ءاكملا كلو بط ساو قالا

 ( هححصملا) تايلكلا ىف اذك حلا اوعنمو ءاملعلا ةيفوصلا اوققحم قفاوو لطاب. وهو اخسانن

 ( تايلك) هما نم حورلا قلبو [4]
 هجو خورلاو ةكشملا لزتت ون ةكقلملا نم سنجو ه٠ حورلا موقي وحن مظع كلم ىنععو [ه]

 ( هححصمل) تايلكلا ىف "اذك اضيأ يتلا ىيعر «ةكشلا يجو كاسلالا



 حورلا ار

 خورلاب و لوالا لقعلابو ب هلاو هيلع هللا ىلص دمحم حور, و ىلعالاب ىعحسي ههوجو
 وهو دحاو مسا الا ةنمْلالا ةرضحلا ىف هل سيلف الاو عرفلاب لصالا ةيمبست نم ىهملالا
 از نابل نشن ا نسب زانلا ريصتع ىلع لمرلا لها دنع حورلا قااطي اضياو .:ىهتنا حورلا

 ارران هئفكا لئاسر ىضغا رداو همود حور ار جراخلا ةريمن كنا ديوك لوا حور الثم

 حور ار.لوا قفل ابنت مسج ار كاخو سن ار باو لِقُع ار دابو دوك حور
 هك لخادلا ةّدع ان دنمات لوا "لقع ار لوا دابو تسا متفه حور هك ىنن ان دشوك لوا

 ار لوا كاخو تسامتفه با هكلخادلا ةبتع ان دنيوك لوا سفن ار لوابآ و تسا متفه لقع
 حوورلا ءاقبلا ىبا تايلك ىفو « ىهتنا تسا متفه ميج هك لخادلا ةيتعان دنيوك لوا مسج
 نكدحت ىذلا ءزحال اضيا مساو سفنال مساو هذفانمو ندءلا قراخم ىف ددرتملا حرلا وه مضلاب

 فيوجن هعينم فيطل مج ناونحلا حورلاو « راضملا عافدتساو عفانملا بالحتساو ةودحلا هب

 ىناسنالا حورلاو «ندبلا ءازجا رئاسىلا براوض'ا قورغلا ةطساون رشت“ و ىنامسجلا بلقلا

 ناعالا نه لقعلاو حورلا نا ةعاملاو ةنسلا لها يهذمو . ىلاعت هللا الا هبنك معي ال
 ةحيبقلاو ةنسحلا تافصلا نم ةدايزلا نالّش امهناو مهريغو ةلزتءملا هتنظ 5 نيضرعب اسيلو
 ءوسلاب ةرامالاب حورلا فو اذهلو افاشكنا سمشلاو ادمرو ةواشغةرظاناا نيعلا لصت اك

 لولاح ندبلا لحي مسج نسل حورلا نا ىلازغلا هلاق ام صخامو . ىرخا ةّيمطملابو ةرم

 هلال هوج وه لب ملاعلا ىف معلا لولح غامدلاو ٍبلقلا لحي ضرع وه الو ءاثالا ىف ءامل
 <مسقني ال '”ىشو ىزحرال ءزج ءالقعلا قافتاب وهو تاللوقعملا كردي و هقلاخو هسفقن فرعإ

 نا الا ءزج الف انهه لك الو لكلا ىلا فاضم ءزحلا نال هب قئال ريغ ءزحلا ظفل ناالا

 عيجوأ تادوجوأالا عيمج تذخا اذاف ةرشعلا نم ءزج دحاولا هلوش لئاقلا ديرب ام هءدارب

 جراخ وه الو هيفلخاد وه ال اهتاجنم ادحاو حورلا ناك اناسنا هنوك ىف ندبلا ماوق هب ام

 ماسجالاب لاصتالاو لاحلاىف لوللانع هزنه وهلب هبلصتم وه الو هنملصفنموه الو هنع
 فدو ضخال انايثاو اميشن اذه سلو ضزاوعلا هذه نع سدقم تاهجلاب صاشتخالاو

 هاوس ام لكو هتاذب مئاق ىا مويق هنا ىلاعت هللا فدو صخا لب حورلا قح ىف ىلاعت هللا

 سياو ثداح هنا دارا قولخم حورلا نا لاق نءو م ىلاءت هلل الا تسيل ةيمويقلاف هب مثاق

 ةحاسملا تحن لخدي الف ةيمكب ردقم ريغ هنا دارا قولخم ريغ حورلا نا لاق نمو . ميدَه
 صا ن٠ حورلا لق .٠ هناش ىف ليق ىذلا ىولعلا ىهوجلا وه حورلا نا معا مث ء ريدقتلاو

 امنامز هدوحو نوكف ةدام هل سل امىف لمعتسي ىذلا وهو صمالاب دوجوم هنا ىنعي «ىلدا

 حاورالا دجوت' صالابق اينا هدوجو نوكيف تايدام ىف لمعتسي ىذلا وهو قلخلاب ال
 «لاقو ه هيمان ضرالاو ءامملا موقتنا هناا نمو. :ىلاعتهللالاق ةيداملا ماسجالا دجونقلخلابو
 ةيدام ريغ ةفيطل ماسحا اندنع حاورالاو ٠ هيمان تارخسم موحنلاو رمقلاو سمشلاو



 حي حورلا

 حورلا ليقو ٠ ريبكلا ريسفتلا ىف اذك هنع لأسي فيكف دوجولا لوهجم 'ىش اذه نالو

 طاصوبا لاق ٠ سؤرو لجراو دبا مهلو نولكأي مدآ ىب ةدوص ىلع ةكئالملاب اوسيل قلخ
 نآ رقلا ىف دجا مو ريبكلا ريسفتلا ىف ىزارلا مامالا لاق ٠ ممن: اوسلو سانلا نوهتشي
 'ىش اذهف اضياو لوقلا اذه تاثاىف هب كلسسعلا نكمي .اًيش ةحيحصلا راخالا ىفالو

 ىحدملا كالملا للهاكلا ناسنالا بحاص لاق ٠ ىهتنا هلا لاؤسلا اذه فرص دعبف لوهجم

 ىلاعت هللا رظن ةيدمحلا ةقيقحلاو هب قولخلا قحلاب ةيفوصلا حالطصا ىف ىح سملا وه حورلاب

 اعلا نو هرظن لع هلعحو هلم ملاعلا قاخو هرول نه هقاذعف هسفن 4 رظن 3 كلملا ده ىلا

 كلم هقوف سبل ةلزنم اهامساو ةئاكم اهالعاو تادو>وملا فرشا وه هللا سما هتاهما نهو

 هتاذل أ سم كالملا اذه ىلاعت هللا قلخ هنا لعا ٠ نيمركملا لدضفاو: نيلدس للا ديطم وق

 وهف هتافصإ وه اا تاقولخلا عيمج ىف هروهظو كلملا اذهىف الا هناذب ىلاعت هللا رهظي ال

 هللا لع ىف ةيملالا ةقيقلا تضتفا فارعالاو رانلاو ةنلا لهاو ةرخ آلاو ايندلا بطق

 هيطقوهف ههحو ىلع قواحلا كلذ رودد هجو هيف كلملا اذهلو الا ايش قاحم ال نا هناحبس

 هملع ىلولا هف ع اذاف ىلءاكلا ناسنالل الا هللا قاخ ن٠ دحا ىلا كلملا اذه فرع ال

 لب .ةلاضالا م ال نكل همم دو>ولا حر هيلع رود انطق نلبس 55 ققحت اذاف ءايشا

 ةكئالملاو حورلا موب موي « ىلاعتهلوقىف روكذملا حورلا هناف هفرعاف ةيراعلاو ةباينلا مكحب

 مئاق وهو هتمدخ ىف افص افوقو هدب ني ةكئالملاو ةيملالا ةلودلاىف كلملا اذه موش ه افص

 نوملكب ال هلوقو ٠ هب هللا هما اع ةلالا ةرضحلا كلت ف فرصت» قحلا ةيدو.ع ىف
 اهرهظت هنال ةيملالا ةريضحلا ىف اقنط» مالكلاب هل نوذأم وهف هنود ةككالملا ىلا عجار
 هتفاط ىف سبل ةدحاو ةملكب الا كلم لك ملكتي مل ماكتلاب مهل نذا ناو ةكئالملاو لك الا
 قاخ ملاعلا ىف سها ذوفنب سمالا ىتاي ام لواف مالكلا ىف طسبلا هنكمي الف كلذ نء ركأ
 عييمجو حورلا هب سما ام كالملا لفيف حورلا هلسريف سمالا كلذب اقل اكلم ةنم هللا

 مهقوف وه ن.و ليشارزعو لّئاربجو ليئاكيمو ليفارساكه نم نوقولخم نييرقملا ةكئالملا
 نيبملا مامالا تحت مئاقاا وهو ىلدصفملاب ىحسملا كلملاو نلعب مئاقلا كلملا وهو

 مه روضتنف مدأ ىب نه لك ىلع اورهظ فك مقا دوحتسل اوم ل نيذلا نولاعلا مهءالؤدو

 مكحب لزنت هللا ةكئالم اسهعيج رولا كتف مئانلل قحلا رهظي امم ىتلا لاثمالاب مونلا ىف

 نا مئانلا ىرب اذهلو مئانل ةروص لكب روصتيف لاثمالا برضب لكؤملا كلملا اهرمأي ام
 ' مالسلا هيلع لاق اذلو ماكسي نكي م ةيداملا ةروصلاب اروصتم احور نكي مل واو هملك« داما

 ةلمح نع ةنعللا هيلع سلبا ناك املو هب لزنب كالمللا نال كلذو هللا نم نو ةقداصلا ايؤرلا

 امن مانلل اوروصت نا هلرذو هتحأل محو نيطابشلا نم كح و دودعدلاب نيرومألملا

 ددننع ىلع ةنيشك ءايشا هل كلملا ذه نإ معا ٠ ةيذاكلا ايارملا ترهظف ةكئالملا هب روصتن



 حورلا "وو

 جود وه 'ىش لكىف هجولا كلذف قولخم ريغ هللا حورو قولخم مدا حورف مدا ىف خوفنملا
 دوجولاو هسفن *ىثلا حورو ةينوكلا صئاقنلا نع سدقملا ىا سدقلا حور وهو هللا
 نيميدق ءافتلال ةقولخم اها ر ناسنا ىف سدقلا حور ىلا رظن نش هناذ هسفنو هللا سفس مئاق

 | ىوس امو كاكفنالا ةلاحتسال هتافصو هاما عيج هتاذب قحليو هدحو هللا الا يدق الف

 حورلا وه رسو هانعم وه حورو هلرو_ص وهو دسج هل الثم ناسنالاف قولخ # كلذ

 بلغالا ناك اذاف ىراسلا دوجولاو ىبلالا رسلاب و سدقلا حورب هنع ريما وهو هجوو
 هحور ناف ةيناوهشلاب و ةيرشلاب هنع ريعملا هو هتروص اهيضتقت ىتلا رومالا ناسنالا ىلع
 اهلا تلات ناك اهلح ءاعنموزةو وشلل لاما وقعت ىذلا ل دمملا .بؤتسرلا .سننتكي

 تراصف ىحورلا اهقالطا نع ةروصلاب تديقتف مف ةيرمشبلا تايضئقملا نكمل .ىلصالا
 نفي لب ةزخ آلا راحو نيل اثم انبلبلا اح ىف كلذو ةدلدلاو.ةعيبطلا,ندطنس ىف

 ىمو رانا نم سوسحم نحس ةرخ آلا ىف نيجسلا نكل حورلا هيف نقتسا ام وه نيجسلا
 هسكمإو ةسوسحم اروص قاع هيف زربت لحم ةرخ الا نال: روكذملا ىنملا اذه .انندلا ىف
 ماعطلا لالقاو حيحصلا ركفلا ماود نم ةيناحورلا رومالا هيلع ىلغالا ناكاذا ناسنالا

 ىجورلا فاعللا بستكي هلكيه ناف ةيرمثبلا اهضتقت ىتلا رومالا كرتو مالكلاو مانملاو
 بتارص ىلعا ىف ريصف نادلبلا دعبو ناردحلا .هبححم الو ءاوهلا ىف ربطي و ءاملا ىلع وطخيف

 وهو ماسجالا ةرواجم ببس ةلصاخلا دويقلا نع ةقلطملا حاورالا ملاع وه كلذو تاقواخلا

 روك ذملا حورلا نم دوصقملا ىف اوفلتخ) 6 ةدئاف ١ ميعن ىن راربالا نا هلوقب هيلا راشملا

 « ةويْلا ببس وهام هب دوصقملا لف ه لاوقأ ىلع « ىفر صان. حورلا لق «ىلاعت هلوق ىف

 نا رقلابف اضياو ءانما نم احؤر كيلا انيحوا كلذكو ه هلوق هيلع لدن نا رقلا لبقو
 نيمالا حورلا هب لزن .هلوقل ليئاربج ليقو « ىلاعت هللا ةفرعم ىهو حاورالا ةويح لصحت

 ن٠ دوصقملا وهو ةوقو اردق مهمظعا وه تاومدلا توكلم نم كلم .لبقو . كبلق ىلع

 هل كلم وه لاق هنا هنع هللا ىضر ىلع نع لّقنو « افص ةكئالملاو حورلا موش موبي ءهلؤق
 هللا حبسي ةغا فلا نوعيس ناسل لكل ناسل فلا نوءيس هجو لكل هجو فلا نوعنس

 ةميقلا موب ىلا ةكئالملا عم .ريطي اكا» هحيست لكب ىلاعت هللا قاخم و اهلكت اغالا كلن ىلاعت

 عيبسسلا تاومسلا عاب ءانش ولو شرعلا ريغ حورلا نم مظعا اقاخ ىلاعت هللا قا لو

 اذه نال ٠ فييض اذه لوب نا لئاسقلو . ةدحاو ةمقلب نيف نمو عبسلا ضرالاو
 ركذ املف ملسو هلا و هيلع هللا ىلص لوسرلا نم الا هنع هللا ىضر ىلعيهفرع ام ليصفتلا
 نالو ه هريغل هركاذي مل مف هنع هللا ىضر ىلعل جرمشلا كلذ سو هلاو هيلع هللا ىلذ ىنلا

 ملكتملا ناكناو تاغللا كلت ريثكت نكمي مل ادحاو القاعو ادحاو اناويح ناكنا كالملا كلذ

 ٠ ةكئالم عومم ناك لب ادحاؤ اكلم كلذ نكي مل رخآ اناويح تاغللا كلت نه ةدحاو لكي



 ةذق ظ خورلا

 ساسحلا حوزلا امن ىلوالاف ٠ سمح ةينارونلا ةيرشبلا حاورالا بتارص نا ىموطلا ىلازغلا

 نيصي' هياذا هلواو- ىتاوذملا -اورلا :ليطا هناكو نيل ساوملا هدؤوب ام. قاّن ىلا وهو
 ثيشش ىذلا وهو ىلايخلا حورلا ةيناثلاو ٠ عي_ضرلا ىصلل دوجوم وهو اناويح ناورملا

 ةجاحلا دنع هقوف ىذلا ىلقعلا حورلا ىلع هضرعيل هنع انور ظفحمو ساولا هدروا ام

 هنع بيغ اذاف هدْخَأيل 'ىثلل علوب كلذو هوشن ةبادب ىف عيضرلا ىعلل دجوي ال اذهو هيلا
 ءاقءا بلطو ب. هنع بيغ اذا ثيح ريصيف اللق نبكي نا ىلا هيلا هسفن هعزانم الو ءاسسني

 شارفال دجوب الو ضعب نود هاندا ضخغب ىف دج وب دق اذهو هلادخ ىف ةظوفحملا هتروص

 ىلا ةحوتفم ةوك جارسلا نا نظيف رانلا ءايضب هفغشل رانلا دصقب هنال رانلا ىلع تفاهتملا
 ةيم داع ةملظلا ىف لصحو هزواح اذا تكلو ةننىذأشف الع هنن قلق ءانلا عضوم

 ررضتلا دعب هدواع امل ملالا نم هيلا سحلا هادا امل ثيشنملا ظفاحلا حورلا هل ناكولو ىرخا

 حورلا هئلاثلاو ٠ برهم كلذ دعب ةفحلا كلت فاو اذاف فش ةرمه برض اذا باكلاو

 ضصاسألا ىسنالا ىهولا وهو لادلاو سحلا نع ةجراخلا ىلاعملا كردي ه ىذلا ىلةعلا

 ىركذلا حورلا ةعبارلاو « ةيلكلا ةيرورضلا فراعللا هتاكردمو ىصلل الو ةميهال دجوب الو
 اهنم جتتتسإو تاجاودزاو تافيلأت اهني عقويف ةيلقعلا فراصملا ذخا ىذلا وهو ىركفلا

 كلذك ديازتت لازت الو ىرخا ةجيتن امهنيب فلا الثم نيتحبتن دافتسا اذا مث ةفرش 55

 ءايلوالا ضعبو ءايبنالا هب صتخم ىذلا ىوبنلا ىءدقلا حورلا ةيسسماخلاو « ةياهنلا ريغ ىلا

 ضرالاو تاومسلا توكلم فراعم نه ةلمحو ةرخ آلا ماكحاو بيغلا حاول ىل# هيفو
 ملاعىف فكتتتملا اهنا دعب الو :ىركفلاو ىلقعلا حورلا اهنود رصقب ىتلا ةينابرلا فراعملا لب

 نوك دعس ال م6 لقعلا ىف نهظي ال ام هيف رهظي رخآ روط لقعلاءارو نوكي نا لقعلا

 ساس.حالا اهنع رصف بئاىو ملاوع هيف فشكي ساسدحالاو زييعلاءارو اروط لقعلا .

 موق رعشلا قوذب صتخم فيك ىرتالا كسفن ىلع افقو تالامكلا ىصقا لعتالو زيبغلاو

 ؟لهش قلك« نا معا , ىهتنا اهريغ نع ةنوزوملا ناحلالا هدنع زي ال ىت> للا هنع مرك و

 ةدرملا لوقعلا مه ةكئالملا نا ءامكملا معز مالكلا بيذمتىفو ٠ حور.هلف سوس

 ةوّقلا وه ناطيشلاو تايرصنعلا ف فرصت اهل ةدر حاورا ناو ةيكلفا سوفنلاو
 حتا نترغلا مال. ريدملاو ءريثك حس اوزاب هلم ضني ايلك يس وو كلذ نكل كال 0

 ه٠ ىهتنا ماتلا عابطلاب ىحسإ هيما ريدن حور تانئاكلا عاونا ن م كلو: ىلكلا نيفللاب

 حورلاو هتروص هب ماق قولخمحور هل كامسو داما ينم ؟وش لك نإ معا لماكلا ناسنالا ىفو

 حورلا كلذ هب ماق ىبملا حور قولا حورلا كلذل نا مث :ظفلل ىنءملاك ةروصلا كالتل
 لوخدلا نع هزنملا وهو خاورالا 0 ىحسملا سدقلا حور وه :يينلالا حورلا كلذو

 وهو دوجولا هب ماق قحلا هو>+و نم صاخ هجو هنال قول ريغ هنا ىنعي ن .؟ ةلك تحن



 ١ ا يلا ال

 حورلا هذ

 حورلاك هسفن ىف دسملا ريصي نا ىلا كلذك لازت ال ىت> اهسفن نع لقثلا مكح عفريو

 حورلا ىلع ىوقتي هناف ةيرشبلا قالخالا لمعتسي ناك ناو ءاوهلا ىف ريطيو ءاملا ىلع ىشمبف

 ةيسرافلاب لئاق لاق  نيحسلا ىف ادغ رشحتف هنحس ىف رصحتف لقثلاو بوسرلا مكح
 نيالي٠ 3 ناوح زو هتشرس هتثرف زا ٠ تسا ىنودعم هفرط ةداز صدأ ه رعش «

 مساق شعتو مسجلاب تقشعت ال اهنا مث . نازا هب دوش نإ لم, نك نو «٠ قرأ دع هوس

 عفر ىف تذخا هببسب ملالا اهيف لصحو مقس اذاف هتحص ىف الدتعم مادام هيلا ةرظان ىهف اهب

 ' اهرظن ذخأت اهناف دسحلا ةقراف» هركت تناكولو هبف اهحبرفت ذا ىحورلا اهملاعىلا هنع اهرظن
 ناكولو ةعس ىلا قيض نع بر نك ىحورلا ملاعلا ىلا ام اءفر ىدسملا ماعلا نم هعفرتف ٠
 ىلا كلذك حورلا لازت ال مث رارفلا نم ريذحت الف هب نم هيف قيضي ىذلا لحما ىف هل

 هللا دنع اهلاحي ةيسانم ةروص ىلع مالسلا هيلع لشارع اهينأيف موتلا لجالا لصي نا

 وا هنم مقتثي نه ةفص ىلع ناويدلا لامع نم ملاظلا ىلا ىتأي الثم ةحيبقلا وا ةةسحلا نم

 سانلا بحا ةروص ىف ءا>اصاا ىلا ىتأي هنا اك ةركنم ةئيه ىف نكل كلملا لسر ةفد ىلع
 «مهحاورا تجرخ ةروصلا كلت اودهش اذاف مالسلا هيلع ىنلا ةروصب مهل روصتب دقو مهلا

 نوقولخم مهنال حابم نيبرقملا ةكئالملا نم هلاثءال اذكو مالسلا هيلع ىنلا ةروصب هروصتو

 ةرودصب روصت اف هدسمم صخشلا حور روصت باب نم روصتلا اذهو ةيبجور ىوق نم
 هنال هتيريشإ نم نيقول لا هعابتاو ةئعالا هياع سيلبا فالخم هحور الا مالسلا هيلع دمحم

 امد هنم ج رخاف هبلق قش كلملا نا ثيدحلل ةيرمشنلا نم ءىت هيف امد الا ابنت ام مالسلا هيلع
 لئم نا مهْم دحا ردع مل اذإف نيطابشلا لحم ىهو ةيريشلا سفنلا ىه مدلاف هيلق رهطف

 ةفص ىلع رورطلا ىلاو هوحنو دسالا ةروصب سرفلا ىلا ىنأي اذكو. بساتتلا مدعا هتروصب .

 طيس ىف لب ةكرم ةروص ريغ ىلع هنأ نو الا ةبسانم نم هل ديالف ةلمابو ه ءوحنو عادلا

 فرعن ال دقو ةناكأ نركل دقو ةببط ةحنار هلنوكت دقف همشل صخشلا كلب ىف م ريغ

 عاضترا دعب ىا دسجلا ن ن* هجورخ دعب حورلا نا مث ٠ هفرعب.ال م هيلع رع لب هتحئنار

 نامز ايل نووي نكن ادبا ةيدسحلا قراش ال انهه لوخدالو جورخ ال ذا هنع هرظن

 مان لكنا لوش نع دتعي الو . همون ىف اًدش ىرب الو مان ىذلا مئانلاك ةنكاس هبق نك

 توم وه لوالا نوكسلا اذهو هاسسني نم مهنمو ظفحم نم سانلا نف اًميش ىري نا هل دبال

 مث نكذلا عاطشاب ممتوم نع ملسو هيلع هللا ىلص ربع فيك ةكئالملا ىلا ىرت الا حاورالا
 ٍ ىعتنا خذربلا ىف حورلا ريصت حاورالا:توء ىمسملا نوكسلا اذه ةدم نع غرف اذا
 لكلو حاورا ةسمح ىن لكل نا نيملكتملا ضعب نع ةدنم نبا لّقنو ٠ لماكلا ناسنالا ىف

 مالسالا ةححح مامالا فينصت راونالا ةوكشم ىفو ه ةيندللا بهاوملا يف اذك حاورا ةثلث نمؤم



 هوب حورلا

 ىحن ”ىنع»ا حورلا نا ىلع روهما عمحاو فيرغتاا ف لاق ام اذه نم بيرقو « سفناا ىف

 لقعلاو فاما مسج هيف حورلاو فيثك مج سفنلا نا راغصلا لصالا ىفو ء دسلا هن

 ميسا حورلاو تاوهشلاو تاكرحلا اهنم نوكت ةراح حر سفلا ليقو . ىنارون ىهوج هيف

 تافصلاو قالخالا اهنم:بلقلا ىف ةعدوم ةفيطل سفنلا لبقو ٠ ةودخلا هه نوكت بيط

 ليقو . ةدومحلا تافصلاو قالخالا هنم بلقلا ىف عدوم فيطل حورلا نا ا ةمومذملا

 دابعلا بولق ىف ىلاعتو هناحبس هل ناف قلاث-ا رظن عضوم بلقلاو قالا رظأ عضوم سفنلا '

 , وهف ىنخالاب نوكلاسلا هيمسي و ىنألا حورلا اماو ه ةرظن نيتسو ةئائلث ةليلو موب لكىف

 هذه نم فالا رخآ حور همثو ةقيقملا ملاع ىلا برقا وهو خورلاو رسلا نم ففطلا زون
 اذه حيضوت 'ىحب و ىهتنا صاودلا وه لب دحا لكل اذه نوح الو اهلك حاورالا

 حورلا در نولئاقلاو ء اضيا ناسنالا ظفل ىف قبس دق ىناعملا هذه ضعبو رسلا ظفل ىف

 لها رثكا بهذ هيلاو فرصتلاو ريدتلا قلعت ندبلاب قلعتم درخم ىهوج حورلا نولوب
 ىو ناستالا ظفا ىف تف م ءامكحلا رثكاو ةعبشلا ضعنو ةلزتتملا ءامدقو تاضايرلا

 تورلا م وشملا مهيش ناقو .هنولا بان نينا لس ىف هلت * شرات
 ىناوبلا حورلاو ءرادقملاو ةحاسملا تحن لخدب ال ىا ىمالا ملاع نم ىؤاعنلا ىلاسشالا ٠

 ىواعلا حورلا لحم وهو رادةملاو ةءاسملا تحن للخدب. ىا قاخلا ملاع نم ىرشبلا

 عم ىف اذك باقلا هلحمو ةكرحلا سحلا ةوقل لماح فيطل ىناممج ىناويحلا حورلاو

 تيرم لكمال حورلا نا لعا مولا باب ىف لماكلا ناتشالا ىف لاق. كولا

 دسلا ىلا ةرظان هو اهلحم ىف نوكت نكلو اهلحتو اهناكم قرافت ال هيف اهلولحو دسلا ىف
 ةقرا_فةم ريغ نم هلحن اهرظن هبف عقو لحم :ىاف ا_هرظن عضوم لحن اهنا حاورالا ةداعو

 ىلا ترظن امل هلا مث فدشكلاب الا فرعي الو 'لقعلا هليحتسي يما اذهو ىلصالا اهزكرمل
 اذهب ىدسجلا ريوضتلا تبستكا هتبوه ىف 'ىثلا لواح هيف تلحو داحتالا رظن مسا

 هب ومنو دعصتق ةيملالا ةّيضرملا قالخالا اما هنم بستكت لآزت ال مث ةلهو لواىف لواخلا
 نيس ىلا قالخالا كلن طبت ةيضرالا ةياولا ةيء.ملا قالسخالا اماو نيباع ىف

 هذه نال ةيئاسنالا ةرودلا هذهب اهروصت لاح ىتوكلملا ملاعلا ند اكم' وه اهدوعصو

 نم هنكح شستكأا ددسحلا ةزوصب راوضن اذاف“"اهنكحو 'اهان حاولا لسنكل ةروشلا
 ةقرافم ال نايرسلاو ةفّْلا نم هل نآك ام حورلا قرافيش اهوكو زدعلاو رصحلاو لقثلا

 ريغ اهنكلو ةياصالا اهفاضوا عبم ةفصتم ن وكن اهنال :لاتصلا ةقزاقم نكلو لالا

 ةقراسقم انلق اذلو 'لمألا ال ةوقلاب اهف 'اهفانضوا نوكتف ةئلعفل'زومالا نامتا نم ةاكمتم '

 ىوقنت حورلا ناف ةيكلملا قالخالا لمعتسي متطلب تحالف ن6 لاصفنا ال لاصتا



 حورلا 65

 نولئاقلا مث . درجت ريغ هلا ىلا بهذ نم مهنمو . درج ةقطانلا سفنلاب ىمسملا وهو ىناسنالا
 ءام نايرسس ندبلا ىف ةيراس ةفيطل ماسجا هنا ماظنلا لاقف ٠ لاوقا ىلع اوفاتخا درحتلا مدعب

 وضععطق اذا ىتح لدبن الو للخت هيلا قرطتيال هرخآ ىلا رمعلا لوانم ةبقاب درولاىف درولا
 ندنلا نه لدبتملاو للختملا امنا ءاضعالا رئاس ىلا ءازجالا كلت نم هيف ام ضّشا ندملا نم

 نا :كشالو ءرخ[ ىلا, نذعلا لوآ نم قايل مع دحنا لكذا هنع لصفنيو هيلا مضي لضف

 ءامدقلا نه ةميظع ةفئاطو نيمرحلا ماماو ىزارلا مامالا اذه راتخاو كلذك سيل لددتملا
 عابنتماو ماسشالا مدع ليلدل باقلا ىف ىرج ال ءزج هنا لبقو ه علاوطلا حرش ىف 3

 هراتخاو يلعلا هيلا بسن ىذلا هنال بلقلا ىف وهو ادرف |رهوج نوكيف تادر#ا دوجو

 ةئاوه ءازجا نم ىز# ال ءزج لبقو ٠ بلقلا ىف ىئاوه ممج ليقو ٠ ىدنوارلا نبا

 هنم برَشو ٠ غامدلا ءازجا نم ىز# ال ءزج ىه للبقو ٠ غامدلا ىض ليقو ٠ ٍباقلا ىف

 لبقو ٠ ةكرمطلاو سحلل هدم غامدلا ىف ةؤق لبقو ٠ غامالا ىف ىزحت ال ءزج لبق ام

 ةرارألاب ةامسملا هو ةيران ءازجا ليقو « ةوحلا ليقو « ندا ىف ةويحال ءدمم بلقلا ىف

 لدّسملا مدلا ليقو ٠ افيكو (ك ةلذتعملا ةعبرالا طالخالا ىه ةيئام ءازجا ليقو ٠ ةيزيرغلا
 عطقنت اهعاطقناب ذا ءاوهلا ليقو ه ةويحلا مدعنت هان ةويحلا ىوقت هلادتعاو هترثكب ذا

 وهو سوسحلا صوصخلا لكيهلا ليقو ٠ هيف خوفنملا قزلا ةلزنم ندبلاف نيع ةفرط ةويحلا
 تهذم وهو جازملا ليقو ه ةيعاشالا نم ةعامحو ةلزتعملا نم نيملكتملا روهمح دنع راتخلا .

 اذاف داسفلا نع انوصم ناك ناسنالا هب قيل, ئذلا جازملا كلذ ىلع ندبلا ماد اف ءامطالا
 حورلا لئقو ٠ علاوطلا حرش ىف اذك ندبلا قرغتو جازملا لطب لادتعالا كلذ ىلع جرخ

 طالخالا نوكتك اهتيراخب و طالخالا ةناطل نم نوكّي ىراخي فيطل مسج ءابطالا دنع
 حور ٠ ماسقا ةئلث ىلا مسقب رابتعالا اذهبو ٠ ثاثنا ىوقلل لماحلا وهو ابمقاثك نم

 ىوقلا هذه حورلا لبقو ٠. ئارسقالا ىف اذك ىببط حورو ىاسفن حورو قاويح

 "يهوج ءاسبطالا دنع حورلا يهاوألا رحب ىفو م ةيناسفنلاو ةيعيبطلاو ةيناومْلا ىا ثاثلا

 لوغشم هنم نعالا نال هنم نسل نطبلا ىف باقلا ىلع دراولا مدلا ند داون فيطل

 ”ىش اه ليقف ٠ حورلاو سفنلا ىف اوفلتخا مهنا ىنرعلا نبا لاقو ٠ دبكلا نم مدلا بذجم

 ٠ ىهتنا قحلا وهو سكعلابو حورلاب سفنلا نع ربعي دقو . نارباغتم امن لبقو . دحاو

 ةيناملظ ءاوهلا ةفاطلك فيطل مسج سفنلا نانم كواسلا عمجىف عقوام رياغتلا ىلا رظنلابو

 نايرس ىنعي زوالاو زوجا ىف نهدلاو نبللا ىف ديزلاك ندبلا ءازجا ىف ةريثتنم ةكاز ريغ
 ىناجور رون حورلاو ٠ زوللاو زولا ىف نهدلاو نبللا ىف ديزلا نايرسسك ندبلا ىف سفنلا
 حورلا دوجو طرش, ىتبت امنا ندبلا ىف ةويملا ناذ اضيا اهل ةلآ رسلا نا أك سفال ةلا

 جورلا نا ىلا بهذ ند يفر ةئاملا تغلب لاوقالا نا لبق .ةريثك لاوقا ىلع هريسفت ىف



 ةةره 1 هلا

 هملعب دايعلا لهج امث وهو هفصو حصي الو هتقيقح مل ال نيملكتم او نطاللا معو قاعملا

 امو ىنبر سما نم حورلا لق حورلا نع كنولُمس ىلاعت هلوق ليلدب هدوجوب نقيثلا عه

 ءامشا ةثلث نع دمحم نع اولاكما قب ةل اولاق دوهلا نا ىور ء اليلق الا معلا ن 7, و

 ىذ نعو وكلا باحا نع ماولاكلا ى وهف ثلاثلا نع كسماو نيّئاش نع ؟ربخا ناف

 مالسلا هيلع لاقف اهنع لو هلآ و هيلع هللا ىلص هللا لوسر اولأسف حورلا نعو نيئرقا

 ”ىنثل نلوقت الو ٠ لزن مث امون نيعبرا لدا لت ىلاعت هللا ءاش نا لَه ملو ؟ربخا ادغ

 ىذ ةصقو فهكلا باتا ةصق مهل رسف مث . ىلاعت ٠ هللا ءاشإ نا الا ادغ كلذ لعاف ىتا

 هذه ىف نعط نم مهمو «٠ اليلق الا معلا نه منو امو + لزنف 102 ةصق ماو نينرقلا

 لب ةنكمت ىلاعت هتفرعم تناك اذاف ىلاعت هللا نم اناش مظعا سبا حورلا نا كلاقو ةباورلا
 لذاراو ةفسالفلا ىغاصا اهفرعي حورلا ةلئسم ناو حورلا ةفرعم نم عنمي ىنعم ىاف ةاداح

 ه ءالضفلا لضفاو ءاملعلا ىلعا هنا عم هتقيقح مالسلا هيلع لوسرلا ملي ال فيكف نيملكتم لا

 همالسو هيلع هللا تاولص هناو حورلا نع اولاس مهنا اندنع راتخحلا لب ىزارلا مامالا لاق

 لاؤسلاو حورلا نع هولأس مهنا ةي الاف روك ذملا نا هنايب ههوجولا نس>ا ىلع هنع باجا
 ريغ دوجومه وأ زيحتملا ىف لاح وا زيحته وه هتيهام ام لاش نا اهدحا ء هوجو ىلع عش

 قبب له وه لاش نا املاثو ٠ ثداح وا مد وها لاش نا اهيناثو ه هيق لاح الو زيحتم .

 ةلمخاب و ءامتواقثو حاورالا ةداعس ةقيقح ام لاش نا اهعبارو ٠ ىنْع وا ماسجالا ءانق دعب

 لئاسملا هذه ىا نع مهنا ىلع ةلالد تسبل ةب الا ىفو ةريثك حورلاب ةقلعتملا ثحامملاف

 الا قيلي ال باولا اذهو ىبد صا نم حورلا لق باوملا ىف ركذ ىلاعت هنا الا اولأس
 ندبلا ل اد ىف ةدوجوم ماسجا نع ةرابع وها ةيهاملا نع لاؤسلا امهدحا ٠ نيتلكسع

 نع وا بيكرتلاو جازملا اذه سفن نع ةرابع وا طالخالاو عئابطلا جازتما نع ةدلوتم
 هنعىللاعت هللا باحاف ءايشالا هذه نع رباغإ دوجوم نع وا ماسجالا هذه مئاَق رخآ ضرع
 نك هلوق ثدحمب الا ثدحي ال درجم طيس ىهوج وه لب ءايشالا هذهل رباغ» دوجوم هناب

 مزلي الو دسحلل ةويحلا ةدافا ىف هريث أنو هنبوكتو هللا سما نم ثدحب دوجوم وهف نوكف

 الا علا نو متينوُأ امو هلوق نء دوصقملا وهو اقلطم هيفن ةصوصخملا هتقيقحي رعلا مدع نم

 هلوقك لعفلا ىنمع ءاح دق ىمالا ظفا ناف اهمثودحو اهمدق نع لاؤسلا امهتناثو . اليلق

 لدي ٍباوجلا اذهف ىنبر لعف نم هانعم ىبر صا نه هلوقف ء ديشرب نوعرف يما امو هىلاعت

 مث هنم وكنو هللا لع“ لصح امتاو ثداح وه ىلب لاقف هثودحو همدق نع هولأس مهنا ىلع

 ! فاو حاورالا نا ىنعي ٠ اليلق الا معلا نه متو امو هلوشب هثودح ىلع جتحا

 لاح ىلا لاح نع ةريغ:ه لازت ال ىهف مولعلاو فراعملا اهبف لضحت مْ اهلك مولعلا نع ةيلاخ

 اوفاتخا حورلا ةفرعم عانتما مدعب نولئاقلا مث . ىهتنا ثودحلا تاراما نم ريغنلاو



 :جورلا ني

 هيبشتلا حيشرت انو ٠ ناعم ىلع قاطي برءلا لها نمو ٠ نيعلا باب نه ءارلا لضف ىف

 تبشنا عبسلاب ةهيبشلا ةينملا رافظا مهلوق ىف ناشنالا نك ذك هب هبسشملا مالي ام رك ذ وهو

 ةينملل عبسال ةمزاللا رافظالا تايئاك هبشملل هب هيسشملا مزالي ام تابثا وهو ليبختلاو انالف

 هلوق ىف نكلوطا وحن قيقا ىنعملا ميالي ام ركذ وهو ىوغللا زاجلا حيشرت اهنمو . هبثملا

 ةامعتسملا ديلا ىنعا زاجملل حيشرت هناف ادب نكلوطا ىب اقول نكعرسا مالسلا هيلع
 تبشنا ةينملا ذاو ه رعش ٠ و هل وه ام ميالب ام وهو ىلقعلا زاحلا حيشرت اهنمو ه ةمعلا ىف

 ىلع ةينملل رافظالا تايثال حيشرت باشنالا ركذ ناف . عفنت ال ةميك لك تبصال ه اهرافظا
 راعتسملا ميال ام ركذ وهو ةحرصملا ةراعتسالا حيشرت امنمو : صيخلتلا بحاص بهذم

 حيرت اذكو ةحشرملا ةراعبتسالا رك ذ ىف هناي *ىجنو هب همشملا ظفلب هنارتقا بحتو هنم
 بلا اذا مهلوق ىف باشنالاف هنم راعتسملا مياليام ركذ اضيا وه ذا ةيانكلاب ةراعتسالا

 هب هبشملا مزاول نم راقظالا نا أك تاق ناف ٠ ةيانكلاب ةراعت_سالل حيشرت اهرافظا تيشنا

 «٠ احيشزت ىلاثلا تاثاو اليخت .لوالا تاشثا لعج هحو اش باشنالا اذكف عبسلا وهو

 لييخت هتابئاف هب اقلعتو اصاصتخا ىوقا امهماف مالكلا ىف هب هبشمال نامزال عمتجا اذا تلق

 نم عيسلاب اقلعتو اصاصتخا ىوقا رافطالا نا كلشالو حا مسش رت هتاثاق هنود امهءاو

 مساقلا ونا ركذ امم دافتسي اذكه احيشرت باشنالا تايثاو الييخت هتايثا نوكيف باشنالا
 نسنل تاثئالا نأ تاوملا ف قللاو: © ةياتكلاب ةرامتسالا ققحم لصف ى لوطملا ةتمانع ىف

 نال عبسلا نع هكاكفنا زوجي باشنالاو هنع هكاكفنا عنتع ام 'ىثلا مزال نال عبسلل امزال
 .ةداع امزال ناكناو هدارفا ضعب نع قرافب نا نكمي عبسلا لاعفا نم لعف باشنالا
 ةيشاح ىف ىلا ركذ ام اذه ديؤيو ٠ ىت# ال اك رافظالا فالخم عبسلا سنج ىلا رظنلاب
 اهراتسا نأ رقلا ماظن ىف زاجتالا هوجو نع فندكي هب و هلوق ىف صيخات'ا ةبطخ ىف لوطملا
 هنم راعتسملا وا ء هيبشت مالكلا ىف ناكنا هب هبشملا بالي ”ىش ركذي نا حيشرتلا نانوهو

 نكعرسا مالسلا هيلع ,هلوق ى ا" لسرم زاجم ناكنا قيما ىندملا وا ء ةراعتسا هيف ناكنا
 ن» ىهاظلاو ٠ ةمعنلا نع زاجم ىهو ديلل حيشرت نكلوطا ناف ادب نكلوطا ىب اقوحل
 ضعب ىفو ٠ ىهتنا ىلقعلا ال ىوذغللا زاجمال نوكي اما حبشرتلا نا حاتفملل فيرشلا حرش
 ريغ هنع.ربعي ىذلا هبشملا وه ةيانكلاب ةراعتسالا ىف ىاكسلا دنع هنم راعتسما لئاسرلا
 هشملا وه ةيانكلاب ةراعتسسالا ىف هنم راعتسملاف هريغ دنع اماو ٠ ىهتنا هل راعتسملاب ى اكسلا
 هل راعتدملا مياليام ركذ وه ةيانكلاب ةراعتسالا ىف حيشرتلا نا لوطالا نم موهقملاو ه هب

 حدشرت انمو ءاضيا حسشرت ةيانكلاب ةراعتسالا ىف هل راعتسملا مالي اه نراَشب ام لاق تيح

 . واولا باب نه ميلا لصف ىف 'ىجبو ماهالا

 مغ بابدا نم ريثك لاقف' حورلا ىف لاوقالا فلتخا واولا نوكسو مغلاب ( حورلا )



 هون ' خ.شرتلا ٠ حيجرتلا

 جرح لضف عم انلوؤو ٠ هب ىرتشا ام ناصقلاب عبيبلا ىو ةعيضولا جرح هل ىرشا 3

 اذه كنم تعب عئابلا لوش نا ةحارملا ىا امترودو ه هب ىزتشا ام لثمي عبيبلا ىهو ةلوت'ا .
 . ىدنجربااوزومرلا عماج ىف اذك ةدايز عم هتيرتشا امي

 ىلع ازاجم قلطيو ادئاز الاغ الضاف ىا احجار *ىثلا لعج ةغالا ىف ميلا (حيجرتلا )

 دحا ةداز ناحححرلاو هناشاو ناحدجرلا ناس نييلوصالا حالطصا ىفو ٠ ناحدرلا داقتعا

 هل ةربع ال ام عن حيجرتلا نا افصو مهلوق ىنعمو ءافصو رخآلا ىلع نيضراعتملا نلثملا
 .ةضراعملا هب موقت وا الصا حلصي ام ال هياع ديزملل عبباتلا فصولا ةلزنم ناكف ةضراعملا ىف

 كاتو نازيملا ىتفك نيب ةلداعملا تورث دعب ةدايز نع ةرابع هناف نازيملا نا-جرك هجو نم
 هيلع ديزملا نع ةدرفنم نزولا تحن لخدن الو ءادّسا ةلثامملا ام موت ال هجو ىلع ةدايزلا

 درش الو ةداع هنزو ريتعي ال ةرشعلا ةلباقم ىف ةريعشلا.وا ةبحلا وا قئادلاك ةداعلا ىف ادصق

 اذا اموحنو ةعيسلا وأ ةتسلا فال نكي مل ناك لعجو ردهم لب اهلباتقناف نيرا

 ةرشعلا ةلباقمىف اهنزو ربتعي اهوحنو ةتسلا نال احيجحرت ىمسي ال كلذ ناف ةرشعلاب تلبوق

 نز نيمهردب اليوارس ىرتشا نيح نازولل مالسلا هيلع هلوق نه ذوخأ»٠ اذهو ردهت الو
 ةلزنع امبات نوكي اليلق السضف هيلع دز حجرا ىنعف نزن اذكه ءابدنالا رشاعم اناف حجراو
 ذا نويدلا ءاضق ىف اوبرلا موزلل ةداع نزولاب دصّب اردق ال ةدوجلا ةدايزك فاصوالا
 ناب ةلدالا ةرثكب حبجرتلا ديقلا اذ جرخف . عاشملا ةبه نالطبل ةبه نوكي نا زو ال

 ناو ناسابق وا ناثيدح رخ آلا فو دحاو سايقو دحاو ثيدح نينناحلا دحا ىف نوكي

 ليلد لد اذا ةلماب و هحر ةفينح ىلا باصا نمو ىتفاسشلا باحصا نم ضعبلا هيلا بهذ
 نوكت نا اما ىناثلا ىلعو الوا ولا ىف ابواستب نا اماذ هتافنا ىلع رخ الاو 'ىش توب ىلع
 حسج رت الو ةقيقح ةضراعم ىلواآلا ةروصلا ىفف الوا فصولاو عباتلا ةلزنع اهدحا ةدايز

 ىلع هتاثبال حبجرت الف ةقرقح ةضراعم ال ةثااثلا فو حيجرت عم ةضراعم ةيناثلا ىفو

 حجزلا ىنعم نم امو «سامقلا ىلع حجار صنلا لاش الف لئاغلا نع 'ىنملا ضراعنلا

 حواتلا ىف اذكه ةضراعم ىلع هب ىو صاب ىنظلا ليلدلا نارتقا حيجرتلا لبق ام ىنعم وه
 هب ىو امي ةرامالا نارتقا حالطصالا ىف حيجرتلا ىدضعلا ىفو ٠ ىىاسملا حورش ضعبو .

 ايف روصتن ال كلذو ماكحالا طابنتسا ىف هيلا جاتحب صاخ حيجرت ءاهةفالو ٠ اهضراعم ىلع
 الو نيبعطق نيب ضراعت ال ذا ةيعطق هيلع هتلالد ايف الو الصا مكححلا ىلع ةلالد هيف سل
 وه ىذلا نارتفالا اذهف اهضراعم ىلع هن ىوش ام نحل نارتقا نم ا لب .ىنطو ىعطق نيب

 نه بلطت ةريثك حبجرتلا قرطو موقلا حاطصم ىف حيجرتلاب ىمسملا وه حبجرتلا بيس
 : ٠ اهريغو ىدضعلاو حيضوتلا

 ءوبص اك ةراعتسالا ند مسق ىلع قلطي سرفلا لها نم نايا لها دنع ( حسيشرتلا ر)
 (0 « فاشكد» ( ىناث )



 ةحئارملا . تاثلوألا ٠ بعارلا:: بك ارثملا ةذإ؟

 دعتسل ةئادحو ةطسوتم ةيفيك ىلع رقت 1 ىتح ةلعافتم سامتو' ائازحا رهصتت طئاسس نف

 ' تاذلاب ةيعدتسم رصانعلا نوكل اهفرأتل ةظفاح ةروسد ءدبملا نه ماع ضرفب نال ام
 ةروّصلا ىهف هروك ذملا ظفحلا الا بكرملا ىف رثا اهنع ردضإ مل نا ةروضلا كلتف ٠ قارتفالل

 ةيمئالاو ةيذدغتلا 0 د امنع تردد ناو 5 ُنلدعد ام عوتلملا فكل مسحلاو ةندعملا

 نسحلا اهنغ ردا ناو . تابن ا-مب عوتملا بكرملا مسلاو ةيتانلا سفنلا ىهف ريغال

 اب عوتتملا مس لاو ةيناويحلا سفنلا ىهف ةيئادلا سفنلا نه ردصي ام عم ةيدارالا ةكرحلاو
 ناسنالا وهف أ تانكلا « كارداو قطدلل ردصم ىه ةدر# سد هب تقلعت نا ناونكلاو ناؤيح

 ةيعون ةروص هل 5 ال ىذلا ديلا وه ماتلا ريغلا بفرملاو * مالا ناويحلا وهف الاو

 ذا نيطلاو ءاملا نه جزتمملك ةيعون ةروص اهل نكت مل ءاوس هب ادتعم انامز هيكرت ظفحت
 هيكرت ظفحت ال نك] ةبعون ةروص اهل تناك وا اهطئاس روصل ةرياغم ةروص هل تسنل

 ٠ هنناو دنسلا ديسلا نع لقن اذكهو ءامكحلا رك ذ اذكه كزادلاو بهشلاك هب ادتعم اءامز
 ءايفاضا اطنسب ىدسنو طيسلا هلباغعو رخا ”ىش نم ءازجا رثكا نوكي ىذلا ءىثلا اهنءو
 لب دحاو مكح اهيف نوكيال ىتلا هو ةكرم ىهام ةهجوملا ااضقأا نم لاَ انهه نمو

 مكح الا اهيف نوكي ال ىتلا هو ةطيسب ىه ام اهنمو بلس رخ آلاو باحما اهدحا نامكح
 قيس دقو ةطيسل ةقاطملا ةيزورضلاو ةيكرم الثم ةصاخلا ةيفرعلاف بلس وا باحنا دحاو

 -. عيسوملا ءامأا باب نه ءاطلا لد َّق طيسلا لغفل ّق هساعم صعب ش

 ٠ 'ىج اك ةيفاقلا نم مسق ىفاوقلا لها د بش دلل )

 ةديذللا الر 0 اعلا هذؤرلا 2 ا م

 1ر1 لول طاق هنكع نكنإلاق ةياجرأل سو هيلع 30 هلا لا

 هه ةثلثملا ءاثلا لصف ز-

 0 عرمشلا ىفو قمر هيو ةكرعملا نه ىل> ىا حرلسا ثنرا ردصم ةءالاىف (( ثاشيرالا:)

 2 ءايحالا ماكحا نه مكح هل تبني وا ةودللا قفاسم نه ”ىثب حرجا قفتوي نا
 اما تا و مونلاو :برشلاو

 ه2: ةلمهملا ءاحلا لضف. ينس

 ع ىف عئابلا طرتشي نا ء ءاهقفاا دنع ىهو ةلعافملا كان نه ردصمه ةدحؤملاب (:ةحارملا )

 ةدايز ىا لضف عم هريغو نقلا" نم عئابلا ىلع ماق اهب ىا هب ىرتا اع مك نا صر ,ءلا

 زارتحا ضرعلا عِس ىف انلوقو ٠ ةمواسملا جر طرتشي نا انلوقف ٠ ٠ حارلا نه مولعم ”ىث

 10 اهسنج ريئاندلاو مهاردلا عيب ف تسيل ةحيارملا ناذ فرصلا نع



 ةوأ رع يالا

 ءزج ىلع ةلالدلا هنم ءزجب دصقت ام بكرملا تاجرا ىفو . فيرسشلا ديدسلل هتيشاحو علاطملا
 لاقيف عومجملاو ىدملا لباش ام هب دارب ةراتف ةعبرا تاقالطا وه ثيح نه. درفمالو ٠ ةانءم

 ىا درفم اذه لاقيف هبيث وا ىفاضملا لبا ام ةراثو اعوم الو ”ىنتثه سبل ىا درغم اذه

 الو ةلمجم سيل ىا در. اذه لاقيف اهبش وا ةلملا لباَش ام. ةراتو ههبش.الو .فاضع | نبل

 مالغك ىفاضا بكرم ماسقا ةسمح ىلع بكرملا مسةنيو ه ىم اك بكرملا لباقي ام ةراتو اههبش

 هن اونجلمك قون تكل إو كلداعك ا ىح نما نك ماو. يدع ةسلتطإلا ىدذاذلف تكاشو 00 ١
 مدق ىلع قلظي ةيمعتاا لها دنع ةيقارلاو «رلخا معاق دسزو دز مأقك ىدانسا بكرسو

 ىنعم بس# درفمو ىرعش ىنعم بسحب بكرم ظفل ندروا نا و ةلبابمستلا لامحالا ند
 رد ٠ رعد « تنب نيرد دشرم مساب ىمعم هلاثه ظفل هن دشاب ىنعم نازا دوصقم و قانفم

 ةلاابر ىف ذك . ىأ نشك مدرع نأ ىوس رخآ اخ . ىلا شريك وج كا ١

 لصف ىف 'ىج ام ةيسنلا نم مسق ىلع قلادي نيساملا دنعو ٠ تالا نمحرلا دع ىولو.لل

 نانثالا اهدعي ةعبرالاك د>اولا ريغ هدعإ ثم ددعلا نو" ىلََو نونا١ بابنم ةدحوملا ءادأا

 ريغ هدعب ال ثيحم ددعلا نوك ىهو ةيلوالا هلباغو ناثثالا اذكو ةثلثا اهدعت ةتسلاو
 « تاينكلاب ةضتخلا تايفكلا تح قف فقالا حرش ىف اذك ةعسلاو ةسجاو ةثلئلاك دخاواا
 اذا ج وزلاو درفلا نم لك ىلع. اضيا مهدنع بكرملا قلطتو بكرمو لوا ناممق ددعلاف
 نء لادلا لصف ىف ددعلا ظفل ىف ”ىحبو ةئالاو ةءبرالاك دادعالا لوا ىف ىا الوا نكي م

 اهناف ريثع ةاسمخك ادغادصف ناتنثا هتيم ددعبا رس و درقملا لباقم ىلعو ٠ نيعلا با
 ةئايسخحو نيطسحو قيمتك سفن ءدحاو هيمو دير در كلا سس سا سل ا

 اخ ناك ءاوس دحاو مساب هنع ربعي ا درفملا رسفي دقو . باسحلا دعارق طباض ىف اذك ٠

 نيمسالا اذ ىمسيو نيمساب هنع ربع ام بكر ملا اذه ىلعف ةئثلث رذج وا ةثنثك احا وا
 , سديلقا زب رحت ىتاود قاف نلغ نعوم ةناث ردو ةئابك ايانساوا الهش نا 0١

 حلطصموه ام اهنهو ٠ تفسعام اهم. ٠ ناعم ىلع قلطي ةددشملا فاكلا مت فلا

 حرش حارشو قالطسقلا و يك ردا :قيانرط نكم دانساب هنثم ىو ثندح وهو نيثدحلا

 مكح ايف نوكي ال ىتلا ةهجوملا ةيضقلا نهو تاهجوملا ماسقا نم وه ام اهنمو . ةبخنلا

 الا هيف نوكي الام هو ةلدي_سبلا اهلباقتو بلس رخآلاو بالا اهدحا نامكح لب دحاو
 امنءو ٠ ةطيسب ةقلطملا ةيرورضلاو ةيكرم الثم ةصاخلا ةيفرعااف بلس وا بالا دحاو مكح

 اصقان ىمسيو مان“ ريغو مان نامسق وهو ةقيقْلا بسحب قئاقحلا ةفات# ماسدجا نم بكرتي ام
 وهو هب ادتعم انامز هركزت ظفحم ةيعون ةروص هل نوكتت ىذلا وه مانلا بكرملاف ء اضيا

 الا نوكي ال بيكرتلا نال كلذو نديمملاو:ناوملاو.تاينلا.ىا, كلثا| ديلاوملا ف رصجا ا
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 تكرتلا هذ.

 [؟]ةيملعلا دعب ىلوا نيئزحلا ءانيف ةيملعلا لبق ففطعلا وا را فرح فذح> ناواضيا هيفو

 فرص عه اضيا ةفاضالا هيف زوو بيكرتلا عم فرصلا عنم عم ىناثلا بارعا زوجمو
 ..ةيماعلا دعب بالا هجو الا هيف زوم افرح ىلا ا هيف نوضتب ام لك اذكو هكرتو ىناثلا

 ريغ برعي ليقو «٠ ىكحم ها لبق ريثع ةدمخ و حم ىفرحال نمضتلا بكرملا لهنا ىفو
 زوجمو بركي دعك هيو ريغإ موتخم اهدحا نامسق جزملا وذ ليهستلا حرش ىفو ٠ فرصنم
 عنم عم ىناثلا بارعا ةيناثلاو .٠ رسشع ةسدخم هل اهيبشت اهم اينبي نا ىلوالا ٠ تاغل ثلث هيف

 ةيشاح ةيشاح ىف ميكحلا دبع ىولوملا ركذ اذكه ةفاضالا ةثلاثلاو ٠ حيصفلا وهو فرصلا
 افلؤءؤ الوق ىمحسي بكرملا ظفللا نويةطالا لاق ٠ فرصالا ريغ ثحب ىف ةيئايضلا دئاوفلا

 فاؤملاو بكرملا نيب قرفب امبرو .٠ روهشملا حالطصالا بسم ةفدارتم ةئلثلا ظافاالا هذهف

 نا اماف لدب وا درفملا وهو الصا 'ىش ىلع هّوزح لدي ال نا اما ظفالا همسقل١ ثيلثم لاقيف

 لوقلا وه اذعو نكرلاءؤوهو ءانعم ءزج لغ ال وا: فاؤلإ وهو: ءاتشعم هرج لع لذي

 ام وهو روهشملا ف بكرملا هب فرعامب فلؤملا اوفرع مهنا ليقو ٠ نيرخأتملا ضعب نع
 هؤزج لدي امب كلاركاو « هب دصّش ام نيح هب دصش ام ضعب ىلع ةلالدلا هنم ءزحم ذنصقت

 اماع قطانلا ناويملا لثم جور ةرصاح ةم_قلا نوكت ال اذه ىلعو ىنعملا ءزج ىلعال

 الو هب دصق ام ءزج ىلع ةلالدلا مدءا فلؤملا ىف الو هاظ وهو درفملا ف لخدب الذا
 بكرملا فيرعت ىف دازي نا الا مهللا هاسنعم ءزج ىلع ال ءؤزج لدب ىذلا هنال. بكرملا ىف
 - فلؤأا فيرعت نه صقنس وا ةدوصقم ةلالد هانعم ءز> ىلع ال هؤزج لدي ام هناب لاَشو

 قلطيو ه٠ الوا ةدوصقم هنلالدتناك ءاوسىا اقلطم هانعم ءزج ىلع ال هؤوزج لدناموه لاشو

 بكرملا 6 ميسقتلا ) ظوفلملا ىلع قلطي 5 لوقعملاو ظوفلملا نم معالا ىلع اضيا بكرملا

 مل ناو اريخو ةيضق ئمس بذكلاو. قدصلا لهدا ناف ديف ام وهو امالك ىمسو مات اما

 ريغ بولطملا ناك نا صا ءاللعت_سالا عم وهف هيلوا ةلالد لعفلا بلط ىلع لد ناف لمت

 ىحرتلاو مسقلاو ءادنلاو ىنعلا هيف جردنسو هسذتلا وهف الاو ىهن وهف اف ناك ان كا

 بكرملا مسغب دقو ىهنلاو ىمالاك بلطلا ماسقا نم ماهفتسالاو ءادنلاو ىنملا دع نم مهنمو
 ديف الام وهو مالكر يغ ىمسي و صقان اماو ه هينتلاو باطال لوانآملا ءاشنالاو ريخلا ىلا

 ني اك نع ابا وهو ىديبقتا بكرملا لوالاو ٠ الوا لوالل ادق هف ىناثلا نوكي نا اهاف

 هل ةفد عقو رخأت» لعفو مدقتم مسا نه وا هب فصواوا ىناث ا ىلا امهلوا فضا نيمسا

 * اهلك امبنم بكرملا ناك ةلد الو ةفنض نكي ملو رخأت وا لعفلا مدت ولذا هل ةلص وا

 حرش ىف ام ةصالخ هلك اذه ةداو لعف وا ةاداو ما نم ب نكرملاف:ىدييق ريغ ىناثلاو

 فرحلا نوضتف ىناثلا ىف اماو ىناقثلا ىلا جايتحالاف لوالا ىف اما امماكىف هبجوم مانيقل ]١[

 ( هححصمل )



 ةرذ ظ هلك رتلا

 نّوكلا ”ةيدشقتلا 'تاكرملا مكح ىف امناف اهلعاف عم تافدلاو رداصملا اماو ٠ ايفيصوت اك

 نوكت' ال نا اماو .ماثلا ريغو مانلا دانتسالا ناسىف اذه هبوب ام ”ىحنو مان ريغ اضيا اهدانشا

 ةيدن هيف سيل ام ىدييقتلا ريغلا بكرملاف , ىديرقت ريغ اكرم ىمسيو اضيا ةيدريقت ةبسن امهنيب
 ةيدن هبف ذا املع ارش طبأت جرخف بيكزلا لبق الو لاخلا ىف ال الضا ةيديقت الو ةيدانسا
 اًضيا تخم عم هبيكرت لبق رصضن ناف رصن تل فال اءلع هللا دبع وحن اذكو ةيملعاا لبق
 وه ىديقتلا بكرملا نا حايصالا حرش ءوضلا نه موهفملاو الا ةاسن هيف تسالف ع

 . وانزريشع ةدش شك هاج حالا هو ىلع افا كفتلأتلا مالكلا تفيرفت ىف لاق ثنح قيبسوللا

 ٠ ىهتنا كلذ ريغ وا بهاذلا لج را وحن فيصوتلا ىنعا ديقتلا وا ديز مالغ و ةفاضالا

 ادودعم ةدخاولا ةملكلا مكح ىف ريصي هب ابيكرت بكري نا اما ىدربقنلا ريغلا بكرملا مث
 ناك ءاونتس افاردع هته 'ئاثلا ءناطا قمضأ نا لوالاو كيمو ديزب وحن ىناثلا الوا ءاممالا ىف.

 تدب وحن را فرك هريغ وا . رسشعو ةسمخ لّصالا ىف هلاف :رتشع ةسمح و4 تنطع فرخ

 ايكم ىوس هل نمضتب مل ناو ايامضت يكس ىحس هب قصلم وا تيب ىلإ هنام تنب ىا تدب
 هون اموتخم ناك ناو ىجزملاو ٠ ليهستلا حرش ىف م اضيا جازملا اذو ايجازتماو اج ضم

 ةسمح لاق ددعلا ءامدا ثحم ىف ةئايضلا افلا ىفو:» ايتونص انكم ىمسإ هيؤرمحو هيودسكا

 نكس ماوو لاش نا. تاونضلا هتشاح' ىق نيدلا ماسمع' ئاولوأا لاق "حازم نكس رشل
 ةلك جازتمالا ةدشل دعب امم اهو#“و برضي هو ىرصبو ةيراض وحن نا معا ٠ ىهتنا ىنمضت
 نضضعبلا هل*> ناو حيح اصلا ىلع درفاأ ىف لخاد وه لب لكرللا نم. نسل افزع ةدحاو

 ماسقا نه دوجوملا نان. اولاق ام حدف درفملا ظفا ىف ”ىجحب م ىجزملا بكرملا ىف الخاد

 ايكرف ناطلس مسا كبو مند مسا لعب ناف كبلعبك ةقرقح نيمسا نم بكرملا وه ىجزملا

 (نمكح وا ةبايضلا كاوفلا ىف اذك هيف اناك ىذلا دلنلا هب. ىد سو: ادحاو اهنا الفجو

 ىرخم ىئرجا ثيح مسالا مكح ىف هنكل ىنءلل عوضوم ريغ تود ةياكح هيو ناف هيوبيسك
 اذك هيودعسو هيورمع اذكو اًدحاو اها العخ هيو ةلك عم ىب مسا بيسو ةينبملا ءاهمالا

 رضنو نبالا ىنمع .ت>ون برع. تم ناف رضن تك وحن لدعفو مسا نع وا حارمصلا ىف

 درسا اطأ دم ماقملا اذه ىف ىدهج ةباغ اذه ليعفتلا تاب ن٠ ضام وهو مص مسا

 خام طبقت ناف“1 اان طل
 اذكو ثلثا لاو>الا ىف ىنم هناف ار ىدب تفرك لغب رد ىنعي طنالا نه لعفتلا بأن نه
 ىضرلا ىف ( ةدئاف ) حارصلا ىف اذك ابح ىرذو هرحن قرب لثم اسم ئمدسإ ةلمح 0

 الوا ءانيلا بيس بيكرتلا لبق ريخالا ءزحلا ىف ناوكي نا اما نانرمذ ةيدلعال هبكرت نوكي اه
 ةلق لع زوحو فرضتب.إل ام تاغا زوو ءاثلا لع رينسالا رطل ءاشأ ريشا" 0

 « هكرتو فرصلا هيلا فاضملا ىف 'يف بركب دع. ىف تءاج ام زجعلا ىلا ردصلا ةفاضا
١ 

 8ع

 5 و ماو لو ند وا 5 اهريغو ا-هحووشو ةفاكلاو تانالاو



 تكزلا هم

 لاقو + قحلا ةظحالع رسلا ةاعارص.نع ةرابع ةقارملا ةحنافلا رارسا ىفو . كوالا

 اهاوح نع سفنلا جورخ ىه مهضعب لاقو ٠ ىلاعت هلل ةينالعلاو رسلا صولخ .ىه صاوخخلا

 ىلا اقادشم هاوه رحم ىف اقرغتسم هاوس امحع اضرتعم هاضرو هفطل تاحفل اضرعتم امتوقو

 ىبقلا بقرلا ةقارم ىه اهتنانو تافلاغا نم حراولاو ءا_ضعالا ةناص اهتنادب و هاغل

 دبعلا علاطي ال نا وهو تاقوالا ظفح تاءاطلا لضفا حر ىطساولا لاقو . تادهاشملاب

 تقيس دق ,مهدنع رطاوخلا ةفارمو . هنقو ريغ نراش الو هبر ريغ بقارب الو هدح ريغ

 ثم نيفزحلا نوك ىف ضورخلا لها دتع ة-فازرملاو : ةولسلا ع ناي ىف ةءدقملا ىف

 كلتو ىرخالا تسثنو امهدحا طقست نا بحن لب اعم امهطوقس الو اعم اممتوث زو ال

 اذكه قورف٠ امهدناثو نورقم امهاوا نيدتو نيب اه نيفيقح نيندس ىك اس نيب عقن
 .غامجا ةيقارملا عئاتضلا عهاج ىفو «٠ ىرعلا ضورعلا لئاسرلا ضعبو فرشلا ناونع ىف

 ىلع فقونب ثرح نيتملكلا نوك ءارقلا دنعو . ةّتيلا اهدحا طقس نا امهناش نم نيببس

 نيب نوكييو هريغ ىلعو فرح ىلع قولا نوزيح دق ناقالا بحاص لاق 1 ا

 زاجا ند رخ الا ىلع فقواا عند.ا اهدحا ىلع فقو اذاف داضتلا ىلع 11 نيفقولا ؛
 ٠ ىلع هزيم ال ه هيف ٠ ىلع هزيم ىذلاو + هيف . ىلع هزيحم ال هناف ٠ بير ال ٠ ىلع فقولا

 لاق ه ةنقارم معلا ىف نوخسارلا نيبو نين ه هللا الا هلبوأت مللي امو « ىلع تفقولاكو « بيرال ,

 ةةارملا نم هذخا ىزارلا لضفلا وبا فقولا ىف ةقارملا ىلع همن نه لواو ىرزحلانا

 ٠ «اضنا ةفاعم امس ضعلاو ١ ىهتنا ضورعلا ف

 ثيحن ةددعنملا ءايشالا .لعج وهو ٍِفِلاَتلا فدا افىعو ع لا ةغل فاكلاب ) بكرتلا )

 ظفل ىف تفرع ام ريخأتلا ميدقتلاب ةيسنلا هموهخ» ىف ربت»ت الو دحاولا مسا ايهلع قاطإ

 حرص ةفلالا نم زخم هنال ءاز>الا:نيب ةمسانملا هف ريتعت هناف فئأتاا 0 ١ تديارتل |.

 ىلع بكرملاف ٠ ىدزيلل بيدهتاا حرش ىف 3 فاقكلا ةيداح ىف تفيرشلا دسلا كلذن

 اذه فرسلا ٍبّتك ضع: ىفو ٠ ةروكذملا ةثيحلاب ةذوخأملا ةددعتملا ءايشالا عومت وه اذه

 فوزرح وا نيفرح عج وهف نيفرمتلا حالطضا ىف بئكرتلا اماو بيكرتلا قاظم .ىنءم
 وا نافرح ايف ىتاا ةملكلا نه اذه ىلع بكرملاف ٠ ىهتنا ةءلكلا مما اهيلع قلطإ ثيحب

 نيحالطاصالا نيب نكل نيبقعنملا دنع اذكو دارؤالا لباقم ةاحنلا دنع بيكرتلاو رثكا

 ناك نا اولاق ةاحالا نا ملعا ه ءافلا باب نه لادلا لصف ىف درفملا ظفل ىف هناس ”ىج اقرف

 اداتسا امهنيب ام ناكناف ةلجو ايدانس | اكرم ىمس دانسا ناظفالا اهو بكرملا ىثزج نيب
 نوك:نا اماف هدانشا امهنا» نكي :ملناو ٠ مالكلا ن» معا ةامعاف ءامالك ىمس هتاذل ادوصق» اءلصا

 اهدحا ناكناف يدق اكرم ىمس رخال ادق نيئزحلا دحا نوكي ناب ةيديبقت ةب-ذ امهنب

 ىمس ةفص ٌرْج اآلاو افوصوم اهدحاناكن او انفاضا اكرم ىمس هلا افاضم رخ لاو افاضم



 ةراا/ ةقارملا ما ىقرلا . ةيقرأا

 "نه باطن اهايصافتو 4 تيك انا اماوقو انول ضببلا ضاس ةهيش و ىهو

 ع ريثتلا لع

 ارك ذ (رفك وا ايمؤب ناك ءاوم كولع قوقرض ضلذ ضو فاقاا ودار 6-53 ةبقرلا )

 قثعلا ىعع لدالا ّق هةقرلاو # راهظلا للصف ىف زومرلا عهاج ىف اذك ارتغص وا اريك ىتاوا :

 هجولاو سارلا ظفا ىف م هلازجا فرشا مساب لكلا ةيمست ناسنالا تاذ ىف لمعتسا مث

 قم ال ىذلا ءزجلا نا اهبف ىلسالاو ناسنالا تاذ هب داربو قلطت اهمناف اهلاثماو قنعلاو

 ديلا قاطت ال لصالا اذهلو نا_نالا تاذ هب دارتو نانالا لك ىلع قلطي هنودب ناسنالا

 هلوقىف © قزق رأاىف ةيقرلا طظفأ صخ ماك دارب الو ناسنالا ىلع امهلاثماو لحرلاو

 . ةيادهلا ىشاو> ىف اذكه ةبقر ريرحت ىلاعت

 : كلل وهف تم نأ لودهو اكلم ناسا ىطعت نا هو ةبقارملا ند مسا م ىقرلا )

 براقالا نم امموكو باوصلا وهو اهريغو حاحصلاو طوسبملا ىف 5 ىل وهف تم ناو
 نافرطلا هرسسفف ىقر كل ىراد صخشل لوقت نا ىه ةميرشو برغملا ىف م دحا هب لش م

 هب حرصي مل امناو . ىل ىهف ىلبق تم نا كلوق نع ةبانك كل ىهف كلبق تم نا الاقو
 ن٠ مسا ىقرلاف هذنع ةَرئاج اهدنع ةلطاب ىهو هتوم ةبقارض رك ذ ةحام» نع ازارتحا
 نيطرسشلل ةئمضتم اهنا ىلع ءانن هريسغ' ىف فالخلاو هريغو ىنافركلا ىف م قافتالاب ةقارملا

 كيامت امنا لاقو ةلطان نوكتف هل بوهوملا توه راظتنا وهو رطخلاب قلعت اهنا الاقف
 م ححصلا وه لوالاو ة>ض نوكتف لطاب بهاواا رانظتنا وهو طرشلاو لاحلا يف

 : ةقهلا نراك زومرلا عءاج ىف اذك ءرغو تارمطلا قف

 نا يت نا ةبقارملا ليقو « ةيدرلا نع بلقلا ةظفاحم كولسلا لها دنع ى ( ةبقارملا )
 هارت نكمت مل ناف هارت كنأك هللا دبعت نا ةبقارملا ةقيقح لبقو ٠ ريدق "ىش لك ىلع ىلاعت هللا
 2 نييرضىلع ةقارملا تاراشالا لها ضعب لاقو - وامل باي ىف ثيدحلا ىف ءاج ام كاري هناف

 ىلاءأهللا نه صاخلا ةيقارهو ىفوخ ىلاعت هللا نم ماعلا ةبقارش صاخلا ةبقارمو ماعلا ةبقارم
 ليقو ٠ تاقوالا ماود ىلع-قحلا ةبقام لاق تاءاطلا لضفا ام ءاطع نبا لمس ه ءاجر
 الخف خ15 كايرغساا ريغصتو هللا همظع ام مظعتو للا هاف راثبا ةيقارملا ةمالع

 هئيعل ضصخشلا كاذ وه هلحر وا هدب تعطق ىذلا صخشلل لاق ثيحخ فرعلا ىلع ىنبم وه ]١[

 امتاف بيقرلا ىلع نيعلا قالطإ اماو * هنودب ادوجوم نابنالا قبي ال ىذلا ءزجلا وه ريتعملاف هريغ ال

 ةيمسنف « ناجرتلا ىلع ناسللا قالطاك هنودب دجوب ال ابيقر هنوكف صوب ناسنالا نا ةهج نم وه
 نيعلا ىلع ةباقرلا رادم نا م لكلاب دصق ىذلا ىنملا ىف ارادم ءزطا ناك اذا حصي اما هنزح ماب ءردلا

 ( هححصمل ) ءاضعالا نم هريغ نود
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 نيعلاتابوطر ه ندءل|تابوطر  ةيلضفلاةبوطرأا « ةيزنرغلا ةبوطرلا ةيخ

 نب نلااقلا نورك انو 1: كامرا ءانللل اك لونك ةلوبنب .كلذل الب ريقسيا نيس لذا
 مكابطر ءاضعغالا هنع نوكب.ام نوكي الو ٠ بطر هنا محشلل لاَقب اك بطرلا سقطسالا

 هيف رثا هترارخ نع لءفلاو ندبلا ىلع دروا اذا الو ء ناطر امنا مدلاو غلبال لاش

 + اضيا ةوقلاب اطر ىمانو' بطر ةبودالا نم اذك نا اناوقك هل ىتلا لع ةدئاز ةبوطر

 ىلا طساوتلا نع ليما وه املو « بطر ءانفلا ءاوه نا اناوقك ةريثك تابوطر هطلاخت امو

 امه ةبوظر رثك ١ ؤه اجانم ىطعا املو . روك ذلا نه بطرا ثانالا انلوةك ةبوطرلا ةهج
 وه املو ه جازملا بطر نالف انلوقك هصخش وا هفلص وا هعون بسسحم هل نوكي نا ند

 سنايلا ىف لاخلا مهفاف كلذكو سطر هنا هفتلا ءاذغاز انلوقك ةبوطرلا ىلا ةلاحتسالا عرس

 + ةدحوملا ءابلا باب نه ماللا لصف ىت اضيا ةليلا ظفان ىف اذه قلعتي امن قيس دقو . ىهتنا

 ةيزيرغلا ةراركلا ىلا اهتبسن لايس بطر مسج ىه ةمجعملا نيغلاب ( ةيزيرغلا ةبوطرلا )
 ٠ جاربسلا ىلا نددلا ةسنك

 هذهف امان اازتمأ رضانلا قاب جزتمت ال ىلا ةبوطرلا ىع ( ةيلضفلا ةبوطرلا )
 لب !مقيقح ىف ' ةلخناذ ريغ ةئاودلا وا :ةيئاذغلا ءازجالا ىلا ةيسنلاب ةيلضف ةينرغ ةبوطرلا
 ةيعييط تسيل ءاملا نه ةيسستكم هذهو مسلا كلذ ةقيق- ىف ةلخاد تناكناو اهنع ةجراخ
 اذا هنا لضافالا ضع لاق : سيلا ىلا ليبحنزلا ميني كلذلو جازملا ىف ةمكحتسم الو
 7 نه:ةيذح ام ضعب نا هانعث ةءانضف ةبوطر هيف هنا بودكلاو لوقلاو راثلا نم ”ىثش لبق

 1 11 شرطا ارم قااذك ده جضني مل امذتغيل ةبوطرلا

 . هحنوناقلا حرش ىف ك طالخالا ىلوالف ةيوناث اهنءو ةلوا اهنم ( ندبلا تابوطر )
 طاللخالا صو لوضأ؛ نام.ة ةداثلاو . ةدومحملا طالخالا ىه:ىلوالاف . ىهاومدلا رحب ىفو

 0 1 1 ةاسرال ىف دوما قرالا ١ تانيا دن ١ فو كرضف رغوب ةمودذملا
 ةيلصالا ءاضعالا ةرواحلا راؤدلا قورعلا ىف ةثألا ةنكاو ء ءاضعالل ةقابسلا ةيرعشلا
 انآ 00 لالو اننلا نلف دف دك لدغ لجتتت نال ةدنسسم ىو لاطلا ةلّرع
 ا ىلا لليحتسسملا داقءأالاب دهعلا ةسرفلا ةثااثلاو . اهريغو ع نو بحس اهففج

 ذنم ةيلصالا ءاضعالل ةلخادملا ةبوطرلا ةعبارلاو ٠ ماتلا ماوقلاب ال هشلاو جازملاب ءاضعالا

 ه٠ ةياصا تابوطر تابوطرلا هذهل لاقتو امازج ١ لاصتال ةظفاطلا ةقبلا ءادّسسا

 ءانطيب ماوقلا ةظلغ ةفانع ةبوظر هوة _.جاجزلا ةبوطزلا ان: ( نيعلا تاناوطر )
 ةيديلخلا ةبوطرلا انهو ٠ ةيجاجزلاب تيمس اذلو بئاذلا جاحزلا لثم ةرمح لليلق ىلا.برضت

 ةيضيبلا ةيوظرلا انفو” (هءافصو اهدوع ام تنعس نيعلا تابوطر نم ةيظسؤو ةبوطر ىهو



 6و ةيبوطرلا

 ةلورسو ريغاب قايصتلالا ةورس ةيوطرلا يزارلا عامالا لاق «.ةيطفل ,تاط رعت لإ امهمرا ١
 بلا تناكوإ لاَش ال ٠ ةللا هو ةلورسلا كلت ىضتقت ةيفك ىا هنع لاصفنالا

 امهنوكنا عم نهدلا ىف لاخلا اذكو ءاملا نم اقاصتلا دشا هنال ءاملا نم بطرا لسعلا ناكل
 رجدبعل 0 هنا الا ءالا نم قد'ا ناك ناو ها لا لوشن انال . لطاب ءاملا نم بطرا

 اقاضتلا فشألا نوكي ىتح  قادستالا نيقنب ةيوطرلا ريتضت ال نيحاضيا هلا ن0 |
 لوبق ةاؤهس بجو ةيفيك ةبوطرلا ءامكحلا لاقو . قاصتاالا ةلوهس هانرسف انا لب بطرا

 هياع درب هناب درو «٠ هايا هلوبق دعب لكشتلا ىا هكرت ةلوهسو بيرقلا ىواملا لكشب لكشتلا
 مودا هناف لسعلاك طرا نوكي الكسش مودا نوكي اهث ةبوطرلل ناكنا لكشتلا ذا ص ام

 اماوق قرا هنال ءاملا نم ,بطرا ءاوهلا نوكي نا اذه ىلع مزاب اًضياو ءاملا ىلا ةسنلاب الكش

 قبيشا ساما بطرلا زها نأ ىلع مهروه> ىا اوقفتاو « اهكرتو تاللك هلل لقاو

 بطرا ءاوهلا نوك ريدق ىلع بحق ناليسلا نم اكاسمتسا بطرلا دش هنا م كاسمتسالا
 ءاوهلا بارتلا ىديشو قرفنلا نه اكاتسمتسا بارتلا ديش بازنلاب ءاوهلا طلخ نوك نا.

 ةيوطر نا ضعباا معز لوالا ٠ ثاحا انههو ٠ نالطاب اهالكو ناليسلا نم اكاسمتسا

 معزو عاونا ام سنج ةبوطرلاف قبيزا ةبوطرل ةفلالا نهدلا ةبوطرل ةيهاملب ةفلاخم ءاملا

 .مامالا لاق ٠ بطرلاب سبيلا طالتخا بيس فالتخالاو عونلاب ةدحاو اتهام نا نوردا

 ةدسومملاو ةبوطرلا نيب ةطسوتم ةيفك دجوت له قاثلاو ٠ لتخم نيلوقلا الك ىزارلا

 اهد وجو ناكما ناو مولعم ريغ ها قملاو دجوت ال وا ضايبلاو داوسلا نيب ةرّماك امهفانت
 تناك لاكبشالا ةيلباَغ تريسف نا ةبوطرلا نا .ةيقرسشلا ثحابملا ىف ثلاثلاو ٠ هيف كوكشم
 نال كلذكف ةلباقلا ةلعن تريسف ناو لل بسلستف .ىرخا ةلياق ىلا تجاتحا الاو ةي
 تاو ملا تاذ ىلع ةدئاز ةلعب ةلاعم ةيلباقلا هذه نوكت الف لاكشالل لباق هتاذل مسجلا

 ةلاحم ال بطر ءاوهلا نال ةسوس< تسل اهنا هيشالاف مهريسفت ىلع ةيوودلو عر

 ةسوس< نكاشلاا لدتعملا ءاوهلا ةيوطر تناك ةسوسحم ةبوطرلا تناكولف ىندملا كلذب

 ءاضفلا نا اواظي الو هدوحو ىف روهلا كشن ال نا تحم ناكو اسوسحم اًمئاذ ءاوهلا ناكف

 قاصتاالا ةاوهسل ةي-ضتقملا ةيفيكلاب اهانرسف اذاو افرص الخ ضرالاو ءامسلا نيب ىذلا

 ن٠ تاسقاسالا ثحب ىف انيس نبا لام دقو لاحم هيفثحلل ناكناو ةسوسحم اهنا رهظالاف

 ةيوطارلاتا دارا ةلهلو هوم اهنا ىلا هت نشفنلا ناكر هول حاف ا
 حرش ن. دافتسي اذكه ةسوسحم قاصتلالا ىندي و ةسوسحم ريغ لاكشالا لوبق ةلوهس ىنعم

 ناعم ىلع لاقي كلذك يم ام ىلع لأم اك بطرلا عيارلاو « عااوطلا حربشو بققاوملا

 ةلومس لكدتلاو لاصغالاو لاصتالا لش" ا1 لاَغ ٌنيتحتف بطرلا يهاوملا ر< ىف . رخا

 هنكل كسامتم هعبطب وه املو . بطر ءاوهلا نا لاش م كلذ نع ةعئامت هيف رهظي ال ثيحب
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 تاعئاملا نه ةظيلفلا ءازجالا رارقتسا ةغللا ىف ةلءهملا نيسلاو ءارلا مغ ( بوسرلا )
 لفثلا نه ءانالا رعق ىف بسرب ام لك وه ىلقو ٠ ىنارسقالاو ىهاولا رحم ىف 5 اهلفسا ىف

 اهنع زيمتم لولا ةمئام نم اماوق ظلغا ىهوج لك ءابطالا دنعو ء هجنوناقلا حرش ىف اك

 ال لوبلا عم اجراخ نوكي ام هب داريو سنج. وجا ٠ ايفطظ وا“ طيسولا ىف "قادت ناو

 نع زارتحا لوداآ ةشام نم اماوق ظلغا مهلوقو ٠ هنودب دجو امل الاو هنم اءزج نوكيا

 يهاوحلا نع زارتحا سلا ىف ىا امنع زيمتم مهلوقو ٠ ديزلاو ةماسملل ةطلاخلا حعرلا

 * صيصختلا مهوتب الثل ”ىذتملا مهف ليهستل لك ظفل دارباو . ماوةلاو نوللا لوبال ةدئفملا

 ىحالظهالاو ىوغللا ىا نيينعملا نيب نأ ىلع هين لا قلعت ناو مهاوقو ٠ درف نود در
 ىلع طقف ىوغالا قدصضو لوبلا نه بسارلا بوسرلا ىلع امهقدصل هجو نم امومع

 لغو ٠ مامقلاو قلعتملا لع ظذف ىالطصألا قاتضو لوألا يغ ىف لدألا نم بسر (م

 دجو ناو ا.سار ابوسر ىمس ةروراقلا لغسا ىف دجو نا هنال هثنث بوسرلا ماسقا نا

 ليق ٠ ايفاط ابوسرو اباحسو امامت ىمسي اهقوف دجو ناو اةاعتم ايوسر ىمسي اهلعسو ىف
 لاو لقعالا قف نسر قا اتوبنولا نايك نم نال قلمتملاو . ماهل, ىلع. ةينؤطزرلا:قلطت اهنا

 اضياو ٠ بوسر هل لبق ةوقلاب هيف ةفصلا هذه دوجولف عنام هنم عما ذا قلعتب و ؤفطي
 ايوسر ىعسيو ىيبط ريغ ىلاو :السضافو ادومت ابوسر ىمسيو ىجيبط ىلا بوسرلا مسقنب
 ىا عمتجملا ءازجالا هباشتملا ضِسالا سلمالا وهو جضنلا ىلع لادلا وهف ىبيطلا اما ايدر

 , هفالخم ىعيبطلا ريغو مامغلا مث قلعتملا من من ٍبسارلا ىبطلا ماسقا لّظفاو ء ءازجالا لصتملا
 نوكي نا اما ىدرلا بودرلا ذا ماسقا وهو ٍبسارلا مث قلعتملا م مامغلا هماسقا لضفاو

 ناك ناف اهريغ بوسر نوك هنم مج ندبلا ىف سيل ذا تايوطرلا نم وا ءاضعالا نم

 نااما ذئنحو نوكي ال وا ايطارخ ىمسيو ةيلصالا ءاضعالا نء نوكي نا اماف ءاضعالا نم

 ن* نوكي نا اما ىطارخعاو ءايملل ىمسيو نوكت ال وا ايمسد ىحسيو ةينهد هيف نوكت
 كلذ ناكناف ىاشلا ناك ناو ايروسشق ئمسي لوالا ناكناف هنطاب نم وا وضعلا ىهاظ
 رمح الاو ةناثلا ن٠ ضيالف ايُئافص ىمس ءارمح وا ءاضس-ءاضارع اراك ءازجا لصفملا

 ناو م رمجا نآك ناف اضارع اراك ءازجا نكي مل ناو ديكلا وا ةياكلا نم

 ىو .٠ دمكلا هّمو رفثألا ةنمو دوسالا هنم تابوطرلا نم ناكلاو ابأاحم ىمس رمحا نكي

 خينرزلاب ىششدو رودشقلاب هيدشلا وهو ىطارخ ىلا مسقنب ىدرلا بوسرلا هحنوناقلا

 ىدامرو ىلهزو ىرعشو ىطاخمو ىدمو ىعددو ىمحلو ايضيا اًيوس ىمسيو رمحالا

 بطلا ٍبتك نه بلطي ليصفلاو عوقنملا ريا عاش هيبشلا ىا ىريمحو يوهدو قلعو

 اننا اههط رمت ىف كا دامو نائب ناتسوملم ناتفك اهو ةنتوسلا دص ( ةبوطرلا )
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 هريس ةيمأالاةتترملا ١ ةيدح ألا ةنتذاكا لدلك نان الاكل رهو بتاورلا

 ةفال نع مث بارت نم مكقاخ هللا ٠ ىلاعت هلوش ٠ ىنعلا ىقالا ددع هلثمو ادئاز افصو اهيف

 م اخويش اونوكتتا مث مدشا اوغلبتل مث الفط مكجرخم مث ةقلع نم مث

 ٠ نأ رقلا عيدب عون ىف ناّظالا ىف اذك ةيآلا ٠ اهورقمف

 ةنقوملا املا لبقو ه روهشثاا ىلع ضئارفلل ةعباتلا ناسلا ىفو ةيئار عج ( تنتاورلا )
 ح رش ىف اذك لوالا لعال ىناثلا 3 ةاز حبوارتلاو ىحعضالاو ددعلاف ضو طخ تقوي

 : :قفنلا ول كاب ىف كالا

 لوقعلا نه ةينوكلاو ةيهلالا بتارملا عي نع ةراسبع ( لماكلا ناسنالا ةسرس )
 ةسامعلا ةيثرملا ىحستو دوحولا تالزنت رخا ىلا ةعببطلا بةارصو ةئزااو ةلكلا سوفنلاو

 راص كلذلو ةيونرملاو ةسوهرلاب الا امهني قرف الو ة.هلالا ةيئرمال ةهاضم ىهف اًضرا
 ١ . ىاسرطلا ىف ذك ىلاعت للا فل

 ”ىُد اهعم نوك ذأ نا طرمش دوجولا ةقيقح> تذخا اذا ام ىه ) ةيدحالا ةسرلا ( :

 ءامعلاو قئاقملا ةقيقحو عما عمجج ىمسو اهف تافصلاو اج الا عيبمج ةكلممسملا ةمترملا' يف

 لرش دخ انا اناف رش طر دوش ولا قوس تيكا ا ةسرملا 3
 فاس ةيباالا ةشرما نيف تانضلاو ءاينألاب ةلمملا ١ زجو اهتياك اهل ةءزاللا ءايشالا عيبمج
 نايعالا ىه .ىنلا ءامسالا ىهاظمل لاصيالا رابتعاب ةيترملا هذهو مجاب ةيدحا وأبا مه دذع

 تذخا اذاو.ه ةسون رلا ةبتيم ىمست جراخلا ىف متادادعتسال :ةبسانلا | مالك ىلإ 00

 ءاضقلا حولب ىحسملا لوالا لقعلا بر نمحرلا مالا ةبترم ىمست ءايشالا تايلك طرشب

 ةاصتم تامزج اهف تاياكلا نوكت نا ظرشب تذخااذإو « ىلعالا مقلاو باَتكْلا ماو

 حولب .ةامسملا ةزكلا سفنلا بر ميحرلا مسالا ةبثرم ىهف !متايلكن ع اهباجتحا ريغ نم ةباث

 ةاصفملا روصلا نوكت نا طرشب تذخا اذاو ٠ نيدملا بادكلاو ظوفحللا حوالا وهو ردقلا
 مسملا ىف ةقطنملا سفنلا بر ىحملاو تبثملاو ىحاملا مسالا ختم ىهف ةريغتم تايئزج
 ةيعونلا روصلل ةلباق نوكت نا طرمشب تذخا اذاو ٠ تايئالاو ودملا حولب ةاهسملا ىلكلا

 باتكلاب ايلا راشملا ةيلكلا ىلويهلا بر لباقلا مسالا ةبثرم ىهف ةينامسجلاو ةيناحورلا

 مسالا ةيتيم ىهف ةيبيغلا ةيسحلا رو_صلا طريشب تذخا اذاو ٠ روشنملا قرلاو رواعسملا

 ىهف ةيداهشلا ةيسمللا روصلا طرسشب تذخا اذاؤ .٠ ديقملاو قلطملا لايخلا ملاع بر روصملا

 ديسلا تاحالطصا ىف اذبك كلملا ملء بر رخآلاو قلطملا ىهاظلا مسالا ةبترم

 ناهرطأ ٠



 بيئرلا كذب

 ريغ نه ددقملا نودي "ىش ىف هققلا زوج هظحال اذا لقعلاو بيئرنلا موهفم نه لوالا

 اسح ال اللءا اهل عضو ال ءايسشا نيب فيلأتلا دجون دق ذا اقدص هنم صخا اذكو سكع
 تاموهفم ةعفد تظح ول اذا مك ةلقعلا الو ةسجلاةراشالا ةلباق ع نوكت ال ناب القع الو

 ةددعتخا ءاششالا تاذ ىلا عجار اهضعب ىف ريمضلا لبقو ءاذه ةينادحو ةّئيه ىلع ةيراشعا

 ىلا ةءسن ءايشالا كلت ضع نوكيو ىنملاو اهعم ةروك ذملا ةيلوعملا فدو رامتعا ريغ نم

 1 اضا هادعلا وا طقف اهل ةروك ذملا ةلوعجلا قاع ثودح نيح اها زيخأتلاَو ميدقتلاب ضعبلا

 نيح عضو اهل نوكيف ةلاحم ال دوجولاب ةزيا.:. اهددعتل ءايشالا نا لئاقلا اذه نظو

 درو .اقدص نايواستم امهف نكملابو بيتر“ فيلأتا لكف ةتبلا اهل ةلومحلا قلعت ثودح
 لوبق اهل ةيلوعجلا قاعت ثودح نيح ال هجوب دوجولا ىف زباعلا مزاول نم سل هناب
 زياقل اليصفت ءايشالا كلت ةظحالم ىلع ةراسشالا لوق فقوتل ةلقعلا وا ةيسحلا ةراشالا

 نوكت ال نا زودحبف اهاوقل ىتكي ال ىلادحالا ذا اليصفت ىلقعلا دوجولا ىف ءايشالا كلت

 ةيلوعجملا قلعت ثودح نيح ىليصفتاا دوجولاب ةزيامتم ىلاجحالا دوجولاب ةزيامتملا ءايشالا
 نيح ةينادحو ةئيه ىلع ةعفد ةظوحلا ا ةيرابتعالا تاموهفملاك عنضو اهل. نوكي الف اهب
 قاعت ثودح نيحو ةلوءحلا ىف ةرىفدلا ةيظودلملا هذهو امئاَراب ةعوضوملا ظافلالا قالطا

 بوجوا لقعلا ىف ةلومجم ءازجالا كلت تناكناو تاموهفملا كلت ءازجاي ةنلوعجلا هذه

 اذه ىلع لقعال نكي ال هجو ىلع لامجالا قيرطب ناكهيف اهققحت نا الا عضولاب معلا قبس

 قاع روما ىف عقاولا فياأتلا من. اذه هححاض نم'وه_ نباب اهنم نك ىلا ريشي نا :هجولا
 عن نا ديالف نهذلا ةكرح بسحب ىداسملا فيلأت هلال بيترتلا نودب نكم ال رظن اه
 ةيسحلا ةراشالل ءايشالا ةيلباَش دوصقملاف ةلمعابو . اهرخاآ ىف ضعبااو ةكرملا لوا ىف اهضعب

 وا ناك اسرق دادعتسالا قلطم ال رهظالا وه م" طقف بيرقلا دادعتسالا وه ةيلةعلا وا

 اذخا اذا اماو نيقلطم فيأتلاو بيترتلا ف-خا اذإ هلكاذه ضعلا اذه نظ اك ادب

 صوصخل فيلأتلا صودخ نال سكع ريغ نم نيعملا فيلأتلا مزاتسي نيمملا بيترتلاف نينيعم
 رايفاع 1 نم قلاع انك ءروتفلا و هذال سوق رانعاو كيرلا نمار صحو: طق ةداملا
 01 تلا تاريترتلا ىلع عش ناو نينملا بيترتلا اذه ىلع غش نا نك : هنيعلا عم م َج

 مولا لن امو اًمناش مزاتس الو تاسنرتلا كل: نم دحاو 0 معا فلأتلا اذهف

 ىف ام ةصالخ هلك اذه ىلقع وا ىدح عضو رومالا كلتل ناكاذا هنيعب ال اهنم ادحاو
 بيترتلا ىنمه وه ركذ ىذلا اذه دنج دمحا لاق . ةيسمشلا حرشو علاطملا حرش ىشاوح
 ثيحم هلازجا لعج افرعو اهتقاوم ىف هثازجا عضو ةغل تادكلا بيرل دقو قلطلا

 حالاعصا ىف بيترتلا, مث « قلدملا بيترتلا ىف تفرع ام سابق ىلع دحاولا مسا اهيلع قلطي
 لخدي. الو ةيعيبطلا ةقاخلا ىف امير“ ىلع ام فوصوملا فاصوا دروب نا وه عيدبلا لها



/ 

 6م تبدترتلا

 دحاو لكلو ءايشالا ددعلا بسحم ةددءعتم عاضوالا نا كشاللو عضولا هب قابش "يق 1

 جاتلا ىف ام ىناملا لام راسصو روذحلا عفدناف هريغل سيل .عضولا دنع هب ةصتخم ةبترص اهم

 هنا الا ”ىثب دعب ”ىث عضو لاش نا رهظ الاو ركيد ىزيح س اربزيج ندا بينرتلا

 ول ىت> هءحضومىف اهنم ”ىشلك عضو اذا قةحتاءا ىوغخالا ٍبيترْتلا نا ىلا ةراشا لك ظ فا داز

 ددعت بح تيترتلا ىذتش فيرعتلا اذه نا لبق عقدناف « بينرتلا قشنا اهم ”ىثىف ىنتنا

 - ركفلا في رعت ىف ةيسءشلا حرش ةيشاح ىف ميكحلا دبع ىولوملا رك ذ اذك ةعوضوملا ءايشالا

 م حالطصالا ىفو هانز ان الو انمدب قيدصتلاو روصنلا نه لكنه لتجلا رافال ثحب٠ ىف :

 اممنل نوكز دحاولا مسا اهياع قاطي ثرحب ةايثكلا ءايشالا لءج ةيدمشلا جرش ىف عقو

 ذا ىفرع ىلا اذه نا ا دخل ةحاا نك ديو + نسلتلاو مجدقتلاب ضعب ىلا ةبسن

 لاح اهددعت ءاش ىلا ةراسشا تنيرعتلا ىفو «:ىهتنا ددرت مولعلا ت'ءاطصم نه هنوك ىف

 نوكي ال كاذلو استوت كلذ نوكي ال دحاو ءانا ىف .نيئانالا ىف ىنذلا ءاملا, لعجب اذاف سيئرتلا
 ثيحب مهلوقو » اييترت جراخلا ىف ىلكلا دوجوب لاق نم دنع.ةلومملا ءازجالا نم بيكرتلا

 رود ال ذا هخو لكن ءال ام .هجو مسالا اذه اهيلع قلطإ ىا دحاولا مسا اهباع قاضي

 ةضورعم رايثعالا اذهب اهنال امتاوذ.رايتعاب ةدحولا اهل ضرعت ال ذا ةريثكلا ءايشالا ىف كلذ
 هجو لك نه ةدحولاو اهل ةناد>ولا ةئيهلا ضورع راشاب ةدحولا اهل ضرءت اعاو افك

 ناك ءاوتس بيثرتلا ف بجاوب سياف كلذ رو_صت نئلو هجو لك نم طيسلل ضرعت اما
 ريغ وا دوجولا ىف زاك ءازجالا نب ىتب.ال ثيحي ريصي ناب ايقيقح ادحاو عومللا كلذ
 نكي ثيحب ىإ 11 اهضعبل نوكيو مهلوقو « ةيئيلا هذه ريصت ال ناب ايرابتعا لي قيقح

 دحاولا جرم هبحاص نه وه نبا هناب ءازجالا نه دحاو نك ىلا القع وا اسح ةراشالا
 ةئلاب يلا ءايشالا ىلا عجار اهضعب ىف ريمضلا نا سهاظاا ذا في رعتلا نم ىترقللا

 ىلا ة ةيسدن اهضعبا نوكت ال | قيقمل دحاولا اهيلع قاطي ثرحب ةلوءجلا ءايسثالاو ةروك ذملا
 فيرمشلا دي_لا بهذ اذه ىلاو ىهاظ وهو كلذك لعجلا دعب ريخأتلاو ىيدقتلاب ضعبلا
 ذا كلاقلا ن :.ه اموهفم ضعوا مْ + ةيودالا بدر لشن نع هب زرتحاو لاو

 ءزوجا هيف ىف 1 لب ريخأتلاو ميدقتاب ضعب ىلا ءاز>الا ضب .ةيسأ فلاأتلا يف ربدعل مل

 لق ناو دك انفعال قم جوف الا. ع وا فصو هلا قارا ِك 9 فاو ١ ١[

 لاح ربتعا ناو ةركت .اضيا : يبأ] ءركذلا ىلا مجارلا ريمضلا نوكي هيلا عوجرملا ربتعا ناف اهءويش

 لاق نإ ناو انه بارحلاب مكحم قرفلاف ة ةفرعم 5 ةفرصلا ةركملا ىلا عجارلا ريمضلا نوكي عجارلا

 نم دحاو دحاو لك فيرعتلا لوصحف عوجرلا دعب ريتعت لك ةداضا نا 9 ثا ل جاد ريمضلا

 كاذ عضوو هثرنلم ىف ءىغلا اذه و ىف تاليضف:تل لم ةرانعلا هذه لاقن وا هتبنايص.ىف ءود عضو

 (هخحصلل) اذكهو هتبتص ىف
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 بسنرعلا 0 قايرلا 8 برأا 64+

 طظيفللاو قازرلاك ةيونرلا ءامبالا اش. ىعن ةجراخلا ناوكالا ىلا .اهتسنوديزملاو رداق'اك

 لكو هنيغاوهولأملا تورث .ىضتشي هل آلاو هققحتو بوبرملا بوجو ىضتش صاخ مسا برلاف

 للعش ام لبعش هيو ذخأب هبو قا هب ىري قبر مسا ةروص وهف ناوك الا نم رهظ ام

 زابتعات قحلا وه ٠ بابرالا:بر ه هنم هبلطإ ام هانا ىطعملا وهو هيلا جاستحم اهف عجرب هبلاو

 ثانغرلا هجوتت هيلا تاياغلا ةياغو ءامسالا عيمج انه وه ىذلا لوالا نيعتلاو مظعالا مسالا
 هءالا ىهتملا كبر ىلا ناو هلوقب ةراثالا هيلاو ةببسنلا بلاطملا عرس ىواحلا وهو اهلك
 ىمظعلا ةبوب رلا هذه ىف هب ةصتخلا ةيبوهرلاف لوالا نيبعتلا رهظم مالسلاو ةولصلا هلع

 اَذك الث. رادلإ بر وحن ةفاضالاب ءرغ.ىلعو ىلا هنلع الآ قلظي ال اقلطم برلاو ا ىهتنا

 ٠ ]١[ ىواضيبلا ىف

 ناتإسلا ن. "ىلا ءام اذخؤي نا ءابطالا داع ىعو بوترلا دحاو مغلاب ( برلا )
 رحب ىف اذك سءشلاب وا خدطلاب ظافيو ىندي مث رصعيو قدن نأب وا ءاملاب ىلغي ناب تارّغلاو

 بود ٠و مه0الكىف دجوب مل هنا الا ىلابرسس لبق ةدحوملا ديدشنو فلاب( ىلابرلا (

 الو.ماتلا دخلا ىلا الغ الاح ءىثلا ءادنا وه ىذلا برلا ىلا ليقو ٠ نابرلاك نابرلا ىلا

 « هيقفلا هنا ملاعملا ىفو ء ةغلابملل نايرلا ىف م هيف نونااو فلالاف ىلاعت هيلع الا اقاطم لاش

 اذك لاعلا ملعلا ىلقو نبدلاو معلا ىف خسارلا ملاعلا ريثالا نبا لاقو ٠ ململا هيقفلا لبقو

 ٠ ةيطقطا ىف زومرلا عماج ىف

 لك عضو ىرخا ةرامغبو هند ع ىف ”ىش لك لءد ةغللا ىف ه هيناقوقلا | ةاملان ( بيرثلا ( :

 بترملا دنع هل ةيترم ىف ام لك عضو ءاشالا نبي بسدنرتلا نأ ىنءملاو هتان سمع ىف ىش

 ةمرملا كلت بترملا راشعا ند بتنرتلا ىف ديال هنا ىلا ةراشا هقو ه دسافاا ري نبش

 ىلا عجري نا اما ريمضلا لق ه اسر نوكيال اهظحالب ملو هددن يم قف اهنم امش عضو ولف

 لك ةيترم ىف ”ىش لك عضو سبل بيترتلا ذا ىنملا دسفن نيريدقا ىلعو ”ىث ىلا وا لك

 ثحن ىف ىشرلا ركذ هلا باوهلاو . هلح ىف نورظانلا ريحت دقو ام ”ىش ةبنرم ىف الو 'ىث
 هنروريصل ةفرعم اماع اشا_س 1 ىلا ةووك ملا ك1 0 عجارلا ريمضلا نا ةفرعملا

 ىلع ناو + تادوجوملا مع كاللاملا ىلع لمح ناف » دوبعملاو ديسلاو حاصملاو كلاملا برلا ]١1[
 « ءالقعلاب صتخا ديلا ىلع ناو * اهب حاصي لب حالصالا لبقت ال اهمنأل ضارعالا تجرخ حملصملا

 ىزراتلاب صتخم ةتيقح وهو ه اهمعا لوالاو ىلءاحملا صخا اذهو نيفاكملاب صتخا دوسملا ىلع ناو

 ولو الصا ىلاعت هريغ ىلع قلطي ال ماللاب برلا نا قحلاو اديق. وا ازاجم.الا هريغ ىلع قلطي الو عت
 ( هححصمل )  تاياكلا ىف اذك حي ثيدح ىف هنع ىهنلا دورول اديقم

 م
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 ىأ هاخاو هئجرا هئمو هرخا ىا اجرا نم داقتعالا نعو اهنع ةمثرلا ىف هنورخؤي ىا ةذلا

 مهف ةعاط رفكلا عم عفن الو ةيصعم ناميالا عم. رضإ ال نواوش مهنال وا ٠ هرخاو هلهما

 « ةيسلوبلا « سمح مهقرفو ٠ ةيجرملا ظفا زمم ال نا تش اذه ىلعو ءاجرلا نوطعي

 [1] لك قيقحتو فقاوملا حرش ىف اذك . ةينموثلاو « ةينابوثلاو ٠ ةياسغلاو . ةيديبعلاو
 . هعضو» ىف

 نومدحم نذلا طرصو رصانلا لسألا ف لاهم لاذلا نوكش و ركل ١
 . اواتاق لاتقلا نولتاقملا كرت اذا ىتح ناكم ىلع اوفقو نيذلا مه ليقو داهحلا ىف نيلتاقملا

 *# داهجلا كان ىدنجربلاو زوءهرلا عماج ىف اذك

 7 ةدحوملا ءابلا لصف

 ةيطتقملا ةيترملل مسا ةيفوصلا دنع ةيبوبزرلاو . ىلاعت هللا ءاسسا نو مسا ستفلا ( برلا ١
 ديرملاو مويقلاو ريبصتلاو عيمبسلاو ميلعلا ام اذن لخدف تادوحوملا بلطت 9 ءامسالل

 معا ء« رودقملا رداقلاو دارملا بلطي دب رحلاو مولعملا ىغتشإ ميلع ءاا ناف كلذ وحنو كلملاو

 هسفن يلعإ لوقت ميلعلاك هقلخ نيبو هنبب ةكرتشملا ءايسالا نع قرا همشسا هتيحم ىلا ءاسالا ١

 هنتسفت قاخ لوح الو ثاذو> ولا قلق قوق رواقلاك قلثناب ةنستاخلا نال نكن
 نا برلاو كلملا همسا نيب قرفلاو ٠ ةيلعف ءامما ىمست قلخلاب ةصتلا ىا ءامسالا هذهو

 ةةفواناو نفل اللا محن ةبترا مسا برلاو ةياعفلا ءامسالا اهتمت ةبترمل مسا كلملا

 ةيماالا ةيلعلا فاد صوالا عيمج تصتخا ةترا مس ١ نمرلا نا نمحرلا نيبو هب قرغاو

 تاقوللاب تصتخا وا ميلعلاك كا رتشالا لصح وا درفلاَو مظعلاك هب تاذلا تدرشا ءاوس

 قئاقحل ةعماج ةيبتاذ ةبترا مسا هللا نا هللا نيبو هنب قرفلاو ٠ قزارلاو قلاخلاك

 كلملاو نمحرلا تحن برلاو هللا مسا ةطيح تحن نمحرلا لخدف اييافسو امولع تادوجؤملا

 مث ٠ تادوجوملا ىلا نمحرلا امو اف رهظ ارهظم ىا اشرع ةيبوبرلا تناكف برلا تحن

 نوناقلا هاضتقا ام ىلع هءافصو هنامما ىف هروهظ ىونعملف ىروصو ئونعم « نايل هرب وت زال

 ىتاخلانوناقلا هاضتقا ام ىلع هتاقولخم ىف هروهظ ىروصلاو . تالامكلا عاونا نم ىهزتتلا

 ىلع .هناقواخ نم قلخ ىف هناحس رهظ اذاف صقنلا عاونا'نم قواها هاو> امو ىهدشتلا

 «٠ لماكلا ناسنالا ىف اذك هيزنتلا نم هل وه ام ىلع هناف هببشتلا نم رهظملا كلذ هقحتسا اه

 تادوجوملا ىلا تاذلا ةبسن رابتعاب همسا نع قحال مسا برلا ةفوصلا تاحالطصالا ىنو

 ةيمأالا ءامسالا أشنم ىه ةّباثا| نانعالا ىلا تاذلا ةسن ناف اداسجا وا تناك احاورا ةينعلا

 عضوه ىا * هعضوم ىف ٠ ةروكذملا سمخلا قرفلا نم ةادحاو لك قدقحت أ لك قيقحنو هلوق [1]

 (هححصمل) . باونالاو لوصقتا زابتعاب باتكلا اذه ىف اهنم لك
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 كعب رمل ءاكذلا 6ا//

 ب ءايلا لصف 0

 .[ ١ ]نسفنال ةوق ةددشل فيىعو سوما ١ ّق اذك ذا :طفأأ ةعرس دب ءاوسأاك 1 ) ا (

 0 نوهدذلاب يحس سلا ةوقلا هذهو ه.هدصتلاو ةيروصنلا مولعلا ىا ءار ١ الا ل ةدلعم

 نهد ارمع ةنطفلا مدع ةواغااو 3 ةاطغاب ىحسأ ريغلا ند اهءاع در م روصنأ اهؤيمت ةدود>و

 هنا هلصاح ام ىبالا لاق م ةغاللا| ثحن ىف لوطملا ىف اذك نطفلا ىغلا لباقف ةطفلا هناش
 ام ونمت سفلال ةوق نهدلا نا هناس لوقا . ىهسا ةطفلا نم منا ء ءاكذلا اذه ىلع

 لالدتسالاو رظلا نف معا باستكألا ناف هريغو رظنااب اهليصحتل ىا .مولهلا باستكال

 هأنعف مهف ّْىأ همالك نه ماكتملا دوصقم روصت نكت نأ ند معا او هعضوم ىف 1 3

 .هده ةدشف كلذ ربغ نوكي ناو 0: ريغلا نه هيلع درب ام روصتل هلوش هنع ربعملا هك ارداو

 ىا ريغل | ند هيلع دري ام روصتل امادو>و ةوقلا هذه 8ك مث ءاكذلا 2 امدو>و ةوقلا

 نم صخا ىهذ ةطفلا م ماكنا دوصقم للا ىا صاخألا معلا اذه سفنلا ومما اهدش

 ءاكذلا لمعتسي دقق خالطصالا بس# اماو ةغللا بسحم اذه ليق . ان مق اهنال ءاكذلا

 نوكي ىغلا لباقم اذه ىلءف [سر تناطف ىف ةغلانملا نرد لجر لاش ةناطغلا ىف

 ىو . ةياسهلا ةناطفلا ىف غلا دق ةناطفلا ديدنش لجر ىذ لجر ىنعف ه ىهتنا ىذلا

 هل اذعف نوكإ كب ىأرلا كيلا عماجم لا ومو دووشم 0 ب لوطالا

 ا نيح 1 ل 10 عماجت وكل! نا 5 الو احالطلنسا م ذك

 جارختسا ةلوهسو اياضقلا جاتنا ة 4ع رمس ةكلع ءاكذلا رمل دقو * ةوقلا رش تاستك الا

 باستك ا ةكلم لمتشي اله عءاللا قربلاك ةجتنملا تامدقملا ةلوازنم ةرثك ةطساوب حجئاتنلا .
 ريسفتلا نم صخا نوكف نترظنلا جارختسالا ةلووهسو جاتنالا ةعرسو ةيروصتلا ءار آلا

 . هيدثتلا ثحن ىف لوطالا مالك ىهتنا :نيتترع لوالأ

 ةلمهملا ءارلا باب

 0 فاالا لصف 0-0

 نع لمعلا نوئجري مهنال . هب اوبقل . ةيمالسالا قرفلا راك نم ةقرف ا ةئجرملا )

 ءافصو سدخلا 0 ءاك نلا نا ند قارشالا حرش ىف م اخ الف ميوفلا سدملا اهتباغو ]1١[

 7 ( هححصمل ) ءايك ذالا نم نالفو [؟]

 روصتن هنا كاذو حبضال مما ءاكذ نباو « سمش ما ءاكذو ٠ ران ةلعش نالف مهلوقك [؟]

 ) هجيج هيأ ( سحدشال أنبا حبصلا



 هبا لقعلاوذ ٠ هَعزلاوُذ'ء ةثرئان ن8 دكلاداذ . ردضلاتاذ

 عالخالا با ىف وا ةلذادلا اضوصخو ردصلا لضذع ىف ناك ناف ردصلا ىحاون ىف مو

 ناك ناو: امال سرب: .ىمساس ردضلل :نطيتسملا ءاشغلا ىف نك ناو ةسضوخ ون لخاو 9

 5 ماعلا مسي اب بالعا تلد ىحسل ر>اطا بادلا ىف

 تنالا ىف نيف كنس ردصال .مساقلا باحملا ىف ثدحي مرو 00 « دنع دا تاذ )

 بحادو ضرعلا تاذ ىحس ءانقا ىلع عوضوملا تالا ىف 3 ناو نطنلا ىلع ع وضوملا

 2 ةثيس ءاضف رد تيس 6 ندمأ د5 ردخلا تاذ ا

 بصنت ةدراب وا .ةراح داوم دكلا ىف ثدح مرو ىه. عب دكلا تاذ (

 . اهةهروناو ٠

 مرو ىه ئارسفالا ىفو ٠ هاوذلا رح ىف اذك ةئرلا ىف مرو ىف مهدنع ( ةئرلا تاذ )
 ٠ ةئرلا ىف راخ

 ناملش هن نؤكي اماوعو :ةفوحمملا لاكشالا نم نكش نيسنواب مس ( هزل 1
 /-1 اذكه نيزاوملا ىلع ادومع اهدحا 0 نييزاوتم: ريغ: نارخا و نايزاوت#

 لا نانيشلا اسال حرش ىف واذ دلل قف 1 ول ركوب انك ا م
 ىدنع ىتلا ةغللا نتكاف ءاسفلاب دحا م 74 فاقلا وا ءافلاب هنا ناين و فارخالا هش زلا

 كنت هجنوك ىنعع لب فارخالا ىنعمب هركذي ل هنكل فاقلاب حارصلا ىف هتدجو امااو
 « فاقلاب هنا ىهاظلاو لاخلا ةقرقح ملعا هللاو

 وا دز' قحو نطاب ار قحو دف ضهاط ار قاح خف |: ةقوبنم دز ) لقعلا وذ )

 قلطم باجتحا نباو هنبآ رد دوب ىهاظ هكىنروصب ددرك ناهنب هيا دشاب قلخ هبا
 وذ + نالقاع ىنعي دن نينحانا ٠ ناهن ار ق>و دنس ادس قاخ ه٠ رعش ٠ تسا ديقع

 ار ق> .كنا نيعلا وذو ٠ دب ى ركيدكي ايار قو ار قلخ هكنا لقعلا وذو نيعلأ

 نيعلا وذ تاجالطصالا فو . تاغللا فثك ىف اذِك كاد قب هنا از قلتو د
 قا روهال قدا 2أ نم هدنع قلخلا نوكيف- انطاب قلخلاو اىها_-ظ قحلا 5 ىذلا وه

 قلل ىري ىذلا وه .نيعلاو لقعلا وذو . ةروصلاب ّدا رملا ءافتحا هيف قلخلا ءافتخاو هدنع

 هئيعب دحاولا دوجولا ىرب لب رخآآلا نع اهدحاب بجتحم الو قحلا ىف قاخعاو قلثعا ىف
 هتاذب دحالا دحاولا هجولا دوهش نع ةريكلاب بحت الف هجو ن٠ اقاخ هجو نم اقح

 , ىهتنا ىلح ىتاا تاذلا ةيدحا هاظلا هت محار الو

 4 : « فاثشك» ) ىنا')



 بنملاتاد ةالفب

 انلوقك ةيعوضومال اقحتسم عوضوملا نوكي نا لوالا . ةينامث وهو لماب قلعت ام ىناثلاو

 معا لومحلا نوكي نا ىناثلاو ٠ ىضرع لمح هلبا_ةلو ىتاذ لمح هل لاقيف بتاكن انسنالا

 ىتاذ ناسنالا لعفااب بتاكلا انلوق لدم ىف لومملاف ىضرعلا لمخلا هئازابو عوضوملا نم
 نوكي نا اقح:بسم سل صخا ناك ناو فصولا نال لوالا ىنءملا ىذىع ىنملا اذ-مب

 ةأطاوملاب هيلع الو# ىا ةقيقحلاب الصاح لومحلا نوكي نا ثلاثلاو ٠ ىتاذإل اعوضوم

 ةقيقح هب امئاق نوكي امب ةقيقملاب عوضوملل لصاحلا رسف نم مهنهو . ىضرعلمح قاقتشالاو
 قوف ىلا وا تت ىلا كرحتم رخحلا انلوقك رس اقل وا هعبط ىضتقمب هل الصاح ناك ءاوس
 هب ةّئاق تسيل ةكرحلا ناف كرحتم ةنيفنلا سلاج اناوقك ىذرع هلم كلذك سبل امو

 هنا ةكرحتملا ةنفسلا ىف نك انسلل لاق ثح .الامعتسا ربشا اذهو ةتيفسلاب لب.ةقيقح
 ' رجلا الوقكهعبط ءاضتقاب هعوضومل لصحي نا عبارلاو ٠ تاذلاب ال ضرغلاب كرحتم

 مئاد نوكي نا سماأاو .٠ ىخرع عوضوملا عبط ءانضتقاب سيل امو لفسا ىلا كردحتم
 ىفو ةطساو الب هعوضومل لصحي نا سداسلاو ٠ ىضىع مودب ال امو عوضوملل توا

 قحلي نا نماثااو . ىضرع هسكعو هعوضومل اموقم نوكي نا عباسلاو ٠ ىخرعلا هلباقم

 ةطساو الب اقحال ناك ءاوس ايتاذ اضرع ناهربلا باتكىف ىمسيو صخا وا معا سمال ال

 همدقملا ف قبس دقو ىضىع مجالا وا صخالا يصالاب قدا امو واسم يما ةطساوب وا

 رخآ رايتعاب ايضرعو رابتعاب ايناذ نوكي دق دحاولا لمح نا ملعا ٠ عوضوملا ثحب» ىف
 لاقيف بيسلاب قلعتب ام ثلاثلاو ٠ اهقارتفاو اهعاّتجا ةيفيكو ةيناعلا ماسقالا ىف لمأت
 بريشك ايرثك ١ وا توملل عذلاك اًمتاد هيلع بترث اذا ىتاذ هنا بيسملل ببسلا باح ال

 عبارلاو ٠ رطملا ىلع روثعلل قربلا ناعلك القا يترتلا ناك نا ىضرعو ٠ لابسالل اينومقسلا

 امئاق ناك ناو صوكلاك هئاذب دوحوم هنا لاش هتادب اًمعاق ناك نا دوجوملاف دوحولاب قاع ام:

 ٠ ضرعلاك ضرعلاب دوجوم هنا لاش هريغب

 ةنطابلا تالضعلا ىف اما ردصلا ىحاون ىف مْوم راح مرو ءابطالا دنع ( بنجلا تاذ )
 سفنتلا تالآو ءاذغلا تالا نيب زجاحلا باجحلا وا لخادلا ىا نطبتسملا باجحلا ىف وا
 هتكراشم ريغب وا دلْلا ةكراشمم جراخلا باجحلا وا ةرهاظلا ةجراخلا تالضعلا ىف وا
 دنع اذه صلاخلا بنلا تاذ ىمسيو هسفن زجاخلا باحلا ىف ناكام مرولا اذه لوهاو

 لاقو « هدنع ةفدارتم ظافلا ىهف ماسربلاو ةصوشلا نيبو اهنب قرشب لل هناف خيشلا

 با وهو ةدعملاو دبكلا نيب ىذلا باجحال ضراعلا مرولا وه .ماسربلا نا ىدنقرمسلا
 فلا عالضا ىف ضراعلا مرولا وه ةصوشلاو زجاّلا باجحلاب لصتب اهنيب اضراع لوي
 اما زجاحخلا باجااو عالضالل نطبتسملا ءاشغلل ضراعاا مرولا وه صلاخلا بنا تاذو

 راح مرو بنا تاذ ىهاوجلا رحب ىفو . ىئارسقالا ىف اذك رسيالاو نميالا بناجلا يف



 هالة : ىناذلا

 ذا ةيهاملا سفن لوا بيزا اةنعنو هيف اصاب دس رع نيكل الوسخ
 تاذلا توم ريف عنتمي ذا لومحلا ءزهلاو هيف امتوث لبق القع امتوش روصت ليحتس

 بحاصص لاق م 000 هعافترا عم ىتا هيف هتوش ىللق اموهفم هياوللا نايف وهو لقعلا ىف

 نوكيال تاذلل هتوث ىا ىنازاتفنلا ققحلا لاق ٠ للعم ريغ هناب ىتاذلا فرعي دقو ىدضعلا
 ايوا اهتاذ اضع ناك نا هناف ىذرعلا فالخم مدقتملا'ءزحلا وا تاذلا سفن اما هنال ةلعل

 لاش امو + هجعتل ناسنالل كحضلاك طئاسولاف الاو ةعبرالا ةجوزك ةلاحم ال تاذلاب للعب

 ولو قيدصتاو ةلعلا ديرا ول حصي امنا طئاسولاف الاو تاذلاب للاعب انيب امزال ناكنا هنا
 من الصا 'ىشب للعي ال تاموزا.لل اهتوبثب قيدصتلا ناف ةنيبلا مزاوالاب ضقتنا كلذ ديرا
 وه ا1 عاونالا ىلع ةيلاعلا سانجالا لمح نا نه نويقطنملا قبطا ا ركذام لكشي
 ةيمسلا نا انيس نبا حرص ىتح لفاوسلا ةطساوب تاطسوتملا لمحو تاطسوتلا ةطساوب

 ام ىتاذلا نا نم اناس ىمام ىلا فيرعتلا اذه عجرمو ىهتنا هتيناورحب ةللعم ناسنالل
 فرعي دقو ىدضعلا بحاص لاق مث ٠ ىنال م تاذلا ةلع نع ةجراخ ةلع ىلا جاتحيال
 امهنال كلذو ىهتنلا لقعتلا ىف تاذلا ىلع مدقتب ىذلا وهو ىلقعلا بترتلاب ىتاذلا

 نالؤالاو ةيهاملا ءز# صتخم ريسفتلا اذهو , مدقت الف الصا ةينيشلا ال دحاو دوجولا ىف
 زوصتس الام وهو لوالا ىلا عجري نبريخالا نيش رعتلا ةقيقحو اضيا ةيهاملا سفن نامعي

 همهف لبق تاذلا مهف نكمي ال هنا ىلع ىنم ىتاذلا ليلعت مدع نال ةمهف لبق تاذلا مهف
 ققحلا رك ذ اذك هلع انس نكي مل ناو كلذل مزات_سم لقعتاا ىف مدقتلاو سكعلاب لب

 بفهرشلا دسلاو علاطملا ح راش لاق ىحوغاسنا باتك ريغ ىف اهنمو ه هتيشاح ىف ىنازانفتلا

 ىلع هو .٠ كارتشالاب اهماع لاَ ىحوغاسيا باتك ريغ ىف رخا ناعم ىتاذإل نا :هلصاح ام

 لومحلا لوالا ٠ ةعبرا وهو لومحملاب قلعش ام لوالا . ماسقا ةعبرا ىلا عجرت تالا

 ةنب ريغ وا تناك ةاب ةيهاملا مزاولو تايناذلا هيف جردنسو ”ىثلا نع 0 عنتكي قذلا

 جردنس و ”ىثلا ةيهام نع هكاكفنا عنتي ىذلا ىناثلاو . ىثبحلل داوسلاك دوجولا مزاولو
 ىنعملاب ةمهاملا نعهعفر عدتمب ام ثلاثلاو ء لوالا ند صخا وهف طقف لوالا ةثلثلا هبف

 وهف معالا ىنمملاب ةئبلا مزاوللاو تايناذلاب صتخم وهف تايئاذلا صاوخ ىف اًهاس روك ذملا

 اهل هنتايثا بحي لب نهذلا ىف ةهاملا نع هعفر عنتم ام نا مولعمألا نم ناف قاثلا نم صحا

 سفن ىف اهنع هكاكشا عتتمي نا دبالف تايلوالا ليبق نه امهنيب مكلا ناك اهروصت دنع
 بحجم "ىلا ةيهام نع هكاكشفنا عتتمي اك سيلو تايمدبلا نع قونولا عفترا الاو مالا
 ىواست ىف ام انل امولعم عانتمالا كلذ نوكي ال نا زاول نهذلا ىف ان هعفر عنتم نا

 وهف اضيا هانعم تفرع دقو ةيهامال هنابثا بحي ام عبارلاو . ثلثملا ىف نيتمئاقل ثلثأا اناوزلا

 ٠'اهلبق امم صخا .ةريخالا ةثلثلا هذه نه لكف صخالا ىنعملاب ةنبلا مزاوللاو تايتاذلاب صتخم



 ىناذلا هال

 ىنهذلاو ىحرالان.دوجولا ىف ةيهاملاىلع مدقتينا ىهو مزاللا ىضرعلا اهف ىناذلا كراشيال

 تاذلاب اماع امدقتم ىتاذلا دوجو ناكنيدوجولا دحاب ادجو اذا ةيهاملاو ىتاذلا نا ىنعمب

 مدقتلا نكل. نيمدعلا ىف اذكو ةيهاملا تدجوف الوا ىتاذلا دجو هناب مح لقعلا ىا

 هذه ليق ناف ٠ دحاو ءزج ىلا سايقلاب مدعا ىو. ءازجالا عيمح ىلا ةبسنلاب دوجولا ىف

 نا ةلاحتسال دوجولاو لعجلا ىف ةيهاملا عم دحتم ىتاذلا نا نه هب اومكحت ام فانت ةضاخلأ

 ةيهاملا ىلع ىتاذلا لح ة ىفانثو هنع رخأتملا عم هيف ادحتم دوجولاف مدقتملا نوكي

 لقعلا ىف بكرم لك نوكي نا مزاتسيو رخآآلا ىلع دوجولا ىف نيرباغتملا دحا لمح عانتمال
 امنا هناف اقلطم ءزحلل ةصاخ 1 انلق ٠ اهفالخم اوجرص خهنا عم جراخلا ىف اكرم

 ال لقعلا ىف ةيهاملا ىلع مدقت» ٌلقعلا ءزحلاف كانهمدعلاو دوجولا ىف امدقتم ناك ءزج ناك

 ءزحلا نع اضيا هزيم ديرا اذاف هومركذ ام ”ىث مزلي الف جراسخلا ىف الو دو-جولا ىف

 اكأ صاوخلا هذهو ءاضيا هنع هب زاتعل روك ذملا مدقتلا رابتغا ىلع لما ديز ىحراجلا
 دنعالا ىتاذإل ةّساث نوكت ال هنا ىنمي ال ىتاذلا هلام عم لابلاب رطخ اذا ىتاذإل دجوت
 نع الضف اهل ةشسان' تايصاخلا كلتو ةمولعم !متايتاذو ةيهاملا نوكت ال ايرف لابلاب راطخالا
 'ىثلاو لاسلاب ةرطخم تناك اذا تايتاذلل امتوث مع امبا اهنا ىنعع لب لالاب اهراطخا

 اعوذ ص همهون' حصي ال امب الطم ءزحلا ىا ىتاذلا فرعي دقو . لبق اذك اضيا لايلاب رطاخ
 فالخي ةثلثلا ةيهام ءاّقب عم هعافترا مهوتب نا نكمي ال ذا ةثاثلل دحاولاك ةيهاملا ءاّق عم
 ةيهام ءاَش عم اهعافترا عنتع من اهماَع عم اهنع اهعافترا مهوب نا نكمي ذا ةيدرفلا فصو
 كلذ ىف رسلاو . اعم روصاملاو روصتلا كانهو طقف روصتملا انهه لااف ةدوجوم ةئثلثلا

 روصتب نا ليحتسملا نمو رخآ عافترا هنا ال لكلا عاضترا هنيعب وه ءزحلا عاضترا نا
 نكماف هل عبات ةيهاملا عافترال رباغم هناف مزاوالا عافترا فالخم هسفن نع 'ىثلا كاكفنا
 زا هل عبتتسم اهعافترال رياغ» ةيهاملا عافترا انكو هتاحتسا عم امهْنب كاكفنالا روصت

 ةجراخ ةلع ىلا جاتحم الام ىتاذلا اضيا لاَغ و . رخخ آلا نع اهدحا كاكفنا روصتب نا
 ةيجوزلاك اهتلع نع ةجراخ ىهو تاذلا ىلا جاتحم هناف ىضرعلا فالخم تاذلا ةلع نع

 ةلع ىلا هب اهفاصتا ىف ةيهاملا جاتحت الام وه اضيا لاو ٠ ةعبرالا تاذ ىلا ةجاتحلا ةعبرالل

 مزاول نال ةفاضا ةصاخ هذهو انول هلعحم رخا “ئشر ال هتاذل نول داوسلا ناف اماذل ةرياغم

 هلك اذه ةيدرفلاب ةفصت» اهلمجم رخآ 'ىشب ال هتاذ دج ىف درف .ةثلثلا ناف كلذك ةيعامل
 نا ىدضعلا ىف رك ذو ٠ هتيشاح ىف فيرمشلا ديسلا هققح امو علاطملا حرش ىف ام ةصالخ

 وه هذخام هتيشاح ىف فيرشلا ديسلا لاقو ه همهف لبق تاذلا مهف روصتس ال ام ىناذلا

 روصتب دق ذا مزاللا فالخم ةيهاملا ءاّش عم هعافترا مهوت نكمي ال ءزجلا نا نم ليق ام
 الصاح اموهفم تاذلا نوك روصتب نا نكمي ال لوم ىتاذلا نا هانمش اهئاَشن عم هعافترا



 جار قااذلا

 نيغلا هل تدل هجو ىلع ظوحام هنال هن ىحس عوضوملا امهو ٠ هيلصالا ةراعتسالا ثحب ىف

 توشلا هجو ىلع ظودحلم اهنال هه تيمس لو.حلا ىنعم ةفصلا هلباقنو تاوذلا ناش وه اك

 نادرفملا ىداملا ىف لاق ثيح ىدضعلا ىف اذكهو له ثخحن ىف لوطالا ىف اذكه ريغال

 نوملكتم لاو الومحو اعوضو٠ نوبقطنملا امسي ىنارتقالا سايقلا ءزج تلعج ىتلا ةيضقلا نه

 لبق ٠ ىهتنا ادنسهو هللا ادنسم نوبو>نلاو هب اموكحو هيلع اموكحم ءاهةفلاو ةفصو اناذ
 الوقك عبطلاب لومو عوضوم وه ام ىف حصي امنا نيملكتملا حالطسصا نم هركذام
 قدص ام هب دارب هيلع موكحلا ناب .تبجاو م نادسنا بناكلا ىا هسكع ىف ال. بتاك ناسثألا

 دنع هيلا دنسملا نا ليق امو ٠ ةفصلا وهو موهفملا هن دارت هب موكحملاو تاذلا وهو هياع

 ةيلع موكحلا نابهاوخ 6 ناويح نانا لك كلؤنك نيفطلادنعاروس نر 00
 نمه.هرك ناموزا قبو تشان ق بفرسلا هيما[ نكد (ذكه نانالا وك ىفلا 0

 ىنعم ةفصلا هلباقتو دماحلا مسالا اهنم ٠ ه4 رظنيلف لحم ىف يم ال فلاخم ءاهقفاا حالطصا

 مالا ىنعمي ةفبصلا هلباقتو ىتاذلا ففخم نوكي ناب لخادلا ءزملا اهنمو ٠ قّدسشملا مسالا

 'ىجحيو قيدصتلاو روصالا ثحب ىف ةيسمشلا حرش ةيشاح ىف دنج دمحا ركذ اذكه جراخلا
 ْ ٠ ىلاذلا ظفل ىف مالا اذهب قلعتس ام

 نكت ىاذلا لا اهتم +: نام لع ”كازتشالاب :قلطي نيقمتملا دنع ةننلا ءام ©( ىناذلا (
 لتي ال وهو هئيغو همضن *ىثلا تاذ :ليقوه ءادعام عليج نع هزنعو هسخنان

 ىلع قلظي تاذلا نال صخشلا نم معا تاذلا نا صخشلاو تاذلا نيب قرفلاو ٠ ضرعلا

 تانك قابس :قناعزلل 3 انكم مسجلا ىلع الا قلطي ال ضخ شااو هريغو مسجلا

 ىلع لوما درفملا ءزللا هب دوصقملاو ةههاملا ءزج ىلع ماقملا ذهىف قلطي هناف ىحوغا_سا
 نم ا اذهو جراخم سيل ام ىلع قلطي ارو . لدفلاو سنملا ىف رصحنهوهو ةيهاملا
 ة.-الطسضا ىناثلا ىلعو ةرهاظ لوالا ىلع ةيمسستلاو امزحو ةيهملا سفن هلوانتل لوالا

 ناك ءاوس اقلطم ءزملا ىلع ىناذلا قلطي مرو. « ايضرع ىمس ةهاملا نع جراخلاو ةض#

 ىلوالا ٠ اثاث اصاوخ ىتاذلا اوركذ مهنا مث ٠ ةثلثال دحاولاك نكي مل وا ةيهاملا ىلع الو
 هباسب مكحلا عنتما ةيهاملا هعم رو_صتو ىتاذلا روصت اذا هنا ىنعم ةيهاملا نع هعفر عتتمب نا

 نكمي ال هنا ىنعءىلع ةيهامال هنايثا بحب نا ةيناثلا . اهل هنو مكحم نا نم دبال لب اهنع

 ىلوالا نه صخا ىهو اهأ هلوش قيدصتلا عه ىا هءةقوصوم هروضت عم الا ةيهاملا روصت

 اعم (هروصضصت ناك اهل هناوبشا قيدصلا اروصتل انيس وخلا ةهاملا روصت ناك اذا هنال

 مكحلا ىف نييفاك نيروصتلا نوك نم مزلي ال ذا سكعلا نود, الك قيدصتلا كلذل امزاتسم
 يذلا نال نيتقاطم نيتداخ اسيل ناتصاخلا ناتاهو كلذ عم ايفاك اهدحا نوك نا توشلاب

 ةقلطم ةصاخ ىهو ةثلاثلا .٠ صخالا ىنءملاب ةيئاثلاو ,معالا ىنملاب ةنملا مزاوللا لمتشت



 ١ تاذلا ا

 نا ىلا مهريغو ةيمالسالا قرفلا نه نيققحلا روهمح بهذف عوقولا لوالا ٠ ناماقم انهه

 ىرعشالا باتا نم نيملكتملا نم ريثك هيف فلاخ دقو رشبلل مولعم ريغ ىلاعت هللا ةقيقح
 ماماو ىلازغلاك انباغا ضعبو ةفسالفلا هعتش فالخ هيفو زاوملا ىلاثاو ٠ ةلزتعملاو

 رثكالا ىف ةيفوصلا مالكو ورمع نب رارضو ركب ىلإ ىضانلاك فقوت' نم مهنمو ٠ نيمرحلا

 ةافن بهذف تاوذلا رئاسل ةفااخم ىلاءت هتاذ نا يف اوفلتخا مهنا معا « عانتمالاب رع-ثم

 لثملا نع هزنم وهف ىرصبلا نيسحلا ىلناو ىرعشالا بهدم وهو فلاختلا ىلا لاودحالا

 نع زانه امناو ةقيقحلاو ةيتاذلا ىف: تاوذلا رئاسل ةلئات هاذ نيملكتلا ءامدقا لاقؤ .ادناو
 ةيبجاولا ىا ةءاتلا ةردقلاو ماتلا ٍلعلاو ةوبحلاو بوجولا ةعبرا لاوحاب تاوذلا رئاس

 ةلاحي زاتمم هناف مشاه ىلا دنع اماو . ىتابجلا دنع اذه نيتماثلا ةيرداقلاو ةيملاعلاو ةبيلاو
 ٠ ىهتنا لوالا وه قحلا بهذملاو ةيبلالاب ةامسملا ضو ةعبرالا هذهل ةيجوملا ىه ةسماخ

 لوالا قالطالا نه بلغا ىنءملا اذه ىلع تاذلا ظفا قالطاو دوجحولا راشعاب ةيهاملا امو

 حرش ىف عقو م دارفالا نم ةيهاملا هيلع قدص ام اهنهو ٠ ةقيقحلا ظفل ىف اضيا قبس دقو
 كلذ هيلعقدصي ام عوضوملا تاذ نويقطنملا لوب ىنملا اذه و ةيهاملا لصف ىف ديرحتلا

 هدارفا سيل ةروصحلا ةيضقلا ىف عوضوملا تاذ ىف مهدنع ربتءملا مث دارفالا نم عوضوملا

 لصضفلاو ةصاخلا نم هيؤاسإ ام وا اعون عوضوملا ناكنا ةيصخشلا دارفالا لب اقلطم

 صخ مهضعلو ماعلا ضرءلا نم هيواسإ ام وا اسنج ناك نا ةعونلاو ةيصخشلا دارفالاو

 ةيسمشلا حرش نم بلطي هليصفتو قيقحتلا ىلا بيرق وهو ةيصخشلا دارفالاب اتاطم كلذ

 امنهو ٠ ضرعلاو ىهوجلا ىلع تشن ةئاثلا ىلاءملا هذهو تاروصحملا قيقت ىف علاطملا حرشو

 مايقلا ىنعمو هسفند موش ال ام ىنعع ةفدلا هلباغنو ضزمحلا للمتشإ ال اذهو هسفند موش ام

 روصتلا حب ىف ةيسمعلا حرش ةيدشاح ىف دنج دمحا:ركذ اذكه .هلحم ىف 'ىجع تاذلاب
 هب موش ام اهنهو ء ءاشنالا باب ىف له ثحن ىف لواطملا ةيشاح ىف د:لا دمسلاو قيدصتلااو

 داوسلاك « سفن امتاَق نوكي ال وا مئاق ملاءلا ديز انلوق ىف ديزك هسفنم امئاَق ناكءاوس هريغ

 تاذ ىلع لدي, عبات هناي تعنلا فيرعت ىف عقو ىنءملا اذمو ديدشلا داوسلا تيأر انلوق ىف
 ديسال لوطملا ةيشاحو لوطالا ىف اك مسجلا اهنو ه رصقلا باب ىف لوطملا ىلج ىف اذك

 اذهو تاذلاب ظوحاملا موهفملا ىا ةيموهفملاب لقتسملا اهنمو ه ةيماهف:ةسالا ثحب ىف دنسسلا

 ةيموهفملاب لق: ال ام ىندع ةفصلا هلباشو هنع ريو ملي نا حصي ام تاذلا اولاق ام ىنعم

 نم اهفارطاو ىنءملا اذهب تافص ةيمكحلا بسنلاف رخآ موهف. ةظحالمل ةلآ نوكين ام .ىا
 اضيا فيرسشلا ديسلا ركذ اذكه ةيموهفملاب امهلالقتسال تاوذ هب موكحلاو هيلع موكحما

 فيرشلا ديسلا ةاعدا ىذلا ةقصلاو تاذلل ىنءملا اذه لوطالا ىف لاق ٠ له ثح ىف

 لوطملا ةيئئاح ىف ىنعملا اذه اضيا ىلخلا رك ذ دقو . ىهتنا مانالا ريهاشم ةننسلا ىف تبني م



 هاا تاذلا

 انجرخا اذا انا هحيضوتو . اضيا موقملا برقالا دعبلاب ىحسملا ىثرملا ضيضحلا اهلباشو

 ةلاحم الف لمالا نه بدلا حطسلا ىلا ايهتنم ريودتلا زكرم ىلا ملاعلا زكسم نم اطخ

 ىهو امهدحا . لماخلاو ريودتلا نيب نيتكرتشم نيتطقن ىلع لماما طألا كلذ عطش

 قاطنلا ًادبم ىف ىتلا فو ريودتلا حطس نيبو لماحلل بدحلا حضطسلا نيب ةكرتشملا ةطقنلا

 . ملاعلا زكرم ىلا سايقلاب ريودتلا ىلعا ىلع ةطقن ىهو ةيئرملا ةورذلاب ىحست لوالا

 ىتلا ىهو ريودتلا حاس نيب و لالا نه رعقملا حطسلا نيب ةكرتشملا ةطقنلا و امهتيناثو

 سائقلاب ربودتلا لفسا ىلع ةطقن برقا هو ىثرملا ضيضحلاب ىمست ثلاثلا قاطنلا أدم ىه
 ةيوتسملا ةورذلاب اذيا ىحست دقو ةيطسولا ةورذلاب ىمسي ام امهينانو , ملاعلا 2 معا

 ةطق نم وا نيسملا لدعو زكرم نم جراخلا طخلا عقو. ىهو طسولا دعب الا دعبلاو

 برقالا دعبلاو ىوتسااو ىطسولاو طسوالا ضيضحلا امنازابو ريودتلا ىلعا ىلع ةاذاحملا

 ةاذاحملا ةطقن نه وا. ةريحتملا ف ريسملا لدعم زكيص نم اطخ انجرخا اذا اناف طسولا
 ٠ ىطسولا ضيضحلا وه هلفسا عمو ىلع مولا ةورذلا وه ديودتلا ىلعا عم هعطاقتف رمقلا ىف

 ريودتلا زكرم ناك اذا رخ آلا ىلع اهدحا قط نيضيضحلا اذكو نيتورذلا نا معا مث
 حرش ىف ام ةصالخ هلك اذه ناقرتش نيعضوملا نيذه ريغ ىفو هضيضح وا لماخلا جوا ىف

 صخلملا حرش ةيشاح ةرك ذنلا حرش ىف ىلعلا دبع لضافلا ركذ امو دنسا| ديسلل صخلملا
 , ىذاقلل

 هقيقحم قبس دقو وه وه 'ىشلا هب ام ىنعمب ةيهاملا اهنم . ناعم ىلع قلطي وه ( تاذلا )
 قلطم نا لماكلا ناسنالا ىف لاق اذه ىلعو ءاخلا باب نه فاقلا لصف ىف ةقيقحلا ظفا ىف

 وا مسا لكف اهدوجو ىف ال اهننع ىف تافصلاو ءاممالا هيلا دنتست ىذلا مالا وه تاذلا

 .ادوجوم وا ءاقئءلاك امودع» ناك ءاوس تاذلا وه ”ىثلا كلذف ”ىش ىلا دنتسا ةفص

 دوجوم وه عونو هناحبس ىرايلا تاذ وهو ضخم دوجوم وه عون ناعون دوجوملاو
 اهب وه ىتلا هسفن نع ةرابع ىلاعت هللا تاذ نا ملعاو تاقوللا تاذ وهو مدعلاب قحلم

 لكب روصتف هوم تافدلاو ءامسالا قحتسا ىذلا 'ىثلا وهو هسفنم مئاق هال دو>وم

 هدوجوب .قحتساو تعن لك اهباطت ةذد لكب فصتا ىنعا هيف ىنعم لك هنم اهضتقت ةروص
 كاردالا ىننو ءاهتنالا مدع تالامكلا ةلمح نمو لامكلا هيضتق موهفم ىلع لد مسا لك

 ىلا ةيدحالا بيغ هتاذف ىلاعت هيلع لهجلا ةلاحسال هل ةكردم اهناو كردت ال اهماب يكش

 كردن ال ىهف ةريثك هوجو نم اهانعمل ةيفوتس» ريغ هجو لكنم اهلع ةعقاو تارائعلا لك

 هيفانس امو هشاطق هيسانس اي فرعي اما 'ىثلا نال ةراشا مولع موفت الو ةرابع موهفمي

 حالطصالا ثدح نم عفت راف داض» الو فانم الو بسانم دوجولا ىف هتاذل سلو هداضيف

 نيماكتملا فقاوملا حرش ىفو ٠ ىهتتنا مانالل كردي نا كلذل ىنتناو مالكلا ىف هانعما ذا



 ةورذلا ه ةينهذلا ناو

 دارفالا ىلع امف مكحلا نوكي ةيضق نييقطنملا دنع ثينأتلا ءاثو ةسنلا ءاس ) ةسهذلا)

 ىهو .ءاللا باب نم فاقلا لصف ىف ةيقيقملا ظفا ىف اهركذ قبس دقو طنفف ةينهذلا
 افاصتا نهذلا ىب اهتالومحمب افصتم نهذلا ىف ةدوجوم اهدارفا نوكب ام انو ٠ ماسقا
 ىلوالا تالوقعملا ضرعت ضراوع اهالوخم ناف ةيقطنملا لئاسملا عيمع عقاولل اًقباطم
 ىظلا دوجولا وهو مكحلا طانم اهدحا ٠ ناينهذ نادوجو اهتاعوضومل نوكيو نهذلا ىف

 لومحملا داحتا هب ىذلا ىلبدالا دوجولا امهنانو 8 لومحلاو عوضوملا ريباغتب هب ىذلا

 نوكي ام اهنهو . ةبلاسللاو ةبجوملا نيب قرافلا بذكلاو قدصلا طانم وهو عوضوملاب

 . قلطملا لوهجملاو لاح نيضيقنلا عاتجاو عنتمم ىرابلا كيرش وحن دوجولل ةيفانم اهتالوم
 نا ضعبلا مالك نم موهفملاف قلطملا دوجو.لل لباق» قلادملا مودعملاو مكحلا هيلع عنتم
 «قدصلا طانم رخآلاو مكحلا طان» اهدحا نادوجو عوضوملل اضيا مسقلا اذه ىف

 دوجحولا وه يكنس لاو عوضوملا 000 اهروصت وه مكحلا طانم نا قشقحتلاو

 ىزابلا كيرش ناونعب روصتب ام لاق هنأك عوضولل اهتيدرف هرانتعاب ىذلا ىضرفلا

 هذه نا ىنازاتفتلا ققحلا لاقو ٠ كلذ ىلع سقو سمالا سفن ىف عتتم هيلع هفدص ضرفيو

 نم بلاوسلا ىف م مكحلا لاح عوضذوملا روصت الا ىضتقت ال ةبجوم تناكناو تاينهذلا

 تويث نا نم لئاسملا نم ريثك اماع ىتتس ىتلا ةيهيدلا ةمدقملا مده هنا هيو + قرف ريغ
 ةمالعلا لاقو ٠ ةيلقعلا دعاوقلا ف ىرحم ال صيصصختالا ذا هل تدثملا توشل عرف ل و

 ىلا عاجرالاو ةبسنلا عوقوب وه امنا اف مكحلا نا هيفو ء ٍبلاوس اهنا ةيسمشلا حرش ىف

 ديز وحن دوجولا سفن وا دوجولا ىلع ةمدقت» اهالو# نوكي ام اهمو ٠ فاسعت بلسلا

 اباضقلا رئاسك مكمل لاح نهذلا ىف دوجو اهتاعوضوملف دوجوم وا ريغلاب بجاو وا نك
 نهذلا ىف رخا دوجو اهاعوضومل نوكب نا دبال ايعازتنا انئهذ ام فاضتالا نوكل وا
 هجوت اذا مث اهعم تالومحملا داحتاو ةنضقلا قدص طانمو رومالا هذه عازتنال ”ءدتم ناوكي

 اناكما وا ادوحو اهنع عزتنا قدصلا اذه ةدوجوم اهنا ثح نم اهظح الو اهلا لقعلا

 هذهل اقادصم نوكي دوجو مده ىعدتست دوجولا اذه فاصتالا رامتعابو رخآ ابوجوو
 اذك ةلظحالملا عاطقنا بسحب عطقتيف امئاد نهذإل ةمزال ةظحالملا هذه تسيلو ماكحالا

 # ليصحتلاو لودعلا ثحب ىف ةيسمشلا حرش ةيشاح ىف ميكا دبع ىواوملا ققح

 5 واولا لصف زق

 ةئيهلا لها دنعو ولعلا ةغالا ىف ءارلا نوكسبو روهشملا وهو رنبكلاو مغلاب ( ةورذلا )

 دعب الا دعبلاب اضيا ةامسملا ةّمرملا ةورذلاب ىحسي ام اهدحا . ني.نعم ىلع كارتشالاب قلطت

 ريودتلا ىلا ىلع ريودتلا زكرمب راملا ملاغلا زكيمم نم جراخلا طخلا عقوم ىهو موقملا



 هدف نهذلا

 - ٠ هريغو ىاجرحلا ىف اذك هءضاوم ىف هليصفت

 ىزيثو توفو نئشاد دعو ندو» كريز اضيا نيتحّشبو ءاهلا نوكسو رسكلاب ) نهذلا (

 ةوق اهنه « ناعم ىلع قلطي ءاملعلا فرع ىفو « عملا ناهذالا تاغفالا فشك ىف اك رطاخ

 مسا ةغيص ىلع ةدعملاو . ةيهدصتلاو ةيروصتا 53 ئا ءاردالا ناسستكا ال ةذعمب لسنا

 لعافلا مسا ةغيص ىلع نو نأ زوو باستك الل ىلاعت هللا اهأنه ةثيهم ةوق ىا لوعفملا

 عقو ام اماو . لواملاو لوطالا. نه :دافتس اذكه "باستكاالل نسفنلا ربت ةشهم ةوق نأ

 ةاسحلا رومالا نيب زييعلا ام لصحم ةيناسفن ةوق نهذلا نا نه و>نلا ةياده حرش ىف

 « تاشدصتااو تاروصتلا باستكال ةدعملا ةوقلا ىه ليقو . ءاطأطاو باوصلاو ةحسقلاو

 «ىخمال م ىنمملا اذهىلا لاوقالا هذه عجرف ىهتنا مولعاا باستك ال ةئيهم ةوق ىه لبقو

 قاعت ند.لاب قاعتملا ريغاا درا ىهوللا وهو سفنلل لباقملا ىا لقعلا اهنمو ٠ سفناا انهو

 حرش ةطخ ةيشاح ىف دنسدلا ديسلا ةثلثلا ىناعمللا هذ حرص دقو فرصنتلاو ريبدتلا

 لقملاب هنع ربعي دقو دودحلاو ءار آلا باستك ال ةدعم ةوف' نهذلا لاق ثيح ةيسمشلا

 ديقو ٠ تاروصتلا دودحلاب و تاّسدصتلا ءار الاب دوصقالاو + ىهتنا ىرخا سفنلابو ةراث

 امنءو ه ةيستكم تسبلو ةيروض> اهمولع ناف ةيلاعلا ىوقلا نع زارتحا باستكالا

 دحاوفف لوصحلا وه ىتهذلا دوجولا نال اءمح ةيلاعلا ىداملاو اموقو لقعلا نه كزادملا

 سفنلا ىلع لقعلاقالطاو سفنلا لقعلاببولطملاو . و>لا ةياده حرش ىف اذك انه دحاو

 نه ديرجتلا حرش ىشاوح ضعب ىن عقو ام ىنعملا اذه دؤيرو لقعلا ظفل ىف 'ىجح اك زئاج
 دوجولاو اينهذ ادوجو ىمسي كلذاو ةكاردلا ىوقلا ىفالا روصّس ال ىلظلا دوجولا نا
 ىوقلاو . ىهتلا نهذلا لباش جراخلاف ةكاردلا ىوقلا نع احراخ الا نوكي ال ىلدصالا

 حرش ةيشاح ىف ميكحلا دبع ىولوملا كلذب حرص ةلفاسلاو ةيلاعلا ةوقلا ىه ةكاردلا
 ةيضقلا ريتعت دق مهلوق ىف جرالاب دوصقملا لاق ثيح ةيجراخلا ةيضقلا ناب ىف ةيسسمشلا

 سفنلا ىا ةكاردلا ىوقلا ىه ىعاشملاو ىعاشملا نع جراخلا وه جراخلا بسحب ةروصخلا
 ن٠ وحنلا ةياده حرش ىف عقو ام اماو « ىهتنا ةلفاسلاو ةيلاعلا ىئوقلا عيمح لب امتالاو

 هذي. .داريف. ئهتنا تالوقعملاو تايسوسحلا روص اهف نشقتنت ةكازد ةوق نهذلا لبق هل
 سفنلا ف مائرت اهعيمج تالوقعملاو تاسوسحلا روص نا ىلا, : بهذ نم دنع سفل] ةرقلا

 روصو سفنلا ىف م.لرت ءدرخلا تبانمرحلاو تايلكلا روص نا ىلا بهذ نم دنع اماو

 . ةلفاسلا ىوقلا ىا اه-وقو سفنلا ةوقلا هذبع نايف اهتالا ىف مسقرت ةيداملا تايثزملا

 هب دارب دق نهذلانا دوجولا ثحبم ىف ةيادهلا حرش ةيشاحىف ىحاءلا ركذ امن مهفي دقو
 اعيح ةلفاسلاو ةيلاعاا ىا امهند ميالاو ىرخا ةيلاعلا ىوقلاو ةراث ةلفاسلا ىوتا

 ه ىرخا ةرم
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 ناو دحاو *ىث ةسمخلا هذه نا اومعزو مالسسلاو ةولصلا مهياعو هيلع نائسحلاو ةءطافو

 نع ايشاحم ةمطافب نولو الو رخا ىلع مهنه دحاول هيزص ال ةيوسلاب مهف ةلاج حورلا
 « بير الب نوكرسشم راذك ءالؤهف' فقاوملا حرش ىف اذك ثينأتلا ةءسو

 0 ا ل ل هل م ال ضأ يدلل نأ ءايقنلا مس لاق رشلا ( ةمدلا )
 حب حصل سل لوقلا اذهو هتمذ ىف هنوش كمل ىلع مكحلا بوجو نع نوربعي ءاهقفلا

 اهب ةمذلا مازتلا لحم ىحسيو نامضلاو نامالاب ربعيو دهعلا ةغللا ىف ةهذلا نا برغما ىف ذا

 . فلكملا سفن هب داري ءاهقفلا لوق ىف ةءذلاف ىسفن ىلع ىا اذك ىتمذ ىف تدن' مهلوق ىف

 هيلع املو هل امل الها ناسنالا هب ريصي فضو اعرش ةهذلا نا ديز وبا مامالا ىخاقلا ركذو

 بوجول الها راص ىتح ةمذلاو لقعلاب همرك ١ ةنامالا الحم ناسنالا قلخ امل ىلاعت هللا ناف

 كلا نيل اذ للان 2 هي طاب ةيدعللا قم هل تيثو ةيلغو هل قوقملا
 ىرج ىذلا دهءاا وه اذهو اندلا ىف نيماسملا قوةح مهلعو مهل تدب ةمذلا مهانطعاو

 باطآلا مهف درحغل لقعلا ذا لقعلا ريغ فصولا اذه مث . قاثيملا موي هدابعو ىلاعت هللا نين

 لاؤسلاو باطلا رجم مل الاو ءالقع مهلعج قاثيملا موب ةيرذلا جارخا دنع ىلاعت هللا ناف

 لاؤسلاو داهشالا ىلا جتحم ل بان الل ايفاك لقعلا ناكولو باوجلاب مهياع داهشالا الو
 _ هنع ربعملا دهعلا وهو داهشالاو با وحلاو لاؤسلاب تنث يمال با الا نا رعف ناوملاو

 اذه نا لصاحلاو . هيلعو هل بوجولا تبثي مل ةهذلا نودب لقءلا تورث ضرف ولف ةمذلاب

 ىنعمو طرشلا ةلزنمي لقعلاو هيلعو هل بوجوال الها ناسنالا نوكل ببسلا ةلزنب فصولا
 ثوجولا ناك املف فاصولا كلذ :رايتعاب هسفن ىلع بوجولا هتمذ ىف كلذ بجو مهلوق

 نا ىلا ةراشاو قلعتلا لاك ىلع ةلالد بوجولا هيف رقتسإ فرظ ةلزنم هولعج هب اقلعتم
 نا ةورماو دنهعلا ف بجو لاش م ىضاملا قاثملاو دهعلا را.تعاب وه اما بوجولا اذه

 سفن عرشلاىف ةمذلاب دوصقملا نا نه مالسالا رف هركذ ام ىلع اماو ٠ اذكو اذك نوكي
 دهعلا كلذل الحم امنوك رادتعاب هسفن ىلع بجو هنا لوقلا اذه ىنءف دهعو ةمذ اهل ةنقرو

 لاخلا مساب لحما ةيمست نم قيقحتلا ىف اذهو ةمذإل ريسفت دهعلاو سفنلا ريسفت ةبقرلاف

 تاب ىف ىدنجربلاو ىلجلا لضافال هتيشاحو حيولتلا ىف ام ةصالخ هلك اذه حضاو دوصقملاو

 ٠ ةلافكلا

 6 نونلا لصف [0-
 بتاىم ناعذاللو ددرت دعب ةدارالا مزج مرزعلاو باقلا منع ىنءأ داقتعالا ( ناعذالا (

 "ىجيو بكرملا لهجلاو ديلقالا امهنيبو نيقيلاب ىمسي اهنم ىلعالاو نظلاب ىمسي امنه ىندالاف



 دق ىلوالا ىنعم ىلع لله:شن ةيناثلاو ةلمح ببقع ةلءحم ىو: نا وهو ةدايزلا بانطا

 اذه نا ىنخم الو .همهف نه ددنع ررقتي و همهش مل نم. ىنعملا رهظيل هموهفم وا قوات
 راركتلا نيبو هنيبف ديز ءاج ديز ءاجو مثاق اديز نا مئاق ادبز نا و ةدكؤملا ةلمجلا لشي
 امكح ةيناثلا ةلعا نوكت ناب لثملا جرخم جرخا برض « نابرض وهو ءهجو نم مومح
 ىلاعت هلوةك لامعتسالا وشفو لالق:سالا ىف لاثمالا ىرحم ايراح اهلبق ام الصفنم ايلك
 لييذت اقوهز نك لطاللا نا هلوقف اقوهز ناك لطاملا نا لطادا قهزو قحلا ءاح لقو

 لثملا جرخم جر مل برضو . لطابا قوهز وهو هقوطنمل ديك أنو لطابلا قهزو هلوقل
 شفب مل هنكل ايلكوا ايئزَح امكح ناكوا هللق ام ىلع فقوت لب دارملا ةدافاب للقتسي مل نإب
 هجو ىلع روفكلا الا ىزاخحم لهو اورفك اب مهاسزج كلذ ىلاءآ هلوق وحن هلامعتسا

 حاضيالاىف ٠ هلبق امي التم نوكف صوصحلا ءازجلا كلذ ىزاحت لهو ىنعملا نوكي نا وهو
 نودلاخلا مهف تم نافذا دلخلا كلبق نم رسشبا انلعج امو ىلاعت هلوق ىف نابرضلا عمتجا دقو

 لك هلوقو لوالا برضلا نم ليبذت نودلاخلا مهف تم نافا هلوةف توملا ةَقئاذ سفن لك
 نم رداتملاو ىهتنا هليق ام ىلع لسذت امهنم لكف ىلاثلا برضلا نم توملا ةقئاذ سفن ٠

 رد نا لمتحمو لسد ليذتو ديك أتل دبك أت توملا ةقئاذ سفن لك هلوق نا اذه

 قوطنملا ديك أت ةلثءالا هذه عيمج ىف مث ءدلْا كلبق نم رشبل انلعجامو هلوقل اليذت اهالك'
 تعش ىلع ٠ هملت ل احا قتسع تبلو ٠ رمش . ةضبانلا لوق ق.ايكف موهفملادق |
 الو هملت ال نمم كنوك لاح خإ ةدو»ه ءاقيتسا ىلع ردقت ال ىنعي . بذسهملا لاحرلا ىا

 لاعفلا حقنملا ىا بذهملا لاجرلا ىا لاصخ ميهذو لاح قرفت ىا ثعش ىلع هحاصت .
 كلذل دك أت هزحتو لاجرلا نه لماكلا ىن ىلع ةموهفع لد تيبلا ردصق لاصخلا ىضرملا

 نه. محا ليذتلا نا معا * لاحرلا ىف بذهم ال ىا راكنالل هيف ماهفتسالا نال ريرقتو

 دق لاغيالا نا ةهج نم هنم صخاو هريغو مالكلا مثخ ىف نوكي هنا ةهج نم لاسغبالا

 نم لحن انهل نوكب ال نا يجب ليذتلا نا ةببهج نمو دك انا رشيو ا نا
 .'ناقئالاو هيشاوحو لوطملاو لوطالا نم دافتسي اذكه باىعالا

 عاضلا نع 'ىلي لعف وا لوق كرت وا لعف وا لوق وهو حدملا كي حتفلاب ( مذلا (

 . حسقلاو نسحلا فيرعت ىف فقاوملا حرش ىف م هناش طاط#او ريغلا لاح

 ىلص ادم اومذ مهنال كلذب اوبقل ةعيشلا ةالغ نم ةقرف ةبسنلا ءايب و حتقلاب ( ةيمذلا (
 لاقو 5 هشفن ىلا اعدف هيلا سانلا وعديل هّمعل دقو هل الا وه ايلع نال مو هلاو هيلع هللا

 ٠ ةنملالا ماكحا ىف انلع مدس مهضعبف فالاخ مدقتلا ىف مهلو ىلعو د ةيملاب مهضعل



 قعاس دل قر نوحمض قامز كدنا قل تسا قح دوبش تاحرد لوا قوذ يل

 ةفوصلا تاحالطصالا ىفو « تاغللا فشك ىف اذك دسر دوهش ماقم طسوب دنام فوقوم
 ىندا دنع ةلاوتملا قراوبلا ءانثا ىف قحلاب قحلا دوهش تاحرد لوا وه قوذلا نيدلا لامكل

 يمسل هياهناا غلب اذاف انرش ىمس دوهشلا ماقم طسوا غابو داز اذاف قربلا ىلحتلا نم تسل

 م4 ماللا لصف ]25-

 ءامكسلا لاق حارصلا ىف ك ندم ب ةغللا ىف ةففخلا ةدحوملا مضو مضلاب ) لوذلا (

 ةياصالا مسجلا ءازجا مح صاقتناب ريفي و ةيمكلا ةكرحلا عاونا نم اهو وغلا دض وه

 وفلا جرخ صاقتنالا ديقبف ه ةيعيبط ةبسن ىلع راطقالا عيمجج ىف هنع لصفتي ام ببسب
 ةد ةيلصالاو ٠ ءازحالا مح دايدزا اهمال ىعانصلا دايدزالاو مرولاو لخلذلاو نمسلاو

 ةيلصالا ءازجالا ريسفنتو « ةدئازلا ءازجالا ىف صاقتنا هنال لازهلا امي جرخو ءازجالا

 الب هنال قيقحلا فثاكتلا جر هنع لصفس ام ببس ديقب و ء وعلا ظفل ىف 'ىجي ةدئازلاو

 ضقتني الف لماكلا درفلا هنوك ىلع ءانس ردادتملا هنال ىمئادلا صاقتنالا دوصقملاو . لاصفنا

 اتاد نوكي ال.هنال راطقالا عي ىف ةياصالا ءازجالا نع ناك اذا مرولا عفر, فيرعتلا

 هرهااشل ريسسفتلا اذه ىف ىر#ي و ةيعيبط ةيسسنأ ىلع ددق 28 رهظا الو هيلصالا ءازجالا ىف

 انْضيا لوبذلا قاطي و « ةكرملا ثحن ىف ىملعلا نم دافتسي اذك وغلا فيرعت ىف *ىجن ام
 .٠ ةدحوملا ءانلا| باب نم ءارلا لصف ىف يم دقو نابوذلاب ىحس و نارحبلا ماسقا ضعل ىلع

 « ءاللا باب نم ميملا لصف ىف ىمحلا ظفل ىف ىم دقو قدلا ىمح ماسقا ىلع اضيا قلطي و

 . نونلا باب نم ءايلا لصف ىف نايسنلا ظفل ىف هريسفت 'ىجم ءاهلابو مغلاب ( لوهذلا ر)

 0 ا 10 فرط ها رخأ لك دارت نأ نع ضورملا لعا دنع( ةلاذألا)
 ءزملاو ىبرعلا ضورعلا لئاسر ضعب ىف اذك غيبستلا وهف ادس هرخآ ناكناف اعومم ادنو
 ىلع ةلاذالا ىنعه ناس دعب نيس ضورع ىف م ميلا مضب الاذم ىمسي ةلاذالا هيف ىذلا

 لِسذنلا لاقثيح فيرعتلا اذه لمذتا فمع فرشلا ناونع بحاصو هروك ذملا قيرطلا

 لييذتلاو ةلاذالا نا هنم ملف ةلاذالا ركذي ملو عومجما دولا ىلع نكاس فرح ةدايز وه

 ال ما اليذم ىمسي له هنا اماو الاذم ريدي فاا هنون ىلق ديز اذا ناعفتسف نافدارم
 ١ ف اب قرح ةيرعتلاب لع داري نا ةلادإلا ىسحرسلا ندلا لظف ةلاسر قو . لمتحف

 ٠ ق.س ال فااخم ءيهاظب اذهو ةدايزلا نم املاس ءزملا نوكي ةيرعتلا رسسقو

 عاونا نم عون قاعملا لها دنعو تف مع مك ةلاذالا وه ضورعلا لها دنع ( لمذتلا



 هدو قوذلا

 نانثاف ميدقلا عارذلا اماو . ديدملا عارذلا وه اذهو ٠ كالفالا نتو اهداءباو بكاوكلاو
 عارذ لوقو ه اعيضصا نورمثعو ةعيس وه مدقلاو ىح_ثاهلا وه للقو ٠ اعيصا نوثنثو

 ٠ ةعباسلا ةرملا ىف ةمئاق عبصاب تاضبق عبس للبقو ٠ عياصا ثلثو تاضبق عبس سايركلا

 ليقو , ةمئاق عبدا ةضبق لك قوف تاضبق عبس اضيا كلملا عارذب ىمسيو ةحاسملا عارذو

 ةحاسملا عارذ ليقو « عبصاب هنم صقنا ساير ا عارذو تاضبق عبس ةحاسملا عارذ

 تسرسكملا عارذلا ىمسي و ةماعلا عارذو ةعباسلا ةضيقلا ىف ماك عبصا عم تاضبق عبس

 هركذة ةضش ةرساك الا كمل» ىا كلملا عارذ نه تصقش اهمال كلذب تيمس و تاضبق

 وهف حاملا عارذلا اماو ه ةيطخلاب ىمستو ةيلوطلا ىف عرذ الا هذه نا مث برغملا ىف

 برض ن٠ لصحم ام وه ىمسحلا عارذلاب ىمسيو هسفن ىف ىلوطلا برعض نه لصحم ام
 + باسحملا بتك ضعبو زومرلا عماجو ىدنجربلا نم دافتسي اذكه هعب م ىف .ىلوطلا

 ١ م7 فاقلا لصف عي

 ةوق وهو ءامكملا دنعو قود قاذ ردصم ةغللا ىف وا ولا نكد مرو حتتفلاب ) قوذلا )

 ةيوطرلا ةطساوب موعطلا اهب كرد ناسللا مرج ىلع شورفملا بصعلا ىف ةرشتنم ىا ةئثينم

 مرج ىف اهعم ةبوطرلا هذه صوغت مث عبطلا ىذ نم ةفيطل ءازجا اهطلا_ ناب . ةيباعللا

 ليهستل ةطساو ةبوطرلا نوكتو عطلا ىذ ةيفيك ذئنيح سوسحملاف ةقئاذلا ىلا ناسللا

 طلاب ةبوطرلا سفن فيكتت ناب وا « ةساملا ىلا ةيفيكال للءاخلا سوسحملا ىهوملا لوصو
 اذاف عاملا ميدع ةبوطرلا هذه مث ٠ انفك سوسحملا نوكف اهدحو صوف ةرواا

 م ةقئاذلا ىلا موعطلا دؤت مل هلماح نم ءازجا اهطلا_ وا هب فيكتت ناب اماف مط اهطلاخ
 هفتلا ءاملا ءارغصلا ةرم هياع بلغ ىذلا دم اذاو ىخرحلل ؟ مالا كلذب ةطولخم لب ىه

 دجوب امناو ماعلا ىذ ىف اهل دوجو ال موءطلا ضعبلا لاق [1] مث نمو انمولحلا ركسلاو

 هلت سن !ءاغاب دزت قوذو ٠ فقاوملا حرش ىف 0 ةّقاذلا ةوقلا ىف موعطلا .
 ىقشاعو تلزع ةداخ ناو دوبن ىئرم ىروعش ورد هكدوب دجو دجومو بولق كرح
 هَ را كنانج تاسا طرش نا رب عامجاو قافتا نكماو تنسا نادحو ناو دوي فرص

 دنب وك نيريش ارثا قافتاب همه نكيلو تسينادجو ليبق زاو دياين ناين رد وا ىئريش حرش

 ةوق قوذلا صيخاتلا ةطخ حرش ىف لوطملا.ةيشاح ىف يللا لاق . عئانصلا عماج ( ىناذك

 ترابع هيفوص دزن قوذو .٠ ةيفخلا هئساحمو مالكلا فئاطل كارد ضصاصتخا اهل هكا

 بوح مالك عامسا زا 5 قوشو دوش ارقثاع يمقشع بارش ند.ثجزا هك “ىتسمزا تسا
 ىلو دوخى دحونازاو دنا دحورد هراع قشاعنا زاو دروا ىور شراديدو هدهاشمزاو

 قازرلا دبع حالطصا ردو ء دب وك قوذ ار لاح نينج نبا دوش قلطم وو ددزك روعش

 ( هححصملا) اهطلاخ اب ةطولخم لب ةحصب موعطلا دّؤت مل مط اهطلاخ اذا. اهنا لجا نمو ىآ ]١[
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 ظفحلا عياسلاو ٠ ممونذل اورفغتساف هللا اوركذ ىلاعت هلوق و بلقلا ركذ سداسلاو

 ىتوركذاف ىلاعت هلوق وحن ءازطاو ةعاطلا نماثلاو . هيف ام اوركذاف ىلاعت هلوق ون

 نايبلا رشاعلاو ٠ هللا اورك ذاف متنما اذاف ىلاعت هلوق ون سما تاولصلا عسانااو . كرك ذا
 ىلاعت هلوق وحن ثيدحلا رشع ىداحلاو . مكبر نم ركذ مءاج نا متجت وا ىلاعت هلوق ومن
 اءيضرت دبقع ضرما نمو ىلاعت هلوق وح نآتزقلا ريثغ ناسثااو ٠ مكبر 1 ا

 . نوماعت ال متنك نا ركذلا لها اولئساف ىلاعت هلوق وحن عئارسشلاب معلا ريثع ثلاسثلاو
 ىلاعتهلوق وحن بيعلا رشع سماقساو ه كل ركذا هناو ىلاعت هلوق وحن فرسشلا رسثععبارلاو
 . اريثك هللا اوركذاو ىلاعت هلوق ون ركشلا رششع سداسلاو . مكتهلا ركذي ىذلا اذها

 ةوللص رقع :نءاثلاو'« هللا رك ذ ىلا اوما ىلاعت هلوق ون ةمدلا ةولص رشع عباسلاو

 ىلع ردصم 'ىجب مو رك ذلا ىتعي ردصم ىرك ذو ٠ ىند ركاذ نع ىلاعت هلوق: وحن رصفلا

 ٠ ىركذلا هل ىناو بابلالا ىلوال ىرك ذو نينمؤملل ىرك ذو ىلاعت هلوق و“ اذه ريغ ىلعف
 ىلع عمجا اذهو ريكاذم هعمحو صوصخلا وضعلا ىنمب و روك ذلا هعمجو ىثالا دض ركذلاو
 ىلع ةدهاشملا ءاضف ىلا ةلفغلا ناديم نه جورخلا وه نيكلاسلا دنعو ٠ سايقلا فالخ
 بارشو نيمحلا باصنو نيفراعلا طاسب ركذلا ليقؤ ء بحلا ةرتكل وا فوحخلا ةملغ
 رك ذلاو سانلا ةقرافم رائتخا دعب لابقتسالا طاب ىلع سواجلا ركذلا ليقو ٠ نيقثاعلا

 رك ذب بطر كناسلو تومت نا لاق لضفا لامعالا ىا هللا لوسر اب لبق لامعالا لضفا

 ٠ كولسلا ةصالخ ىف اذك قاذلا نم ”ىرب هللا ركذ رثكا نم اضيا لاقو ىلاعت هللا

 هيف دجوت مل مسا ةاحنلا دنعو كنؤملا دض ةغللا ىف ريك ذتلا نم نسل( يدلل

 هل ىا ركذ ناويح وهو قيقح اما وهو امكح الو اريدقت الو اظفل ال ثدنأتلا ةمال-ع

 داشرالاو ةيفاكلا حورش ىف اذك رك ذلا ناورملا ريغ وهو ىتيقح ريغ اماو هسنج نم ىثا
 ٠ فلالا باب نه ءاثلا لصف ىف كنؤا ظفل ىف ضو

 6 ةلمهملا نيعلا لصف 1-

 تاناوح ردو ناتسشكلا ان مترا زاو وزاب ىنعع ةففغ ا ةلمهملا ءارلاو راب( عارذلا (

 ' ةهليبقو هزين نيو رتش نارو دنا اهزيجو اب هكىزكو دن وك عارذ ار رت الاب هج ايزا
 عقاو دسا جرب عارذ رب هل تاسا دنج ةراتس نا و. رق لزانم زا: تسل نما مانو تتسا

 دنع زك ىنمع عارذلاو بختملا ىف اذك قلخ شوخ عارذلا عساو لجر لاقي و دناهدش
 دمحم هللا الا هلا الا فورح ددعب مامالا ىوس ةمومض» اعيسما نورشعو ةعبرا ءاهقفلا

 عارذب ىحسي و ضعب ىلا اهضعب نوطب ةءومضم تاريعش تس عبصا لكو هللا لوسر
 ضرالا رطق ةحاسم ىف ةّئيهلا لها هربتعاو عرشلا ىف رشعلا ريدقت ىف ربتعملاوهو سابركلا
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 ندا ركذلا« ىرفذلا ء رفذلا ٠ ةرذلا . للارراخُد

 نيم سق ىلع اعرش حيذلاف ٠ “ىرملاو موقلحلا امهم قنعلا مادق ىناجىف نايظع ناقرع اهو

 حوفسملا مدلا هنم لبس ثيحب ناك ابا وضع عطق وهو ىرارطضاو صمام وهو ىرايتخا

 ٠ زوهرلا عءاج ىف اذكهو دايطصالا ىف كلذو

 4 ةلمهملا ءارلا لصف 1-
 1 ع

 . الالي ةريخذلاب مفدي اك هدانع نغ ءالبلا ين مقالي است هلاياؤأ نم مولا( هللا ران ١
 « ةيفوصلا تاحالطصالا ىف اذك ةقافلا

 .هاولا رغ و © ندد اهل لا ةرذلا ليقو

 لانهقفلا ذاّرمأو م ةئيخن وا تناك ةسيلف علا ءالسم وع تانيغللو لاثفأ كل ١ ١
 ةحئارلا ةدح هنم مهدوصقم برغملا ىف نا دسافلا نظلا نش طبالا نتن بيع رفذلا مهلوق ىف

 ةحئارلا دع نا ىلع ]١[ طبالا نتن وهو ةلمهملا مضب نانصلا هنم اودارا منال ةبيط وا ةنتنم

 نايب ىف عببلا باتك ىف زومرلا عماج ىف اذك لقاع ىلع ني ال بيع بويعلا نم ةبيطلا
 ه بيعلا رايخ

 رذو ٠ عملا ىرافذلا ندرك ذا دسر ىوب شوك هكاجن ا دوك | ىذعلب ركلاب ( ىرفذلا )

 2 ىرفذ هك هتفك قازابتمت ةمالعو . تسا شوك رانك ود سه نايرفذ هك هتفك صالخ

 حارصلا ىفو ٠ ههاوجلا رع قف اذه ترف نم نق دلك قرغ 2 ىيشومو تا وك

 اهفلا لعب و ةركذلا ىف هنونب مهضعبو ٠ ثينأتلا اهفلا نال نيون الب ىرفذ هذه لاق

 ه مهردب قاحلالل .

 نايا فالح وه ركذ .نيرض ىلع هقللاف قاكلا نوكسو كلا( ١
 « نييرض ىلع وهو لوق وه ركذو ههركذا نا ناطيشلا الا هناسناامو ىلاعت هلوقك
 ىلاعت هلوقك روك ذملل بيع هيف لوقو ٠ مالكلا ىف ريثك وهو روك ذملل هبف بيع ال لوق

 , بتك ضعب ىف اذك مهيعي ىا ميهاربا هل لاق مهرك ذي 'ىتف انغنمس ميهاربا نع ةاكح
 نهذلاىف هراضحا ىناثلاو « ءىثلاب ظفلتلا لوالا ٠ ةريثك ناعم *ىح رك ذلا نا معا « ةغللا
 ىهو راكذا ىلع عمجم و ردصملاب لصاخلا ثااثلاو ٠ نايسنلا دض وهو هنع بغي ال ثيحب

 « ايدن وا ابجاو ناك ءاوس لمعلا ىلع ةبظاوملا عبارلاو ٠ ايف بيغزنلا درو ىنلا ظافلالا
 ءاركذ دشاوا كابا كرك ذك هللا اورك ذاف ىلاعت هلوق وحن ناسللا رك ذ سماقاو

 تدتشاو ابحتاز :تزهظ ةرفذ أسعار باب نم شذ وهف انقذ *وعلا ضذ حاندلا 3 ١١
 ( هححصمل) نانصلاك ةبي رك وا كسملاك تناك ةبيط



 ةعاذا . ةحيذلا ٠ تاذلا 9

 ةهل "لا اددعت ا نال بل ةيالاو اناهرب دا العفاا دارا هنأكف نا رقلا ىف "ىج |

 جتتسي عون هنمو اولاق ]١[ هةفداصلا تاروهشملا نم وه اما لب داسفلل مازمةسالا ىىطق سبل
 تن دق هنال قحلا وه هللا ناب كلذ ىلاعت هلوقك ةقداصلا تامدقملا نم ةحيحصلا جئاتنلا هنم
 هنال هتحصب عوطقم كلذو اهل امظعم ةعاساا ةلزلزب ربخا ىلاعت هنا رتاوتملا ربخلاب اندنع

 ربح الو قح وهف رئاوتلاب انلا لوقنم هنردق تم ن< اعطق هقدص تدث نه هب ريخآ ربخ

 لادج عون ىف ناقنالا ىف ةريثك ةلثءا هلو قحلا وه نذاف قحلا الا نوكيس امع قحلاب
 « نا رقلا

 6 ةساقوفلا ةانثملا ءاتلا لصف جي

 لثم ناتاوذ لوقت ةيتثتلا دنع ىرتالا تاوذ اهءامت صقان مما سفنلا ىه (( تاذلا )
 اهريغو بنا تاذو ىتاذلا ظفا عم هانركذ اذهلو ىهاوجلا رحب ىف اذك ناناونو ةاون
 ه٠ بالا اذه نم واولا لصف ىف

 24 ةلمهملا ءاحلا لصف ]:-

 بناج نم تالضعلا ىف راح مرو ىه اهنكسي ةماعلاو ةدحوملا حتفو مضلاب ( ةحصذلا )
 خيشلاو ءاضيا قانتخالا ىلع ةحيذلا قلطت دقو ةمالعلا لاق علبلا نوكي اهب ىتلا موقلحلا

 ٠ هاوجلا رحب ىف اذك نيتزوللا مرو ىه لبقو . امهن قرف ال

 ةيمسالا ىلا ةيفصولا نم لقتتم هناف عنلا نه عذيسس ام ةفل ةديقعلاك حتفلاب ( ةحعذلا )
 موةلخلا عطق [9] ةعيرشو ٠ نظ < ةاكزملا ةحدلا سيلف هريغو ىخرلا ىف 5 مذ ام حذلا ذا

 هنا روهشملاو ٠ ىزرطملا راتخموهو سارلاو قنعلا نيب ام لصفموهو لصفملا دنع نطابنم
 عطق ىا يذ رايتخالا ةوكز اولاق اذلو اضيا 'ىرملا عطقل لماسش وهو جادوالا عطق

 ناجدولاو بارشلاو ماعَطَلا ىرجم ىا ”ىرملا هقورعو رخاملا ىا ةبالاو قاحلا نيب جادوالا

 مث قلخلا ودبي ىذلا وهو نآرفلا ىف عقو هنال ظحاجلا عفنتال ةدارالا هذه نا ىنخي الو ]١[
 وهف نوها وه ام لكو ليبساو هدبلا نم نوها ةداعالا نا ىنعم ىف هناف هيلع نوها وهو هديعي

 سيل ىبرو لفآ ردقلا ةوقب ىف وهو نيلف آلا كحخا ال .لاق لفا املف ةياكج اضيا عقوو ناكمالا ىف لخدا
 ىلع نأرفلا ىف ليلدلا ةءاقا ركنا هنا لادقب نا ظحابجلا مالك ليوأت ىف هجولاف ىنرب سيل. رمقلاف لفآب
 عانتمال داسفلا عانتما هدّنع ةيآلا ىنعف ىلاعت هنم ليلد بلط الب ةماكحا لوبق نامالا نال هماكحا

 نيلفآلا بحا ال اذكو ريغ ال ىلاعت 2 نوها ةداعالا ناب رابخالا هلع نوها وهو ىنعمو ةهل آلا

 ( هححصمل ) مالسلا هيلع ميهاربا مالكل لقن

 ناب ماقم ىف نحتو احبذ ناويحلا تحبذ مهلوفل اردصم خذلا ىنعم اذه لا موقاملا علق هلوق [؟]
 متاركو ةعرك لثم ابذ اهعجو خذي ام ة حذلاو حابصملا ىف لاق ناويحلا كلذ وهو ةحذلا ىنعم

 ( هححصمل )



 هلأ ظ . مالكلا بهذملا « نايوذلا ٠ سنذنلا

 نفل ئدسإ ا زوحلا ةروص ىا رهج زوج برعم ىهزوجلا نال ليقو ٠ ةيحلا نرط
 لاق مك بكوكلا زاجم لقن لو بكوكلا ريودت زاحم انلق امتاو هركزوج ةيسرافلاب دقعلا
 ةقطنم ىلا هريودن زكم عم لصي هناف رمقلا ىفالا حصي ال ه هركذ ام نال نسحبلملا بناس

 اهلا لصت ال ذقو اهريؤادت زكا عم لثمملا ةقطنم ىلا لصت دقذ ةريحتملا اماو لثمملا

 نيلقتلاف .بنذلاو نارلا ناف رمقلاو ةيواعلا لك اوكلاب ضتخ زكا ذ امنا معا مث ه اهعم

 :لهزلا ىف سارلاف نق دزاطع ىدقعو ايسار: ةرهزلا قوقع انك ناكل اذهم ارسسف ول

 ليقو ٠ كلذ سكعب دراطع ىفو ضناضأ وحن اهررودت نكرم امنه ذخأب ىتلا ةدقعلا

 بناج ىلا رمي و هيلع بكوكلا زوج نا ساسيقاا نوكي لثمملا ةقطنم نم عضوم سأرلا

 بوذملا بناج ىلا ريو بكوكلا هيلع زوجي نا سايقلا نوكي اهنم عضوم بنذلاو لاهثلا
 نكل لامثا| بناج ىلا رهو بكوكلا امهماع عقب ثيحب ناتطقنلا تناكناو ةرهزلا ىنف
 هنا هشدخم و : دراطع ىف سايقلا اذه ىلعو ٠ سايقلا ريغىلع ىرخالاو سايقلا ىلع اممدحا

 زيقلا لصحم نا دوصقملاو سايقلا ريغ ىلع ىرخالاو سايقلا ىلع امها نا ذنح نيعت ال

 ء هل ةرك ذتلا حرشو ىدنجربلا ىلعلا دبعل هتيشاحو ىنيمغملا نم دافتسي اذكه امني

 نآ نايب هب تسقرف ود سه نايم نكيل هيب هب تسا بيرق ليعفت نزو رب ( بيذتلا )
 دينك دايز قرح ىلفل رد ا دزلو نون بأ زا اه لصف رد دما دهاوخ

 ىمدو قدوتي « ته نيرد نس طظفل رد واو فرح نود كورك تعود رمش ا ٠

 رد 0 فلا ليبق زا نباو ٠ نودس شيب هب وكم نك لطر ٠ نونك راس

 "اس شدوحم مكاخ اكابسب م تيب نرد اخ ظفل نروح دتنك ءدايز تل ىدس :

 ٠ عئانصلا عم ىف اذك . درك ام همان نيمه تمفر زاك «

 قيس دقو اشيا 'كوبذلا ه1 لاق نادل! ءاسقا نم واول نوكسو حتلا( نأ ١
 ظ ءةرشو لا ءالآ با نارا لا ١

 لغا ةّقفرط ىلع بولطملل ةحح داربا وه ناببلا لها دنع ( ىالكلا فمذملا )

 ةهلا اهف ناكول وحن ]١[ بولطملل ةءزاتسسم تامدقملا ياست دعب نوكت نا وهو مالكلا
 نع امهجّورخ هب دارملا نال لطاب ضرالاو تاومسلا داسف وهو مزاللاو اثدسفا هللا الا

 ىالكلا بهذملا نا ظحاحلا عزو . ةهل آلا ردعت وهو موزلملا اذكف هيلع اه ىذلا ماظن

 نا ربخ ةمزاةسم هلوقو ةجحلا ىلا عجار ريمض نوكت نا مساف ةجحلا ى' نوكت نا هلوق ]١[
 ةعانفلا» مدع ممتريس نوك وهو لاقي نا حجارلاف ليثُعلا لمشي ال فيرمتلا اذه نا هيفو اذه نوكت

 ماقم ىف ديكأتلاو فرصلا رايخالا 4 ناف تارواخحلا بايرا فالخم ليلدلا ةماقاي ماههالاو ىوعدلاب

 راك الاو ددرلا

 90 « فاشك» ( لوا)



 بنذلا 65٠

 فذقو اوبرلا لكاو روزلا لوقو ميتيلا لام لكاو رحنشللاو فحزلا نم .رارفلاو نيدلاولا

 لالحتسا اهف دازو اهركذ هنا امنع هللا ىضر رمع نب هللا دنع نعو ٠ تانصحلا تالفاغلا
 ةحر نم طونقلا هيف داز هنا هنع هللا ىضر دوعسم نبا نعو ٠ رّعا برشو مارحلا تدب
 لاقو ةعبس اهلا سابع نب هللا دبع ركذو ه هللا ركم نم ندهالاو هللا ةمحر نم سأنلاو هللا
 .هلوق ريسفت ىف ريكلا ريسفتلا ىف اذك برقا ةئامعس ىلا ةياؤرىفو برقا نيعستلا ىلا ىه

 ام كاحض لاق ليزنتلا ملا»» ىفو ٠ ءاسخا ةروس ىف : لا هنع نوهنت ام رئاك وتحت نا ىلاعت

 ىلعت هللا امس ام مهضعب لاقو . ةريك وهف ةرخ الا ىف اباذعو ايندلا ىف اذح هيلع هللا دعو

 كنيب ملاظملا نم ناكام رئابكلا ىروثلا نايفس لاقو ه ةريبك وهف ايظع وا ةريبك نا رقلا ىف

 ةريبكلا ليقو ه وفعي ميرك ىلاعت هللا نال ىلاعت هللا نيبو كنبب ناكام رئاغصلاو دابعلا نيبو

 لاقو ٠ اهوحنو ةميقلاو بذكلاو ىنزلاو ميطلار لتقلا لثم عبطلاو لقعلا ىف حبق ام

 ىواضيبلا ىفو ٠ ىهسا هنم فاخنو همظعتسي ام رئاغصلاو ديعلا هرقحتسي ام رئابكلا مهضعب
 ديعولاب جرصو ادح هيلع عراشلا بتر ل كلا نا برقالاو رئاكلا ىف ا

 كارششالا عبس اهن مالو هلاو هياع هللا ىلص ىنلا نعو ه عطاش هةهرح لعام لقو هده

 نع دارفلاو اوبرلاو .مبتياا لام لكاو ةنصحملا فذقو هللا مرح ىتلا سفنلا لتقو هللا

 ء عبس ىلا اهنم برقا ةئامعيس ىلا رئابكلا نشابنغ نإ نعو ٠ نيدلاولا قوقعو فحزلا

 رغصاو كربشلا رئاكآا ربك اف اهتحت امو اهقوف ام ىلا ةفاضالاب اهربكو بونذلا رغص لقو
 امن» نارما هل رهظ نف نارصالا اهبلع قدصي طئاسو امهنيو سفنلا ثيدح رئاغصلا

 نه قحت-ا امل هيكترا ام ةنع رفك اهربك ١ نع اهفكف كلام ال ثيح امهيلا هسفن تعدو
 هنا ىرب الا لاوحالاو صاخي_ثالا رانتعاب توافتي !ذه لعلو ربك الا بانتجا ىلع باوثلا

 ذخاؤي نا نع الضف ةئيطخ هريغ ىلع دعت ملا ىتلا هتارطخ نء ريثك ىف هين بتاع ىلاعت
 ٠ ىهسا اهلغ

 كالفالا قطانم اولاق سأرلاب ةامسم ةطقنل ةلباقم ةطقن ةئئهلا لها دنع نيتحتش ( بنذلا )
 ريصيف نيتلباقتم نيتطقن ىلع اعضيا جوربلا ةقطنمو ةلثدملا كالفالا قطانم عطافقت ةلئاملا
 ىدحاو اهنع اسونج رخاالا فصتلاو جوربلا ةقطنم: نع ايلاهش ةلئاملا كالفالا نم فصنلا
 لاهشلا ىلا ىلاوتلا ىلع جوربلا ةرئاد نع بكوكلا ريؤدت زكرم زاحم ىهو نيتطقنلا نيتاه
 ىلاوتلا ىلع جوربلا ةرئاد نع بكوكلا ريودت زكرم زاجم ىهو ىرخالاو سأرلاب ىمسي

 نيتدقعلاب امهنيمست اما , نيرهزو+لاو نيتدقعلاب اضيا نايمسيو بنذلاب ىمسي بونملا ىلا
 ىنصن نيب ثداحلا لكشلا نالف بنذلاو سأرلاب اماو . دنقعلا لحم ةغللا ىف ةدقعلا ذا ىهاظف

 ىا نائدقعلاو ةءيظعلا تايخلا نم عون وهو نينتلاب هبش برقالا بنالا نه نيتفطنملا

 وهو سهزوك برعم هزوإا نالف نيرهزوجلاب اماو ٠ هبنذو هسأر ةلزنمب ناتطقنلا ناتاه



 664 : بنذلا

 دوءسهنبا لاق ىناثلا ه هانلطبا دقو اريك بنذ لك نوكي نا ىضتش ا انورقه نآ رقلا ىف
 لاق مث زينك وهف ةبا- نيثاثو ةثلث تح هيزع هاب ئبن:'ىش كف ءاعنلا ةرواب اون |

 نه اريثك.ركذ هنال اضرا فيعض وهو . ةآلا هنع نوهنت ام رئاك اوذتجت نا كلذ قادصم
 وهف دمع لكم وق لاق تلاثا + ةروسلا ذهن اهصيدختل ىنماالف روشلا راش قءراللا

 هن ىذلا لاح اذ اه .هلعف نع هاسب سيل هنا دمحلاب دارا نا هنال اضيا ف.عش وهوه ةريك

 قسم ناندسلاب دارا اور ءالطبا دقو اريك شذ كك نوك نا طئش وع سا
 مالسلا هيلع دمم هوني نورفكي ىئراصتلاو دوهبلا نا .مولعف ةيصعم اهناب علا عم ةيصعملا

 نيذلا مه هب نولئاقلاف ىناثأا لوقلا اماو ٠ رفك كلذ عمو ةيصعم هنا نوملعي ال مهو
 ناسالا ىلا اذاف « باقءاا نم اردق ةيصعم لكلو باوثلا نم اردق ةعاط لكل نا نولوش

 ةعاطلا باوث' نيب لا انههف اباقع اهب قدحتساو ةيصعع ىلا مث اياوث امم قحتساو ةعاطب

 ناك ناو اذهو الداعس نا اهدحا ٠ هجوا ةثلث ىلع ةيلقعلا ةءسقلا بسحب ةيصعملا باقعو

 ىلاعت لاق هنال دجوي ال هنا ىلع ىبوسسلا ليلدلا لد هنا الا ىلقعلا مسقتلا بس. المتحم

 ةنلا ىف نوكي ال نا بجو فاكملا اذه لث. دجو ولو ريع-للا ىف قيرفو ةنلا ىف قيرف
 كلذ طبخ ذئيحو ةيصعه ٍناَقَع نم ديزا ةعاط باون' نوكي نا اهينانو . ريعسلا ىف الو
 ةريغص'ا ىه ةصعملا هذه لثمو ”ىش باوألا نم لضشو باوُألا نم هيواس ام تاقعلا

 ةعاط  ناؤث نم ديزا ةضعم تاع نوكي نا اهتلاثو"ه ريفكتاب ىمسملا وه طاخنالا ادعو
 طابحنالا اذهو *ىش باقعلا نه لضفو باقعلا نم هلواسي امن باولا كلذ طبخ ذئنحو
 قم اذهو ٠ ةلزتعما روح لوق اذهو ةرييكلا ىه ةيصءملا هذه لثمو طاخحنالاب ىمسملا وه
 نالطاب اهالكو . طامحالاب لوقلا ىلعو « اباقع بجو ةصعملاو اياوث' بجؤت ةعاطلا نا ىلع
 رئاكلا ةلمخ ريم له ىلاعت هللا نا ىف سالا فلتخا هنا معا مث «ةنسلا لها رشاعم اندنع

 نا نيب انمل ىلاعت هنال كلذ زيمي مل ىلاعت هنا اولاق نورثك الاو ال ما رئاغصلا ةلمح نع

 الا تسيل رئابكلا نا ديعلا فرع اذاف رئاغصلا نع ريفكتلا بجوب رئابكلا نع بانتجالا
 كلذ: ناكف .ةرفكم :هاغس :تواننس اينع,نرتحا ىتم لاق رع ةدوصخلا تاعك

 تنذ الف ةريغسم هنا بونذلا نه ”ىش ىف هللا فرعل م زاغصلا كلت ىلع مادقالاب هل ءارغا

 هريظنو اولاق . مادقالا نع هل ارجاز كلذ نوكيف ةريك هنوك زوجو الا هيلع مده
 توملا تقوو ةعملا تاءاس ىف ةباحالا ةعاسو ناضمر ىلابل ىف ردقلا ةليا ءاذخا ةعيرشلا ىف

 نم '”ىش ىف ىلاعت هللا نيس ال نا ىذتمت ةدعاقلا هذه نا لصاحلاو ه تاقوالا ةلح ىف

 تراصل كلذ نيب ول هلال اذكو اذك الا تدنيل رئاكلا نا نيس ال ناو ةريغد هنا بونذلا
 لاق مالسلا هرلغ هلا ىور ء ةرييك هنا نيس نا بونذلا ضعب ىف زو نكل ةءولعم ةريغصلا
 قوةعءو ةمرحلا نسفنلا لتقو للاب كارشالا لاذ معا هلوسرو هللا اولاقف رئابكلا نودعت ام



 ين يلد يح نا

 بنذلا . ةيردااللا ٠ ةياردلا لع هةر

 وضعلا نخسو نيلعفلا نيذه لعش امو ةيئاثلا ةجردلا ىف وهف طلخلا نخسيو اذه لعش

 ةلزنمب وهو ةعبارلا ةجردلا ىف وهف حورلا نخسي مث ليعافالا هذه لءفب امو ةثااثلا ىف وهف

 ءاضيا روك ذملا داربالا لاثم هياع دري الاو دود#< تسيلو اضيا تاموسر ركذامو مدا

 قبس دقو هقذلا لوصاو هقفلا لح وه ةل.هملا ءارلابو لادلا 1 ةياردلا ملع )
 ٠ ةمدقما ىف

 طال باب ما قلما ءاطلا ليبصف ىو ةئاسفونلا نب ةقرج (.ةيردااللا )
 قلماجملا

 *« ةمحعملا لاذلا بان #

 4 ةدحوملا ءانلا لصف 12-

 ه عورتشم زيخ !رما فلكملا باكترا عرتتلا "لها دنع نونلا.نوكسو متقلب ( تنذلا-)
 ريغ صا ىف فلكملا عوقو نع ةرايع ةلزلاو ٠ ةلزلا نود بنذلا نع نوموصعه ءاساالاو

 « ةواصلا ريسف”ىف ةيطخلا ىف كولسلا عم ىف اذك عورمشم يما باكترا ندض ىف عورش»

 رئابك ىصاعملاو بونذلا عيمح لاق نه سانلا نمو هرئاخو رئابك نيمسق ىلع بونذلا مش

 ائيش لمن ف ةريبك وهف هيف هللا ىصع “ىش لك لاق هنا سابعنبا نع ريبج نب ديعس ىورب اك
 ةضيرف دحاح وا مالسالانع اءجار الا ةمالا هذهن م رانلا ىف دل“ ال هللا ناف هللا رفغت لف

 ىلاعت هلوقل و ه.رطتس» ريكو ريغد لكو ىلا: هلوقل فيعض لوقلا اذهو هردّش ابذكم وا

 رئابك اهرساب تناكول:بونذلا ذا مكتائيس مكنع رفكت هنع نوهنت ام رئاك اوبنتحت نا

 رئاكلا مالسلا هبلع هلوقلو . رئاكلا نيبو رئابكلا بانتجاب رفكي ام نيب لصفلا حصي مل
 مكيلا هركو ىلاعت هلوقاو ٠ سفنلا لتقو نيدلاولا قوقعو سومغلا نيعلاو هللاب كارشالا

 نال فطعلا حصيل نايصعلاو قوسفاا نيب قرف نم دبالف نانصعلاو قوسفلاو رفكلا
 ىه راغصاو قوسفلا ىم رئاكلاف هيلع فوطءملاو ىوطعملا نيب ةرباغملا ىضتش فطعلا

 لاقن مهنم ء ناَهرف كلذب نولئاقلاو ه رئاكو رئاذ» نيمسق ىلع بونذلانا تدف ه ناصعلا

 ال. لصحم امنا زايتمالا اذه لاق نه مهندو ءاهتاذو اهسفن ىف ةريغصلا نع زيت ةريبكلا
 ٠ءادندش افالت>ا اوفاتخا هب نولئاقلاف لوالا لوقلا اما ٠ اهنعاف لاح بسحب لب اهتاوذ ىف

 نسفللا لتق وحن ةريبك ديعولا ركذب انورقم نآ رقاا ىف ءاج ام لك سابع نبا لاق لوالاف
 نال فيعض وهو . ف>زلا نم رارفلاو ميتيلا لام لكاو اوبرااو ىنزلاو ةنصحلا فذقو

 ءاحام لك ناب لوةلاف لج آلا ىف باقعلاو لخاعلا ىف مذلا قلعت« نوكي ناو دبالف بنذ لك



 6ةا/ : ءاودلا

 انجوم هيف لعفلا نوكي نا ىهف ةئلاثلا ةجرذلا اماو ء رركّس وا رثكش نا الا اب اررض

 اماو ء رركشب وا رثكتي نا الا كليو .هدسسفب نا ىلا غلبي ال نكل اذ ارارضا تاذلاب

 ىذلا ءاودلا ىمسيو هدسفيو ةكلم نا ىلا غبي ثرحب لعفلا نوكي نا ىهف ةعبارلا ةجردلا
 ىلكق مسلاو هتيفكب لتاق ءاودلا اذه نال مهلا ريغ وهو ىمسأا ءاودناب ةدردلا هذه ىف

 برقعلاو ىهفالا ماك مومسلا نم ضرع ام رانلا نه ضرع ال اذلو ةرعونلا هتروصب
 لدّمملا هب دوصقملاو لوانتلاب الا ءاودلا ةجرد قيقحت ىلا لصوب ال هنا معا : كلذ ربغو

 لاق خدشلا نال كلذو ةداع هنم لمعتسملا رادقألا وهو صوصخم رادقع ذوخاملاو هعون ىف

 راها نا نخبسا ١ لكشا اذلو . ةيفيكلا تدادزا تدادزا |ذا *ىدلا ةنك نا ءافشلا تاعي

 ناك ناف- نوكي ال وا :ضوصخم َرادقم .هل نيغ دق نوكي نا اما ولحن ال الثءةساماف

 ىلا هجورخ هناصش نمو اهقوف ىتلا ىلا هجرد نع ه+ورخ هرادقم ةءابز نم مزل لوالا

 هرادقم ةدايز بسحب عبرالا تاجردلا ىف اراح راح ءاود لك نوكي نا هنم مزليو اهتحت ىنلا

 نوكي نا مزلي ىناثلا ناك ناو « ءايطالا بهذم فلام وهو درالا كلذكو هناصقنو

 هنع باواو «٠ نالطبلا نهاظ وهو هنم ليلق لقا نيذستك لفاذلا نم لاطرا نيخسن
 انيخست لعف ندبلا ىلع درؤا اذا ىذلا رادقملا وهو صوصخم رادقم هل نيع دق لوقن نا

 كلادلو هتحرد مهبل لب ةئاث' هتحرد نوكل اطرش سل نيبعتاا اذهو لعفلاب رمذم ريغ

 نعء جرحي هنا ىلوالا ىف راخلا ىنعم نال هتجرد نع ءاودلا جرخم ال نييعتلا كلذ لاز ول

 ةيناثلا نع ةئلاثلا .كلذكو دحاو ءزخم ىلوالا نع ةساثلا ىفو راخ دحاو ءزحم لدتعما

 دراملا ةيسنف دراب دحاوو ةراح ءازجا ةسّ> هيف ةعبارلا ىف راحلا نوكف ةثلاثلا نع ةعبارلاو

 فضصنلا ىلوالا فو ثلثلا ةيناثلا ىفو عبرلا ةثااثلا ىفو سم ةعبازلا ىف ةراخلا ءازجالا ىلا

 جرح الو ةحردلا كلت ىف ءاودلا ناك راخلاو درانلا نيب ةظوفحم ة.سذلا هذه تماد و

 حرش ىف اذك ىشرقلا لاق ام ىلعا ةدجرد ىلا اهدنع ريثأتلا ةوقو رادقملا ةدايزو راركتلاب
 ءزحم ديزا اهف عقاولا ءاودلا نوك ةقرتملاب ىلوالا ةجردلا ىنعم نا لصاخلاو . هجينوناقلا

 اهل :قيقح ”ىنعم هنا ال هل مزال سوسحم ريغ لعفل العاف هنوكو لدتعملا ءازجا نم دحاو
 ةجردلا هذه ةفرعم ةّشرط ىلا ةراشالا هنمضتا ىترقْلا ىنءملل مزاللا ىنعملا اذهب اهشرعتو

 لاق + تاحردلا رئاس ىناعم سقف اذه ىلءعو هيف روذخم ال ريثك عئاش مزاللاب فيرءتلاو

 ندبلا ءاوهىف رثؤينا وه ىلوالا ةجردلاىف ءاودلا نم نا ءايطالا دوضقم ىهاوذا رح ىف

 محشلاىف رثؤيو اهنع زواح هنا ةئاكا ىفو ةبوطرلا ىف رثؤيو هنع زوا-< هنا ةيناثلاىفو ٠
 م ئهتنا ةعيبطلا ىلع ىلو:دبو ةيلصالا ءاضعالاو محللا ىف رثاؤيو اهنع زواع هنا هعبارلا قو

 وضعلاو حورلا ىهو ءايدشا ةعبرا نم ةكرم ناسنالا ندب نا مب ىزارلا .مامالا لاق

 امو :ىلوالا ةجردلا ىف وهف ءاضفلا نخسي ءاود نذيلا ىلع درب ام لكف ءاضفلاو طلخلاو



 نهال ناسنالا هعمسي توصوه ءابطالا دنعو ]١[ لحنا او بابذلا نم 'ىّس هنم مهش.ال ىذلا

 هعمسل توص ىلع قلطي مهف لع ىف ناك ناو نينطلا نا نينطاا نيبو هني قرفلاو ٠ جراخ

 اذك ماظعاو نيلا ىودلا تودو قداو دحا نينطلا تود نا الا جراخ نه ال ناسنالا

 تودص وهو ءابطالا دنع دحاو ”ىنعم نالمعتسي اه ىئارسقالا لاقو . ىهاوملا رحب ىف

 « جراخ ن٠ ”ىش ريغ نم ناسنالا هعمس لازال

 هفرعو . ةيوذالا عمجاو * نامرد ةغللا ىف دملاتو رهشا حتفلاو كلبا تاكرحلاب ) ءاودلا 0

 هلداع هيف رثؤي امع زارتحا هو ةرفيك بيسب ىا ةيفيكب ام ارثا ندملا ىف رثؤيب امب ءابطالا

  قلطملا ءاودلا هيف لخديو قلطملا ءاودلا مكح نع جراخ اًمهنم الكناف ةيعونلا هتروصب وا
 ءاذغو هجو نه ءاوذ امهنم الك نال ىقئاودلا ءاذغلاو ىئاذغلا ءاودلا اذكو ئمسملا ءاؤدلاو

 ءايلا لصف ىف ءاذغلا ظفا ىف *ىج ام ىلع اهوحتنو ةيصاخ هل ىذلا ءاودلا اذكو هجو نم
 هجورخ ىف ريض الو الصا هل رثا ال ذا لدتعملا ءاودلا هنم ج رخو ه ةمجعملا نيغلا باب نم

 رححا) لاش م اذهو لدتمم هناب اذيقم الا لاش ال اذاو ازاحم الا ءاود هل لاش ال ذا
 ءايطالا قلطا اذا و هاقلطم ةافس هنا لاش الو رجح ةنيفس هنا ةنيفسلا لكش ىلع لومعملا

 تايلكىفو . ىهاوْلا رحب و هجنوناقلا حرش نم دافتسي اذكه غرفتسملا هب اودارا ءاودلا

 .٠ ةيلكلاو ءاعمالاو باقلاو ةئرلاو ديكلاو فوألا ىف نوكي ام وه ءادلا . ءاقملا ىلا

 وا ضرملا ةلازا دصقل لمعتسي امل مما ءاودلاو . نادبالا رئاس ىف نوكي ام وه ل
 دضقل لوعتسي امل مسا هناف ءاذغلا فالخم ةحصلا ىلع ىتبل ةحصلا ظف> لجال وا ملالا

 ”ضورع ببس وا ةيزيرغلا ةرارطلا بيس ىلا ام لدن لصحتيل هئاقاو ندبلا ةسرت
 2 نوكيام وهو تكرم اماو دحاولا ءاودلا وهو درف.» اما ءاودلا 6 ميسقتلا ١ ضارعالا

 جازملا هل ىذلا وهو ىوقلا نيل وهام ةيودالا نهو « رك 1و نيئاود نم ايكىم

 ىتانصو نبللك نبط نامسق ناث جام هلام بيكرتو . ةجزمالا تاوذ نم هكرتا ىناثلا

 عدرا ةيودالل اولاق 6 ةداف ) ميلا باب نم ميلا لصف ىف جازملا ظفا ىف ”ىجي و قايرتلاك

 ساسحالاب ىا سوسحم ريغ العف ءاودلا لعف نوكي نا ىهف ىلوالا ةجردلا اما ٠ تاحرد

 ه>احالف ءاودلا قلطم ىف لخاد ريغ لدتعملا ءاودلاو تاحردلا ىتاب نع زارتحا وهف ىهاظلا

 هريئأت سحياال هنال هاظلا اناوش جرخف ازاج هلوخد لس ولو هنع زارتحالا ىلا
 هناف ىلوالا ةجردلا ىف وه ىذلا ءاودلا فالخم هلاوعتسا ددعتو هرادقم رثكت ناو الدا

 وا لواتتلا رركت نا نكل !هاظ اساسحا هب سحال اديربتو انبخست الثم دربيو نخسي
 لعفلا نوكي نا ىهف ةيناثاا ةجردلا اماو ء1ىهاظ اساسحا ه. سحبف لوانتملا رادقم رثكب

 لاعفالاب رضي نا ىلا لعفلا.كلذ غلس ال نكل اسوسحم هريثأت نوكي ناب كلذ نه ىوقا هيف

 ]١[ ةححصللا) رئاظلاو لحنلا ىود اذكو اهفيفح خرلا ىود راتلا ف (



 هوو ىودلا ىدالا ملا ءايثدلا

 وا مكحلا تايئال ىا كلذل يدصتملاو دصاقلاو « هيشتلاب هراهظا وا ليلدلاب هتاثا دوصقا

 هناف ضراعملاو ىلاجالا ضقنلاب ضفاا لوق جرخ دوصقملا ديقيف ٠ انعدم ىمسي هراهظال
 هراهظال وا مكحلا تابئالاب دصتس مل اممنال مهفرعىف نيبعدم اسيا امهنال ىوعدب ىمسي ال
 ه. ىدصت هراهظا وا مكمل تايثال ىنن هنا ثيح.نم لب راهظا وا تايثا هنا تيح نم

 لبق ام هبذتلا وا ليلدلاب هتايثا دوصقا لقي ل امتاو « هليلدل ةضراعم هنا ثيح نمو ىعدملا

 ديف ال هيبنتلا نا دري الثل هيينتلا وا ليادلاب مكحلا تايثال هسفن بصن نم ىىدملا نا نم
 ليادلا ىف عرش ناو رسكلاب الاعم ىعسي ىمللا ليادلا ىف عرش نا ىعدملا مث ٠ تايثالا

 ملعا « اقنطم ليل دلاب كسم.:ا نعم رخآآلا ماقم امهنم لك لمءتسي دقو ٠ الدتسمىمسي ىلالا '

 انحجمو. ةلثسم ىمسي .ثحبلا وا. لاؤلا هليلد ىلع وا هيلع دري هلا كيح نم ىوكللا لا

 ثسمح نهو 201 ليلد هءاع ماشإ هنأ ثيح نمو ةدعمشل ليلدلا نه دافتسا هنا ثيح نهو

 ةباكح عقاولا نع رابخا هنا ثيح نمو اربخو ةيضق ىمسي بذكلاو قدصلا لمت هنا

 « هريغو ةيديشرلا نم دافتسي اذكه انوناقو ةدعاق اياك ن وكي دق هنا ثيح نمو

 حف ىفو حارصاا ىف اك ملاعلا اذه نع ةرابع ةغللا ف نونلا نوكسو ملا (أسدلا )
 راهنااو ليللا هاوحام اهئاب ايندلا اورسف ءاملعلا نا ملعا ٠ ىوونلل نيعبدالا حرش نيبمل

 ليقو ٠ مهردلاو رانيدلا ىلبقف امن. هيف دوهزماىف اوفاتخاو[ ١ ]ضرالا هتلقاو ءامسلا هتلظاو

 دذهزلا ظفل ىف فرمتسو اضرأ كلذ ريغ لفو هنكسلاو ىشالاؤ نإ ١ مطملا
 ىلاعت هللا نع كالغش م ايندلا كولسلا لها لاقو . ةمحعملا ءازلا باب نه لادلا لصفىف

 . هل لقع ال نم عمجم اهلو هل لام ال ن٠ لامو هل راد ال نم راد ايئدلا مالسلا هيلع لاقو

 مهاردلا نع ال سفملا ظوظح نع ةرابع ايندلا ريثع ةعساتلا ةفيحصلا ىف فئاحصلا ىفو

 كرم زا دعب هح هو داب وت ىابئد نأ ددرك ةزاكم ون سش هج رم ىنعي ريئاندلاو

 دع كعم ىقمب امالا كاثد وهف توملا لبق ظح هيف كلام لك دنيوك ٠ ترخآ تس
 * توالا

 « ةمدقملا ف يم دقو ىييبطلا ملعلا وه ( ىدالا معلا (

 ثتوصلا وه بفيرسشلا ديسلا لاق ةيناتحتلا ةاثملا ديدشلو واؤلا رسكو حض ( ىف ١

 لمعتست نا اهقح ناكف ليضتل: لعفا ثنؤم ىهو رمفلا كلف تحن امل مسا ايندلا تايلكلا فو [1]
 نكي ملام ىرجم تدرحاو اسأر ةيفصولا اهنع تعلخ ناب رشف لمعتسن دقو ىربكلاو ىنسحلاك ماللاب

 لالقتسالا ببسل تقحلا اهنا الا ةفص تناك ناو اهمال ءاي واولا بلق اهبف سايقلا ناك امتاو ه افصو .

 ايندلا ىلا ةسنلاو تافصلا نود ءامسالا ىف وه اما سابقلا اذه نا هعضوم ىف ررقن دقف الاو ءامسالاب

 ( هححصمل ) يبدو يويند لبقو ىوابند



 ىوعدلا . ةوعدلا نك

 ءاعدلا نا نم لوطالا ىف عقو ام لمحم اذه ىلعو هلحب ىف فرءعتس أك اضيا مالكلا ىلع

 ٠ ىهتنا ىفرعلا ساملالا جرخيل عرضت ديم عم لمفلا بلط
 دنع ىهو . سكملا ىلع ليقو بسذلا ىف رسكلابو ماعطلا ىف ةغل حتفلاب ىف ( ةوعدلا )
 امنا ليقو . صخش لجال ذخت الام ىه ةءاعلا ةوءدلاف ٠ ةصاخو ةماع نامسق ءاهقفلا
 ذك ليدملا ماس اقاداع ةةضالاو ةاءرقع لع اداز ام ”لقو ."نآتلئاو. نسورئلاك

 نا الوا فيضملا يلع ول ام ةصاخلا ليقو ء ءاضقلا باتك ىف ىدتجريلاو زومرلا عماج ىف

 ٠ ةيادهلا ىف اذك اهفالخ ةماعلاو ةوعدلا كلت د مل 'ىجب ال ىالفاا وعدملا

 ىنعي هسكع رارقالاو . هريغىلع هت باحيا ناسنالا هب دصّم لوق ةغللاف ( ىئوعدلا )
 رابخا ىه ءاهقفلا دنعو ه ريغلا ىلع ريخغا قح را.خا ةداهشلاو ه هسفن ىلع ريغلا قح راخا

 واف ريغلا كلذ روضحم ىا هروضحم هريغ ىلع ربخمال ىا هل قحب مكحلا وا ىضاقلا دنع
 ٠ ىوعد ىمسي ال ريغلا كلذ روضحم نكي مل وا مكلا وا ىضاقلا دنع رابخالا اذه نك
 0 الف ءالؤه ىلا قطا فاضي نا نكميش ليصالا نع نوسان ليكولاو ىلولاو ىصولاو

 مهضعلو * هيلع ىعدم ىهسل ريغلا كلذو انعدم ىمسي تكلا رخغاو .ءالؤه ىوعدب دحلا

 2 زل قطا لل لأ ركب ال ىف ةمضاخلا : لع رحم الا نم ىعدملا لاق مكحلاب امهف رع
 ىعدم هناذ ميتيلا ىدوب لكشي الف ان :ء باوحلاو ةءوصاألا هذه ىلع ربي ن م هيلع ىعدملاو

 نم ىعدملا نا نه ىلق ام ىنعم اذهو ٠ متيلل ةموصخلا ىلع ىخذاقلا هربجا اذا امف ”ىندمهيلع

 تابثالا ىلع همالك لمتشي.نم ىعدملا ليقو . كرت اذا ريجم نم هيلع يعدملاو كرب كرت اذا

 جراخلا لاق اذاف ىنلا ىلع همالك لمتاشي ن٠ هيلع ىدملاو ىنلاب ملكتلاب امصخ ريصي الو

 سيل ديلا وذ لاق اذاو ىل وه لقي ملام !اصخ نوكي ال كل سيل *ىثلا اذه ديلا ىذل
 نم هيلع ىعدملاو ج راخلاك ةحح الا قحت_س ال نم ىعدملا ليقو ء امصخ ناك كل اذه

 ريغلا تبي ملام هل اةحتسم ناك ىل وه لاق اذا ديلا اذ ناف ةجح ريغ نم هلوَش اقحتسم نوكي
 اذاف ىهاظلاب كس نء هيلع ىعدملاو ىهاظلا ريغ سمتاب نه ىعدملا ليقو ٠ هقاقحتسا
 اكسمتم ناك ركنا اذا هياع ىعدملاو اضراع ىهاظ ريغ !سما سمتلي هناف رخآ ىلع انيد ىعدا
 زومرلا عهاج نم دافتسي اذكه ركذملا وه هيلع ىعدملا لبقو . هتمذ ةءارب وهو لصالاب
 نهىلع نيعلاو ىعدملا ىلع ةذيلا ء ىنعا روهشملا ثيدحلا قفاون اذهو . اهريغو ىدنجربلاو

 بءضصي اميرو ىئوعدلا باتك لئا_-سم مها نم هيلع ىعدملاو ىعدملا نيب قرفلاو ٠ ركنا
 أك عقاولا ىف اركنمو ىهاظلا ىف ايعدم صخش نوك« دق هنال ركتملاو ىعدملا نيب قرفلا

 ا هنكل درلل ابعدم ىهاظلا ىف ناك ناو هناف ةعيدولا تددر كلاملل عدوملا لاق اذا

 مكحلا ىلع لهتشت ةيضق [9] ةرظانملا لها دنعو ٠ اهريغو ةءادهلا ىف اذك ةقبق> نامضلل

 ]١[ هححصمل ) حلا ةيضق نع ةرابع ةرظانما لها دنع ىوعدلا نا ىنعي (



 قة قا ءاعدلا * ةنايدلا

 ىأرلاو ةسايسلاو نادت نيدنا كو نيدلا مون كلام هنمو ءازملاو لاحلاو ةعاطلاو مكحلاو
 « ىوونلل نيعبرالا حرش نيملا حتفىف اذك دادضالا نه وهف نعو لذو عاطاو ىصع نادو
 لوقعلا يوذإ قئاس ىمأ١ عضو وه نبدلا لابو ٠ عرشلا ىلع قلطي عرشلا فو
 « لامعالاو داقعلا لمتشي اذهو ٠ ل املا ىف حالفلاو لالا ىف حالصلا ىلا هايأ مهرايتخاب

 هللا دنع نيدلا نا ىلاعت هللا لاق م مالسالاب صخم دقو ٠ ىن لك ةل. لك ىلع قلطيو
 ٠ ةمحمملا نيشلا باب نه نيعلا لصف ىف ”ىحنبو هيسشاوحو ىواضيبلا ىف اذك مالسالا
 ةمالا او :هنم هروهلفل ملسو هياع هللا ىلص ىنلا ىلاو .هنع هرودصل ىلاعت هللا ىلا فاضيو

 طظفاىفو ميملا باب نه ماللا للصف ىف ةلملا ظفل ىف كلذب قاع ام 'ىجم و-مهدايقناو مهنسدتل ١

 ٠ عرمشلا

 هزنتلاو ه ءاهقفلا دنعو حارصلا ىف امك ىراد ندو ىت-ار ةغالا ىف زيمكلاب ) ةنايدلا (

 باتكىف زومرلا عماج ىف ٠ عرسشلاو مكاو ءاضقلاك ةفدارتم ظافلا ىلاعت هللا نيبو هنيب امو .

 نيتقاطو ركذ ةدالوب ةدحاو ةقلط جوزلا قلع نا قالطلا ةح طرش لصف ىف قالطلا

 ةنايد ىا اهزنت نيتنثو ءاضق ةدحاو ةجوزلا تقلط لوالا ردن مو امهتدلوف .ىفا ةدالوب .

 مهدنع ةثاثلا نا ىلا ٠ ةراشا هيفو ٠ هريغو فاصملا هركذ ا( ىلاعت هللا نيبو هنبب امف ىنعي
 فراقلا ىلع بوصنم ءاضق هلوةك هنت هلوق نا ىلاو ٠ :عرسشلاو مكملاو ءابضقلاك ىندع
 نم زاجلا ةقالع ىف م هقيدصتو ىتفاا رظنو هزنتلا فو هقدصتو ىضاقلا رظنو ءاضق ىف ىا

 مزايو فلكملا لاح ىهاظب مكحلا هيلع بج ىخاقلا نا معا“ هءالك ىهتنا هريغو فشثكلا

 راهظا وا نئارقلا نم ىهالظلا فالخ ىلا تفتلي الو ةداهشلا وا رارقالاب هدنع تش امب
 رزعي لب هعانتما ىلع رذعي الو هلاثتما موكحلا ىلع بحت ثيرحب مثحو مازلا همكش فاكملا

 افلاخم ناكناو ةرخ آلاو ايندلا ىف هكرتب موكحلا ذخاؤي عقاوال اًناطم همكح ناكناف هيلع

 ىضاقلا مكح ىمسي اذهاو مظعالا مامالا دنع اضيا ةرخ الا ىفو اعامحا ايندلا ىف ذخاؤيف هل
 وا ىهاظلل اقئاوه ناكءاوس فاكحلا راهظا يىسح ىلع م امنا هناف ىتفملا الخ ءاضق

 ناك ناف ىلاعت هللا ىلا هما ضوشو اءروتو اهزنت هقح ىف طوخالا وه ام راتخحمو هل افلاخم

 يئس ذهل و قفل مح هعفند ال ايذاك ناكن او هرابخا بسح ىلع ىزاحي هراهظأ ىف اًقداص

 ٠ هتيشاحو حولتلا ىف اذكه ىلاعت هللا نيبو هنبب ايفو ةنايد ىتفملا مكح

 5 واولا لصف رمح

 عع بلطلا ىلع لاد قادقنا مالك 1 كحل فرخ قف دملابو نيعلا حقو مهلاب ) ءاعدلا (

 بلط هنا نه ىدضعلا ىف اه عااطملا حرش ىف كلذب حرص اضنا الاؤ- ىدمسوو عوضخ

 بلطلا قالطا ءاج دقو هيلع لادلا مالكلا بلطااب دارا دقف عوضخلاو لفستلا عم لعفلا



 حرش ىف اذك بجوملا ماعلا ناكمالا وهو بلبسلا ةروريضض بلس وهف ايرورض نكي م

 ٠ تاهجوملا ثحب ىب علاطملا

 لومحلا تورث ماوذب اهف كح ةطبنسب ةهجوم ةيضق ىه نيبقطاملا دنع ( ةقلطملا ةعادلا:)
 لكان وشك انهذ وا اجراخ ةدوجوم عوضوملا تاذ مادام هنع هبلس ماودب وا عوضومال
 مدعل ةقاطمو ماودلا ىلغ اهلاّشال ةمئاد تيمس .امتاد دوساب هنم ”ئثن الو امناد ضِسا ىور

 0 هريغ وا فصول مف ماودلا ديف

 4 نونلا لصف يؤ
 امم عفترملا دوسالا مسجلا وه ةءانعلا فرع ىف ةمجعملا ءاخللا حتفو مشلاب ( ناخدلا)
 ءازجالا ند لن ميت لك وهو اذه نهد معا ككجلا حالطصا ىفو 3 رانلا قرتحا

 ق.س دقو نخاودلاو ةخدالا هعجحو . دوسا ريغ وا دوسا ناك ءاوس ةيرانلاو ةيضرالا

 ٠ ةدحوملا ءالا باب نه ءارلا لصف ىف اضنا زاخلا ظفل ىف

 ]أل رتل ل انك بورألا نكد موج ىف ءاود ءابطالا دنع ( ىنهدلا )
 لاردأ رك رسل ذإ تاك واع ناك اج الظمأ ردو حرم تسوي رتكلاب ( ناعدلا“)
 ه تاغلالا فشك ىف اذك دسرت ودب ىكردم جبه

 لااا الا ول دقملاب ةمذلا ىف بعناو لام اهرش .ةيئاتحبلا داتلا نوكسو بقل, ( نيدلا
 اضيا قاطيو ٠ ىفاقلا باب نم ةمحعملا داضاا لصف ىف ضرقلا ظفل ىف ئىحنو ضارقتسالا وا

 ف.سو ةقيقح نيدلاو ء ىم ام ةراجالا فيرعتىف عقو ىنءملا اذه. و هنيعلا هلباَشو ىلثملا ىلع

 بجاولا لاملا ىلع قلطيو ه٠ بابسالا نم بيس بجو لامع ةمذلا لغش نع ةرامع ةمذلا ىف

 ٠ نيمسق ىلع همدعو طوةسلا رابتعاب نيدلا مث « لالا ىف لاملا ىلا لؤي هنال ازاجت ةمذلا ىف
 'نيدك ءاربالا وا ءادالاب الا طقسي ال ثيحم تباثلا نيدلا وهو حيحصلا نيدلا لوالا
 ريغب طقسإ ام وهو حيحصلا ريغلا ىلاثلاو . اهلاثماو كالهتسالا نيدو رهملا نيدو ضرقلا

 بتاكملا دبعلا زيجعتب طقس هناف ةباتكأا لدب نيد لثم العم رخا بنس ءاربالا و ءادالا
 لاخلا لوالا ٠ نيمسق ىلع ه.دعو ءادالا بوجو رابتعاب مسقني اقلطم نيدلا مث . هسفن

 وهو لحؤأملا ىناثلاو . اضيا لحعملا نيدلا هل لاشو نئادلا بلط دنع هؤادا بحن ام وهو

 اذكه هتمذ نع طقسيو حصي هلبق ىدا ول نكل ىلجالا لولح لبق هؤادا بج ال ام

 باب نم ءاتلا لصفىف تبثملا ظفاىف ع دقو قمل ددعلا وه نيساحلا دنعو . هقفلا تكيف
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 ءاضقلاو رهقلاو باسحلاو ةريسلاو ةداعلا ىلع قلطي ةغللا ىف نوكسلاو رسكلاب ( نيدلا )



 ةهوأ ماودلا

 تارابع نه اهديدشتبو نييفوكلا تارابع نه لادلا فيفخت ةلمجابو نويرصبلا هيلا بهذ
 ثابلا وهو ءارقلا و نييفرصلا حالطصا ىفو . ملا ثحب ىف بابالا حرش ىف اك نييرصبلا
 ةدم ضقنو ٠ هللا راح نع لّقن اذك امهجرخم ىف نيفرحلا ثالا رادقم هجر ىف فرحا

 ناك واف لقثأا عفرو فيفختلا مافدالا نم دوصقملا اضياو ءامسااك نيفرحلا رادق٠ اهب دم

 هنامز ددشملا فرحلانا لبق اذلو ضقنلاب هعوضوم ىلا داعل روك ذملا ثايلالا نع ةرايع وه

 فرحا جاردا نع ةرابع هنا نم لبق ام هفيرعت ىف ىلوالاف دحاولا ىفرملا نامز نم رصقا
 حارم حرش ىب اذكه هيف امحدم ىتناثلاو امحدم ىمسإ لوالا فرحلاو ىناثلا ىف لوالا
 وه رييكلاف ٠ ريغصو ريبك ىلا مسقني ماقدالا 6 ميسقللا ) راهظالا ماغدالا دضو ٠ حاورالا
 هب ىمس نيب راقتم وا نيسنج وا نيلثم اناك ءاوس نيكرحتم هيف متدملاو مغدملا هيف ناكام

 ةرثكأ هب ىمس ليقو ه اريك راصف نالمع هيف لصحيف ىناثلا ىف متديو لوالا نكسي هلال
 هنف ناك ام وه ريغصلاو « ةبوعصلا نه هنف ال لبقو « نوكسلا نه يك أ ةكرحلا ذا هعوفو
 ناالا ىف اذك هب ىحس اذاو دحاو لمع هيف لصحبف ىناثلا ىف مئدبف انكاس مغدملا
 * ىطاشلا حرشو

 هنع هباس وا عوضوملل لومحملا توبث وه نيبقطنملا دنع واولابو حتفلاب ) ماودلا (
 ٠ 'ىشنع ”ىش كاكفنا عانتما ةرورضضلاو ٠ 'ىش نع ”ىش كاكفنا مدع ىنعي ةنمزالا عبمح ىف

 لومحملا نوكينا وهو ىلزالا ماودلا لوالا ء ماسقا ةثلث وهو . ةرورضلا نم معا ماودلاف
 ىناثلاو « ىلزالا ماودلاب كرحتم كلف لك الوقك ادباو الزا هنع ابواسم وا عوضوملل اَبا'

 عوضوملا تاذ مادام هنع ابواسم وا عوضوملل انباث لومحلا نوكي نا وهو ىناذلا ماودلا

 ةيتاذلا وا ةيلزالا ةرورضلا ىننب اديقم وا اكاد دوسا ىجنز لك الوة؟ اًتاطم ةدوجوم

 وا تودشلا نوكي نا وهو ىنصولا ماودلا ثلاثلاو ٠ ىلزالا ماودلا ىننس وا ةيفصولا وا
 ريغ وهف يما لكان وةك اًقتاطم اما ىتاونعاا فصولاب افوصوم عوضوملا تاذ مادام بلسلا

 ىلاذلا ماودلا ىنن وا ةيفصولا وا ةتاذلا وا ةلزالا ةرورضل اى اديقم اماو ايما مادام تاكا

 لطفل ىف هركذنس امن طاحا نمل ىنت ال تارورضلا ىلاو ضعب ىلا اهضعب ةسنو ٠ ىلزالا وا
 متاداللا ىدوجولا وهو لعفاا ماودال اما ماوداللاو ٠ ىلاعت هللا ءاش نا ةرورضلا
 ةقلطم هانعمو اًمتاد ال لعفلاب سفاتمي هنم 'ىثالو اًتأد ال لعفلاب سفتتم ناسنا لكان وةك

 نوكي امئاد نكي مل اذا باجنالا نال بلسلاو باجالا ىا فيكلا ىف لصالل ةفئاخم ةءاع
 ةرورمضلا ماودال اماو ٠ لعفلاب باحمالا نوكي امثاد نكي مل اذا بلسلاو لعفلاب بلسلا

 هنم *ئىش الو ةرورضلاب ال لءفلاب كحاض ناسنا لك انلوقك ىرورضاللا ىدوجولا وهو

 . باجمالا نافذ فيكلا ىف لصالل ةفلاخم ةماع ةنكمب هموهفمو ةرورضلاب ال لعفلاب كحاضب

 اذا ٍبلسلاو بلاسلا ماعلا ناكءالا وهو باخيالا ةرورض بلس كانهف ايرورض نكي ملاذا
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 ماغدالا 7 ىمجحردلا هوو

 وا ةتس وا ةعسن وا ةرسششع نزو هنا بو هيلع هللا ىلص هدهعوىلع هنزويف فلتخاو . كلذ

 ىلاءتهللا ىضر رم دهع ىلع لقثنا مث حصالا وهو لبقاثم ةعبس اهنم ةريشع لك ىا ةسمح

 فحصن ىا لاقثه راشعا ةعيس مهرو لكف ليقاثم ةعرس اهن» ةريشع لك ىا ةعيس نزوولا هنع
 ةريعش نوعبس ىه اطاريق رشع ةعبرا ةعيس نزو ىلع دحاولا مهردلاف لاقثم سمحو لاقثم

 باتكىف زومرلا عماجىف اذك ةوكزلا ىف ربتعملا وه نزولا اذهو ةريعش ةئام لاقثملاف اذهىلعو

 تاساجنلا ريهطتىف ىا انهه» مهردلا سانالا ريهطت لصفىف ةراهطلا باتك ىف هيفو ةوكزلا
 ردقو مرج هلام ىا فيثكلا سجنلا ىف لاقثم انهههنم دوصقملا ناف ةوكزلا ىف مهردلا ريغ
 دج ربفو ٠ هل مرج الام ىا قيقرلا نجنلا ف بنكلا ردق ىلقو ء.بفكلا رقم, ضم

 قفوف لاقثملاب ةواصلا باتكىنو فكلا ضرع ردق نوكب امب رداونلا ىف مهردلا ردق حر

 ةماع هراتخاو مرج هلام لاةثملابو هل مرج ال ام ريد" ضرعلاب دوصقملا ناب نفعج ونا هيقفلا

 وهو ريزنألا رعش هعمو ىلد ول ةياهناا نم دسافلا عييلا ىف نكل حيحصلا وهو حئاشملا

 افاللخ فسوبا ىنا 8 زج نيرخا دنع اطسو مهضعل دنع انزو مهردلا ردق ىلع او

 فالخب تلق ناو ةواصلا عنمت را هداز ىهاوخ مامالا لاق رانيدلا ىواتف ىفو ه دمحل
 ىدبا ىف دوجوملا دقنلا نه ربكا هب ردقملا مهردلا ىنامركلا ىفو . اذه تاساحنلا رئاس

 لدا رايتعا فالتخاب ةساحنلا مهارد فاتختف رسياو عسؤا اذه نال نامز لكىف سانلا

 ٠ ةضفلا نم رودم بورضمل مسا ةغللاف مهردلا ةلخابو ءزومرلا عماج مالك ىهتنا نامزلا

 .ةساحنلا باب ىف حطس وا نزو ىلعو ةوكزلا ف بورضملا كلذ نزو ىلع قلطي عرمشلا ىفو
 قيس دقو بورضملا كلذ نزو ىلع اعرشو بورضملا ىلع ةغل قلطي هناف راسدلا سابق ىلع

 نا ن٠ ىهاوملا رحب ىف م اًضيا نزولا ىلع هنوةلطإ ءابطالاو لاققثلا ظفل ىف اذهب قلعت ام

 اضيا نيب_ساحملا حالطصا ريخالاو ىهتنا قئاود تس ليقو هسمحو لاقث. فصن مهردلا

 هك اريز دوك زبن ىلغب مهد ار عرش مهرد بختتملا فو ٠ لاسقثملا ظفل ىف تفرع اك

 نايم ردش انم رد مرد نا ردقو دز كس ارم قد محم زا ىنارض مان لغبلا نسا

 « دشاب ىمع تسد 0

 وه لص نبا لاق ٠ ٠ مهرد ض٠. ءلا دنعو دحاو لاقثم وه ءاطالا ع 2 ى جردلا )

 همن مهردلا نا بطلا حاتفم ىف ىدنه نب حرفلاو ا ذاتسالا دروا دقو . فصنو مهرد

 نايمحرد وهف عباصا ةثلث هلمحت ام نا اضيا هيف دروا دقو ىمحردلا نع ابرعم نركي نا
 ٠ ىهاوجلا رحم ىف اذك ثايحرد تس وهف فكلا هلمحم ام ناو

 باب نم ردصم اما وهو 'ىنثلا ىف ”ىنلا لاخدا ةغللا ىف وه مجالا نيغلاب ( ماغدالا )
 م لادلا ديدشت, هلا ىلع لاعتفالا باب نم ردص٠ اماو . نويفوكلا هيلا بهذ م لاعفالا



 هوة مهردلا . ىلاودلا « لمدلا + لالدلا

 ناك ءاوس ليلدلا ف رظنلاب دئاقءلا حرش ىف لالدتسالا فرع دق هنا معا مث ٠ ىهتنا

 لياعتلا مماب لوالا ضخم دقو « ةلعلا ىلع لولعملا نه وا لولعملا ىلع ةلعلا نم الالدتسا
 نا ىلوالاو دئاقعلا حرش ةيشاح ىف نيدلا ماصع ىولوملا لاقو ٠ لالدتسالا ميسا ىناثلاو

 ةناذإ مزاتسي اناضق نه فلؤم لوق ىنءع ليلدلاب قلعتي ام لمتشيا ليلدلا ةءاقاب رسش

 .ليادلا ىف رظنلاب هفرغتف ةلمخلابو .ىهتنا ليلدلا ىف رظنلا هبلالدئسالا سبا هناف رخآ الوق

 «ءاضلا نيقطنملا بهذم انور ليلدلا ةماقاب هش رعتو ني.لكتملاو نييلوصالا بهذي ضن

 . سكعلاب.ليقو ىثؤملا ىلا رثالا نم نهذلا لاقتنا وه لالدت-سالا ىودزبلا فيشك ىفو
 ءاضتقاو صنلا ةلالدو صلنلا ةراشاو صضنلا ةرامعل لالدتسالا لق ىنعملا اذهو اقلطم ليقو

 ىنءملا ىلا رظنلابو ىف ال م مكحلا هلواعمو هرثاو رثؤدو ةلع صنلا ذا ىهتنا صنلا

 ليلدلا ذا ىهتنا الدتسم ىمسي ىنالا ليلدلا ىف عرشنإ ىعدملا نا ةيديشرلا ىف عقو لوالا

 نم لاقتنالا ليلعتلاو تفىعام ةلغلا ىلع لولعملا نم هيف لالدتسالا نوكي ىذلا وه ىنالا
 عراشلا وهو للعملا ىلع لدتسملا قلطي دقو امل الياد ليلدلا كلذ ىمسيو رئالا ىلارثؤملا .

 ٠ ىوعدلا ظفا ىف فرعتس م لدتسالا ىلع للدملا قلظي دقو ىمالا ليادلا ىف

 بارطضا ناكلاس حالطسا ردو نيحو هفخرتو لا لاو ا ١
 اذك دسريم كلاس نطاب قوذو قشع تباغزا بوب ةواج رد هلل دنس وك ار قلقو

 نوالا نجا لكشاا ىرب ونص ىومد ربك شب وهو يدلل ميلا حتفو مخلب ) لمدلا (

 سانجانم وه زجوملا فو هاوجلا رحب ىف اذك عملا ليمامدلاو لمامدلا ءادتسالا ىف موه
 ٠ جارخلا

 نع اهلا لزم ام ةدكل مدقلاو قاسسلا قورع عاسنا وه واولاو حتفلاب ) ىلاودلا (

 .ىلاود هل لاش و نفطلا ىف 305 دقو « جررالا غال وا ظيلغلا مدلا وا ىوادوسلا مدلا

 ليفلا ءاد نيبو هلم قرفلاو صهاوجلا رحب ىف اذك ةكرحلا عنك رضخ قورع مو نفذدلا

 س26, ميلا لصف قو

 اول مرو ابا اهلا رك هر هيلا مشو ةحفلا ارانب 1١ مهردلا )
 قوراف'ا ةفالخ ىف هريودت نا روبشملاو ةضفلا نم رودم بورضمل مسا ةغا وهو ماهرد

 نم ةملكب فرط ىلع زيبزلا نبا نامز ىف شن الب ةاونلا هش ىلع هلبق ناكو هنع هللا ىضد
 ريغ ليقو « ةوسأب لقو « صالخالا ةرؤس لشقف جاجحلا ريغ م ةكربلاب رخا ىلعو هللا
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 هنوك بيس ءاذخلاو ءالجلا ىف ىواس.ملاب فيرعتلا اذه نا مهوتب الو سايق الو عاما

 معلا قيس بي_سإ مولعملب لوهح٠ال فيرعت كلذ لب ضعس هنم عاونا ضعب فيرعت

 ىف ساسيقلاو عاججالاو صنلا نه لك فيرعت لع دق ذا _فيرعتاا ىف ةروك ذملا عاونالاب

 قراذلا ىننب سايقا دحلا ىف لخديف هلع سايق الو سابق الو انلوق ناك» ليقو ٠ هعضوم
 سايقب ىمسملا مزالتلا سابق لخدي اذكو لصالا ىنعم ىف سايقاابو طانملا حقت ىمسملا
 ىن ىا لوالا وه هب ذوخأملا فيرعتلاف معالا ىنن بجوب ال صخالا ىنن نال ةلالدلا

 لالدتسالاف ةلخجابو . يىنازاتفتاا ققحملل هتيشاحو ىدضعلا ىف اذكه صخا هنال معالا
 ضصنس سل ام وه ليقف صاخ ليلد ةءاقا ىلعو اقاطم ليلدلا ةماقا ىلع قاطب مهف لع ىف

 | سايقاالو عاما الو صنب سيل ام وه لبقو .هب ذوخاملا وهو ساق الو عاججا الو
 بيلا دجو نولوَش ام اريثك ءاهقفاا نا هلضاح ام ةروك ذملا هتيشاحو ىدضعلا ىف مث . هئاع

 امنا ليلدب سيل اذه ليقف . مكحلامدعيف طرمشلا دقف وا عناملا دجو وا مكلا دجويف
 نيعي مل ام اليد نوكي الو مك1ا دجويف مكحلا ليلد دجو هلوق ةباثمب وهف ليلد ىوعد وه
 طرمشاا مدع وا عناملا دوجو وا صاخما بيسلا دوجو وهو مكحلا مزلتسي ام ليلدلا امتاو

 ايلوقو لولدملاب معلا هب ملعلا نم مزلي ام الا ليادلل ىنعم الذا ليلد وه لبقو ٠ ضودصحلا ©

 نا بالا ىفام ةياغ لولدملاب ىلعلا هب ىلعلا نع مزلي ثرحب هوحنو مكحلا دجوف ببسلا دجو

 اوفلتخا ليلد هاب نولئاقلاو ٠ ناب ىلا رقتش ببسا|دجو هنا وهو هيتمدقم ىدحا

 تبث نا لالدتسا وه لبقو ١ سايقلاو عامحالاو صنلا ريغ هنال اتاطم لالدتسا وه ليقف

 هب تدنام ليببق نه وهف الاو ةثلثلا هذه ربغب طرشلا دقف وا عئاملا وا بسلا دوحو

 وه اذهو هب تبث نا سابقو هب تبث نا عامجاو هب تبث نا صن لب. لالدة ساب سلو
 وهف همس دجو مح لكو هيسنس دجو مح اذه نا وه ليلدلا اذه ةقيقح نال راتلا

 افتلا رلغ' ناك اف ىرتضلا .. "ثان وه مكحلا تبثم نوكف ةنب ىركلاو دوجوم

 تبثه وه ناك اهدحا ناكناو الالدتسا نوكيف اهريغ مكحلا تدثم ناك سايقلاو عامجالاو

 لوالا , ةثنث هنا راتخحخاو لالدتسالا عاونا ف فلتخا هنا معا « الالدت-ا نكي ف مكحلا

 , ةيئانتسالا ةسق الا هلصاخو اسايق ناكالاو ةلع نييعت ريغ ن٠ نيمكحلا نيب مزالتلا
 .٠ اضيا ناسحتسالاو ةيفنلا تلاقو + البق نقف عرش ثلاثلاو * لاخلا باحصتسا ىناثاو

 عرش موق ىنأو ٠ هكردم ءافتنال مكحلا ءاذنثا موق لاقو .اضيا ةاسرملالاصملاو ةكلاملاتلاقو

 دقف وا عناملا وا بيلا دجو مهلوق اهنم ىدم آلا لاقو ٠ باحصتسالا موقو َءاناق نم

 اهميلست ن» مزا:لاوقا نم فاؤملا للدلا انهو .كردم ءافتنالمكحلا ءافتنا اهنمو .طرششلا

 اهطورشو ةعنرالا لاكشالا رك ذو قانتتسالاو ىتازنةالا ىلا هةمسق مث رخآ لوق اهمتاذل

 لالا باحصتسا اهنمو.لاق مث . ةثلثلا هماسقاب لصفنملاو هيمسقب ىئانثتتسالاو اهبورضو
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 نيبو مهني حالطصالا ىف قرفال هنا تفرع دقو ىربخ بولطم ىلا هبف رظنلا حرحصب

 ىلا حراشلا كلذ هبسن ىذلا صخالا فيرعتلا فالو معالا تفيرعتلا اذه ىنال نيماكت لا

 عيمجم ىلقع اما ليلدلا نوملكتملا لاق 6 ميسقتلا ) اناس ه انك لان لع كيوعتلا نييلكتلا

 ضخ ا ىلقملا ىل-كلدلا وه كوالا ويتوب كضوا ادهعيمجم ىلشت وا ةدنعنوا ة همرق هتامدقم

 ديال نبا قدص ذا روصّ-ال اذهو حملا ىلقلا ىناثلاو . الصا عمسلا ىلع فقوتيال ىذلا

 هيمسإ ىذلا وه امهنه بكرملا ىا ثلاثلاو ٠ لقعلاب الا تال هناو ملعاا ديب ىتح هنم
 ضحلا ىلقءاا نيمسق ىف ليلدلا رصخناف ةلمجا ىف لقنلا ىلع هقفوتل ىلقنلاب نيملكتملا رشام

 ليلدلاب ديرا اذا ميسقتلا اذه نا ىني الو ٠ قيقحتلا وه اذه ىلقنلاو ىلقعلا نم بكرملاو
 هب ديرا اذا اما نيملكتملا بهذم ىلع هقيرطت نكمال نكل هيلع رابغ الف ةيترتملا تامدقملا
 ةمسقلا قيرطف ه هل ىنعم الف ماكحالل عامحالاو ةنسلاو باتكآاكو عناصال ملاعلاك اهذحأم
 عقوو ٠ دصاقملا حرشفف !ذك ىلقنف الاو ىلقعف لقعلا مكحب ناك نا بولطملل همازلتسا نا

 ةيلقع نوكت دق ةبيرقلا ليلدلا تامدقم ليقف حي روطب ةمسقلا ثيل مهضعب ةرابع ىف
 هب رومأملا كران انلوقك ةضحم َةيلَش نوكت دقو ثداح ريغتم لكو ريغتم ملاعلا انلوقك ةضحم

 هللا صعي نمو ىلاعت هلوقل رانلا قحتسي صاع لكو ىرما تيصعفا ىلاعت هلوّقب صاع
 نمال لقعلانم اذوخأم اهضعبولقلانم اذوخأم اهضعبنوكي دقو مهج ران هلزاف هلوسرو
 صاع هب ر ومأملا كرات لكو هب رومأملا كرات اذه انلوقك سلا نم ةذوخأملا لمتسشبف لقنلا
 نا سأب الف لقنلا ىلع فقوتب الو سحلا ةطساوب ولو لقعلا اهب مكحب ىلوالا ةمدقملا ناف

 نكميام اهدحا , ماسقا ةثلث ليلدلاب بلطت ىتلا بلاطملا مث ٠ بكرملاب يالا مسقلا اذه
 باطملا اذهف ةرانملا ىلع ن ١ الا بارغااس ولج وحن هفن الو هناا اللقع عنتعال ىا لقعلا دنع

 وا هدوجوب ملعلا لاحتسسا اعم سحلاو :لقعلا نع اًماغ ناكامل هنال لقنلاب الا هتابثا نكمال
 هيلع فقوتب ام اهيناثو ٠ داعملا لاو>١ ليصافت ليا اذه نمو قداصلا لوق نم الاهمدعإ

 الا تبثيال بلطملا اذهف ملسو هلا وهيلع هللا لفض دمم ةوبنو ىلاعت عناصلا دوجو لثم لقلا

 اهاثو . رخآآلا ىلع فقوتب اههنم دحاو لك نال رودلا مزل لقنلاب تن ول هنال لقعلاب

 مث ملاعلا ناكئاب مدوجو لع لدتيم نإب وش خاف تايثا نكمي ذا ثودحلاك اهادعام

 2 بلطملا اذهو ملاعلا ثودح لسرلا رادخاب تبي مث لسرلل السيم املاع هنوك تبدي
 ديفت ال ليقف ٠ نيقيلا ةيلقلا ةدافا ىف اوفلتخا مهن ١ معا مث ء لقنلاب اذكو لقلاب هناا

 هنع لوقنملا نم ةدهاشم ناارش ديفن دق 0 و ه ةيعاشالا روهمحو ةلزتءملا بهذه وهو

 . فقاوملا حرش ىف .هليصفتو قحلا وهو تالامحالا ءافتنا ىلع لدن ةرئاوت وا

 قيلدلا ةماقا لع ىلطب :نيلودصالا ف عفو للدلا بلط ةضا ف( لالا

 الو صنب سبل ام وه ليقف اضيا هنم صاخ عون ىلعو اهتريغ وا عاما وا صن نء اتاطم
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 ثداحلكو ثداح ملاغلا لاقيف بولطملا فرط نيب ظسوتب ناب ثودحلا ثيحنم ملاعلاب معلا
 ىولومال هتيسشاحو ىللامخلا ىفام هدالخ اذه علاسص هل ملاعلا ناب معلا مناسب عناص هلف

 مي ثيحيذخا ءاوس نيملكتم او نييلوسالا دنع ليادلا نا قيسامم رع دق ٠ هيبلل + ميكحلادبع

 تامدقملا نيمسق ىلا مسقنب ىنالا ناهربلانصخم ثيحب وا ىطقلاب صخم ثيحيوا ىظااو ىطقلا

 ثيحب ذخا ءاوس نييقطنم ادنع ليلدلا ناو ٠ تادرفملاو بيرث | عم دخ ْؤن م همسرتهوا ةقرفتم

 امهل ةضراءلا بيترتلا ةئيه عم ناتيضةلاوه ىلاهربلاسايقلاب صت# ثيحنوا هريغو سايقلا ع

 رظنلا طرشب دوجولا ىف اممواست معز نمو . اقدص ناّسابتم ناحلطصملا ناينءملاف ريغال

 لصاخلاو ٠ بذاوكلاىف ىلوصالا ىنءمللا دوجوب ئا هدوجوب لولا همز ىلودالا ىنعاا ىف

 لكو انلوقو ثداح ملاعلا اءلوق اذكو الثم ملاءاا عناصلا تابئا ىلعنييلوصالا دنع ليلدلا نا

 ركذ اذكه عناص هلف ثداح لكو ثداح ماعلا انلوق عومت نييقطنملا دنعو عناص هلف ثداح

 ليلدلا ةطخلاىف وحنلا ةياده حورش ضع ىف ركذ هنا معا ٠ ىدضعل !ةيشاحىف دنسلا ديسلا
 ةفسالفلادنعو رخا ”ىشب بلا هب خلان مزلي ىذلاوه حالطصالاىفو دشرملاوىداهلا ةغللا ىف

 دعو عومجللا كلت ءارو لوق قيدصت ىلا اهقبدصت ىدؤي ىنلا لوقالا عوم نع ةرابع

 'ىش ىلعو هريغ عوقو ىلع هنالا> نم رخآ ”ىئثبو هعوقوب لدةسي امث ةرابع نييلوصالا
 حيحصن لصوتلا نكي ىذلا وه نيملكملا دنعو هعضوم ىف اوحرصام ىلع هفاصوا نم
 .هباذل مزلاتسإ اااضت نه فاؤم لوق نيبقطنملا دنعو ىريخ بولطع معلا ىلا هيف رظنلا

 زظن هركذ ايفو لوقا ٠ ىبهثا ةجحلا هفداريو ليثمتو ءارقتساو سابق وهو ]١[ رخا الوق
 وحنلا لعىف باتكلا نا ةئيرش ةانحنلا حالطصا هب دارا نا حالطصالا ىفو هلوق ناف

 فيرعتلا كلذ عج سم نا تفىع دق كنا عم ظفالا اذهىف ادرفنم احالطصا ةادالنا رس

 :٠ هب دارا ناو لوصصالا لها وا نيدلكتملا حالط_ءا ىلا وا نازيملا لها حالطا ىلا اما

 ريثك ديف الف ههجو فاتخا ناو فيزغلا اذهب نوفرعي اعيمج مهنا ىنعمب ءاملعلا حالطصا

 ىنءع ليلذدلا نا. وه ةفسالفلا نع لوقةملا فيرعتلا لصحم نا ىف ءافخال اضياو ةدئاف

 لها تاخلطصم .نم ىنءملا اذه نا تفرع دقو هريغوا ناكاساق قيدصتلا ىلا لصوملا

 لهال اذهىف نوقفاوي مهنا هاظلا لب ًادرفنم احالطصا ةفسالفال فرعي الف نازيملا
 لصوتلا نكي ام ليلدلا نا وه نييلوصالا نع لوقلا فيرعتلا لصحم اضياو ه نازيملا

 سنج وهو لوقعم اماو عومسللا سايفال سنج وهو عومسم اما بكرم ىا لوق هلوق ]١[
 اهنم. ضعب هنا هنم ردابت اياضق نم لوق تلق اذا كنال فلؤم هلوق ىلا جيتحا امتاو * لوقعملا سايقلل
 ريغ ةيبتحا ةمدقمل ال ىا هناذأ هلوق + ةدحاولا قوف ام اياضفلاب داراو * اياضق نه فلؤم هنأب حرصق

 اهيفرط ىف اهل ةرباغم نيتءدقملا ىدحال ةمزال ةسيرغ وا ةاواسملا سايق ىف مك نيتمدفملا نم *ىغل ةمزال

 الصا مزال ريغ عو.سملا نال لوقعملا هب دارا رخآ الوق هلوق ٠ ضيقنلا سكمب موزالا نيب اذا ام

 ( هححصمل )
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 تي رعلا يعل 3 لة هناذل هنع ءدلاكنالا عانتما ىناذلا هنا ديرا نا ىلا لا ةشاح ىف

 ايداعوا ناك ايلقع ةلما ىف كاكشالا عانتما هب ديرا ناو ةلزتعملاو ءامكحلا بهذم ىلع ألا
 نييقطنملا حالطصاب ليلدلا نا وهو“ىث انهه ىتب نكل ٠ ىهثا اضيا ةرعاشالا ىأر ىلع حدي

 فيك نيب رغأا دحا هب هفرع اف نييلوصالاو نيماكتملا حالطصاب ليلدلا ناس ءامكحلاو

 نيروك ذملا نيشرعتلا نيذه قيبطت هجو اما ٠ لوقا ٠ رخأ آلا قيرفلا بهذم نع قدطن

 داريو نيبترالا ريغلا نالوقلا نيلوقلاب دارب نانف نيبل و صالاو نيلكتم ا بهذه ىلع ليلدلل

 نيشرعت نافيرعا ناذه نوكيف امهسفنا ىف حيحصلا رظنلاب نوكيام مازاتسالاو نوكتلاب

 نكميام هناب ليلدلا فيرعت قيبطت هجو اماو . بكرملا وهو مهدنع ليلدلا ىمسق دحال

 هنأك بيرتلا عم ةذوخأملا تامدقملا ام ظفلي دارب نانف هرخآ ىلا هيف رظنلا ححص» لصوتلا
 ىلا اهيترت بيدسب ىا اف حيحصلا رظنلا بيس اسم ىلضوتي ةيترتم تامدقم ليلدلا لبق

 رخآ ”ىنثب معلا هب للا نم مزاي امي اضيا ليلدلا فرعو ٠ ئدنع ام اذه ىربلا: بولطملا

 لصوملا ىلع الا احالطصاقاطيال ليلدلا نا ةنيرقب ىنيقيلا وا اقلطمقيدصتلا معلاب دوصقملاو

 مزاللا ىلا ةيسنلاب موزلملاو فرعا ا ىلا ةيسنلاب فرءملا جرحف فرعملل لباقمللا قيدصتل اىلا

 الصاح هنوك رخآ نم هموزاب بولطملاو ههب قيدصتلا ال مزاللا روصت مزاتموزلملا روصتناف

 قرف هناف نم ةماك ةْنيرش دادعالا وا ديا و21 وا ةداعلا ىرج قيرطب هل ةلع نوكي ناب هنم
 ةحيدنلاب معلا ىرخاةيضقا ةمزاتسملا ةيضقلا جرختف ”ىثلانم مزاللا نيبو'ئذثلل مزاللا نين

 ادعام هيلع درب. نكل ٠ ةييدك وا ةنمدب تناكءاوس اهنم ة>تتسملا تامدقملاب ملعلا مزلتسي هناف

 اسال ةحبتتلا 2 نيبو لوالا لكشلا ريغ ةئره ىلع تامدقالا ع ناب موزللا مدعل لوالا لكشلا

 دعب روصّساما ءافالا ذآ ءافخال موزلال ثيحو موزالا ءاف> هانع» نال نيب ريغ الو صهاطوهو

 مزابام دوصقملاف لكش لك ىف جاتنالا طرش جاردنالا ةيف5 نطغت ناب بيجاو «موزللادوجو '

 نكعو « لاكشالا عيمج ىف موزالا ققحت ىف كش الو جاردنالا ةيفيك نطفت دعب هب يللا نع

 وهو ة-ةيقح ىلإد ؤهام ىلع اهلامشا رادتعاب ةيقابلا لاكشالا ىلع ليادلا قالطا َلاَش نا
 ىلع ةدراو اهنعب ىو ةحبتلا امنه ثدحت ىتلا تامدقملا هيلع درب اضياو . لوالا لكشلا

 مازاتسالاب داري نا الا مهللا ء رخآ لوق هنع مزاتسي ادعاصف نالوق وهو قباسلا هفيرعت
 رظنلا نادقفل ضاقتناال ذُديط ليلدلل فيرعتلا نا ةنيزقب رظنلا قيرطب نوكيام موزالاو

 حالطصابقفوا فيرعتلا اذهمث ٠ سدحلايف ةدوقفم ةيناثلا ةكرلاو نيتكرحلانع ةرابعهنال

 خلا مغ تءارخأ ؟ىله معلا موزل نال ىنيقبلا وا اقلطم قيدصتلا معلاب ديرا ءاوس نييقطنملا

 ةذوخأملا ريغلا تامدقملاو درفملا نود بيترتلا عم تامدقملا ىف وه امنا يما ىلع فقوتب

 موزالاب بولطملا لاه ناب اضيا نيباوصالاو نيماكتملا بهذم ىلع هقيبطت نكميو ٠ بيئزنلا عم
 ناف ىربخلا بولطملا مزلتسي هلاو>١ ىف رظنلا طرشب درفملا ليلدلاو رظنلا طرشب مورالا

 0 (8) «فاشك» ( لوا)
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 ىا ليقو ءازاو هةيقح وأ اما تا عومسلاو لوقعا ا ىلع قلطي ةيضقلاو لوةلاك

 اهنهوا ةيديبقت | تابكرملا نم ادعاصف نالوق رخآ لوق هنع نوكي هلو جرو ٠ نابكسم
 ادعاصف لاق اناو ٠ طسوا دح ىف اكرتشي 5 ذا ةماتلا نم نالوق جرح مك ةماثلا نمو

 اهل ةئيهلا نا ىلع هنت هنع ىف هريك ذو ريمضلا ديحتوت ىو , بكرملا سابقلا لمتشل

 هناف اتقفتا نيتيضق ةبا عومت هنع جرخبل رخ الاب لوقلا فصو امنا ىلق ٠ كلذ ىف لخدم

 لوقلا لوء> ربتعا او ٠ امهيدحا هنع نوكتال ذا انهه حصبال اذهو ٠ امهيدحا مزاتسي

 هنال اهرنغو ةرامالا دا لوادي امزال نوكيال وا نيب ريغوا اب امزال ناك ءاوس رخآلا
 ىلعو .:ىطلاغلاو ىرعشلاو ىناطخلاو ىلدلاو ىناهرللا:سابقلاو ءارةتسالاو ليثغلا عمج

 ىناهريلا ساسيقلاب صتخم اذه ذا رخآ الوق هناذا مزاتسي ادعاضف نالوق هناب فرع ىناثلا

 وه دافتسي 'ئث نيبو نظلا نيب ةقالعال هنال رخآ اًئي_ش هناذل مزلتسيال ناهربلا ريغ ذا

 لوزي مث رطملل ةراما نوكي بطرلا ميغلاك هيلا هنم لصوب ىذلا هببس ءاَقب عم هئافتنال هنم
 ىلع نيبقطنملا روهمج قطا دق ىلق ناف ٠ هلاحي ميغلا ءاَش عم بناسألا نم بيس رطملا نط

 بيجا ٠ سما تاءانصلل الماش كلذ عم هولعجو سايقلا فبرعت ىف مازلتسالا دبق رابتعا
 ريدقتلا كلذىلع وه اما لكلا ىف مازلت سالاف هتامدقم ميلست ريدقتوه نخا ادبق اوداز مهما

 مازلتسالا ىف هل لخدنال مياستلا نال مهاظ هداسفو ناهربلا ىف الا مازانسا الق هنودب اماو

 عه سارقلا ظفا ىف اضيا 'ىجيو مزاللا الو موزلملا ققحت ىلع فقوتبال موزللا ققحم ناف

 اذه نارهاظلاو ٠ ىدضعلا ةيشاح ىف دنسلا ديسلا ركذ اذكه ميلستلا ربدقت ديق ةدئاف نايب
 ةيفاكلا ةيشاح. ىف دادهلا نكذام هدب يو سانقلل فداسم نسما تاعانصلل لماش فيرعتلا
 . ىنعمي نييقطنملا حالطسصا ىف سايقلاو ليلدلا نا نم هيوخاو مسالا ىلا ةملكلا ميسقت ىف

 قلطعدق من ىمنا رخا لوق اهناذل اهنع مزل تملس ىتم اياضفق نم فلؤم لوق وهو دحاو

 سبل فيرعتلا اذه نكلو تفرع ام ناهربلا وهو اضيا صخا ىنعم ىلع دنع ليلدلا

 ناضيف نا وهو ثحب ىناثلا فيرعتلا اذه ىفو لبق ٠ هشرعت ىف هوركذ ناو هل اه رعت

 هناحس هللا الا رثؤ» ال ذا كانه ايتاذ مازملتسا الو ةيعاشالا دنع ةداعلا قيرطب ةحبتنلا

 فيرعتلا حص ردابتملا وه © القع هتاذل هنع كاكشاالا عانتما ىتاذلا مازاتسالاب ديرا ناف

 هسيف ركذي مل ذا اقلطم حيي هناف لوالا ىالخم عقاولا نود هباصصا ىأر ىلع ىناثلا
 ىهنا ءيهاظ نع هب لدع دقف ىداعلا عانةمالاو ماودلا ىلع لمح ناو ىناذلا .مازاتسالا

 نا يمالا سفنو عقاولا بسجل حر ربع هب هق نع نو دنع: حيف تميرعتلا اذه نا ىنءي

 ىباذلا مازلتسالا لمح نا هرهاظ نع هب لودعموا هنم ردابتملا وهام ىناذلا مازاتسالاب ديرا

 بهذه ىلع هقابطنا اهيف ىنكي فيرعتلا هت لوقا . بارطضالا نع ولخم الف ماودلا ىلع
 ميكحلا دبع ىولوملا لاق اذلو ىنال كةح ىف رضيال عقاوال قباطم ريغ هنوكو هب لوي نم
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 هدفت ىف رظنلا لوانتبام هيف رظنلاب بولطملاو . ىظلاو ىطقلا فيرعتلا لوانتي نظوا ملع

 بولطملا لا>ال مزال: سم طسو وهام هلاو>١ نم بلطي ناب هتافصو هلاود>ا ىف رظنلاو

 نم امهتئاثو هيلع موكحملاو ظطسولا نم امهدحا ناتمدقه بترتو هيلع موكحملل .ةناثا
 دوجو ىلع ليلد هناف ملاعلاك ىرتخلا بولطملا اءهنم لصحو هئايثا بولطملا لاخلاو طسولا

 تامدقملاو عئاصهلف ثداح لكو ثداح ملاعلا لاش ناب ثودحلاك هلاوحا ىف رظن اذا عئاصلا

 حض ادترت بترت ناب اهسفا ىف رظن اذا بيترتلا عم ةذوخأملا ريغلا ةبترتملاو ةقرفتملا
 هسفن ىف رظنلا هلوقف * ةلخابو . ىربخلا بولطملا ىلا أم لصوت, جاتنالا طئارشل اعمجتسم

 ةيترتموا ةقرفت٠ تامدقملاو بيئرتلا عم دخؤت مل هيترتموا ةقرفتم ةددعتمللا تاروصتل الوانتب

 مهدنع ليلدلا نا اذه نم ملعف ٠ طقف درفملا لوا, هلاو-ا ىف رظنلاو هلوقو ٠ كلذك

 ةذوخأالا تامدقملا اماو بيترتلا عم ةذوخاملا ريغلا تامدقملا وهو بكرمو درفم ناهسق

 ٠ ريغال ليل دلاىهف نييقطلملا دنع اماو مهدنع ليلدلا فيرعت نع ةجراخ ىهف بينرتلا عم

 تاروصتلا فيرعتلا لوانتيف هلاو-اىف رظنلاو هسفنىف رظنلا نوكام رظنلا لوانت اذالوقاف .

 اما كلذك ةيترتموا ةقرفتم تامدقملاو ٠ بيئرتلا غم ذخؤت ل ةيترتموا تناك ةقرفتم ةددعتملا

 «بيئرتاا وه رظنلا ذا اهيؤ رظنلا ةلاحتسال ففيرعتلا نع ةجراخ ىهف بيترتلا عم تذخا اذا

 هناف الثم ملاعلاك بولطملا ىلا لصون هلاو>اىف رظن اذا هناش نه ىذلا درفملا لوانتي اذكو
 ضرالاو تاومسلان وكب ةقطان املاف صوصنلا ه دروام سهاظل ةياعرالبلد مهدنعىمسي اضيا

 ليلد هنا عم درفملا جرخ هسفنفف رظنلاب صخزاف مومعلا درب ملول ةلمجابو ٠ ةلدا ايف امو

 هلاوحاىف بيترتلاعشاال ذا ديقلا اذم اقلطم فرعملاجرخ هلاو-اىف رظنلاصخناو مهدنع

 ديقو ٠ عيمجلا هلوانت رهظ رظنلا ممح اذاف ميمعتلا نم ديالف ىربخلا دبق كاردتسا مزايف

 لدوتلل ايسدهسفت ىف سبأ دسافلاذا ةروصو ةدامهطتارش ىلع لدتثملا وهو حيحملايزظنلا

 تجرخ مومعلا ديراو ديش مل ولف ىقافتا ءاضفا كلذذ هيلا ىذه دق ناكناو هل ةلآ الو

 كانه نكي مل قالطالا ىلع رصتقا ناو اهبف 'رظن لكي لصوتلا نكمبال ذا اهرساب لئالدلا
 امنا ايقافلا دسافلا ىف ءاضفالا نوكب مكحلاو كلذ ىف دسافلاو حيحصلا قارتفا ىلع هيبنأ

 داسفب صخوا ضعب ىلا هليسو اهضعب هب ريصي ىلقع طابترا بذاوكلا نيب نكي مل اذا حصي
 ديق واو فرعملا جارخال ئربخلاب بولطملا ديبّقتو « هناكم ليلدب سيلام عضوبوا ةروصلا

 امهنيب كرتشملل ادح ريصي نيدبقلا نع درج ناو فرعملل افيرعت ربصي روصتلاب بولطملا
 امدحا اًضيا ناينعم هل نييقطنملا دنعو ٠ مهدنع قيرطلاب ىمسملا لوهلا ىلا لصوملا ىنعا

 قيدصتلا ىلا لصوملا لوالا ىدضعلا ةيئشاح ىف فيرمشلا ديسلا ركذ م5 ىناثلا نم معا

 نالوق هناب فرع لوالا ىلعو . ىناهربلا سا.ةلا ىتاثلاو ءارقتساوا اليثم وا ناك اسابق

 ليلدلا ناف ناتظوفلموا ناتلوقءه ناتيضق نيلوقلاب دوصقملاو .رخا لوق هنع نو ادعاصف



 ليادلا 6

 لصونلا نكمام وه صخالا ىناثلاو هرثكالا دع ربتعملا وه ىنءملا اذهو ىلظلاو
 ىحسملا ىبطقلا وهو ىعطقلاب صخم اذهو , ىربخ بولطع علا ىلا هيف رظنلا حصا

 ةراما ىح-س ىظلاو نياوصالاو نيماكاملا حالطصا ىلع نيقيلا ىنعمب معلاو ٠ ناهربلاب

 فقاوملا ىف اك نيملكتملا حالطصا اذكهو ةيدضعلا ةيشالاف فيرشلا ديسلا ركذ اذكه

 هيقرظنلا حيحصب ىصوتلا نكميام قيرطلا . لاق ثيح ةثنث ناعم هل ركذ هنا الا .هحرشو
 هش رط ىمس اًهدصت ناك ناو افرعم ]١[ هشرط ىمس اروصت بولطملا ناك ناف بولطملا ىلا

 بطرلا ميغلاك نظلا ىلا لصوملا ىلظلا لمت-شي روك ذملا ىنعملاب ليلدلا ىا وهو ٠ اليلذ

 عم اضيا ليلدلا صخم دقو ٠ ةراما ىلظلا ىم_ببو ىبطقلاب ليلدلا صخي دقو . عناصلا

 اينا اناهرب ىمسيو [9] ةلعلا ىلع لولعملا نم هيف لالد:سالا نوكي اب لوالا صيصختلا
 دنع ليلدلاو « امل اناهربو اليلغت لولءملا ىلع ةلعلا نم هيف لدّتسي ام وهو هسكع ىمسيو

 قيرط ىلع نوكينا اما ولخال ليلدلا نال ليشعلاو ءارقتسالاو سايقلاىلا مسقنم نيينازيملا

 ىلا ىثزحلا نهوا اسابقو اناهرب ىدسف ىثزّلا ىلا وا ىلكلا ىلا ىلكلا نم لاقتنالا

 ٠ سلا ىئاوح ىف انكي العم ىنسنف ىف رملا ىلا ىزخلا نم وا ءارقتسا ىمسف لكلا

 ةغللا ىف قلطي دقف للدلا اما ىدم آلآ لاق هنا ىدضعلا ةيشاح ىف ىتازاتفتلا ققحلا ركذو

 داشراو ةلالد هيفام ىلع قلطي دقو هل ركاذلا ليقو ٠ ليلدلل بصانلا وهو لادلا ىنمع
 نوقرغي نويلوصالاو نط وا ملع ىلا لصوا ءاوس ءاهقفلا فرع ىف اليد ىمدملا وهو

 نكميام ءاهقفلا دنع هدأ «,نطظىلا لصوب امب ةرام الاو ٠ رع ىلا لسوبام ليلدلا نوصخيف

 ىلا هب لصوت ١ نكميام نييلوصالا دنعو . ىرب> بولطم. ىلا هيف رظنلا حيحصب لصوتلا

 هركذ ام لوصالا حالطصا نا برقالاو ىنازاتفتلا ققحلا لاق مث ىربخ بولطمب معلا

 حرش ف عرشنف اذه دعبو « نيدناو ةلملا دضع وهو لوصالا رصت# حراش ىا حراشلا

 نم لبادلا ذا لصوت:ا ناكما ريتعا لوقنف كيف« هناف لوالا ىعملاب ليلدال فيرعتلا

 الصا هيف رظنبال ناب اليلد هنوك نع جرخال هناف لعفلاب لصوتلا هيف ربتميال ليلد وه ثيح

 ديرا نا ناكمالاو ءادبا دحا هبف رظنب ملام فيرعتلا نع جر لصوتلا دوجو ربتعا ولو

 بوجوال عماجلا ناكمالا هب ديرا ناو ىرعثالا بهذ تفيرعتلا صتخب صاّخلا ناكمالا هب

 بهذم وه ام ادياوت لصوتلاو . ةئسلا لها بهذم وه ام ةداع لصوتلا لمةشيف لعفلاو

 ىزارلا بهذم وه م اموزل لصوتلاو . ءامكحلا بهذم وه م ادادعا لصوتلاو « ةلزتعملا
 ىلا نوك نا ند معا لصوتلا ناك ثيحو ةروكذملا بهادملا عما ىلع فيئرعتلا حصل

 00 (هححصلل) هيلا هيف رظنلاب لصوتي نا نكمي ىذلا ]١[
 ( هححصا ) طالخالا نفعت ىلع ىلا نم لدتسي:اك [؟]



 ه4 0 قلل . ناوامفا ملاذا ١ سنن

 مهف ال دوصقملا مهف ىه ,مهدنع ةلالدلا ناف مهدنع ظفال الوادم نوك أل ملكتملا نم دصق

 ليقو ٠ الوا ملكتملا هدارا ءاوس اقلطم ىنعملا مهف مهدنع اهناف نييقطنملا فالخم اقلطم ىنعملا

 مهف.الا تسيل. ةلالدلا نا هج وني ىت> ةلالدلا لصا ىف مهدنع ربتعم دصقلا نا بولطملا سيل .

 مهدنع الوادم نوكي ال هن أكف دصقلا نراَش ملاذا ةربتعم ريغ املا لب ظفالا نم ىنعملا

 ىثاوح ىف اذكه وبياك مدعو ةلالدلا ىف ةدارالا راتعا ىف ايظفل عاؤلا ريصي اذه ىلعف

 ٠ ةمدقملا ىف ةغالبلا عجرم ناس ىف رصاخلا

 ”ىنعم هيف دون ”ئىش ىف. مكحلا ىلع ظفللا ةلالد' ع نييلودصالا دنع(: صنلا ةلالد )
 ىحستو حينضوتلا ىف اذك ىنعملا كلذ لجال قوطنملا ىف مكحلا نا ظفالا نم ةغل حهْشي

 باب نه: داصلا لصف ىف صالا ظفل ىف جن و امضيا باطخلا نسحب و باطلا ىوحفش
 + نونلا

 دنع ليلدلا نه ردايآملا هتيشاح ىف ىناولحخلا قداصلا لاقو ىبطلا نه دافيدجلا م اضبا

 م ه 9 نه مزلي 2 هش رعت دع د ةحد>لل فدارملا حلط_ىملا ليلدلا وه قالطالا

 لاممتسا [ ضناو لاذلا ىلا هتم نهذلا ردات الق تفيرشتلا اذه ربشلا وه دإ رشآ
 لامعتساو هتلباقم ىف ةجتنلا لامعتسا عئاشلا اما عئاش ريغ ليلدلا ةلباقم ىف لولدملا

 ليلدلان م معالا لادلل فدارملا ىوغللا ليلدلا ليلدلاب دارا هنأكو ءلادلا ةلباقم ىف لولدملا

 سململا 0 لم رضاح صا ىلع ام ام لدتس ةماللع ءا ب9_بطالا دنع لادلاو « حلطصملا

 :ضاولا ضاق اك 0

 . هب ملعلا رخآ يلد ىلا نم مزاباام يه ( لولدملا )

 مناضلا ىلع ليلدلا لاقيف داشرالا هب امو ركاذلاو بصاناا وهو دشرملا ةغل ( ليلدلا )
 رك ذي ىذلا هنال ماللا ريكي ملاعاا وا هسفن ىلع اليلد ملاعلا بسصن هنال عناصلا وه
 داسشرالا هب ىذلا هنال ماللا حتفب ملاعلا وا عئاصلا ىلع اليلد ملاعلا نوك نيلدتسملل

 مدلا ةلغ ىلع ةروراقلا ةرمح نم:لدتسي اك. ةمالعلا وه ءاطالا دنعو ٠ ىدنضعلا ىف اك

 نهاوجلا رحب ىفو ٠ زجوملا حرش ىديدسلا ىف اذك ءارفصلا ىلع ةبجن رانلا هترفص نمو

 ىدتم هنالأ ةرورانقلا ىلع قلطإ دقو 0 ضرملا ىلا بيطلا م ىدتم ةماللع وه ليلدلا

 لالدتسالاىف اميظع الخدم هل نا ىلع امش ليلدلاب لودلا ءادطالاصخ اماو هيلا اب

 معالا لوالاف اقاطم ىناثلا نم معا اهدحا نايعم هل نييلوصالا دنعو ٠ ةمدعملا

 ىططقلا لمتسشي وهو ٠ ىربخ بولطم ىلا هيف رظنلا حيحصب لصوتلا نكمي ام وه
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 ةلالدلا ْ 6:

 لت و ام هجوب ظبضااو رصحلا ءافتنال ةحضا١نع لب ةيلقع نوكتنا نع ةمسقل|تجرخف
 ء اضحماوغل طارتشالا اذه لمجم هموهذ٠ىف موزالا راشعانال. ىنهذلا موزللا طارتشا قاساضيا

 ريتعلنا بحجم تلق ه ىنهذلا موزالا طارتشال ناسلاو موزالا قلطم ههوهفم ىف ربتعملا تاقناف

 جراخلا ىلع ظفللا ةلالدل اببس نوكي نا حلصي ال موزللا قلطم نال ىنهذلا موزللا موهفملا ىف

 ظفال عضو لك رابتعاب ظفالا ةلالد لوقن نحنو لاق ه الوادم ىجراخلا مزاللا ناكل الاو
 ئكةضوؤولا ئفلاذا هنع جراخلا ىلع وا هلزج ىلع وا هل عضو ام ماع ىلع اما ةدارفنا ىلع

 ةمان تافيرعتلاو ىلقع رصحلاف اهدحا الا نوكي نا نكمي ال دحاولا عضولا رابتغاب
 تاشرعتلا نااونبظف نورخاتملا هبنايو ميسقتلا ماقم ىف موقلا نواطم اًدهف ديقم طارتشالاو

 ةلالد ىف اوطرتشا نويقطاملا ( ةدئاف ) اريثك الالخا اولخاو دوبق ةدايزب اهوحلصاف ةلتخم
 ناهذالا عيمح ىلا ةبسنلاب جراخلا مزلتسي ثرحب ىمسملا نوكب رسفملا ىنهذلا موزللا مازتلالا

 ةيبرعلا لهاو قيس امك ةلالدلا ىف ىلكلا موزللا مهطارتسشال نامزالا عرج ىلا ةبسسنلابو
 مهدنع ربتعملاف كلذ اوطرتسشي م ىزارلا مامالاو نييقطنملا ىرخأتم' نم نيكو لودالاو

 ةلالد ( ةدئاف ) ةلالدلا ىف ةلا ىف موزللاب مافتكال ايجراخ وا ناك اينهذ موزللا قلطم
 ناف ىمازتلالا لولادملا ىف لمعت سا اذا ظفللا نا قيقحثلاو مولعلا ف ةروحهه مازنلالا

 مهفلا ىلاقباسلا ذاحص!م دوصقملا ىلع ةلاد قباطملا لولدملا ةدازا نع ةفراص ةسرق كانه نكي

 زوحتاا هتباف هزاوج ىف ءافخ الف دارخال ةنيعم ةئرق تماق اذا اما قتباطملا لولدملا وه

 من تافيرعتلا ىف هزيو2 اوحرص نييقطلملا هما نا ىتح مولعلا ىف عئاش ضيفتسم هنكل
 ىلع لدن ام هيف رك ذي نا زوخم ال هنا ىنمب احالطصا وه ام ٍباوج ىف ةروجهه اهنا

 نمضتلاب هنع لوئدملا ىلع هتلالدام ركذ زو ال اك مازتلالاب هلازجا ىلع وا هنع لوئسملا

 لب اهؤازجاو ةب واظملا ةهاملا نيعتن الف هثازجا رنغ وا هريغ ىلا نهذلا لاقتنا لاّ>ال
 نمضتلا وا ةقباطملاب اما هلازحا ىلعو ةقاطم هنع لوئسملا ىلع لدببام رك ذن نا بجاؤلا

 اضعب ريتعم الك روحهم نمضتلاو اضعبو الك ةربتعم ةشاطملاو اضعبنو الك روحويف مازتل الاف

 اذا اناب نوعطاق انال ةدارالا ىلع فقوتت ال ةلالدلا ليق 6 ةدئاف) علاطملا حرش ىف اذك
 ىوس ةلالدلاب ىنعن الو الوا ظفاللا هدارا ءاوسءانعم لقعتن عضولاب نيملاع انكو ظفللا انعمس
 عضولا ركذن دعبو عضولا رك ذب ىه اما ةيعضولا ظفللا ةلالد نال فقوتلا قللاو . اذه

 بؤلطم هلا ثيح نه همهف الا همهفأ ىنعم الف هيلع رك ذتلا فقول اموهفم ىعملا ريضي

 بسحم ةدارالا نم معا طرش ىه ىنلا ةدارالا من هجولا اذهب هيلا سفلا تافتلاو ملكتمل
 اقلطم ةدارالا ىلع ففوتت ةلالدلا نا رهظف نىهاظلا تس ةدارالا نمو سصماالا - سفن

 ءوسد رصاقلا نم فرصت هه ةهبضوص# ةشاظملا لعجو امازتلا وا انمضت وا تناك ةشاطم

 ريغنم مهي اف ةلالذلا ىف دصقلا نوطرتشي ةيبرعلا لهاف ةلمجابو . لوطالا ىف اذك همهف



 يل ٍ رودلا

 ةداعلا ىف ةدوصقم ريغ ةدافالا ماقم ىف جراأا وا ءزألا ىلع ةيظفللا ريغاا ةيعضولا ةلالدلا

 طخلا ةلالو.اذكوب همزالاالؤ ىدلا ءريس ىف :ياغالا الو دقملا الو لمذا قادت الرال

 نال ركذ امنا ماقلا ظفلو . ةلاح ال لكلا هل عضو ام ءزج ءازاب ةعوضو» طخلا ءازجا ىلع

 قلع ءامسالا ءذهو ٠ ةنودن ةلباقملا نسحت ال هنأك ىتح ءركلا ةلباقم ىف ماقلا ركذب نا مداعلا

 هل عضو م مات ىلع وهام ىا ىلوالا نوم سف نايدلا لها اماو « نازياا لها حالطصا

 مهدنع ةيلقعلا ةلالدلاف ةيلقع ةلالد. نيبرخالا نومسيو طف عضولا هاشنم نال ةيعضو ةلالد

 نارما عضولا ىلا امهيف مضنا هنال اهب اتيمس امباو هل ظفالا عضو ام ريغ ىلع ةلالدلا ىف

 ةلالدلاف ..مزاللا نع ؛موزلملا مهفكاكشا عانتءاو ءزللا ىلع لكلا مهف فقوت اهو نايلقع

 ناينعم اهل ةيلقعلا ةلالدلاو ٠ رخ آلا ىنعملا نم اقلطم معا اهدحا ناينعم اهل ةعضولا

 ةيظفالا ةلالدلا مسقف روهشدا مسقتلا فلاخ دق لوصالا رصت# بحاصو « نانساتم

 ةدحاو ةلالد ىهو ىنعملا ىلا ظفللا نم نهذلا لقتنب نا ضو ةيظفل «٠ نيمسق ىلا ةيعضولا

 ةلالدلاف لكلا مهف هنيعب وهو نا'زحلا هنم مهفيف نيئزج دحاولا ىنعملا نوضت 2 55

 لاك ىلا ةيسنلاب ىهف ةفاضالاو رابتعالاب لب اناذ نيئزلا ىلع ةلالدلا رباغت ال .لكلا ىلع
 ةيلقع ىميبلو ةظفل ريغو 0 ةيشمضل ةلالد ىعسل 0 ىلاو ةيفاطم ةلالد ىهسل اهانعم

 مازتلا ةلالد ىحسي اذهو .رخآ ىنءم ىلا هانمه نمو هانعم ىلا ظفللا نء نهذلا لقتني ناب
 درإو لوطالا بحاص لاق مْ 5 هيشاوحو ىدضعلا ىلا عجراف اذه حيبضوت ا ناو

 ىلع .هتلالد ىلع قدصي ذئنيحو يلع ديز لاقي م هسفن هب داري دق ظفالا نا ميسقتلا ىلع

 هل عضو ام ءزدح ىلع هتلالد و ىلع هتاالد ىلعو هل عضو ف مامي ىلع طظفالا ةلالد هس

 نه ردادملاو ايئمَض عضولا كلذ لع> هسفن ظفالا عضوي لاق ن٠ نا باولاو ء[1] امازتلا

 وهو هل هعضوو هن هلام ساب و هسفن ىلع ظفالا ةلالدب لش مل نهو ىدصقلا عضولا قالطا

 نا وهو روهشم لاؤس انههو « هل وق ىلع لاكشا الف هفالخ ىلع نو ركألا ناكزاو قيقحتلا

 لكلانيب اكرتشم ظفللا نؤكينا زوحن ذا نييرخالاب ضقت ثلاثا تالالدلا نه لك ففيرغت
 ام مام هنا ثيح نه ىا ريثعم ةيثحلا دبق نأ بيجاو 3 مزاللاو موزلملا نيبو ءزااو

 رهشا ام هه لتخي هنكل دحلاف للخلا عفدي ناو اذهو « همزال وا هؤزج وا هل عضو

 عومجل عوضوملا طفلا ةلالدو نفك رخاا امسق زوحن الو راصح# الاب ةمسقلا موهفم

 هلا كح نم زل لع ةلالم تينلا لخارج مزال هنا ةطساوب اهدحا ىلع نيفياضتمل

 جرام سيل هنال امازتلا الو انمضت نوكي الف رخآ ءزج مزال هنا ثيح نم لب ءزج

 ( هححصملا) . اهنام ميسقتلا نم ةلصاحلا تافيرعتلا نم ءىش نوكي الف [1]



 ةلالدلا ه8“

 ةل>اد ىزاحملا ىنعملا ىلع ظفللا ةلالدو ه هتلالدىف الخد هتادرفم عاضوال نا ةرورض يكرملا

 . ىزاحلا ىنعملا عوضوم ةنيرقلا عم ظفللا نال ةيبرعلا لها دنع [1] ةّشاطم اهنال ةيعضولا ىف

 كاكفنالا عيت ثرحب امهنيب موزللا ققحت ناف نييقطنملا دنع اماو هب اوحرص اك ىعونلا عضولاب
 « علاطملا حرش ةيسشاح ىف فيرشلا ديلا هب حرص ام ىلع ةلالد الف الاو ةعاطم ىهف

 لوصالاو ةيبرعلا لها دنع ىهو . ةيظفللا ةييضولا ةلالدلا ىه مولعلا ىف اهنع ثوحبملاو

 قلطا اك ثيحب هنوك نييقطنملا دنعو « عضولا عال هنم ىنعملا مهف قلط اذا ثيحب ظفللا نوك
 ملاع وه نم ىلا هبسنلاب هقالطا دنع ظفللا نم ىنعملا مهشب اهشيرعتو ٠ عضولاب ملعلل ىنملا مهف

 ىلع فارعتلا قدصي الف ظفالا ةفد ةلالدلاو عماسلا ةفص مهفلا نال ىتبني 6 سيل عضولاب

 طظفللا نم ىنعملا عماسسلا مهف ىنعم ناف ظفالا ةفص سل هنا غب ال اا, ببجاو ءام ةلالد

 ةدرفم ةلالدلا نا بالا ىف ام ةباغ ىنعملا هنم مهش ثيحم ظفالا نوك ىنعم وه هنم هناهفناو

 بكم هنم هماهفناو ظفالا نم ىنعملا مهفو لادلاك ظفللا ىلع لمحت ةفد هنم قتشي نا حصي

 اناوق ةح ىلا ىرتالا ىنملا هنم مهفنم ظفللا لاب نا لثم طبارب الا هنم هقاقتشا نك ال
 ىنعملا هنم مهفي ثيحم ظفللا نوك مأ ةلالدلاب فصتم هنا مك هنم ىنعملا ماهفناب بصتم ظفالا

 لوالا . ةعبرا اروما ائهه ناب اًضيا بيجاو .٠ ىلواو نسحا هرايتخاف دوصقملا ف حضوا

 ىلع ىنمملا ءازاب ظفالا لعج ىل امهنيب ةفاضا وهو عضولا ثااثئاو . ىنعملا ىناثلاو . ظفللا
 - امهنيب ةيناث ةفاضا عبارلاو . ىنملا اذه اومهفاف ظفللا اذه قلطا اذا لاق عرتخْلا نا ىنعم

 .لاد:هنا لق ظفللا ىلا تبسن اذاف ةلالدلا هو ىلوالا ةفاضالا ضورع دعن امهل ةضراع

 ىنعملا ىلا تبسن اذاو هقالطا داع عضولاب ملاعلا ىنعملا هنم مهفي ثدحت ظذللا نوك ىنعم ىلع
 هذهل نامزال نيينعملا الكو هقالطا دنع امهفنم ىنعملا نوك ىنع ظفللا اذه لولذم هنا لبق
 ىنعملا هنم مه ثيحب ظفللا نوك تسبل ةلالدلا نا ىتب ٠ ناك امماب اهي رعت نكماف ةفاضالا
 ءاوس هدنع ظفللا روض> دنع غضولاب ملاعلا ىنوملا هنم مهب ثدحب هوك لب قالطالا دنع
 مهف ىه لاَغ نا رصخالا حيحصلاف ه ركذَس وا هيلع لادلا طخلا ةدهاشمب وا هعامش ناك

 « ةيعضولا ةلالدلا قلطم لوطالا ىف 6 ةيعضولا ةلالدلا ميسقت ) ظفالا نم ىنعملا عضولاب ملاعلا

 اضيا فيدوتلاب هشاطملا ةلالدلا و ةفاضالاب ةشاطملا ةلالد ىحسنو هل عضو ام ماع ىلع اما

 ىمستو هل عضو ام ءزج ىا هنزج ىلع اماو + قطانلا ناويحلا عوم ىلع ناسنالا ةلالدك

 وا ناويملا ىلع ناسنالا ةلالدك اضيا فيصوتلاب ةينمضتلا ةلالدلاو ةفاضالاب نمضتلا ةلالد
 اضيا ةيمازنلالا ةلالدلاو مازتلا ةلالد ىحسنو هل عضو امع ىا هنع ج راخ ىلع امأو ٠ قطانلا

 نال عوضوملا ظفللا ةلالدب ميسقتلا اذه اوصخ مهنا الا كحاضلا ىلع ناسنالا ةلالدك

 عضو زاجلا ىف اذه ىلعو ىنءملا ءازاب ظفللا نييعت اهدحا نيينملا نيب كرتشم عضولا نا ملعا )١[

 رابتعا نم هيف دبال ذا ارعون"الو ايصخش زاجملا ىف عضو ال اذه ىلعو ىنعب هسفنب ظفللا نييعت امهيناثو
 ( هححصمل ) قاثلا ىنعملا اذه وه روهملا دنع ربتعملاو ةيعونلا وا ةيصخشلا ةئيرفلا



0 

 نام ةلالدلا

 ناك ءاوس ”ىشلاب ةصتخلا ران آلا ادب ىلع قلطي مالطصالا ىفو ناسنالا اهياع لنج ىتلا
 ةيعونلا ةثرودناف لوالا ىنءملا هب دوصقملاف ظفاللا عبط ديرا نافةقيقحلا ىلعو ءهالوا روعشب

 بولطملاف هلولدم ىا ظفللا ىعم عبط ديرا ناوىنملا ضورع دنع هب ظفلنلا ىضةغهسفن ؤا
 لقعلا وا ةقطانلا سفنلا ىا كاردالا ًادبم هب دارملاف عماسلا عبط ديرا ناو ىناثلا ىنعملا هب
 ةيلقع ةقالع ىلا ةدنتسم ةيلقع ةلالد دوجو ةيمرطلا ةلالدلا ىف حدقب ال هنا ٍلعا مث ٠ ىهتنا
 تاقالعلا رايتعاب ثلثلا تالالدلا عمتجم امير لب نيتقالعلا رابتعاب نيتلالدلا عاتجا زاوجل

 ةقالع مزلت سن ةيعيبط ةقالع لك لوش لب لاعسال « حا حا ٠ ظفل عضو اذا مك ثاثلا

 ةلالذإل ةقالع نوكي اما لولدملا ضورع دنع لادلا ضورع ةءطلا ثادحا نال ةيلقع
 ةدنتسللا ةلالدلا نكل صاخ هجو ىلع لولدملا قق# لادلا ققحت مازملاسا رانتعاب ةيعيبطلا

 ةداملا صونضخ نع نظنلا عطق عم اقلطم مالا سفن بسحب لولدمال لادلا مازلتسا ىلا .
 ةيعيبط ةغيبطلا ةدام بسحم صوصضخلا مازلتسالا ىلا ةدنتسملا ةلالدلاو ةيلقع ةلالد

 لادلا ضورع ةعيبطلا ثادحا نم ةيعببطلا ةقالعلا ىف هوركذ ام ىلع هت من ٠ لاكشاالف
 ةلال دلا ىف فاك ريغ ىطهو لادلل لولدملا مازاتسا ىلع لدن امنا هنا لولدملا ضورع دنع

 قلظم ناكل الاو لولدملل لادلا مازاّْسا نه دبال لب معا مزاللا نوكي نا زاوجل مهدنع '
 هيلع لادلا لب لطاب وهو عقو كو عقو امنا لاعسلا:ىلع الاد الثه ء حا ء حا ٠ ظفا

 لاق نا الا مهللا ٠ لاعسلا مزاتسسي صوصخم هجو ىلع هعوقو طرشب ظفللا كلذ وه
 ةعببطلا ثادحا هحو ىلع وه ىذلا لادلا لوصح ىا طقف لولدملا ضورىع دنع نولطملا

 دعب هيقو صوصخم قيرطب لولدملل لاذلا مازل:سا هلصاحو طقف لولدملا لوصح دنع

 ةلالدب ضوقنم فيرشلا ديسلا هزاتخا 5 ةيظفللا ىف ةيعيبطلا ةلالدلا رصح ليق.. خال

 لاق . اهنم صّوصخلا ب ازما ىلع ضبنلا ةكرحو لجولا ىلع ةرفصلاو لجلا ىلع ةرملا
 ٠حا ح١١ ةظفل نافىىطق ظفللل اهقق# نا دارا فارسشلا ديسلا لعلو ميكحلا دبع ىولوملا

 اضعب اهضعب ءاعد دنع تاناويخلا نع ةرداصلا تاوصالا اذكو عجولا نع ردصت ال

 زوجي هناف ظفالا ادعام فالخم اهتءيبط نع ردصت امنا لب اها ةضراعلا تالاللا نع ردصت ال

 صوصخلا جازملاو ةيناسفالا تافيكلا ةطساوب ةميبطلا نع ةثءنه ضزاوءلا كلت نوكت نا
 صوصخلا جازملاو تايفيكلا كل“ سفنلا راثآ نوكت نا زوجم و ةيعيبط ةلالدلا نوكتف

 ىبطلا ةيشاح ىف ىئاواحلا قداصلا لاق . ةيلقعزوكتف ةلالدلا كلتىف لخدم ةعيبطلل نوكيالف
 باجيو ةيعببطال اهيبوخا سايق ىلع ةيعبط عبطلا ةيلخدمب ةلالدلا ةيمست نا هاظلا لاب دقو
 دحم ةلالد ةيعضولا ةلالدلاو ٠ للصالا لاح ةيسنلا ىف ىعورف ةعببطلا ففخم عبطلا ناب

 نوكي ةلالد امنا لصاحلاو هيلا هنم اهلجال لقت عضولا ةقالع لولدملاو لادلا نيب لقعلا

 ةلالد اذكو «ةيعضو مازتلالاو ندضتلا ةلالد نوكتف اوركذ ام ىلع ايف لخدم عضولا



 ةلالدلا نا

 مزليالىتح ادبصق هجوتلاو تافالالا ىلع ملعلا لمح نم دبال ذئنيحو ةقالعلاب معلا دنع رخآ
 دري الو [1] ٠ لادلاب للعلا دنع امولعم لولدملا ناك اذا ايف موهفملا مهفو لصالا ليصحن

 ىلكلا موزللا ققحت الف لادلا ىلا تافتلالا دنع هيلا اتفتلم نوكي دق تالولدملا ضعب نا

 نيئيش ىلا تافتلالا عانتمال كلذ ملسن ال انال ٠ تفتلملا تافتلا مزلالاو اضيا تافتلالا ىف
 ىلا عجراف اهباع فوقولا تش ناف بانطالا ةفاخم اهاثكر" ثاحنا انههو ٠ دحاو نامز ىف

 ناكنا لادلا نال ةيظفللا ريغو ةيظفللا ىلا الوا مسقنت ةلالدلا 6 ميسقتلا ١ قطنملا بتك
 ريغو ةظفللا نم ةدحاو لكو.ةيظفل ريغ ةلالدلاف ظفللا ريغ ناك ناو ةظفل ةلالدلاف اظفل

 ىلع ةيلقعلاو ةءضولا ىف ةيظفللا ريغ رصحو ٠ ةيعضوو ةيعيبطو ةياةع ىلا مسقنت ةيظفللا
 ةوق ةلالدك ةيظفللا ريغلا ةيعبطلا ةلثماو فنك ىنبنب ام ىلع. سيل دنسلا ديسلا نه عقو ام
 .رووشملا وه اذه ىلع ىلع رانك اهلاثماو هفعض ىلع اهفعضو جازملا ةوق ىلع ضلا ةكرح

 ةيظفللا ىلا اهنم لك مسقي مث ةيعضولاو ةيلقعلاو ةيعيبطلا ىلا الوا ةلالدلا ميسقت نكي و

 دحي ةلالد ىه ةيلقعلا ةلالدلاف ٠ ىبطلا ةيشاح ىف ىئثاواخلا قداصلا رك ذ اذكه ةظفالا ريغو
 ةيتاذلا ةقالعلاب بولطملاو . هيلا هنم اهلجال لقت, ةيتاذ ةقالع لولدملاو لادلا نيب لقعلا
 لولعملا مازلتسا ناك ءاوس اقلطم اهيف لولدملا قة سالا سفن ىف لادلا.قةحم مازلتسا

 نيلولءملا دحا مازاتسا وا ةرارحال رانلا مازلت ساك سكعلا وا رانا ناخدلا مازاتساك ةلعلل
 ةلالدلا ىلع اضيا ةياقعلا قلطتو ء رانال نالولعم امماكن اف ةرارخلا ناخدلا مازلتساك رخ لل
 لادلا نيب لقعلا دخي ةلالد ةيعيبطلا ةلالدلاو ٠ ”'يس أمك اضيا ةينمضتلا ىلعو ةيمازتلالا

 ةعيبط ثادحا ةيعيرطلا ةقالعلا نم دارملاو.ه هيلا هنم اهل>ال لقّش ةيعبط ةقالع لؤلدملاو

 دنع لادلا ضورع اهربع ةعيبط وا ىنعملا ةعيبط وا ظفاللا ةعببط تناك ءاودس عئابطلا نم

 اهضعب ءاغد دنع ماما !تاوصاو لاءسلا ىلع« حا حاد ةاالدك لولدملا ضورع

 لاودلا كلت ثادحاب ثعءذت ةعيطلا ناف هياع ضنقلا دنع روفصعلا ةثاغتسا توصو اضغب
 ةيشاحلا ىف اذكه عبطلا وه انهه لولدملاو لادلا نيب ةطبارلاف ىناعملا كلت ضورع دنع

 بس نوكي ام ىه ةيظفالا ةيعببطلا ةلالدلا علاطملا حرش ىفو ٠ حتتفلا ىبال اهتيشاحو ةياالجلا
 كلدب هظفات ىذتش هناف ظفاللا عبط هب دارا هتيشاح ىف فيرشلا ديسلا لاق عبطلا ىضتقم

 « هب ظفلتلا ىضتَي هنال ظفالا ىنع» عبط هب داري نا لمتحي و « هل ىنعملا ضورع دنع ظفالا

 لجال ال ظفالا عامس دنع ىنعملا كلذ مهف ىلا ىداّس هعيط ناف عماسلا عبط هب .دارب ناو

 ةيجحسلا ةغللا ىف رسسكآاب عابطلاو ةعيبطلاو عبطلا ميكحلا دبع ىولوملا لاق .. عضولا معلا

 ةلالدلا ءافشلا ىف ام ةاذاحن ىلع لاقي نا باوصلاف ملاطملا حرمش ىئاوح ىن ديسلا لاق اذاو [1]
 اذا هنا ىرب الا ليكلل لماش هتاف عضولاب ملعال هانعم ىلا نسفنلا تفنلا قلظا قم ثيحم ظفالا نوك ىف

 2( هححصمل )  ىنعملا تافتلا ىلا ظفللا نم لقتنت ةيم لك ىف سفلا ناف ةبقاعتم ارا ظفللا قلطا



 هنو ةلالدلا

 ةرظانملاو ةسرعلاو لوصالاو نازيملا لها هيلع حلطصا ام ىلع ىه حتفلاب ( ةلالدلا )

 ىلالا ةيشاح ىف ىلا ركذ اذكه رخآ ”ىشب معلا هب ملعلا نم مزلي ةلاحم 'ىثلا نوكي نا
 بولطملاو . الؤادم ىمسي رخآلا 'ىثلاو الاد يمسي لوالا 'ىثلاو لوسرلا ربخ ثحب ىف
 لولدملاو لادلا نه لك نوك ىلوالا ٠ رودص عبرا روصتتف ٠ هريغو ظفللا ميام نيئيشلاب
 لولدملاو اظفل لادلا نوك ةيناثلاو ٠ ىأر ىلع 'لاعفالا ظافاال ةعوضوملا لاعفالا ءامساكاظفل

 ىلع ةلادلا طوطلاك ةيلاثلا سكع ةثلاثلاو ٠« ىناسنالا صخشلا ىلع لادلا ديزك ظفل ريغ
 نيملعلاب دوصقملاو « دادعالا ىلع ةلادلا دوقعلاك ظفل ريغ امهنم لك نوك ةعبارلاو . ظافلالا
 ىلوالا ٠ ىرخا رود عبرا روصنتف هريغو ىنيقنلا قيدصتلاو روصتا لماشلا قلطملا كاردالا

 ءلوادملاب قيدصتلا ه, قيدصتلا نم مزلي نا ةيناثلا . لولدملا روصت لادلا روصت نم مزلي. نا
 رخآ آلا ”ىلاببولطالاو « ةثلاثلا سكع ةعبارلا . لولدملا قيدصالا هروصت نم مزابنا ةثلاثلا

 امهنم الكناف ناخدلاو رانلا ىف م راتءالابوا ةشاسلا ةلثمالا ىف م تاذلاب لوالا ”ىشثلا رباغيام
 افيرعت فارعتلا اذه ريصي ةلما ىف موزللا هه ديزا نا موزالاو ه هل لولدمو رخ آلا ىلع لاد

 ىلكلا موزللا نوربتعيالو ةلمجا ىف موزللاب نوفتكي مهناف لوصالاو ةيبرعلا لها بهذم ىلع
 علا هب لعلا نم لصحمب ىا مزلي ةلاحب 'ىنثلا نوك ةلالدلا نا ىلا مهدنع فيرعتلا لصحم عجريف
 رخآ ”ىث هنم ملي ثيحب 'ىثلا نوك دنع ةلالدلا نا لبق امو ٠ تقو ىف واو رخآ ”ىشب
 ”ىش ٍلعنم ردابتملا هنال ةلمجاىف رخآ ”ىنب معلا هب معلا نم لصحي ثيحب هنوك هنم دوصقملاف
 سفن نم لوأدملاب معلا لصحم ال ذا الصا ةلالد ىلع قدصي ال هنا هجوتب الف ء افرع'ىش نه

 .ىتاثلا 'ىثلاب علا كاكشا عانت.ا ىنعمع ىلكلا موزللا هب ديرا ناو ه هب يللا نم لب لادلا
 عاضوالا عيمج ىلعو لوالا ىثلاب معلا ققحن تاقوا عيمج ىف لوالا ”ىنثلاب معلا نو

 ةلالدلا وه مهدنع ربتعملا ذا نازيملا لها بهذم ىلع افيرعت ريضي هعم عاتجالا ةنكمملا
 مهريغو لوصالاو نازيملا لها ةلمعابو ء روك ذملا ىنمملاب موزللا هيف ريتعملاو ةمئادلا ةيلكلا
 هلوق لبق ناف ٠ للا لضافلا دوصقم اذهو هانعم ىف اوفلتخا ناو ريسفتلا اذه ىف نوقفتم

 نم اهيف مزليب ةلمح تناك اذا ةفصلا نا عم ةلاخلا ىلا دوعي دئاعهيفسيلو ةلاحهلوقا ةفص مزلب

 نوك لب اريمض نوكي نا بحب ال دئاعلا انلق . فلكت :ريدقتلاب لوقلاو فودصوملا ىلا دْئاع
 ىلع درواو . كلذ لدصح هبو طبرلا وه دوصقملا ذا ادئاع ىتكي:فوصومال ةرسفم ةلمعا
 : قتغ وده لبا نذل ثىذ معلا هب ىلعلا مزلتسسي لاد دسجوب داكي ال هنا نييقطنملا فيرعت

 ءاضتقاو عضولا ىنعاةلالدلا هجوب ىأ ةقالعلاب معلا دعب موزللا بولطملا ناب بيجاو . هسفنف
 كرت هنا الا ىزاجلا ىنعملا ىلع ظفللا ةلالد ىف م ةئيرقلا هجوب وا ةيلواعملاو ةيلعلاو عبطلا

 بحاص لاق مهدنع اريتعم ديقلا اذه نوكلو « مهنب ايف ىمالا ةرهشل ديقلا اذه ركذ
 ”ىشب معلا هب معلا ند مزلب ثيحب ءىثلا نوك ةلالدلا لاش نا مهدنع حيحصلا لوطالا



 لخادتاا 1

 لخدمجرخمو . ى.ا»٠ فورح نيا طئيسو لخدم جرخمو قه ى . ح. دبأ فورحنبا منك

 موهفم نانج لئاسر ضعب زاو ه هتفك طيسبلا عاونا ود نيا دشاب ها فرح ريغص

 ه دشاب ا و لاي ند ريغص لخدم نسي دب لصاح

 ضعب ىلع اهدحا قدصب ثيحن نيئيشلا نوك لوالا . ناعم ىلع قاطي ( لخادتلا )
 ىف قدس دقو هجو نموا اقلطم صوصخو مومح امهنب ناكءاوس رخ آلا هيلع قدصيام

 لصف ىف ةيهاملا ظفا ىف اضيا "ىو ةمحعملا ءاخلا باب نم ءافلا لصف ىف فلاختلا ظفل

 نرشعو ةرشك رخ ألا امدحا دعن كنحن نيددعلا نوك ىناثلاو ه ميلا باب نم فلالا

 ناددعلا ناذهو لخادت امهنييف نيتيم هنم تبقلا ذا هينقت ىا نب ريشعلا دعت ةريشعلا ناف

 رخ آلا ىف نيئيشلا دحا ذفني نا ثلاثلاو ٠ نييساحلا تاحلطصم نم ىنءملا اذهو نالخادتم
 ىداملا نم معا 'ىثلاو اضيا ةل>ادملا ىمسيو ادحاو امىهوح ريصل ثيحن هرسأب هيقالنو

 ال لخادتلا هيف دجوبام لقا ناب نيئيشلا ركذو « تادرجلا لخادن لخدنف درجملاو

 ريصي ثيحن هرساب هبقاليو رخ الاف نيئيشلا دحا دف نا وه ليقو ٠ زثكألا نع زارتحالل
 "ىلا ظفل ناكم ءزلا ظفل ركذ مهضعبو ٠ تادرجلا لخادت جرخ ذئنيجو ادحاو امهمحح
 ٠ هةروصلاىف ىلويهلا لولح نيشرعتلا ىلعدربو ه 'ىثلا وه ءزحلاب دوصقملا ذا كلذىف ريضالو

 هفسع اذلو ىلويهلل عضوالو عضوا داحتا مزاتسي امهمخو نيئيشلا ىهوج احلا ناب بيجاو

 نم جرخو « مجحلاو عضولا ىف نادحت ثيحم ضعب ىف اهضعب يهاوجلا لوذدب ضعبلا

 هذه عيمح نم جر تلق نا ٠ تادرجملل محمال ذا تادرجلا لخادن اضيا فيرعتلا اذه

 ليحتسلا لخادتل تاشرعت هذه ذا كلذ ىف ريضال تلق هضاىعالا لخادت تافشرعتلا
 نوكي.نا وه ليقو ٠ ليحتسم ريغ هناف ضارعالا لخادت نالخت هاودلا لخادن وهو
 رخ آلا ىلا ةراشالا نيع اهدحا ىلا ةراشالا نوكت ثري رخآلا ىف الخاد نيئزملا دحا
 ةراشالا ةراشالاب دوصقملاو ٠ رود الف ىوغللا ئءلابلوخدلاو ىحالطصالاىنمملاب للخادتلاو

 م ًازج ضرعلا نوك مدعل ضارعالا لخادت جرخو تادرجلا لخادن لخدف ةيلقعلا

 لخادن لخدو تادرجملا لخادنت جرط ةيسحلا ةراشالابو نائيشلا نيئزجلاب ديرا اذا

 ٠ ىبيطلا مسجلا ىف ىميلعتلا مسملا وحن لواجو .ىلويهلا ىف ةروصلا لولحو ضارعالا
 ءادحاو اهرادقمو اهزي- نوكي ثيحب رخآلا ةيلك هتيلكب نيئشلا دحا ةاقالم وه لبقو
 هعفدب و ٠ الصا ةمسقلا لبقت ال ذا امف ةيلك ال ذا ةدرفلا ىهاولا لخادت لمتشإال هنا هيفو

 اذه رصخاو مسا ناكل رخآآلا نيع هنيعب هلو لدب واو رخ آلا مام همامت دارا هنا
 ىذلا ءزاإ لاطبا لصف ىف ةمكحلا ةياده حرش ةيشاح ىف ىماعلا هركذام ةصالخ هلك

 ٠ ىزأ ال



 عنب لخدملا ١ لخدلا .اوقلافلا « ق2 كا , كرا

 ١  ] 00مامألا مم تاهكرلا محن لص نم ءاهققلا دعو ءاننم تف ع نق ءارلا سلب .
 رردلا نادك . ]1[

 ماللا لصف ريح 6
 ) ىف نوكي نا اماف ضرعي مرو لك ءابطالا لاق ريخصتلا ةفيص ىلع ةدحوملاب ( ةلمدلا

 تاليبدلا نم ناكامو « مرولا مساب صخالاو ةلبيد ىمسيف ةداملا هيف بصنب عضوم هلخاد

 ٠ جارلا مساب صخ اراح ٠ ليقو ةدملا 0 لكشلا رب دتسم ريك مرو ةلسدلا ىلم الا لاق

 هاو رحب ىف 0 وذ ريك لمد «

 وسلا بأي نه 00 لصف ف نكشلا ظفل ف 0 لمرلا لها كنع ( لخادلا (

 « ةمحعملا

 نيب طسوتملا كرحتملا فرحلا وه ىفاوقلا لها دنغ ميركلاك ةمحعملا ءاخلا ) لخدلا (

 مزل ناف هليع ريغب مزال ليخدلا ىنرعلا ضورعلا لئاسر ضعل ىفو ٠ سسأتلاو ىورلا
 ليمكد بختتنم "لاسر ردو « ىهثا قفتملا ذئني+ ىمسيو مزاب الام موزل نآك هئيع وه

 ميناسكو.تسإ يحتم يلب تسب بحاو قاوق زد ليخد رار ل0 0
 ازنبخد دنإو ىع بحاو لبخد راركت تماعرو ىلنلاج حلو ودا 000 ا
 ٠ فنين مال لبا

 عون هسر رفج لها دزت ناو عملا لخادااو لوخدلا نم فرط : منا ( لخبملا)

 عومج زا تسا ترابع نيك لخدم .اطبسو :لخامو سيفص. لخدمو زيك ا لخداف تنبأ

 سي دشاب 118 ريك لج باسحم نسح دادعا الثم . ريك لج باسحب ىمسا دادعا
 داتا ١ز تارسشغ الثم ذنرك طحنم ةبترمكت ار اريك لخادم نوعو تسا نيك لخط ١١
 روك ذم لاثمارد: الثم .ذوش لضاس ظنساو لخادم نياق نيرو تارضعار تارا
 ىلنتك هدايز ثسأ داحآ  هكتشه ىؤرب نوجو ذيآ لصاح هدزان هنترمكي طاطا دعب

 زا نونو نثكسم للاضخلا لوئقا ةاحآ اه رز تشا طيسو لخاتم هدزول راد"
 لخدم رو ؟ نق لاثم رد سب دشاب ريغص لخدم دنام ّقاب هحنأ داب حرط هون ريك لخدم

 طيسو ةدعار طسو لخدم هان ديوك ين ريك ددعار ربك لخدمو ه« دشاب كن ريغص
 تسا ترائع هك تس ىحر2# ار لخادم هس نزا كيمهو « ريغص ددعار ريغص لخدمو

 لصاح روكذم لاشثم زد ريك لخدمو جرخ نوج سب لخدم نازا هلصحم فورح زا
 نيب قرفلا نا ىف الو رردلا ةخن ىف عيملا ظفل دج لانا الا ءادتقالا ثءحارم ةلمكت ىف [1]

 (هححصملل) رصين نأ حضاو همدعو هدوجو



 كاردألا . كرادتملا , كرادتلا ٠ ةكردتسملا نم
 تتضوئتحجبن

 « كالفارب ديسر وارس هل ٠ تسن از رس هتسكشار تملع ٠ رعش ه هلأثم دئادرك زاب حدمب هك
 01 هذوك كرادّس ىعسمار نبيا عئانصلا عمج بحاصو

 ىلاعت هللا مالك اولاقو مهنم ةينارفعزلا ىلع اوكردتسا ةيراحنلا نم ةقرف ) ةكردتسملا (

 لاوقا اولاقو ]١[ قولخم ريغ ىلاعت هللا مالكناب ةدراولا ةنلا انقفاو انكلو اقلطم قواخم

 ٠]9[ فقاوملا حرش ىف اذك اضيا بذك هناف هللا الا هلا ال مهلوق ىتح بذك اهلك :يفلاخم

 ه بسررق نع تفىع مك كادتسالا وه ءاغلملا فدع ) كرادتلا (

 مجعلاو برعلا نيب ةكرتسشملا روحبلا نء رحب مسا ضورعلا لها دنع ( كرادتملا )
 فرسلا ناونع ىف اذك براقتملا نم دوك ام هنا ىلع ضعبلاو ٠ تارم ىلا نلعاف هنزو

 'ىجي 5 ةيفاقلا نم مسق ىلع قلطي ةيفاقلا ٍلع ىفو ٠ هريغو
 ةلداخلا ةروصلا ىنعمي علل فدا سمع ءامكحلا دنعو لودولاو ءاقللا ةغللا ىف ) كاردالا (

 ارضاح ايلكوا ايئزج ايدام وا ادرحم ”ىثلا كلذ نوكي نا نه معا لقعلا دنع ؛ىثلا نم
 ىهو ةعبرا اماسقا لوانت, ىنعملا اذه كاردالاو ٠ هتلا ىفوا كردملا تاذ ىف الصاح اًاغوا

 دّئيحو ساسحالاب كاردالا صخب نم مم ءهو . لقعتلاو مهوماو ليختلاو ساسحالا

 علاوطلا حرشو سهاو+ارحب ىف اذكه هنم امسقو روكذملا ىنعملا معلا نم صخا نو

 هويمو غواس كذوك ندنسو ردو نتفايرد كاردالا تاغالا ان ل ديرحتلا حرشو

 دوجولا كاردا وهو طيس. كاردا :. تسا عونود رب كاردا هيفوص حالطصا اذ يدع

 ردو هناحبس قحلا دوحولا وه كردملا نا نعو كاردالا اذه نع لوهذلا عم هناحعس قحلا

 . ىنك كاردا هك اجره هكارج تاسس اذ طيس كاردا بسجن هناحيس قح دو>و روهظ

 روهط تبياغزاو ىثاب لفاغ كاردا نبيا كاردا زا هحرك ا دوش كردم قح ىتسه لوا

 روعشلا عم هن احبس قحلا دوجولا كاردا نع ةرابع وهو لكى ع كارداو « دنام ين

 اطخو ركف لحم بكرم كارذا نباو هناحبس قحلا 0 كردملا نابو كاردالا اذه

 تواقفتب تفرع. تاتا نانم لشافتو تسا نباب عجار رفكو ناما مكحو تبا" ناوتمَو

 ه تسا نبا بتاع

 ريغ مهلوق انل ىا هتياكح ةروصلا هذه امب هانلواو هيفن ىف هيلع دقمنملا عاجالا انقفاوو [1]
 ىلع قوالخت وه لب' تاوسصالاو فورحلا هذه نم مظنلاو بيئرتلا اذه ىلع قولخم ريغ هنا ىلع قواخت

 ( هححصمأ ) اين ةءاكح هذهو فورحلا هذه ريغ

 ةنسلا لهال نرهتاول راجنلا نيسحلا نب د# بامصا ةيمالسالا قرفلا رابك نم ةيراحنلا [؟]
 ةيدوجولا تافصلا ىناىف ةالدفو + هليق :ناللام دملا ناو لعفلا عم ةعاطتسالا ناو لاعفالا قلخ ىف

 لكو هريغ ىلاهت هللا مالك اولاف ةيراحنلا قرف نم ةسارفعزلاو هر ةيؤرلا ىننو مالكلا ثودحو

 ( هححضمأل ) فقاوملا حرشىف اذك رفاك وهف قولخم ريغ ىلاعت هللا مالك لاق نمو قولخم هريغ وه ام



 كوك كاردتسالا
 دس حس عمم

 اينغم امهنم لوالا نركلا نش 0 ىلع قلطإ ءاملعلا فرع ىف ) كاردتسالا (

 نيواستم نائيشلا ناك اذا م5 لوالا نع اينغم اضيا رخ' آلا ركذ ناك ءاوس رخ آلا نع
 ناويللا قطانلا ناسنالا فيرعت ىف لوقت ام ماعلا مث صاسألا الوا ركذ اذا 5 نكي ملدا

 ىف لوقت مك ىناثلا نع امنغه سيا لوالا ذا كاردتساب سيل هناف ماعلا دعب صاخلا ركذ فالح
 كاردتسالا قسال ذئنيح ذا ةدئاف نمضتينا الا حيبقوهو ٠ قطانلا ناودحلا نانسنالا ثفيرعت
 فيرعت ىف فقاوملا حرش ةيسشاح ىف مكحلادسبع ىولوملا هركذ امم دافتسي اذكه ةقيقحلاب
 مالك نم شان مهوت عفد ىلع ةاحللا دنع اضيا قلطيو ه ةماعلا رومالا ةمدقم ىف لاا

 نه مهن امل كءاج اضيا ارمع نا مهوت هنأكف النم ديز ىنءاج تلق اذاف نكل هتاداو ٠ قباس
 نيمالك نيب نكل طسوتب اذهلو ”ىجي مل ارمت نكل كلوب مهولا كلذ تعفرف فلالا
 رضاح ديز كلوق ىفاك ابونعموا روكذملا" لاثملا ىف م ايظفل ارياغت انايثاو ابشن نئيرباغتم

 حرش ءوضلا ىفو ٠ لعفلاب ةهيشملا فورا ثحب ىف ةيئايضلا دئاوغاا ىف اذكه بئاغ ارمع نكل
 دعب ”ىدلا نع ضارعالا وه بارضالا نا بارضالاو كاردتسالا نيب قرفلا حايصملا

 كنا كل رهظ مث ديز برضب رابخالل ادصاق تنك اديز تبرض تلق اذاف هيلع لابقالا

 ىفو قباسلا مكحلا لطم بارضالا ىنف ارمت لب لوقتو ورم ىلا هنع ب رضتف هيف تطاغ
 هنع توكسملا مكح ىف هيلع فوطعملا لعجت بارضالا ىف نا ىنعي ىهننا هلطبتال كاردتسالا
 هب رابخالا تدصق ىذلا قباسلا مكحلا تلطبا دقف تابثاب الو ننال ؛ىشب هيلع مكحت الف
  قباسلا مكحلا ضقت تايثا قباسلامكحلا نالطمب دوصقملا سدلو ٠ لب ةماكب بارضالا لبق
 ابجوم لوالا مكحلا لعج بارضالا ىنعه نا نم لوطالا ىنام هديؤيو ٠ هيلع فوطعملا يف

 قعم.نا نم لوطملا ىف امو هيلع فوطنملا ىلاةسيتلاب هنع توك اب را سس
 هسبالبال ناو مكحلا هسبالي نا لمتحي هنع توكسملا مكح ىف عوبتملا لحم نا باربضالا

 اذهب كاردتسالا نا ىلعا ٠ ىهننا هثيحب مدعو ديز '”ىبح لمتحب ورمج لب ديز ىنءاج ودنف
 لاق عيدبلا لع ىف ادودعم ةيعيدنلا تانلسلا نم. نيصن نسال نم ارض :نمضت نا لا

 ىلع ادئاز نساحلا نم ابرض نمضتي نا عيدبلا نم كاردتسالا نوك طرش نانالا بحاص
 هناف انماسا اولوق نكلو اونمؤت مل لق انمآ بارعالا تلاق وحن ىوذالا ىنعملا هيلع لدبام
 داقتعا ريغ نم نيتداهشلاب رارقالا اونظ مهئال مهل ارفنم ناكل اونمؤت مل هلوق ىلع رصنقا ول
 دارفنا ناو ناسللاو بلقلا ةقفاوم ناميإلا نا ملعيل كاردتسالا ركذ ةغاللا تجواف انامبا
 نامبالا لخدي املو هلوُش احاضيا كلذ دازو اناعا ىمسي الو امالسا ىمسي كلذب ناسللا
 نساحلا نم دع لاكشالا نم مالكلا هاظ هيلعام حاضيا كاردتسالا نمضت املف مكبولق ىف
 كاردتسا لاق عئانصلا عماج بحاص هرث ذ اضيا رخا ىنعم ىلع كاردتسالا قلطي و + ىبمنا

 دروا ىطافلا هدعلو درك دهاوخ حدف نع دبا هتشادنب دك ناقأ حدم ىلظفلب 1



 كردلا . قئادلا : قيقدتلا . ةقدلا نونو

 1 فاقلا لصف 1

 ءاغلب حالطصا ردو تسا ندش كيراب ىنعمع تغارد فاق ديدشتو 30 ةقدلا (

 ناو ددرك موهفم ضومغب هجنانج دزيكنا كيراب ىناع» هكدنيوك ىروطب مالك هكتسنآ
 قيقدلاو . دنمان قيقد ار مالكن ياو عئانصلا عماج ىف اذك دشاب نأ لاثءاو ليو ماها
 ريثع سدس ىه نيمجنملا دنع ةقيقدلاو ٠ ىهاوجلا رحب ىف م ثلاثلا ىعملا مسا ءابطالا دنع

 ىناوثا| ىا بتارملا نم اهدعب امف لالا اذكهو ةعاسلا رسششع سدس ىلع اضيا قلطتو ةجردلا

 ول ةلالدو + الا لو سول دقو ةحرمملا نم د ادق اينأ اومن اهريغو ثااوثلاو

 ربودت زك هكرودن .رطق فصن فالاتخا تاياغ زا دنا ترابع دنسونيم تاحنز رد هك

 ىبا#لا ليدعتلا ناسف هحيضون ”ىجحنبو برقاو دعباو دعب نابم ىنعي دشاب هفلتخم داعنا رد

 ءاللا باب نم ميلا لصف ىف قبس دق قدلا ىمحو ه ةلمهملا نيعلا باب نم ماللا لصف ىف

 «٠ اقوقدم ىمس قدلا ىمح هل نمهو « ةلءهملا

 ركذ اذك ليلدلاب ةلئسملا تايئا قيقحتلا نا ك ليلدلاب للدلا تايئاوه ( قيقدتلا )
 رد ققدمو ٠ ققحملا نم ةبترم ىلعا ققدملاف نازيملا عيدي ةيشاح ىف ىئاواحلا قداصلا

 ىسك ىنعم نباو دشاب هتك ىهاظ ورب ىنذي مءايشا تةيقح هكتسا ىلماك هيفوص حالطصا
 نيعبو دشاب هديسر: ىببلا فدشك ةيسارميو دوي هتشذك ناهربو تحخ زا: هكّتسا رسسمار
 قلطم دحاو دوجو زا ريغبو تسا قح ءايشا همه تقيقح هل هدوع هدهاشم نامعلا

 فئاطل ىف اذك هن شيب تفاضا دري ركيد ىايشاب دوجومو تسنن ركيد ىدوجوم
 «٠ تاغللا

 ا للا وللا لصف ى لاقل[ طفل ىف قسم دقو كنان برعم نونلب ( قئادلا )
 «٠ ةئاثملا

 4 فاكلا لصف زو '

 هريغو ديهشلا ردص لاق حصفا وهو اهحتفو ةلمهملا ءارلا نوكسو متتفلاب ( كردلا )
 نعغلاب عوجرلا وهو حر دمهتو فسوب ىبا دنع دحاو ةدهعلاو صالخلاو كردلا ريسفت'

 صيلخت وهف صالخلا ريسفت اماو كردلا ريسفت اذه حر ةفينح ىلا دنعو قاقحتسالا دنع

 ]١[ كلا ىلع ناعم ىلع قلطتف ةدهعلا اماو . لاح لك ىف ىرتشملا ىلا هميلستو عيبملا

 ىواتف ىف اذك طزشلا رايخ ىلعو كردلا ىلعو دقعلا قوقح ىلعو دقعلا ىلعو ميدقلا
 : ٠ عيبلا باتكيف هاش ميهاربا

 (هححصمل) سابتلالا دنع اهلا عجري هنال ةدهع نيعبابتملا ةقيثو ىمست حابصملا ف [1]



 ة*4ب عامدلا ٠ عقادلا

 نال سيلدتلا ماسقا فرشا اذهو تاقن هلك دانسالا ىوتسيف ىناثلا ةقثاا نع ةقثلا هخيبش نع
 دقف ةيوستلا دعب كلذك دنسلا ىلع فقاولا هدجمو سيلدتلاب افورعم نوكبال دق لوالا ةقثلا

 خويشلا سيلدت ثلاثلاو , ديدش رورغ اذه ىفو ةحضلاب هل مكحبف رخآ ةقث نع هب ىور

 ربتشي م اع هفصن وا هسس وا فورعملا همس ريغإ هنم عمس ىذلا ةخيش سلدملا ىمسي ناب

 ( ةدئاف ) ةاوزلا نع ثحببل هرانتخاو بااظلا ظقيت دصقل زئاخ وهو فرعإ الكب
 ةانا ٌةواقل. ف ىع نمع ىور نع صتخم سلذتا نا وه حلا لسرملاو سادملا نب قرفلا
 سلدتلا فيرعت ىف لخدا نمو + تا لشرملا ءهف هبقل هنا فرعي ملو ةرصاع نا اماف

 لديو امهنيب هقرفتلا باوصلاو هش رع ىف ىنلا لسرملا لوخد همزل ]١[ ىتا ريغب ولو ةرصاعملا

 نع مزاح ىلا نب سيقو نامع :واك نيم رضخملا ةياور نا ىلع نيثد_غلا قابطا كلذ ىلع

 ةرصا ملا ناكولو سيلدتلا ليبق نمال لاسرالا ليبق نم سو هلآ و هيلع هللا نا
 نكلو يمسو هيلع هللاىلص ىبلا اورصاع مهنال نيسلدم ءالؤه ناكل سيلدنلا ىف ضل

 هيلع هللا ىبسص ءاصغخف نو ةعامجالا نامرضخلا ىنعم سدلو ه ال ما هوقل له فرعإمل 1

 .ىفاشلا مامالا سيلدتلا “ىف ىتللا طارتسشاب لاق نمو + ال ما هوقل له فرعي ملو ملسو
 ةبخنلا حرش نم دافتسي اذكه دمتعملا وهو هدضعي ةيافكلا ىف بيطخلا مالكو ىزارلا ركبوناو
 . ىراسلا داشرالاو هحرشو

 . .ه#: نيعلا لصف لي
 ْ مو ىوف عفدب نطابلا ىلا صهاظلا نم ةدامال ليز ءاود وه ءابطالا دنع ( مفادلا (

 ىفاذك لوضفلا عفدت ىتلا ةوقلا ىه ةعفادلاو ٠ ضباقلاك ىهوملا ظلغو ةدوربلاب كلذ
 لصف ىف 'ىحب 8 دنا لاضلا عاونا زا ناضت و توق .عفدو تعببط عفدو . صاروا رح

 . واولا باب نم ماللا

 --[ نيفلا لصف
 .« ناعم ىلع غامدلا ظفل اوقلطي نا ءاسطالا ةداع نا ىث رقلا لاف ريكا ) عامدلا (

 خملا نه فحقلا هج اينانو هل سحال اذهو بححلا لخاد ىدلا خملا سفن اهدحا

 ىف اذك ةغمدالا عمجاو سأرلا عومم انمئااتو . بصعلا نم هيف امم سح هل اذه هريغو

 مغلإب ايللو دملاو سيكلاب ءافل هردصم ىف ىجي و هيفل ردصم رصقلاو مفلاب قتل هلوق ]١[
 اذك دملاو رسكلاب ةدحاو ةءاقلو حتفلاب ةدحاو ةيقلو امهبف مضلاب ةدحاو ةنايقلو انايقلو ديدشتلاو *

 ( سم ) .- نراتشال

 4*2 « فاشك» ( لوا)
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 5 . ماس 3-2 ها

 سيلدنلا .سخادلا ٠ زردلا ةأم

 دوعل ددركم عجار ىورب بس تدسوا ىقبةح لعاف نوح هك اريز فد ركيم .نيلا بان

 . ىهتنا اولاق اذك هنم هللاب
 - ةمحعملا ءازلا لصف زي

 زردو ه بخيتنملا ىف م ديزود م6 هك ههاح ىاهرانك ةلءهملا ءارلا نوكسو حتفلاب ) نردلا (

 رس رب هك جبان هوا دشن ىورب جان هك ىيذومرد رس شد رد تسزرد ابطا هر لمط ١

 ناينانوب مال دنلام رس سي رد تسيزرد ناشدزت ىىال زردو ٠ دئابزرد نبا عضوم قالدنه
 دوريم رس نايمرس ليطارد تسيز رد ىمهس زردو ٠ هتشك ىال زردب ىحدم تهج ناو
 شوك ىالاب رد تسيز رد ىري_ثقز ردو . دنبوك زين ىدوفس اريوو ىالزرد ةيوازب ان
 لاقبو ع رشت ا بتك نم بلطإ اهليصفتو ىهاو+ارحب ىف اذك ىمهسز رد ربارب رد درذك

 , ةحئوناقلا حرش ىف م اضيا نرئشلا اهل

 7 ةلمهملا نيسلا لصف 0-

 عم رافظالا نم برقلاب ضرعي راح مرو ءابطالا دنع وه ةءجعملا ءاخلاب (”نيادلا )
 َْق اذك ىلا ثدحا اممرو ريفاطالا طقاستو ددقمو ىوق نابرضو ديدش عجو

 # هاوار

 وه ةيع.سلا دنعو مالظ دادتشاو طالتخاو نديشوب الاك سبع ةغالا ىف ماللاب ) سيلدتلا (

 , ةلمهملا نيسلا بابنه .نيعلا لصف ىف ةيعيسلا ظفل ىف 'ىحنو ايندلاونيدلا رب اك١ ةقفاوم ىوعد

 ايفخ دانسالا نه طقسلا نوكي ثدحب ثيدحلا دانسا نم ىوارلا طاقسا وه نيثدحملا دنعو

 دانسالا للعو ثيدحلا قيرط ىلع نوءلطملا قاذلا ةيمئالا الا هكردب الف حضاو ريغ ىنا
 ٠ ماللا ريسكب اسلدم ىمسي لعفلا اذه لعافو ماللا حتف اسلدم ىمسي ثيدحلا كلذو

 ىلا قتربو هنم ثيدحلا كلذ عماس ىذلا هخيش مسا طقس نا لوالا ه ماسقا هثلث سلدملاو

 انربخا لوّش الف هل مهوم ظفلب لب لاصتالا ىضتشال ظفاب كلذ دنسيف هقوف نموا هخيش

 نمت هعمس هنا كلذب اهوم لاق انالف نا وا نالف لاقوا نالف نع لوّش لب هانعم قاموا

 هنم عمسي ملو هيقل وا هنع ىور ىذلا رصاع دق سلدملا ناكاذا اسلدت نوكي امتاو هنع هاور

 لاق ةيع نا نع لاق مرشح ن. لغ نع ىورام كلذ لا. ءريغ نم نكل هعمسوا

 . ىرهزلا نم تعمسا هل ليقف ىرهزلالاق لاق مث تكسف ىوهزلا كئدحا هل ليقف ئوهزلا
 نع رمعم نع قازرلاديع ىثتدح ىرهزلا نه هعمس نم الو ىرهزلا نم هعمسأ مل لاقف

 ىناثلاو ٠ تعمسك لاصتاب هيؤحرصام الا كلذب فرعنم لبشالف ًادج هوركم اذهو ىرهزلا
 هقن خيش نع ايدح يوري نا هتروصو دانسالا نه فيعضلا طقس ناب ةيوسنلا سل دب

 ثبدحلا لعجمو دنسلا نم فيعضلا سلدملا طقسف هش نع فيعض نع هيورب ةقدلا كلذو



 ةالال ةينهدلا

 ةيادهلا ىف 0 هللا همحر ةفيتح ىلا دنع ءاو_س نكدتلو فارعتلا نا فسوب ىلا نع

 افرعم يهدلا اهدنعو ٠ فرعلا بسحب ديالا ىنميف فرعملا اماو ركنملا ىف اذه نا ح حملا
 « ناعالا ناك ل ىدنجربلاو زومرلا عماج نم دافت-إ اذكه [1] رهشا ةتم 1 ااتسلا

 م يهدلا ىلإ ثداوحلا ءاتساو هدلامدق لا وحد رامكتلا ان 1[
 هدلا الا انكلم امو ىيحنو تومت ايندلا انتويح الا ىه نا هلوش مهنع ىلاعت هللا ربخا
 امي ىهدلا ماو ديقت ال اهنال اسأر تادابعلا كرت ىلا اوهذو ء دصاق.ا حرمت ىف اذك

 علبت ضراو عقدت ماحرا الا مث اث هيف عفاوا وه ام ىلع ةرطفلا ثبح نم لوبح هيضتق
 ثيح نم هلل اودع مهف اضيا ةدحالملاب نومسيو هعمشت ءاوهو عشقت باحسو علقت ءامسو

 نايدالا ريم باب ىف لماكلا ناسنالا ىف اذك هللا وه ىهدلا نأ مالسلا هيلع لاق ةيوهلا

 ءاقيأأ ىلا تايلكىف و ٠ ةمجعملا نيشلا باب نه فاكلا لصف ىف اضيا كرشلا ظفل ىف 'ىجنو

 وهو ةويألا ةدمو هباضقنا ىلا هدوجو ءدسم نم ملاعلا ةدمل مما لسالا ىف وه ىهدلا

 ثداخ ثداح ةنراقم نع ةراع مهدنع هنال نيماكتملا دنع جراخلاىف هل دوجو ال ةقيقحلاف

 ءامكحلا نه هدح نم دنع نركي ال نا قيقحتاىف ىتذب اذلو ىدع ىرابتعا لصا ةنراقملاو

 الا ايدوجو ناكناو هناف كلفلا ةكرح هناب مهنم هفرع نم دنع اماو كلفلا ةكرح رادقمب
 همحر ةفينح وبا لاق دقف اركنم اماو فالخ الب ديالا افرعم ىهدلاو , ريثأتلل حلصي ال هنا
 , افيقوت الا تشن ال ثاغللاو ءامسالا ريداقم نال ريدقتلا مكح ىف وه فيك ىردا ال هللا

 بسي مدآ نبا ىنذوب ثيدح حرش رد ىواهد قحلا دبع خيش زا ةوكشم ةنعرت ردو

 تاسا فرضتمو ردمو لاف عم ند 5 تنضارزكردل طرا لآ هناا ١
 لعاف مان ىهد ابوك تسوا فرضصتو تيلعاف داقتعاب رعشم ار نهد ندرك يس نوج

 لعاف نا دياكمم داقتعا فرصتمو لعاف هل ار يهد ىنعي هد مم دوم رف نعي د

 ٠ نار“ ثيدح رخآ هحنانج ىهدلا باقه انا ىا تسا فوذحم فاضم اب مث« فرصتمو

 انا ىهدلا اناب دام .هتفك ىنامركو « راهنلاو ليللا بلقا صالا ىدس ىنعا دنكس تلالد

 انآ ىناظحو "تنشأ ىبلا ىاتسح اهنا زا نهد. دنا هتفك ىصعبو هلقم ىآ تا
 تدوج ماقم نيرد نازا رظن عطق ابو دوشيم موهذ» نا .تضض نئوناق نا. امأ .ءدش ركذا

 تهجم يهد سس رد ءاذبا دوجوو دئراد فريصتمو لعافىنء# يهد كن | ركم درادن ىنعم
 عجار صد بس كنا ته ايو اب فرصن تيسأ هب تسا رعدم نهد ىسو مذ 5 تمل

 افرعم ررشا ةّتس ىلع عقب نيحلاو همكح هل نوكيف هيواني و نيحلا ىنم لمعتسي وه الاقو ]١[
 لاق نيح لك اهلك ا ىنؤت ىلاعت هلوق ىف اك اطسو هنوكل نيحلا لما لدعا ةدملا هذه نا الا اركمو
 ( هححصمل ).. :تايلكلا ىف اذك: ربشا ةتس  دارملا سابع نبا



 ضدلا . ةراَدعسألا قال

 ليصف ىف طل ظفل ىف قيسادفو اردتم :عطتلا وا طخلا نؤك ىح ( ةرادتسالا)
 ٠ ةمحعملا ءاقءا باب نه ءاطلا

 ةهس فلاو دودمملا دمالا نيولعلا نابزلا وه اهحتفو ءاهلا نوكسو حتفلاب ) رهدلا (
 نع 9 ربعل [ ]١ هباضقنا ىلا هدودو ادم ند ملاعلا هذ مسا هنأ بعارلا لاقو سوماقلاىف 3

 صضدلا برغملا ىفو ٠ ةريثكلاو ةلزاقلا ةدملا ىلع عقب هناف نامزلا فالخم ةريثك ةدم لك

 .صهدلا ام ىردا ال هللا همحر ةف.ح وبا لاقف هف اوفات>ا دقف ءاهقفلا اماو دحاو نامزلاو

 رش ىورف اونلتخا مث[ ]هيف فقوتف هنع دارا ىلع اصن دح مو ل# ظفل هنآل هانعم امو

 ]١[ هححصمل ) ةيقابلا ةداعلل راعتسي و (

 دقفو ىرعلا لامعت-سالا ضراعت دقو لطاب فيقوتلا هقيرط ايف ةسيافقملا ف ضوحلا نال [؟]
 لاك ىلع لاد ليلد ريغ نم حيسيجرتلا كرتو ةلدالا ضرامت دنع فقوتلاو هريدقت ىلع ىعضولا سصيصنتلا

 ( هححصمل ) .تايلكلا ىف اذك عرولا ةباغو معلا



 م رودملا 5 ريودتلا

 ريغص وه ام امنءو . طسوا ارادمو ايمون ارادم راهناا لدعم ىمس اذلو ةقطنملاك ماع

 ةثلث تارادم مسرت بالرطسالا ةحيفص ىفو اهل ةيزاوملا راودلا نم ةقطنملا ىوسام وهو

 رادجو ناطرسلا نسر رادم اهامن» نار لاو نازيملاو لخلا سار اراد رهو ادع

 حك اضبا نامزالا راودعو لونملا تارادم ىمستو ةيءوبلا تارادلاو ىلا نأ

 كلت تناكناف هيطق ىوس هياع ضرفت ةطقن لك نم مظعالا كلفلا رودب ةمسترملا رئاودلا

 ن..ةئداحلا ةرئادلا كاف" بكوكلا زكرم رام ملاعلا زكر نه جزراخ/“ طخ فرط ةطقلا

 تارا ئصيتو نضيرعلا تارادمو ٠ كك وكلا كلذل امون ارادم يس ةطقلا كلن ةك

 ىلع ةضورفملا طاقلا تاكرح ن٠ ةمسترملا راودلا ىه اضيا ةلوطلا تارادملاو ةضرغلا

 ىلوطلا رادملاب ج وربلا ةةطنم هيمهسل زو نا ىتش اذه ىلعف نيطقاا ىوس جوربلا كلف

 راغملا رئاودلا ىه ةنمولا تارادملازا روهشملاو ء اذه ىويلا رادملاب راهتاالدعم ىمس اك

 © ةدئاف ١ جوربلا ةقطمل ةيزاوملا راغصلا راودلا ىه ةيضرعلا تارادملاو لدعملل ةيزاؤملا

 هيف جوربلا ةقطنم ريتعن 6 ىلعالا كلفلا حطس ىف ةيضرعءلا تارادملا ريتعأ نا اندرا نا

 ىلع هكرحت ضرفنو ىلءالا كلفاا طبحم ىلا ةطقلا كلب ارام اطخ ملاعلا زكسم نم جرح

 امم دافتسملا وه هلك اذه ىلعالا كلفلا ىف هرادم. لصحبف جوربلا كلف ىف اهرادم طيح

 ٠ اهريغو تاب تسيب حرشو ىنيمغملا ةيئاح ىف ىدنجربلا ىلعلا دبع هركذ

 لصفىف ديوجلا ظفا ىف قيسو ردحلاو ليترتلا نيب طسولا وه ءارقلا دنع (ريودتلا (
 ضرالل ةلءاش ريغ بك اوكلا ىوس ةرك نع ةرابع ةئيهاا لها دنعو « ميلا باب نم كلادلا
 ذئيحو ئرخآ ةطقنس هرعقمو ةطقنس هبدحم سام ثيحم زكرملا جراخ كلف نحت ىف زوكمم
 مدعل رعقم ريودتلا كلفل روصتب الو زكرملا جراخلا كلفلا كلذ نحن ردّ هرطق نوكي

 قلطيو م هل لماخلا كلفلا ةكرحم هزكرسمع كرت و ةتصم ةرك وهف هرعقم ىلا جايتحالا
 *”ىمل هلكشو لاخلا ىلع لحلا قالطا ليبق نم ازا ريودتلا ةقدنم ىلع اضيا ريودتلا

 ,٠ كالفلا ظفل ىف

 ٠ ةرئادلا حطس ىلع نيسدنهملا:فىع ىف قلطي دقو رب ودتاا نم لوءفم مدا ( رودللا )

 نوج هكتسيمظن رودم ديوك عئانصلا عمم ردو ٠ صوصخم ماذن ىلع ءا ادع

 ىك ذا ياخ را ناج يد رد عجضوم دا ديو هرتاد قيرطب تناتكا رو

 عماج ردو (؟) ركيد لاثم )١( هلاثم تسا هريتو نيرب ضورع اود تايباو دناوخ ىتاوتب .
 زافآ و دنتك روصت ميم رس ارتآ زكرمو دنسيون هرئاد هك تسنانج رودم ديوك عئانصلا
 تشع كو دشاب مي. م راكد اوع ربهم رسو دنتك نازا تيب اي عارصم طظفأ

 ناو .ةساوج رود قيرطبو كنك ركيد :تاسا زافإ ناب قازاو كراد ميم زين هيفاق دبا

 (ق ) . رخآ لاثم ( مم ركبد لاثم (م) هلاثم تسأآ سدح تحل
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 نباو ٠ تسا ىئسامح دحاو ىه 5 تنل ١ ناكرآ قافما نأ: ةبمسأ هجوو هقذتم ٌهراد محب

 طخ ريز راب راهج از ناوعف هكروط نباب تسا لماش ار كرادتمو براقتم رحب هرئاد

 : لوقت ا لرش هك نومي ناب دسك زاخآ < ومق - زأ زكا سك . ديون هراذ
 دشبامت عورش ٠ نا . زا ركاو . ددرك ىب لصاح براقته رحب سب . ناوعف ٠ نلوءق
 ناعاف .ناعاف ناغعاف نزو رب . وعف نأ . ومف نل . وعف نل . وف نأ : هللزرط نبإب
 ذنا هتشاكن هرئاد نيرد هدرك فيلأت ىعارصمو . دوشيم جراخ كرادتم رحب سي ناعاف

 تسا نبا ٍبراقتم نزو رب . عارصم نأو ٠ دومت ناوتىب ليصحت نازا رحب ود سه ان
 مارالد ىل ه٠ ع ٠ تسا نينج كرادتم نزو ربو ٠ دياين ىداش مارالد ىل ايم . ع٠

 ٠ تسا نبا هرئاد ترودو .٠ ارم دياين ىداش

 نايضورع ىضعب و ٠ راعشالا رايعمو ةغالللا قئادحو نايبلا جهنم باتك ىفام ةصالخ اذه

 ةسمح ةرئاد هكاجنازا اما دن |هدوزفا هدا من مان هعزتنم مساب هدوم عارتخا مشش ءرْئاد

 رب هتشاكنا لئاط ال ليوطت ارئا اذهل تسا طرح ار هعرتخم ءرئاد نأ رو همه هموقرم

 ١ ١ دش هوو ربعك ١ يح روح

 0 كلفل واحو دراطعل تكدملا جراخ كلف وه ةئيهلا لها دنع ملا مضل ) ريدملا (

 ٠ ءافلا باب ند فاكلا لصف ىف كلفلا ظفل ىف ”ىجي و زكرملا جراخ

 دنع وه تاغللا فدك ىف اك نيمز ةنايم ىنعي نيمز زكرمو نتشك ىاج حتفلاب (رادملا )
 ةرعضولا ةكرحلاب ةكرحث ملا ةركلا ىلع ضرفت ةطقن ةبا:ةكرح نم“ ةثداح ةرئاد ةئيهلا لها

 نف اهناكم نع اهحرخم نأ رخ نما ةمضو ةكرح' اهبيغ ىلع تكرحت اذا ةركلا ناف
 ىلا ةطقنلا كلتل رادم ةرئادلا كلتف ةرئاد مسترت نيبطقلا ىوس الع ضرفت ةبطقن لك

 وه ام تارادملا نف . اهطيحم ةرئادلاب دارملا اذه ىلعف هب تيمس اذلو اهتكرح نه تلصح



 و ضورعلارئاود

 نياو. «٠ تسا:ر كد. ضد اي روح ضب ناكرا ءاذثا نأ ةيمست هخوو هينتشم هاذ مراهخ
 ثتحمو بضتقمو عراضمو فيف>و حرسنهو عيرس ىنعا تسا روح شش رب طيح هرئاد
 هزا ركا سب . دننك مر هرئاد طي طخ ريز ار تالوعفم نلعفتسم ناعفتدم هكروط ناب
 عيرس رحيسب ٠ تالوعفم «نلعفتسم . ناءفاسم ٠ كقيرط نباب دنتك زاغا لوا نلعفتسم
 «تالوءفذم «٠ ناعفتسم « كعضو ناب دشيامبت ادّنا مود نلعءف:سم « زا ا دبا ىم رب

 ناب دك تيادن . نامط + زا رك او. أ ب نوري سدسك حربسلم رحب نسل « ناسك
 «نئالعاف . نلعفتسم . نتالعاف ء نزو رب ٠ سم نلعفت ء سم تآلوع ه٠ بفم ناعقت ه هلا طق
 نلع ٠ هكزرط نإاب دسامت حاّتنفا مود نلع ٠ زا ركاو ءادوشيم جراخ فيفخ رحن سب

 عراض» رحن سب نايعافم نتالعاف نا عافم نزو رب . ف:دم نلع ٠ فتئدم تال « وعفم

 . ناعفتسم ٠ تالوعف٠ .ك شور ناب دننك عورش . تالوعف.ءزا رك او هدوشيم لصاح

 ناب دشاوخ ري. تالؤع ءازا ركاو ء دوشيم ادب سدسم بضتق» رك سب ٠ ناعفتسم
 ٠ نئالعاف . نتالعاف ٠ ناعفتسم ٠ نزو رب ٠ ف٠ ناعفن ء سم ناعفن ءسه تالوع ٠ هكعضو
 تفه هماشم ةرقخ وأ هك دنس وك ىغ قطب دوم ديزل يع ج راسم سدسم ثتحم رك سب

 ناع ء.زا ركأ هل تن أ متفهو دش روب نم هجئانج روح شش دش ناوتيم جراخ روح
 نزو رب . فتتسم تآل « وفم نلع ه.نماسم نام ع8 زودط ناي دق د 1 ا

 هداد بدنارت ىعارصمو هدربدب ىب تروص سرق ر « نئالعاف + نليعافم + نايعامم «

 :دك ناو جارختسا نازا هروطسم روحب تفه ىه ان دنا هدوم شراكن هرئاد نيرد

 نزو راو ٠ راكي مهاتب ون هد نمي هداب « ع + دون نيذح عيرس نزو رب عارصم 31

 رايكي مهاتب ونا هد هع٠ حرسلله نزو ربو + هدأ رابكي مهاتب ونا هد نك + ع٠ بن رق

 عراضم نزو ريو ه هد نع هدأب راكي مهام ون 0-5 فيفخ نزو ريو + نمي هدأب

 ول هد نك هداب زاكي هع» بضتقم نزو ريو هاون هد ني هدا راكي مهاتب هع٠

 « تسا نيا هرئاد تروصو ه مه اب ونا هد نمي هداب رابكي ٠ ع٠ ثتحم نزو ربو ٠ اب



 كفر

 نءاو٠ تسا ىلوارئاد ناكرا زا نأ ناكرا ذخاو بلجن ا ةيمسن هجوو هبلتح ءرئاد مويس

 اب هس ار .نايعافم ه هك عضو نيب تسا ىوالم ار لمز رحبؤ زجر رحبو جزه رحب هرئاد
 . هك طمع نياب دْسامت زاغأ ٠ افء ءزا ركا سب . دنسيون هرئاد طمحم طخ ريز راب راهج

 سدسم ج زه دشايراب هس ركأسب . دبا ىربجزه رحبسب ٠ نليعافم«نايعاف» ءنايعافم
 هلى او ١ ةسإ لمرو زجر نجح نينحمهو دشاب نمثم جزه دوب راب راهج ركاو دوب
 ٠ ناعفتسم ءنزو رب ٠ افم نليع ءافم نابع « اذ.نلبع ء هك جن نياب دننك حاتتفا . نابع
 نب دن زاس ادا هنأ زا ركاو هدوش ىم ذوخأم زجر رحم شا ٠ نلء.فتسم « ناعفةسم

 لمر رح سب «نئالعافمنتالعاف .نئالعاف نزو رب «ىعافم نا .ىعافم نل هىعافمنل هةكزرط

 و روح هس رهان دنا هدرك قر 00 نيرد هدروأ مهارف ىعارصمو ٠ ا جراخ

 ىب لد ارم . ع . تسانبا سدسم جزه نزورب عارصم ناو« دروأ ناون نوريب نازا

 دمأ راين ىار الد ىف لد « ع ٠ تسا نيج سدسم زجر نزوربو ٠ دما راشث ىعار الد

 رك او٠ لدارمدما راين ىئاز الد ىب ٠ ع ٠ تسا نينج نيا سدسم لمر نزو ربو هام
 ه تسا نبا هيلدحم 0 تروصو +« دوش نمثم هلمح دوش هدوزؤأ انس راكن دما راين زا دعب



 6” ضورعلار اود

 رد رب ٠ ع٠ تسا نينج ديدم نزو ربو . هك هك ركن رد نمي هم ىا رذكرب نمي ء ع٠

 هم ىا رذك . ع٠ تسا نيمه ليوط بولقم نزو ربو ٠ نمي ةكةكركن رد نمب هم ىا
 2 هك هك ركن رد نمي هم ىا٠ عع طيس نالواراو هن نع ه4 ركود نا

 تروصو ه ىا ردك نك, هك هكر كذ رد نب + 2 ءنح بواقم نزو سال

 #2 تنس نبا ا

 يىعابس دجاو ه هسا نا“ نكذأ قافتاو فالّسا نأ :ةدتسلا هحوو هفلتؤم هر مود

 راهج اب هس ار نتلعافم هك قيرط نباب تسا ىوتحم لماكو رفاو رحب رب هرئاد ناو « تسا
 يه نالعافم + هك روط ناب دسك زاطإ « اقم: زا رك ا ني هدهسلوب ميتاج
 داشاب سدسم رفاو دوت راب هس رم سب دزيذيم رب رفاو ر24 سب . نكلعافم ٠ نكئاعافم

 عورش ٠ نيلع ٠ زا ركأو . لماك رحن نينجمهو دوب نمثم رفاو داب راب راهج ركاو
 . نلعافتم .. ناعافتم 'ه نزو رب ,٠ افم نالع . افم نكاع ءافم نلع . كلزرظ لنآ ٠

 رجم هس هفلت م ةراد زا: هك دنا هتفك ىضقن و . ووشرىع لضصاح لماك رحخ ىف 0 لالا

 نااب دنتك ادتبا ٠ نت . زا ركأو ه تشذك هحنانج ىلءاكو رفاو رحب دش ناون ى لصاح

 « نئالعاف . نتالغاف . نزو ب 2 لكتفم نع لعابنم أ . لعافم 0

 فرخ هكدايم ىنخمو . دنا هداهنن ىتان نأ ىارب اذهلو تسا كورتم نزو نبااما ٠ نالعاف
 . دش دهاو# ق.طنم سب نك اس نتالعاف رذ نون فرحو تسا كرحتم نئاعاذه رد مال

 ..دياوخ ناوت نازا هموقرف ررخ هس هان دئاهجالال هان دو هدرك عضو ىعارصمو

 ٠ ادخ ره ز مبلط اع نم لد رط » ع٠ تسا نبا سدسه رفاو نزو رب عارصم نآو

 نوي رو . وكب ادخ رهبز ميلط اع نم لد . ع ٠ تسا نينج سدس» لءاكن زو ربو

 ٠ تسانبا هرئاد ترودو ٠ لدوكب ادخ رمز ميلط اك نم هع . دشاب نينج نا كورتم



 ضورعءلارثاود ه نامزالارئاود نانو

 ةدحتم ىهام انهو . باطقالاب ةراملاو ةقطنملاو لدعملا ىهو صخعشلاب ةددتم ىه ام

 طسوو قفالا ىهو ةمّشب لك ىف ريغتن ال ام اهنءو + ضزعلاو ليملا ةرئاد ىهو عونلاب

 ٠ ةيؤرا ءامن ط سوو عافترالا ةرئادك ان اف انآ ريغتي ام اهنءو ٠ توءسلا لواو ءامسلا

 ةهعاوقا ى اياوك دق الصفه اهضعبو

 ه ف رعتس م ةيمودلا تارادملا ىه ) نامزالا راود (

 زا روب كاكفنا: مهي تلوهس ىارب نايضورع ىضعب زا هكنادب ( ضورعلا رااود )
 دكان ىف ضورع هي احارراو ها هدرك عضو هرئاد 1 ا كك طال دكبإو كيد

 ةيمسل هوو هفادم ٌةراد لوا . دنا هدوم ررقم بسانم هناكادج ىمان هراد نه ىارب و

 رحت رب هرئاذ ناو « تسا ىئابس ىغعبو ىنامح ىضعب هكتسا انآ ناكرا فالتخا نأ
 ذخأ راب ود.ار : نايعافم ء نلوءف ٠ هك قيارط نباب تنسا لمتشم :طبسو ديدمو ليوط

 تمالغ هك مب“ قرخو كليم ءراد ظل طخ رز درك قرره راهن" فورخ هدوع

 ه نوزو«"فورح كب نه لباق# انآ ىالاب تسا نك اش ناشن هكافلاو تسا كرحتم

 ' نازمقا. 'ناخا هه . نلوم كروط نا دسك راغأ نلوقزا ركا نكن. ديَسيون

 نل ٠ هك قيرط ناب دننك عورش نا زا رك او . دزيخي» رب ليوط رحب سب ٠ نليعافم
 ٠ نلعاف ٠ نئالعاف ه ناعاف . نتالعاف ء نزو رب ٠ وعف نل . ىعافم نل . وءف نأ ٠ ىعاف»

 !ه ومف نلبع . هك زرط ناب دننك ادّسا ٠ نلتع ء زا ركاو ء دوش ىع ادس ديدم رحم سب

 رحم سب . ناعاف ٠ نلعفسم ٠ نلعاف ه ناعفتسم ٠ نزو رب هافم نل ٠ وءف نليع هافم نل

 هكاريز دزي+ ىب رب رحب جل هفلت# ٌءرئاد زا هكدنبوكيم ىضعبو ٠ دوش ىع لصاح طيسب
 مود ءزج زا ركاو تشذك هجنانج دزيخ.ه رب ليوظ رحب دنتك زاغأ لوا ءزج زا ركأ
 0001100 دك روت ذم ةحناج دوق ىءاتم ديدم رحم دنتك عورش ٠ نل ٠ ىنعا
 ناو . ناوءف . نايعافم ٠ ناوعف . نايعافم . هك نزو نيرب دننك ادتبا . افم « ىنءا ميس
 اما ٠ تسا ىلوط لباقم هكاريز دنمان زين ضيرع رحب ار ناو تسا ليوط نواقم رحب

 «ماهديد رعش نزو نيرب ىدراي زك دياوكيم ىاره و « دنا هتفاين ىرعش ىزان نزو نرب

 هسلانج دبآ م رب طيس رحب دننك تيادب . نابع . ىنعا مراهج ءزج زا ركاو
 نيرب دننك ادتبا مود نل.. ظفا زا ىنعا دنناو تس“ م ءزج زا ركاو . دش موقرم

 . نتالعاف . ناعاف . 'نزو رب + ىعاقم' نأ ء ومف نأ . ىعافم نل . ومف نل ٠ هك شور

 كارز دشاوخ قيمع رحب ار ناو تسا ديدم بولقم رحب نياو . نئالعاف ٠ نلعاف
 هرتاذ نيرد هتنك ىعارص٠.و ه دنا هتناين ئزان رد زيث رحب نو ٠ تا ديدم لباقم

 تسا نبا ليوط نزو رب عارصم ناو .:دئاوخن رب ناو" هروكذم روح همه ان“ دنا هداهن



 هاو 2 ضرعلا«ليملاءتمسلا٠ تومسلالوا . عافترالا  راهنلا فصن ه ةراملاةرئادلا

 ع حيحسصلا لاق ث.ح هيلع هج رش ىف فارشلا 2 ةيطخ درب الو ٠ امهيتريظنم

 لك اود مْ هي واستم ماسقا ةعبرا جوربلا ةقطنم 1 الا مقنت عبرالا ةقطنملا هذهع مث» « كلو

 اوهونو ء امس رشع ىتلا جو.حلا نوكف ة -واستم اف هئلثي ةعبرالا ماسقإلا نه

 نيلباقتم ناهس ينار 1 مه دحاو لك رفذ 6 ىططف ىلع عل طاش ماظع ناود تح

 طرحتف راودلا كلت نم هاف بفدث نيهحسف ل ا نيب لصف دئاحو ماسقالا كلت نه

 جوربلا ىططبو راسنلا لدعم ىبطقي ةراملا ف ( ةعبرالا باطقالاب د م ةّمادلا ١
 5 نا ءالا ةرئادلا عده اطقو

 اهاطقف مدقلاو سارا تجس ىعا قفالا ىلعف ةراملا ةيظملا ل.( راهعأ) فضا ةراد )
 راسبتلا نامز فصتنم وه ايلا نمحلا لوصو نيس نال اع تيس د مكاو 0

 نيتلباقتم نيتْطَن ىلع قفالا ف هنن ةرئادلا هذهو ء اضيا ءامسلا طسو ةرئادب ىمستو اسح

 طخ ىمسي نيتقطالا نيب لصاولا طخلاو لاهشلا ةطّقن ىرخالاو بونملا ةطَش اممدحا

 ٠, ثداحلا قفالا ىطّقبو ملاعلا ىاَش رمت ةميظع ةثداحلا راهنأا فصن ةرئادو ه راهنلا فصن

 ئعدش ولم كوكباو قفالا ىليش زكا يلقع ف ( طاطختالاو عاف وحلا ةراد (

 ْ ءاننا ةددسلا ةرثادلاب
 ظ ٌ

 تيمس ه رابلا فصت ىلطش و قفالائلطط ني ةيظع ا( تروس 0١١
 برغااو قرشلا ة راش انا سنو تيس 1 1 مل اهلع ناكاذا بكوكلا نال اهب
 لامثلا اطمن اهاطقو ٠ كلفلا نم ىبونللاو ىلامثا ١ فصنلا نيب لصفتو «اهتطقنب اهرورمل

 . بواملاو

 ةرئاس اضيا ىستو ةنطتلا يططط و قفالا الط نا التم ع ا | ةراقز
 قارمن عاد ةيذارلا مياَقا ضرع خرتادلاو علاطلا اين طسو ةراخدو هر ءاب 0
 ةرئاد ىهو ةيتمسلا 0 ىلع اضيا تحسلا ا + قاطو ه٠ قفالا نم جوربلا ةقطنم

 : : « عاشرالا

 بكوكب وا جوربلا ةةطنم نمام ءزجم و لدعملا ىطقب رمت ةميظع حا( نملا راق )

 اب كوكي وا لدمملا نه اما ءرجتو ةقيطتملا ىلع نس ةئيطل حج[ يضل
 اهنم . رئاودلا هذه نا معا ام فرعي امنا ىناثلا ليملا نال ىب هلا للملا ةرئادب اضيا يعستو



7 31 

 راملا لدعم ةرئاد هأ4

 نال نئانثلا كلفلا ةقطنم ىلع قلطت دق جوربلا طاسوا ةراطو جوربلا ةرئادو جوربلا

 كلفو اهقاطنو ةيناثلا ةكرولا ةقاعنم ماب صصخت ذئني-و ايهاع الوا تربتعا دق جوربلا
 سمشلا زكرص رادم ,*هون' نم ىلع الا كلفلا ىف ةثداحلا ةرئادلا ىلع قاطت دقو ء جوربلا
 ذئنيحو ىلع الا كلفلا ىلع ةقيقحلاب ةضورفم جوربلا ناف ملاعال اعطاق ةصاخلا اهمتكرحب

 ءامسالا نم لك قلطت دقو ٠ اهارجمو سم-كلا ةشرطو ةيسمشلا ةرئادلا مساب صصخت

 ىلع جوربلا ةقطنم قالطا ةلعابو . دحاو حطس ىف امنال رخ آلا ىلع نيينعملا دحاب ةصتخلا
 ةثداحلا ىلعو ماذعالا كلفلا اوتي ل ءامدقلا نآل لصالا رابتعاب نءاثا كلفلا ةقطنم

 نا مهوت' ماظعالا كلف تابثا دعب هناف لاخلا رابتعاب امتاذاحم ىف مظعالا كلفلا حطس ىف

 كلفلا حاس ىف تثدخ ملاعال ةعطاق نماثلا هقطنم حطس ىف ىه ىتلا سمشلا جراخ هقتادنم

 دافتسي اذكه هحطس ىف رئاودلا تايئا اودارا مهنال جوربلا ةقطنم تيمسف ةرئاد مظعالا
 . ىني.غللا ةيئاحو ةركذتلا حرش ىف ىدنخربلا ىلعلا دبع ركذ امت

 لدعم كلفب اضيا ىعستو مظعألا كلفلا ةقطنم مهدنع يه ( ايلا لسع اج )
 ام تيمس لادتعالاو ءاوتسالا ةرئاذ اضيا ىحستو ةيناس اممف ىلوالا ةفاضالاو راها

 ةيمويلا ةرئادلاب اضيا ىمستو اهياع سمشلا نوك دنع عاقبلا عيمح ىف ىلإلاو راهلا لداعتل
 اهطسوتا ظاسوالا رادملابو امهلواب اهرورمل نازيملاو لما ةلزنعو اهتكرح مريلا ثودحل
 نيتلباق:٠ نيتسَ ىلع ناعطاقتت لدعملاو جوربلا ةرئاد نا ملا ٠ اهل ةيذاوملا تارادملا ني
 نسءشلا اهتقراف اذا ىتلا ةطقناا ىهو امه دخا . لادتعالا ىتادقس نايمستو ةمئاق ريغ ااوز ىلع

 ىحست ةرودعملا مظعم ىف صهاخلا بطقلا ههج ىف هنع عقت ىا لدعملا نع لاهشلا ىف تاصح

 لوصحو ذئنيح لبالاو راهلا ىواستل اضرا ىمرلا لادتعالابو ىسرلا لادتعال. ةطقس
 علطمي و قرمشلا ةهج ىف امنوكل قرشملا ةطقنب اضرا ىجستو دالبلا رثكا ىف عيبرلا

 اذا ىتلا لوالل ةلباقملا ىهو امهتيناثو . ادبا امنه ناعلطت نيلادتعالا ىتدقن نال لادتعالا

 لادتعالاو قيرخا لادتعالا ةدق+ ىمح ست لدعملا نع بولا ىف تلاص- سدشلا اهتفراف
 نيطقلا نيب ام ف هتنمو ٠م ام سابق ىلع لادتعالا برغ.و برغا ةطشو اضيا نيرا

 ا_ضيا قيصلا ٍبالّشالابو ىيصلا بالّشالا ةطقب ىحس لاهثلا بناج ىف جوربلا ةرئاد نه

 ئمسي بونلا بناج ىفو ذئنح ةرومعملا ماذعم ىف فيصلا ىلا عسرلا نم نامزلا بالّشال

 ناتطقنلا ناتاه ىحدستو يمام سائق ىلع اضنا ىوتشاا بالشالابو ىوتشلا بالشنالا هطقنب

 لدعملا عم بالقنالاب ةراملا ة راذدلا ىىطاش اتْطَقن ىحتو نيبالشالا ىتدقنو بالّشالا ىتدقن

 اهاعطاشن ىمسي ذئنيحو ةمالعلا كلذب حرص نيبالقنالاب اضيا نايمست دقو نيبالّش الا ىن ريظنن
 لاق ثدح فقاوملا بحاص لام حالطصالا اذه ىلاو نيبالّشالا ىبريظنم جوربلا ةقدنم عم

 ةقطنملا نءو نيبالقنالاب لدعملا نش نيتفطنملا نيب دعبلا ةراغب باطقالاب ةراملا رع نا دبالو
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 ةهأا/ جوربلاةرئاد + ةرئادلا

 دغملا تاب. تنشد :خرتشاىفا رك ن ىدتج يلا للا هلع لاف | نا لعا ٠ صمام سايق
 مدع نم رئادلا ىف سايقلا وه ام ىلع مالا ىن هنأكف -سمشلا ظفل ماقم بكوكلا
 ٠ سمشلاب هصاضتخا

 فرعنو ٠ ريدتسم طخ هب طاخحا وتسم حطس ىه ةئيهاا لهاو نيسدنهملا دنع ) ةرادلا (

 ىت> هتراداو ميقتسملا طخلا فرط دحا تايثا نه هثودح مهوب وتس» حطسس اهناب اضيا

 طوطخلا نوكت ةطقن هلخاد ىف دجوت طخ ريدتسملا طخلاب دارملاو ٠ لوالا هعضو ىلا دوعإ

 طوطخلا كلتو . ةرئادلا زك سم ةطقناا كلو ٠ ةيواستم طا كلذ ىلا ىا هيلا اهنم ةجرالا

 ىلقو .اًراعاضيا :رادلا سو ةراذلا طخ ريدت سما ليلو , اذا
 لص ةماث ةرود ريداو مقسم طخ ىفرط دحا تينا اذا هنا كلذ قيقحتو ٠ سكعلاب .سمالا
 ةيسنلل لعافلا مما ةغيص نا ىلع ةرود تاذ حاط سلا اذه ةئره نال اب ىمس ةرئاد حاس
 ةكرحتملا ةطقنلا دعب فل ال ثيحم ةماث ةرود ةئبان' ةطّقن لوح ةطقن ةكرح مهوت اذاو

 ن٠ لصح ام ىهسف ةرئاد تناك ةطقلا نال ام ىمس ةرئاد طيحم لصح ةّسادلا ةطقنلا نع

 ىلعو ةقيقح حط_سلا ىلع ةرئادلا قالطا نوك.نا بساب لوالا ريتعا ناف ةراد اهارود

 ىلعلا دبع لضافلا ققح اذكه .سكعلاب ىمالا نوكي نا بسان ىناثلا ريتءا ناو ازا طبلا
 ماناظع نيمو لع :كلا لع ةضورفلل يكوذلا نأ ملعا . ىنيمغملا ةيشاح ىف ىدنجربلا

 رئاؤدلاو . اهفدصنت اال ىتاا ىه ةريغدلاو ةركلا فصنت ىتلا ىه ةميظعلا ةراذلاف زاغصو
 جوربلا كلش ىمستو جوربلا ةرئادو راهنلا لدعم ىه ةّئيهلا لع ىف اهنع توحدملا ماظعلا

 : راها فصن ةرئاذو ضرعلا ةرئادو ليملا ةرئادو عافترالا ةرئادو قفالا ةرئادو اضيا

 ثداحخلا قفالا َةَراَذ انهن ةروهسشملا ريغو ةزوهتملا ىف هذه ةنورلا ءاين ظطسو ةرازز

 « ثداحلا راهنلا فصن 200
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 جوربلا ةمسقل اب تيمس نماثلا كلفلا ةفطنم ىه ةئيهلا لها دنع ( جوربلا ةرئاد )
 ةرادلابو اهطاسواب اهرورا جوربلا طاسوا ةرئادبو جوربلا هقطنم اضيا ىمسيرو الوا اهيلع

 كلذل اهارحم و سمشلا ةّشرطب اضيا ىمسو اه>طس ىف اًئاد سوشلا كرحتل ةيسمشلا

 حاس ىف ةثداح ةرئاد ةقيقحلا ىف جوربلا ةرئاد ليقو ٠ ازاحم جوربلا كلف اضيا ىحسو'
 ةقدنم ال سمشلا رادم اهنأك ملاعلا ةرك) سمشلا رادم عطق معون نم ىلءالا كلفلا
 رادملاب امتيهستو سمشلا رادمم اهش رعت نال رظن هيفو . ةيسمشلا ةرادلاب تيمس اذلو نداثلا

 ةركل زكرملا جراخ ةقطنم عطق مهون ن» ةثداح ةقيقملا ىف امنا ىلع نالدب ال ةيسمشلا

 مزالت سوشلا تناكاملو ملاعلا ةركل نماثلا ةقاعنم عطق مهوت نه امودح زاوحل ملاعلا

 ةقطنم نا قيقحتلاو ٠ ةيسوشلا ةرئادلاب تيمسو سعشلا رادع تفرع ةرئادلا كالت حباعس



 ىرادلا ه5

 رادم ةرئاد نم سوق ليالاب رئادلاو.٠ راهنلا نم ةئضاملا تاعاسلا ىفرعت ابو سوقلا هذه

 نم كلفلا نال هب تيمس ضرالا قوذ قرسشملا قفاو ربظناا كلذ نيبام سمشلا ءزج ريظن

 تاعاسلا فرعت امبو سوقا كلت رادقمم راد دق برغملا قفا ىلا سمشدلا لوسو نيح
 فاصضن ءزللا كلذ نيب و هني ىذلا هل لباقملا هبيثلا وه ءزخلا ريظنو لبالا نه ةيضاملا

 سكعلابو ريظنلا طاطحملا سمثلاءزج عافضترا ردقبو رادم اضيا ريظنلا اذهلو رودلا

 نم قفالا نع ريظلا عفنري اهطاطخحما ردقبف ليالاب قفالا نع سمشلا تطخحنا اذاف

 رادلا ىه قرشملا قفاو ريظنلا نيب ريظنلا رادم نم ةمقاولا سوقلاف قرسشملا ةهج

 بسانلا ىدتئجريلا ىلعاا دبع لاق ٠ هحورشو صخلملا ىفام ةصالخ اذه لمللاب

 قفاو امتزج نيبام سمشلا رادم ةرئاد نم سوق لبالاب رادلا لاش نا قيسام ىلا ةسناب

 ناف بالرطسالا انهه ظحال ضخاملا بخان ىا فنضالا لعلو ضرالا ت# برغملا

 ىئذلا اذهو ٠ ىهتا سمشلا ريظن ةظحالم نم نوكي بالرطسالاىف لبللا سوق ليصحت

 ىلإلاو رالا نم ةض'ما تاعاسلا قرعت' امهبذآ نينضاملا ليللاو راهلاب رادلا وه ركذ

 ضرالاق وذ برغملا قفاو اتزج نيبام سمشلا رادم نم سوقف قابلا راهنلاب رادلا اماو

 0010 للا كلذ نأ يملا وح رت وادم نم وق قالا لتقاب رادلا اماو
 قرششملا قفاو امتزج نيبام سمشلا رادم نه سوق وه لاّشوا ضرالاقوف برغملا

 فيرعت تكد ناو ليالا وا راهللا نم ةيقانلا تاعاسلا فرعت قالا :رادلابو ضرالا .تحن

 راملاب رئادلا لقف ىقابلاو ىخذاملا رئادلا لمتشي ثيحم ليللاب رئادلاو راهلاب رئادلا نم لك

 سوق ليالاب رئادلاو بكوكلا زكموا سمشلا زكرمو قفالا ننب راهلا سوق نه سوق '
 ايقرش قفالا كلذ ناكنا هناف بكوكلا زكيموا سمشلا زكىمو قفالا نيب ليللا سوق نم
 ليللاب رئادل ىف اماو راهنلاب رئادلا ىف اذه قابلا رادلا وهف اسمغ ناكناو ىضاملا رئادلا وهف

 ن. راد اف ةقرقملاب اماو ةلهاسملا ىلع ركذام عيمح ىنيم ىدنجربلا ىلءلادبع لاق . سكعلابف
 راد امو راهلاب رئادلا وه ضرالا قوفام عضوم ىلا اهغولب ىلا س.شلا عولط نه لدعملا

 ضرالاق وف نيعم عضوم ىلا ريظنلا كلذ غولب ىلا سمشلا ءزج ربظن عولط نم لدعملا نه
 نم لدعملا نه رادام ىلع راهنلاب رادلا قلطي دقو ٠ ىضاملا رئادلا وه اذهو ليللاب رئادلا وه
 نيو رو ناعر نم لدعلا نم راداب» لع ليلا رلنلاو سيشلا توزيغ ىلإ ضوزف. نام
 علاطم ردقب قدسام نيبو اذه نيب تواسفتااو قابلا رئادلا هل لاَغبو سمشلا عولط ىلا
 ايلاف نوربتعي تاجمزلا باحصا ىا ىلءءلا باتا نا معا مث ٠ نامزلا كلذ ىف سمشلا ةكرخ
 اهزكرم نيب سمشال ون رادم ن٠ سوقلاف قفالا ةرئاد ماقم راهلا فصن ةرئاد رئادلا ىف

 ًارئاد عسي لدعملا ةكرح ىلاوت ىلع راهناا تفصن ةرئاد عم رادملل ىلعالا عطاقتلا نيبو
 ىلع ةلهاسم اضيا اذه ىفو ال.ةّئسم ًارثاذ ىحسي لدعملا ةكرح ىلاوت فالخ ىلعو ايضام
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 ٠ هاوار ىف اذك ةعاس نورششعو عبرا اهتبون ةدمو ةعاس نوءنراو

 ةلحلا نوك تانا قرط نم ىلا للا كلاسم ني نيلوصالا د نحس ( 0000
 دوجو رود عج ىف مكحلا دوب ناب ةلعلا ىا فصولا ىلع مكحلا بترت وهو ةلع

 روص عيج ّق مكمل دجوب ناب امدعو ادوجو هيلع هيترت ليقو ه درطلا ىحشإاو فصولا

 نخا ناف كسلا عم مرحتلاك نكعلاو درطلا ىحسو همدع دنع مدعيو فضولا دودو

 فاسوا ةيقب ىالخم الخ هتروريصب هراكسا لاز اذا هتمرح لوزتو اركسم ناك اذا مرحب
 فاصوالا كلت ن٠ *ىش لاوزب هتمرح لوزال هناف ةحئارلاو قوذلاو نوالاو ةقرلاك را

 دع دوجولا بتكلا ضعب ىف عقوام ريخالا حالطصالا ىلءو حمولنلا نم دافتسي اذكه

 ٠ ىهتا نارودلاب ىمسملا وه عوملاو سكعلا وه مدعلا دنع مدعلاو درطلا وه دوجولا
 ثححب ىف يولالا ىف عقوام هيلع لدي نييأرلا الك ىلع نارودال افدارم درطلا قلطي دقو

 نم فصول دوجو دنع مكحملا دوجو ىنعا درطلا لباقت امناو ةيسانملا ىه ةميالملا ةبسانملا
 نييارلا فالتخا ىلع همدع دنع همدعو هدوجو دنع هدوجووا ربثاتو ةعالم طارتشا ريغ

 نارودلا درج ديشب ليتؤ اهماغ ةتلالد ىا ةيلعلا نارودلا ةدافا ىف فاتخا دق « ةدئافإ ىبتا
 واهنشوا ةميالموا ُةلاخا وأ رثأت نم رخآ ىنفم. همم لقعبال نا ادرخم الوق سل

 ن٠ بلطي لاوفألا هذه ققحمو انظ الو.امطفأل د لقو ءاهامق دش لو
 ١ 3 خولتلاو ىدضعلا

 . هوب ناو هيلع رودي ءايشالا نا اينباضل ليخت ةلاح وج وازلإ فيفختو ضار ( راو ١
 راودلا نا عرصلا نيبو هنيب قرفلاو ٠ طةسإ لب نكسيو تب نا كلي الف نارودب هغامدو

 ٠ ىئارسقالا ىف اذك هبحاص طقس ةعفد نوكي عرصلاو ةدم تبي

 كوكا( ركع نيب ايف. يكوكلل اوني رادم» نا نيوقا وه ةثييلا لها دغ .(رادلا)
 زاو لاق ثيح ةئيهلا لع ىف ةسراف ةلاسر ىف ىدنجربلا ىلعلاددلع فىع اذه قفالا ةرئادو .

 ٠ ىهتا دنيوك رئاد ارنآ دوش عقاو قفاو بكوك زكى نايم هجن بكوك ىوب رادم
 ىضخاملا رئادلا نيفنص ىلع نيمسقلا نه لكو لدللاب رئادلاو راهنلاب رئادلا نيمدنق ىلع وهو

 ىلا ةسنلاب اقلام ررادلا نابتعا ىا اذهو اضيا لمقةسملا رئادلا/ ىمسيو قادلا رئاذلاو

 ةملقلاب ةرادعا روبشملا ذا: رؤبشم ريغ هنكل نئانقالاوه طقف معلا ىلا سلبا بار
 ةلاسسرو نار :تسنم حرش ف ىدتجرللا ىملادرع كو ان ناقتني اذكش ظف 0000
 ىا اهتزِج نيبام سمشلا رادم ةرتاد نه سوق رانهااب رئاذلاف ؛ ىنمفحلا ةيشاحو ةيسسراف

 ضرالا قوف قرشملا قفا نيبو جوربلا كلف ءازجا نم هيف سم_ثلا نوكت ىذلا ءزلا

 رادقمب راد دق قرسشملا بناح ىف قفالا ىلا سوشلا لوصو ني> نم كلفلا نال هب تبمس
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 فقون وهو ىدقتلا ىنقوتلا رردلا لالا اتاو لا>مب سبا اذهو رخآآلا ىلع نيفاضتملا

 لكىف فقوت'ا ناك اذاف بتارمب وا ةبترمي هيلع فقوتي ام ىلع بتارمب وا ةيترمب ”“ىثلا
 ناك بتارمت اهالك وا اهدحا ناك ناو احرصم رودلا ناك ةدحاو همر نيئشلا نم دحاو

 راهلا فيررعت مث ىراهن بكوك هناب سمشلا فيرعتك ةيترم فقوتلا لاثم ارمضم رودلا
 لوا جوز هباب نينثالا فيرعتك بتارمب فقوتلا لاثمو قفالاقوف سمشلا عواط نامز هناب
 ىف نوكي رودلاو . نانثالا هاب نييواستملا فيررعت مث نييواستع مسقنملا جوزلا فيرعتمث

 نيع ىعدملا نوك ةرذداصملاو . تاديدصتلاب ةصوصخم ةرداصملاو تاقدصتلاو تاروصتلا

 ىتهدقم ىدحا ىا ليلدلا ءزح ىوعدلا نوك وا ىوعدلا نيع لللدلا نوك ىا ليادلا

 ءزجوا ليلدلا ةمدق هياع فقوتب ام نيع وا لءلدلا هيلع فقوّسام نيع وا ليلدلا

 رودلا اولاق 6 ةدئاف ) ءاقبلا ىلا تايلكىف اذكه ليادلا ةمدقم هيلع فقوت ام
 10 لك 2 امو + يد نع ب 12 فهؤ اذآ لوش نا كلذ نان "كلل مولتن
 الو رودلا ريدقت' ىلع تبان' هنك] الاح ناكناو اذهو هسفن ىلع افوقوم الثم . ١ ١ ناك

 هسفنو ه1 .٠ ناش كانهف ها. ريغ ء ١١ سفن فوقوملا ريغ هيلع فوقوملا نا كش

 ذئانحو ٠١ . الا تسيل ه١ ٠١ سفن نا ىه ةقداص ةفدقم انلو ىناثلا ىلع لوالا فقوت دقو

 ىلع ١ ٠ ء سفن سفن فقوديق ا ١ سفن ىلع ه ب هو هب ه ىلع ءا»ه سفن فقوتت

 !٠ ٠الا تسيل ء ١ ١ سفن سفننا لوقن مث ىم امل نارياغتتف ه ١ ١ سفن سفن ىلع ىنعي اهسفن

 ىت> مالكلا قوسن اذكهو ٠1١ سفن سفن ىلع. ب ءو ه٠ ب ٠ ىلع فقوتي نا مزاف

 ”ىشلا فقوت نا وهو ثح هيفو ٠ رودلا ىناج نه دحاو لك ىف ةيهانتم ريغ سوفن بترتت
 رودلا قةحن ريدقت ىلع ”ىثلا ىلع 'ىثلا فقوت ال ةرياغملا مزاتسي مقاولا ىف ؛ىثلا ىلع

 رودلا ىقةحت نا تاولاو ءا٠ ريغ +ا٠+ سفن هلوق حصي الف اذه وه انهه مزاللاو

 قةحن عقاولا ىف رودلا ىتةحن نا هبا مولعملا نه ذا عقاولا ىف هسفن ىلع 'ىشلا فقوت' مزاتسإ

 مزلتسي اقلطم ىمالا سفن ىف *ىشلا ىلع 'ىثلا فقوتو عقاولا ىف هسفن ىلع ؛ىشلا فقوت

 تقةحتف عفاولا ىف هسفن ىلع ”ىشلا فقون' قة نا هنا نينلا نء ذا عقاولا ىف امهنبب ةرباغملا

 عقاولا ىف هسفنو ”ىثلا نيب ةرباغملا مراسي عقاولا ىف رودلا ققحتف عقاولا ىف امهنيب ةرباغملا

 يي نبع وهام نيبو رودلا نم مزلام قدص نبب عما نكمي ال هنا -8

 ىثاوح ىف اذكها الا تسلا سفن اناوق قدص عماجال ل ةرياغما سفن انلوق قدصف

 اهذخا ءادتبا نع ةبونلا عومم نع ةرابع ءابطالا دنع تايما ىف رودلاو ه. علاطملا حرش

 نامز ىلع رودلا قلطي دقو ٠ كرنلا نامزو ةبونلا عومم ىا اهكرت نامزو اهكرت نامز ىلا
 ةظاوملا رود اولاق ىمعا ذخا نامز مهدنع ةبونلاو اهكرت نامز ىلا اهذخا ءادتبا نم ةبوناا

 ةيناك ةيوادو_سلا رودو ةعاس ةرششع انا اهتبون ةدمو ةءاس نورشعو ةعبرا ةيمغلملا ىا



 ةااث 0 رؤدلا

 داع ةكرحلا هذهب رمقلا ذا ىني ال 5 سم_كلا هيف ناك ىذلا ءزلا ىلا سايقلاب ال لوالا

 ىذلا ءزطا ىف ةيناثلا:ةنراقملا هذه عشت مل ناو سمشلا ةنراقم وهو هقراف ىلا عضوملا ىلا

 ىرشع انثالا رودلاو ىرمشعلا رودلاو ةسيكلارودو « هيف ىلوالا ةنراقملا تعقو

 ءاذعا لصف ىف خب راتلا ظفا ىف تقيس دق نيمجملا دنع عبارلا رودلاو َىيَتسلا رودلاو

 هداهن ىوود 5 سلاح راودا اما مروا ىف د غلا 2 زدو . فاالا باب نم ةمحمملا

 باتقا كا ىامظع ىاراطع عومج ردش لاس دونو دصنابو رازه راهج نا تدم دبا

 دراطعو لاسكيو ءاخ و دصو رزازهكع رم هز وي لانكم و تسكت ذه راهحو رازه ار .

 تينصشو ثني ودار لشزو كاس تسي بسلا اوي رقو اسس ماو ا

 لاس داتشهو تيس. ود ار خخ سيمو لاس هن وتسبب وردم راهد ان ىئرتقمو لاس جاو

 لاس داتشهو دصناب ىكذم حران ادمم ردو دسر تاق تبون زاب درذكب تدم نيا نوجو

 رود نبا ىرش رود ديوك تاغالا فذكر دو ٠ همالك ىهتنا دوب هتشذك باتفا ىاهلاس زا

 لمع اهنث لاس رازه تسا لاس رازه تقف ص روؤدو تسدناك راتس همه راودا نا

 رود رد مالا هماع مداو رك ةرادس شش نم رابع ركيد لاس رازه ششو هراتس نأ

 ةلاا ىلا ادوع هبذ نا ىلع ءانب ترك ذ ام ىلع رودلا ظفا قالطا لوقا ٠ ىهتنا دون. ىرُف
 :نامزلاو دهعلا ىنعم ىرمقلا رودلا نا الا تايم رود ىف لاخلا اذكو ىنخي ال اك ةقباسلا

 رازه هراتس نه رود دنيوك نامزو دهعو فورعم حتفلاب رود ديوكيم لضافالا رادم ردو
 ءاياسعا يدع رودلاو . دش نييبنلا متاخ ثعل ورد هل تساوورف نرزخا دودو تا لاَش

 اسرضم ارود ىميسو ةرع اما ٠ رخ آلا لع نيئشلا نذ لك فقوت ةفوضصل و نيماكتملاو

 اماو + ةنلاط نيمشلا نوك نامز_رابلاو ئرايت كوت نيمشلا كلوقك ؟ضاطو ا
 ةوقلا نه ؛ىثلا جورخ ةكرحلا كلوقك ايفو ارمضم ارود ىحسيو ةبتيم نء ركاب
 رمضملا رودلاو ةكرلا رادقم نامزلاو نامز ىف ىلا عوقو حرردتلاو حم ردتتاب لعفلا ىلا

 بنارش بتارع رمضملاىفو نيتضرع هسفن ىلع ؛ىثلا مدقت مزلإ حرضصملا ىف ذا شا

 فقوت ىلا مسقنب فقوتلا ىدضعلا ىفو ٠ امئاد دحاوب رودلا بتارم ىلع ديزت مدقتلا

 رود ىنءملا اذ نيفرطلا نم فقوتلاو طرسشاا ىلع طورشملاو ةلعلا ىلع لولعمال 5 مدقت

 انبا اذه نوك بقوتك ةمغم بفةوت ىلاو هيسفن ىلع 'ىثلا مدقت:همازاتسا ةروريض لاحتو
 ارود سيلو نيفرطلا نم عنتمب ال فقول اذهو سكعلابو هلابا كلذ نوك ىلع كلذا

 مدقتلا فقون وه قيقحلا رودلا ىف ريتمملاف ازاجم ةيعملا رودب هنع ربعي ناك ناو اقلطم

 وه ىماعلا رودلاف رخ آلا ىلع نيئشثلا نه داو لك ف قوت وه رودلا نا لعا ٠ ىبتا
 نيئيشلا مزالت وبه ىماا ىفاضالاو رخآلاب ملعلا ىلع نيمولعملا نم لع نيكي للا فقوت
 نم لك فةوتك ىواسمملا رودلاو رخآآلا عم الا اهدحا نوكي ال ثيحب دوجولا ىف

 هس « فاشك» 1 ( لوا )



 رودلا كذب

 عفانملا نم هيلا جاتحم ام عيمح لم:شيو طظئحلا هيلع ريدا ال لاَش رادلاو ٠ بوثلا ىف

 ام وهو هيف تابيام تيبلاو ٠ باودلا توب و باودلا تيبو لبطصالا ىتح ]١[ قفارملاو
 ام ىا تببلاو رادلا نيب لزملاو . فقسلا عم عبرالا بنارلا نم رادجلا هيلع ريدي

 الو ءالخلا تيب و خببطملا هيف نوكي ىنمي روصقلا نم برض عم ةيرورضنا جئاوذلا للمتشي
 دادو ٠]9[ ءاقبلا ىلا تايلكىف اذكه كلذ لاثءاو باولا تيب الو باودلا توب هيف نوكت
 يرجمام مهدنع برجلا رادو م دالباا نه نيدلسملا ماما مكح هيف ىرحم ام مهدنع مالسالا
 نو.لساا هيف بلغام اهنا ىدهازلا ىفو ٠ ىناكلا ىف م داللا نم رافكلا سر سما هنف

 راد رييصي هاى فلج الو نرفاكلا نب هف !وتاحام نزلا نادو نيم هن اوناكو
 هللاب ذوعأ برحخلا راد اهتروريص اماو ءاهف مالسالا ماكحا ضعب ءارجاب مالسالا راد برحلا

 نوءجري الو مهمكحم ؟ احلا مكحم ناب اراهتشا رفكلا ماكحا ءارجا اهدحا ء طورسشب هدف

 رادب لاضتالا اهيناثو ٠ ةركا ىف اك مالسالا ماكحا نم مكحم مكحم الو نيملسملا ةاضق ىلا

 نامالا لاوز اهئلانو ٠ اهنم ددملا مهقحلي مالسالا دالب نم ةدلب امهناب نوكت ال ثيحم برحلا

 يسحلل ناك ىذلا نامالا قبب ملو رافكلا ناماباالا انمآ ىذالو ملسم قب مل ىا لؤالا
 ٠ لوالا طرشلا الا طرتشي ال اهدنعو ٠ ةرفكلا ءاليتسا لبق ةمذلا دقعب ىذللو همالساب

 ايف دحاو مكح ءاقبب مالسالا رادب ةموكحم رادلا نا ىناجبد-الا مامالاو مالسالا خيشلاقو
 دالبلا هذه لب نا طايتحالاف اهريغو ناخيضاق ىواقو ركملام ىواتفو ىدامعلا ىف اك

 ىف اذك نيطايشلا ءالؤها نهاظلا ىف ديلاو نيتعالخال تناك ناو نيءاسملاو مالسالا راد

 ْ ٠ زوءرلا عءاج

 رودلاو . اوما رحب ىف اك هيلغ ناكام ىلا "ىغلا دوعو ةكرملا ةغل'حتفلاب ( رودلا )
 عضولا ىلا ةركلا نه. ةطقن لك دوعي نا وه نيمجنملاو ةئهلا لهاو نيسدنهملا دنع ةرودلاو

 سمشااو هتلءاب مولا نم تيرق ىف هترود م مظعالا كلفلا لاَ ىنعملا اذهب و هتقراف ىذلا

 وحنو ةنس نيثلث ىف هترود مت لحزلاو زبك و امون نيتتشو ةنمحو ةلاماث ىف امتروَد م
 الثم ىوحر قىلنالفلا عضوملا فو ىنالود ىنالفلا عضوملا ىف كلفلا رود لاش ام اماو ه٠ كلذ

 ةيشاح ىف ىدنجزيلا ىللا دنع هركذامت دافتسي اذكه خال م ةكرحلا هيف رودلاب دودةملاف

 ءزج ةنراقم ن٠ رمقاا ةكرح نع ةرابع ةرودلا ىهاوجلا رحب ىنو . ىضاقال صخلملا حوش
 ٠ ىهتنا سمشلا هيف ىذلا ءزحلا ىلا هعوجتر ىلا سمشلا هيف ىذلا جوربلا كلف ءازجا نم

 ريسفنلا نء' ضخا نوكيف سمحدشلا ىلا نايقلاب رمقلا ةرودل اغنرعت حلصي اا اذه لوقا

 ًاضونملاك هب قفتري امم رادلا عّباَت قفارما ناف اهقوقح نم معا زادلا قف'م تايلكلا ىف لاق [1]
 ( هعحطلل ) " خبطملاو

 ( ه-حصمل ) ةقرفت. عضاوم ىف [؟]



 ةأأؤ : رادلا 5 رانسدلا 5 رودلا 5 ردملا 5 نسعادلا

 و مياعتلا ةياقك ىف اذك اطسوت ىمسي دتولا لئاف ىف هنوكو الاققا

 ٠ ةريخذلا ىف اذك عنص امب ىلابي ال ىذلا كتبملا قسافلا وهو ( ىعادلا )

 ليس قابلا ايار هك, ن نم دق .نيمعتملا دنع سدت نه لعاف نا لع ( نافل (

 ٠ ةلمهملا ءاللا باب نم ةملءهملا لادلا

 فقكاف أك نكتلاب ضو رشم ىوس دزو برقم باج زأ اك ىداب حتنلاب ( روادلا )
 ردابد 5 ىدح نأ ىاليتساو سفن ىاوه ةيغامد تلود هقوص حالطصا رذو ه٠ تاغالا

 ثسا لوق زا تراع هكابض تسوا لب'ةءو ."تسا عرش فاخم هكبزيج صخش زا دوش
 تاغللا فئاطا ىف اذك

 نوولا لدباف نونلا ديهثَتي راند هلصا قرشا ىا ههحو راد نم ردك ( رانيدلا (

 تزعم هنإ ىلقو +باذك وحن ريكلاب لاعق ىلع "يحن ىتلا ردابصملاب نيلي الثل ,ءاب لوألا

 ةعلارشلا ىفو مقا رودم بورمذل منسا لدالا ىف ىهو ةعيرسشلا هب تءاح ةادلإ ند

 رائسدلا بالا ةصالخ حو ىو * زومرلا عاج ىف اذكا تو رضملا كاذ 0 لاقل ما

 مه دقو الدرخ مق لك ىحسي ماسقا ةيتىلا ةريعشلا ميش دقو تاريهش ةعبرا ىلا

 لك ىمسي امسق نيتس ىلا رانيدلا مسه مهضءإو ةبح مسق لك ىمسي ماسسقا ةثنث ىلا. جوطلا
 ٠ ريثعلا سدس نوكت اذه ىلع ةبحلاف ةبح مق

 ارككر فن ريغ نوب تاو ىلع لمتأت ىتنا ةكرعلل منا ءاهقفاا دنع ) رادلا (

 قبي ل ناو لزنملا ظفا ىف "ىو هضبق لبق .ىرتشملا عب زو ال لبصف ىف ىدنجوبلا ىف
 لوخدلا ىف نيمعلا بابزم ريدقلا تف نه بلطي هقيقحتو ءرادلا مسا هنع لوزب الف ءانبلا اذه

 ؤهو تدب مل تيبلاو «ءاهطئاو> تااز ناو راد رادلا + رعش ه لبق 5 ىدتسلاب

 برعلا دنع ةصرعلل مسا رادلا نا ملعا ٠ فيريشلا ديسلا ةيشاح ىفام ةصالخاذه [1] موذج

 فالتخاب اثحاف افالتخا فلت# اهمال سانجالا ىن.: ىف وه ام لمتشت ىهو مجعلاو

 سبل فدواب بولطملاو اهيف فصوعانبلاو ٠ نادلبلاو لا 1وقفارملاو نارياو ضارغالا.

 صوم امئاق انهو اضيا لواس و اهلواّدب لإ داوسااو ضا.ااك ىهوجلاب .ةمئاق ةيضرع ةفص.

 بصو عرذلا لَ م اناصقنو احبق هنع هصاقننا ثرودو الاكو اننبح هب همايق ديزي رخآ'

 نو. ثوب ىلع للعتشي ال مسا لزملاو زيلهد هل دحاو ٍفقسا مسا وه تيبلا تاياكلا ىف ]١[

 2 فق_بم ريغ نو لزانمو توس ىلع لمتشا ال ما رادلاو هلامعب لحرلا هتكس خسطمو فقسم

 ١1 (هجحصا )  امدهنإام دعب تيد سيل تيبلاو اهطئاو> تلاز ناو راد رادلاو



 رايدالا ٠ لزيملاريبدت ٠ ريدنأا ةأة

 ٠ رعش ء ببطلا ىلا لوةك حدللاب عابتتسالا صاصتّخاو هريغو حدملا هلومشل عابنتسالا نم
 ةباكشلا لوطلاب ليللا فدو نوض هناف ه انونذلا ىهدلا ىلع اهم دعا. ىنأك ىنافجا هيف بلقا
 دوصقملا مث . هيونذ يهدلا ىلع دعا ىنأك ىللالا ِكلذفف :ىنافجال ى ان ةرتكل ىنعي ىهدلا نم

 000 0 رد ل يا ع1 سنخلا نرخ الا ىنملاب

 لوالا ءايشا ةثاث جدا دقف .هدنع يلا عدوا لخم ىل نث .٠ هلادو ىف ةلهج نم ىلدب الو

 اركنم هنع مهفتسا كلذلو اًبدص مهيف دحي مل هناب نامزلا ةياكش ىناثلاو طاب هسفقن فدو

 بولا .لادوا لهج نا هناب هسفن فصو ثلاثئا ل ىل نف هلوق هب رعشي اك هدوجول
 م كلذ دعب هدرتسي مث نيءا قيدص دنع كلذ لبق هملخ عدوي لب هلهج ىلع رمتسإ ال

 ليم ال هتان ةسقت ففصو وهو عبار جامدا هيف اضياو ٠ اولاق ام اذه عدوا هلوق هنع شب

 سماخ جامداو ٠ هنم دبال هبال ةرورضال بوبحملا لاصول لهج امناو ع..طلاب لهجلا ىلا
 حرمشو لوطملا ىف ام اخ اذه ةلهح هلوّش هيلا راشا 5 ةدحاو ةرمالا هلعفشب ال نا وهو

 . رردلا دوقعب ىمدملا تاسالا

 ا ةلمهملا ءارلا لصف ]2-

 رتل ءانطالا ذنعو نومالا ةقاع ف“ نكتفلا وا قرتمالا ةئأ حملا ( نيفدشلا )
 ام ارثثكو ةيرورضلا ةتلاىف اتقوزو ازادقمو اعون 'لمعتسا' نا تحن ام رايتخاب با.سالا ىف

 ه اهريغو ةرثكلاو ةلقلاو ةظلغلاو ةفاطالا ةهج نه ةداخ ءاذغا١ ىف ىفرصتلا طارش هب دارا

 ”ىذل ءنهوج حالصا وه حورلا رييدت « ربدلا نم.اذوخأ٠ .ةنقملا ىلع قلطي دقو
 اذك ضاشالاب ةاداح ةيقنت امهيناثو. طا الاب لصاح حورت اهدحا نيلعشب الا لم ال

 ليقو . لصف الب توملا دعب كولمملا قاتعا ع رسشلا لها دنع ريبدتلاو , نهاوجلا رحب ىف

 ربدملاو ٠ رسكلاب ربدم كلأملاو حتفلاب ربدم كولمملاف توملاب قتعاا قيلعتو توملا دعب قع

 ىلا هقّتع قلع نم وهو ديقمو ىلوملا توه قاطم هقتع قلع ن٠ ودو قلطم ناعون حتفلاب

 ىفو ٠ زومرلا عماج ىف اذك ةنس ىتنام ىلا تم نا رح تنا لوَش 5 اهللق هتوم تياغ ةدم

 وا ةفضب افوصوم هنوم هدبع قتع قلعي نا وه ديقملا عئادبلا نع العن ريكملاع ىواتف

 وو رح تناف اذه ىرفس نم وا اذه ىضرم نم تم نا لو نا وحث طرش اطورشم

 ركذ اذا اذكو كلذك ن وكي ال نا لمتحيو ةفصلا كلل ىلع هتوم نوكي نا لمتحم امم كلذ

 20م. دقم ريدم وهف مدعلاو دوجولا لمتحي رخا اطرش هوم عه

 ريبد# لعب اضيا ىحستو ةمدقملا يف ئبس دقو ةيلمملا ةدكحلا عاوبا نه ( لزملا ريب )
 ,٠ ةلزملا ةمكحلاو لؤنملا

 ىجسي دتولا ىف هنوكو دتولا لئاز ىف نكوكلا نوك نع ةرانعي نيمجنملا دنع ( رابدالا )



 فب ْ جامدالا » جامدنالا 5 جردملا

 هءوريف هريغ وا هشفنل امالك هريغ وا ناكاياعص ىوارلا رك ذب ىا هنم سدل مالك نتاا ىف

 هنا لاخلا ةقيةخ فرعي ال نم ,هوتيف هلع هب زيغ لاف ريغ نع ثيدحلاب الصم هدعإ نم

 ىناثلا متسقلاو . رثك الا وهو هرخا ىف ةراثو هئانثا ىف ةراثو هلوا ىف نوكي ةراتف ثيدحلا نه

 نا لوالا ٠ ماسقا وهو هدانسا قايس ىف رييغلا عش ىذلا ثءدحلا وهو ذانسالا جردم

 نه دحأو دانا ىلف لكلا عمجيف وار مهنع هءوريف ةفاتخم ديناساب ثيدحلا ةعامجلا ىورت
 هلاف هنم اضنب الا ؤار دنع نآملا نوكي ن' ىتاثلاو ٠ فالتخالا نيس الو دينا_سالا كلت
 الا هخنيت ن. ثيدحلا عاني نأ منمو. لوالا دانشالب امان هنعرواو هيوريف رخآ داتناب هدنع
 نانتم ئوارلا دنع نوكي نا ؟ثرل كولو“, ناي ةخ هيورو ةدساوب هعيش نع ةعمسؤ هم اقرط

 دحا ىوري وا نيدانسالا دحا ىلع ارمدتةم هنع رقاد امهم وريف نيفمل 2 نيدانساب نافتخم

 نا عبازلاو ٠ .لوالا ىف سيل اه نرخ آلا تملا نم هيف ديزي نكل هب صاخلا هدانساب نيثنذؤلا
 نة امالك لوقبف ضراع هل ضرءف طقف هدانشا قرس لب ثيدحلا نت. ثدحلا ركذي ال
 , كلذك هنع هبوريف دانسالا كالذ نكه وه مالكنا كلذ نأ هعمس 3 ضعب ناذيف هش ىلو

 فخا هذع ناك ناو نييبلتلاو سيلدتلا نه هيف الل مارح هماسقاب جاردالا اولاق مها معا

 ةأرقلا ىف. ديزاام وه ةأرقلا نم جردملاو ءهحرشو ةبخلا حرش ىف ركذ اذكه ضعب نه
 . ناقتالا ىف اذك ما نم تخا وا خا هلو صاقو نب ديعس ةأرقك ريسفدلا هجو ىلع

 ريثكع طم لكش نيددنهملا دنع :هاظاا وه اك عبرذتلا نم لومقم مما( جردملا )
 مندق عيدبلا لها دنعو ٠ نادل ةضالخخ حرش ىفاذك سلا 00 هل عالضالا

 ناو دنيوك ج ردم ار نأ 421 تا تانعا لخاد دنوك ماا ملا عم رد تانعالا نم

 رب الثم هيفاق 4 هحنانخ دنرادعاكت از فورح تاجزذ ىور فرد زا شدب هك دوب نانج

 نامعو نامدو ناهو نامز نوح دنزاس هحرد ار من١ فرح تب دنج رد دشاب نونو فلا

 ةجرد ود نس ناورؤ ناوجو ناو نوح دنزيك مزال ار واو ىرح تبب دج رد سب

 ٠ سانقلا اذه ىلعو نابزو نامحو ناءث نوح دنرادهاكت اراب فرح مويس

 . لخلحالا طفل ىف ءر د ىع ( جامشالا (

 ىلا جدا نم جامدالا .لاقثيح لوطملا نه.دافتسإ م لادلا فيفختب ) جامدالا غ7
 اضيا.ديعبب اذه سيلو. لادلا ديدشت هنا ركذ عئانصلا عماج ىفو ٠ هيف هفا اذا بوثلا ىف

 ةغللا"بتك ض»,ىف يك ذ [ك هيف راتتسالاو 'ىثلا ىف لوخدلا لا ءا ديد جامدالا نال
 'وه ىذلا ىحالطبصالا ىنءملا ىنا وهو ءاممرافتل ىحالاصألا ىنءملا نامسانب نيبئعملا الكو

 ىلا اذهو رخآ ”ىندم هريغ وا ناك احدم ”ىنءمل قيس مالك نمضي نا عيدبلا لها حالطصا

 معا وهف“ هلجال قوسم هناب راهثا مالكلا ىف نوكي الو هب.احرصم نوكي ال نا بجي رخالا



 جردملا ٠ جاردتسالا همم

 ضرع اذ ناك ناو راهنلا فصنب هرم ة>رد ىف يكوكلا ةجردف جوربلا ةقطنم سفن
 سوقلا رخآ و ناطرسلا لوا نيبام ناك نا هناف كلذك ن وكي الف نيبالّنالا ىتعَقن ريغ ىلع

 ناك نا هتجرد لبقو ضرعلا ىلاهش ناك نا هتحرد: دعب رايهلا فصن ةرئاد ىلا لدو

 سوقلاو ٠ ىنالخلا ىلع مكملاف ءازوجلا رْخآ و ىدملا لوا نيب اف ناكناو ضرعلا ىبونج
 نم سوقلاو رمملا فالتخا ىحسآ هرمث ةجردو نك ىكلا هحرد نيب جوربلا كلف نم

 اذه ىلع سقو رمملا ةجرد. ليدعت ئه: ال هرم ةجردو  بكوكلا ةجرد نإب راهلا لدعم
 ىلع وا ضرعلا يدع بكوكباا ناك اذا ىا هتجرد ىلا سايقلاب بكوكلا عولط.ةجرد لاح
 ةدانزلا تك_شث ناو سياف سبا ذاو .هعواط ةجرد ىه هتجردف نيبالقالا ىتدقن ىدحا

 مهدنع ءاوملا جردو ٠ ةئيهلا بتك نم اهوحنو صخاملا حرشو ةركذنلا حرش ىلا عجراف

 . ءاطلا باب نم نيعلا.ىلسفىف علاطملا ظفل ىف ”ىجي

 اتةاومرجافلاوا رفاكلا دب نه رهظي ةداءلل قراخ صا ع رسشلا ىف وه ) جاردتسالا 0(

 رهظي ىذلا قراخلا وه جاردتسالا ةيدملا لئامثلا فو ٠ نيرحلا عم يف اذك هاوعدل

 را هك تداع قراخ صم سا روهشو نحس و 0 قا_سفلاو ءاوهالا لهاو رافكلا ند

 : تلاع ركاو دئناو> هزحعم دش وا ةداراو ىرعد قئاوع 7 دوش عقاو بلاصو ىعدم

 ىتقو هك دوب كيس ددايس نادك ةنليدم زا هك انح دنمات تناعا دشأب وا دصقو ىوعد

 ان دمآ شو<# شبا تخادنا دو ىوخ ىهاح رد ادخ' لوسر دم هكدنتفك شناعبات

 شبا تخادنا دوخ تفت هاج رد وا سب: نك ناس 1 زين ون داما رب هاح تاان كك |

 ناعيا "لامكب نورقمر كا نشب: دوش وداص ىت ريغزا هحنآو . دش كش هين 1 ان تفر ورف
 حالص لها زا نانمؤع ماوع زا هحنآو 05 دب دا تماةّساو تؤ رعمو ىوشو

 دنناوخ جاردتسا دباب رودص نارفاكو ناقساف زا هنآ و . دئرامث تنوعم ارنا دبا عوقو

 للدؤ ىف قراخاا ظفا ىف قش دقو . ىولهدلا قحلا د.ع خيشلا نم ة ءلا جرادم ىف اذك

 ىلع قا عامسا ىلع لمتشملا مالكلا وه ىناعملا لها دنعو . ةمجعملا ءاخلا باب نه فاقلا

 ن٠ فدنملا اضيا ىمس.و الوا ضارءت هيف قاع ءاوس بطاخملا بضغ ديم ثروب ال هحو

 نوديت و ةرفكلا ايما مكلأام ىا ىتزطف ىذلا دعا ال ىلامو ىلاعت هلوق وحن مالكلا

 حرصل لو لطابلا ىلع معاي مهل ضيرعت هيفف نوعجر' هيلاو هلوق ليادب مكفاخ ىذلا

 هيشاوحو لوطملا ىف اذك هسفل ديري ام' مهل ملكأملا ديرب ثيح مهبضغ ديزي الثل كلذب

 ٠ كنسملا بان ىف ولو نا ثخم ف

 ُّق وا هيف عشب ىذلا ثيدحلا نيدحلا دنع وهو جاردالا ن٠ لودءفم مها ) جردملا (



 ةءا/ كوكلارم ةجرذ ه كوكلا بو غةحرد بكوكلا عواط جرد ه وعلا ةحرد

 اهعاذ راغلاا "لدعم عازدلا وس جوربلا ةمطنم ءازجاب اهل اهدشتتاحرد اقلطم كالفالا قطانم

 اهموهفم ىف ريتعت ل ىنلا رئاودلا ءازجاو ًازوجت الا تاجرد ىسن الو انامزاو ءازجا ىمست
 ديلا ركذام :لفحت .ئزانملا قالطالا لعو . ىتاازو# الا اعود ئمدشتال ةكرذلا

 اتق نيتدسو ةلاهاثب ةرااد لك طم اومسق دق موقلا نا نه صخاملا حرش ىف فيرتشلا

 ذا باسحلا ىف ةلوهسا ددعلا اذه اوراتخاو ةجردو ءزج اهنم دحاو لك ىمسي ةيواستم
 ةيواسستم اهمق نيتحس ةجحّود لك او ٌؤْرِج مث عيسلا الا حي ةعبستلا رودكلا هنم جرحت

 ةسان امل.١دداو دلك ايو ني:س اضر ةققذ قك اويدو هقيقد اهنم ةدحاو نك اؤملتو

 هداف لك عزطف انشأ 1و تدق اي ةوف انو ”رتاوألاو عباورلاو ثلاوألا اوربتعا اذكهو

 امو رتسكو ريشع ةعبراو ةأع هميسق ىضتش شايقلا ناكناو ةنواست» اهنق نيرتثعو ةئام
 حر هنا نب رجنلاو هاما روزا هتختو يؤ زار ةوروح باسحلا ىف ةيوعس بجو ريكلا ١

 لك ىا ةرئاد لك طيح هلوقن همالك ىهنا عستلاو عبسلا الا ةحيم ةعستلا روسكلا اهنم

 ةرحخو ضرالا حا_ك اهريغوا ةييزلاو ةيلكلا كالفالا ىلع ةضورفم ةميظع ءرئاد
 مدع يهاظلا ال م' ءازجأ ىمست مك اجرد ةروكذملا راقلا ماسقا ىجست لهو بالرطسالا
 اذكا مناوثو اهش اتدو اذك-_سوقلا هذه نيج تاجرد لا دق ذا ًازوجن الا ارو اييمسل
 ا سوتلا مهم م« تاحرد لاش م كلذ وحنو

 ْق في يلا دسسلا 0 م جوربلا كلف نه هناكم 2 وع ) تاوكلا ةجرد )

 حرش ن٠ دافتسي اكهلوط ةجردبو .بكوكلا ميودت ةجردب .اضيا ىدستو ٠ صخلملا حرش

 ,.ىدنجلا ىلا عل ةركذتا

 عم قفالا نع علطت جوربلا كلف نم ةجرد ىه ,مهدنع ( نكوكلا عولط ةجرد )

 كلا عولط

 كرككا بورغ عم برغت جوربلا كلف نم ةجرد (قكيكلا بوىع ةجرد)

 برغملا بناجن٠ ةعولطل راتعا ال ذا قرشا بناج نء هعواط بكوكلا عولط نم وار
 . بكوكلا بورغ ىف للا اذكهو عضاوملا ضب ىف

 روم عم راهناأ بفصن ةراش 7 جوربلا كلف ند ةحرد (قرجلا رع ةجرد )

 بكوكلا نيب طسوتنال نا طرشب لاَ نا يثني .ىدنجربلا ىلعلادبع,لاقب . اهب يكوكلا
 ن٠ نوكت ةرئاد ةبا لب طريشب سدل راها فصن ديبقلاو جوربلا بطق ةجردلا كلتو

 نءءزج ةجردلابو ءزكسم بكوكلاب بولطملا لاق مث . راهلا فصن مكح اه. كحلويملا رئاود
 , زودتلاو هيبثتلا ليرات ىلع ةروكذملا ءازجالا ند لك ىلع ةجرذلا قالطاو جؤربلا'كلف

 ىلع ناكوا نيبالقنالا ىتطقن يدحا ىلع ناك نا يتنقحلا هناكم ئا بكوكلا نا معا مث
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 تناكو بيكرتلا ىف ناولالا عذو ىلع امني رمحالاو ءادوسلا ءافذلا ىف ىتدالا فرطلاو

 ةمسقلا مدهىلا ةءسقةنم ةبادهال بصن 3 لكو ةبادهااو ةثنثلا هذه نع جرخنال لالا ناولا

 جب دل لاثم اذهو . ناشالا ىف اذ 5 جيبدنلا 85 لسع كذآ ةكيقم هب ركلا ة هن "هلا

 شيعلا ريغا دق ىريرخلا لوقف لوطملا ىفام ىلع ةيروزلا جسدت لابثم اماو ةيانكلا
 بيرقلا ىنغملاف دوسالا ىدوف ضماو ضِسالا يوب دوسا رةدالا بو.للاروزاو رضخالا
 نوكيف انهه» دوصقملا وهوبرهذلا وه ديعلاو ةرفص هل ىذلاناسنالا وه رفصالا بويحملل

 صيخاتلا بحاص هربتعاو ةدح ىلع ةعاص جيبدنلا نادالا بحاص ربتعا دقف ء اذه ةيروت

 نيثوالا نيب 11 قابطلا ريتسفت ىف الخاد اذه ناكاملاكلوطملا-بحاص لاق.قابطلا عاونا نم

 هسأرب ةيواعلا تانسحلا نم امسق نسيلو 'قايطلا ما سقا نه هناب تفنضملا حرص لباقتلا نم
 ةيروتلا وا ةيانكلا دصفل ناؤلا ةريغوا حدالا نم نعي ىف ملكتملا ركذي ناب هريسفتو لاقو

 ه دحاو نيريسفتلا ل هو محلا ولا قوف ام ناولالا دوصقملاو

 نم اهذحا دانساو نسلا ىف .نيبداقتلاو نينيرقلا ةاور وه نيئدحلا دنع ( جيردملا )
 نع ىعات ةباور 5و يلا نع اءهمنع هللاىضر ةشداعو ةربره ىنا ند لك ةياورك رخآآلا

 ىف قالطسقلا 3 اذك امعود نه اذكو ززفا ادع نب 1 ىئريهزلاك رخآ ىتنان

 وهف رخآلا نع نينيرقلا نم لك ىوري نا هخرشىفو ةبخنالا حرش ىف ىراسسلا داشرالا
 سلو نارقا حادم لكف نارقالا ةياور نه ضغاوه معدملا هل لاش ىذلا عوتلا ىأ

 نع ىور امهم لك نأ نأ قدص مديملل نع خيضشلا ىور اذاو ٠ ادم نارا لس

 ىغاصالا نَع رباكالا ةءراور نم هنالال ىهاظلاو ددرت ىا. ثحب هيف اجبده ىمسي لهف.رخالا
 ءىجن الف نيناخلا نه ايوتسم كلذ نوكي نا ىغتفيف هجونا ىتجابيد. نم نوخأم جِسدنلاو
 ءابلاو ٠ ىهتا مج هرخآو ةدحوملا ديدشتو ةلءهملا لادلا حتفو ميلا مذب حمدملاو . اذه هيف

 ىلق 5 ىديم ردصصم جدملا نا لع حتفلا يه ظلاو ةزوسكموا ةحوتفم ىه له ةدحؤملا

 * صام ىلع فاتخحلا ىف

 هءعمج جردلاو تاجردلا هبتيمو هباب ةملا ىف نيتامهملا ءارلاو لادلا حتش ) ةحردلا (

 اذه نم واولا للصف ىف ءاودلا ظفا ىف 'ىجتو, رينأتلا ىف ةيترم ىهو ءاودلا ةجرد هنمو

 نطيش فورد نم فرح ىلع قاطت ريبكتلا مع بابداو رفلل لجا ده ءو باننلا

 ءزج نيتسو ةئاثلث نة ءزج ىلعي قلطت ةئهلاا لها: دنعو.٠ لئاسرلا ضع ىف اك ريسكتلا
 ةبشاح ىف ىدنج ربلا .ىلعلاديغ' لاق. ٠ جوبلا ريشع ثاث ىهف نءاثلا كلفلا ةقلبنم ءازجا نم

 اردباو طيتو اوف دنمت .اناكا نم كانا اخر ىحبست جوببلا ةرئاد نا ع ىنيمغملا

 ١ نخ] اويييبف اومجوت مهنانم كبسالا وه اذه ماعلا مسالاب ءازجا ىحست رئاودلا رئاس



 6+6 ج يدنلا 5 ضرال' ةباد # ةياذلا *# ىندالالملا » بلكلاع اد # ليك

 ٠ اهتريغو ةرا دتسالا ىلع نانوكيو رثك ١١نيمجااعاو ةنالاو نارا سك

 ىوادونسلا مدلا نو اهمأا لزييام ركل ناسا مدق ١ ىف ةدابز ,تدنعوه ُغ ليفلا ءاد (

 اذه بحاص لجر نال هبا ىحس ه حر ةّسال دقو حرقتب دقو جزالا ليلا وا ظياعلا مدلاوا

 قرفااو ىنارسقالا لاق ٠ انلاف للفلل ضرعي ضرألا اذه نالوا ليفاا لجر هيشإ ضرألا

 ةئدرلا ةداملا لجرلا هيف دَتعِ مل ىلاودلا نا ةدحاو ةدام نم اناك ناو ىلاودلا نيبو هيب

 ٠ قورعلا ىف الا ماظعلا رهظي ملو دعب

 نه وه 6 تيعاو بعاب طلتخم بضغ هعم نوك ىذلا ىبدلا نونطاوه (بلكلا ءاد )

 نال هب ىمس اما ىلقو قالجالا هذه ىف بلكناب هبحاصل اهيثت هب ىمس اذلو بالكلا عابط

 ٠ صهاوك ارح ند هلك اذه تاكلاك هلق اناسا صع اذا هيداض

 , ةهدقلا ىف قيس دقو ىعيطلا ملا وه ( ىندالا ملعلا )

 6 ةدحوملا ءادلا لصف -

 ىا ناوْلا نه ضرالا ىلع بدبام لكل مها ىلمالا ىف ديدشتلاو حتفلاب ( ةبادلا )

 مث زومرلا عماج ىف اذك سرفلاك عبرا مئاوق هلام فرعلا ىف تصخ مث ا-ماع كرت

 لاش سرفااب م لغبلاو لبالاو سرفلا و لامحالا هيلع لمحتو كرب اه تبصخ

 ٠ مءاود اويكرو مهءايث اوسبل

 زد هتقاكفار افص موك كسا :ئاواجب ناو تسأ هتماق“ تافالع زأ ( ضرالا ةباد )

 ايو راب هس دوش: نهاظ احس .دنب وكو دنشاب هتقريم ىنأ مدرم تقو ناءردو دبا" نؤارب كم
 شب دنك رهم رفاك ىور رب مارا دئز اصعار نهؤءو دشاب ىموم ىاصعو ناملس متاخوا

 مالكتلا بتك ىلا عجراف ةدايزلا تمد ناو نخاملا ىف اذك تسا رفاك نءا كداول لا ل

 « ريسافتلاو

 8 ميلا لصف [ة-

 جامد اذ 'ىثلا لعج ىنمي جامدلا نم وكلم ليعفت ا باب نم ةدحوملاب ( جيدتلا (

 اناولا ملكتملا ركذي نا عيدبلا لها دنع وهو لوطملا ىئاوج ىف اك ةنيزو نسح اذ ىا

 0 فلتخم نحو ضيب هدج لاسإلا نمو ىلاعت هلوقك ةيانكلاو ةيروتلا اهب دن
 حضاولاو هبتثلا نع ةيانكلا معا هللاو كلذب دارملا عبسالا ىبا نبا لاق دوس ٍبيبارغو

 حضوا. ىهو ادج اماغ كولا ثثك ىتلا ةشرطلا ىهو ءاضيبلا ةداحلا نال قرظلا نم

 ضايبلا فض سا.تلالاو ءاذذلا ىف امأك ءادؤسلا هارخلا نودو ءارذسا اهتودو اهنيباو قزظلا



 ةحلاءاد 5 باعثل اءاد 0 دسالاءاد 0 ءادلا 5 ىنخلا # ءافخألا ةأ؟6

 م45 ءايلأ: لضف زق

 ماغدآلاو راهّظألا نب ىه ةفصن فرح قطن ءارقلا حالطصا.ىفو رتسلا ةغا ( ءافخألا )
 ماغدالاو راهظالا نيب هناب ماغدالا قراشو لوالا فرحلا ىف ةغلا ءاَش عم ديدشتلا نم ةيراع

 نوالا ىف راهظالا بح هنا عا : مافدالا فالحب هريغ:ىف ال هريغ دنع فرحا ءاف>ا هنابو

 وحن نوامري فرح دنع ماغذالا زوجمو نمأ ن. ون قلا فورح دنع نووتتلاو ةكاسلا

 دنع ءاذذ>الاو دعب ند و ةدحولملا ءاماا وهو دحاو فرح دنع ميلاب بالقالاو لاو نم

 .ناةتالاو ةمكحلا قئاقدلا ىف اذك فورا ىقاب

 ةخيصلا سفنلال هتماووصقملا نتثسا ملا ةيفلا نم: نينلولطالا ذنعو.رتتسملا ةغل: (.ىفللا )
 قحيىف .تيفخ. ةقرسلا ةب اك ةياشتملاو لمحملاو لكشملا :نعزارتحا ريخالا ديقلاو ضراعأ لب

 ىف هنتشا وهو ةيفخلا لبس ىلع ريغلا لام ذخا وه ةغل قراسيلا ىنعم ناف نئانااو رارطلا
 / وه 5 ىمسملا قالتخا ىلع لدي ممالا فالتخا نال رخآ مماب امهئاصتخال امهقح

 اضيا ىنذالاب ىعسيو ىلا حورلاو ه لودالا .بتك نه هريغو حولتلا ىف اذك ىلمالا
 ٠ « ءارلا باب نم ءاللا ىلصف.ىف حورلا ظفا ىف ”ىجب

 # لادلا باب
 4 فلالا لصف

 ءادو 5 وعر درد ل ع ءادو د عملا ءاودالا ىراعغو درد ىعم ةغللا ىف ) ءادلا (

 ٠ ىظلاب ءادال م ءاذ هل سل ءاتعم ىط ءاد هب مهلوقو ء دايت مولعم هككىراع نفد

 نء ءوداو ٠ 8 ةثم رهظيال.وا ”ىث هنم رهظي نطان بع لك ىلع اضيا بطلا ىف قلطيو

 ٠ هاوجل ارحب ىف اذك دشا ىا لخبلا

 هنال ليقو دسالا هجو هبشي هبحاص هجو نال هب ىمس مالا وه ( دسألا ءاد )
 « ميا باب نم ميلا لصف ىف قبس دقو ا ريثك دسالل ضرع

 داو سأرلا رامشا طقاست وه ةمالعلا-لاق ةلمهملا نيعلاو .ةثاثلا.ءاثلاب ( بلعثلا ءاد )
 .٠ هعيمج طقاسابو هرعش ىعرف اهل ةظلاؤ#م ءادوس ةرمم وا ةيوارفد

 ام غابوا ةيوادوس داوا نارلا ىف لشم# ضرع وه فلا ءانحلاب ) ةملغا ءاد (

 رعشلا ظقاست نا بلعثلا ءاد نيبو هين ق'رفلاو . ةيحلاكهدإج خاسديو رعشلا هنم طقاستيف

 بت خلا لاق هنالخم بلمثلا ءاد ىفو ةحلاب.اميش ايوتلم اجوعم نوكي ةيحلا ءاذ .ىف
 امثودح نا الا ندتلا عيمجج ىف ناثدحم اهو رعشلا طقاست اه ةيحلا ءادو بلعثلا ءاد نيدلا



 0 ةواّلا . .ريسلاىلاخ

 هعيوو نوملكتلا هزودح ءالخلا كل لع 0 ىهمنا نوساشلا محو ءاكرلل ضعل 5 وه 5

 اضيا مهف دوجوملا درجلا دعا هناب نولئاقلا اماو حطسلا وه ناكملا ناب نولئاقلا ءامكحلا

 دوجوملا درلا دعبلا ىنعي ءالخ ذئتيح نوكيف هل لغاش مسج نم دوجوملا دعبلا واخ

 نع ىلاخا| ناكملا زاوج ىف نيماكتملا اوقذاو نوزولا ءالؤهف هزوج نه مهنمو ٠ طقف

 دوجوملا دعبلا ىنءع ءالخ دلخح نوكشف موظوم دعب ناكملا كلذ نا ىف مهوفااخو لعاشلا

 ءالخلا عانتما ىلع نوقفتم مهلك ءامكحلاف اًضيا لغاشلا نع ىلاخلا ناكملا ىندتو درا

 جراخ ءالخلا اماو [1] ملاعلال>اد ءالخلاىف وه اا فالخاا 'ذهو ٠ ضورفملا دعبلا نم

 هتباب فرم ىننو ض# مدع ءامكحلا دنع هباف . ةيمسنلا: ىف وه امنا هيف عازنلاف هيلعوف ف ماعلا
 ىمس ال نا هقش ضالا سفن قباطيال ىذلا هريدقتس ةربع.الو هسفن نه هردّشو معولا

 مأد ىلع ماسجالا ناب ايف ضورفملاك موهومللادعنللا وه ني.لكتملا دنع « ءالتخ الو ادعي

 مهن.و مسج هءالعال نا زوج نم دوجوملا درجلا دعلا ىا ءالألاب نيلئاقلا نم.( هش

 نيب اهف نا حطسلاوه ناكللا نا لاق نم بعذدمو بهذملا اذه نبب قرغااو «هزو# مل نه

 هيلع قبطلا دق ةداملا نغ هسفن ىف ادرحم ادوجوم ادعب بهذملا اذه ىلع ساطل١ فارطا

 لوقلاىلع اماو هيلع ىناثلا قاطنانع هولخ زوجبال .لوالانا الا نادعب كانهف مسجلا داع

 يركز نبا لاق 6 ةدئاف ) ساطلا لخاد ىف وه ىذلا مسجلا دعب الا كانه سيلف حطسلاب
 «٠ تاقارزلا ىف بذحو تاقارسلا ىف ءاملا ستحم كلذلو ماسجالل ةيذاح ةوق ءالخأا ىف

 منك بش مسجلا ىف عقاولا لخاذ!| ناف قوف ىلا ماسجالل ةءفاد ةوق هيف مهض»د لاقو

 ءالخعا ىف سن هنأ ىلع و وه اَو ؛ قوفلا ىلا هلذعفاد َهَقَح مسحلا تالذ ب 0-3 هلخادوف ءالخلا

 5 فئاوملا حرش قام ةصالاخ هلك اذه ا ل الو هبذ داح ةوق

 ه واولا باب نم ماللا لصف ىف ركذي م لاصاا زا تسيعون ( ريسلا ىلاخ#)

 رابغالا نم ةولخعلاف ةلزملا ريغ مهذب دنعو ةلزعا ىه ةيفوصلا ضعب دنع ( ةولكلأ )
 ةللق ةلزعلاو دوحولا ةريثك ةواخلاف هللا نع لءشيو هيلا وعدن امو سفنلا نم ةلزءلاو

 نوكت اذه ىلعف رابغالا نم ةلزغلا لبق + ةولخلا" نم ىلغا ةلزءلا اذه ىلعف دودولا

 ناو نمانلا طالتخا كرت ةواخ'ا كولسلا ةدالخ' ىو « كولساا عمج ف اذك ىلعا ةولخلا

 ةواخلا| ىه ملاء لاقو ٠ ركفلاب لاغتسشالاو ركذلاب سنالا ةولخلا ميكح لاةو ه.مهنب ناك

 « ىلاعت هللاركذ نع .الا راكذالا ,عمج نع

 ءاييكشطاف الوا جراحلاىف هدوحو ىضفق له ةردقت ناو اعطق اردقتم ةنوك ىلع ءاش 50

 (. هححصملا ) هنوع د نوءلكتملاو دوجولا ىذتقب زدقتلا نا نولوقب



 ءالخلا ٠ نشحلا ه ةنوشخلا ا

 ءاكملاو نيءاكتبا دنع ةسالمال ةلباق» ةفدلا ةمجعملا نيشلا مضو حتفلاب ( ةنوشملا )
 ناب اهءدع ةنو_ثخلاو مهلا صهاظ ىف ءازجالا عضو ءاوتسا نيملكتملا دنع ةسالملا ناف

 . فكلا نود عضولا باب نم اذه ىلع امهف ارئاغ اهضعبو ًايتان ءازجالا ضعب نركي
 ءاوتسا اللاو ءاودسالل ناتءات مسجلاب ناتماق ناتسوتملم نا تفك ءايمكجلا دنع اهو

 حرش اذك مهدنع زئاج ضرعلاب ضرما مايق ناف مسملا حطسب نانمئاق ليقو . نيروكذملا
 «٠ تاسودللا ىف فقئاوملا

 ف عضولا ةاتخحم وضعلا عطس ءازجا لعج ءاود ءاطالا 50 شا 0 ) نينملا (

 ىف زجوملا ىف اذكةجزل ةدام نع ةيضراعلا وا ةيعببادلا ةسالملا دعب ضافختالاو عافترالا

 «هيودالا نف

 5 واولا. لصف ريم

 ضو. موهوه داد_:ءا نيملكت.ا دنع وه ْبحتملا ىف م دملاو حتفلاب ) ءالخلا (

 اضيا ىع سيو موهوملا هدعب هياع قطتسو مسجلا هلغتي نال اص هسفن ىفوا مسجلا ىف

 اذهو . لغاشلان ع ىلا ا موهوملا دعا هلصاحو موهوملا غارفلاو موهوملا دعبلاو ناكم لاب

 نكح نا وهو ماسجالا نيب ىذلا ءالخالو ملاعلا جراخ ءالخلا وهو ىهانتال ىئذلا :ءالخلإ

 اذتم اموهرماضؤرفم ادعب انام نوكيف امهس اعام امني 'سيلو ناقالتسال ثيحي ناهمملا
 -قالطإو للغاشلا نع لاخ ن آلا هنكل .ثلان مسج هلغشي نال اطاص ثلثا تاهملا ىف

 غارفلا وه ناكملا ناف ناكملا نم صخا ءالخعلا ىلقو ٠ رثكأ ىناملا اذه ىلع ءالخلا

 لصحمال نا رابعا عم موهوملا غارفلا وه ءالخلاو هيف مسجلا لوصح رايتعا عم معوتملا

 ىلاخلا ناكملا هلصاحو . ةللءهملا ءاللا باب نم ةحجمملا ءازلا ىف زيخلا ظفل ىف ىم اك مسج هيف

 هسفأب مئاَقا ج.اخلا ىف دوجوملا درا دعلا وه ءامكحلا ضع دنعو . لغاشلا نع

 ىمياعت م. ةدامىف دوجوملا دعبلا لح اذا لاق ٠ نكي موا ىعسج دعت الوغشم ناكءاوس

 ناك ءاوس ةدلا نع هسفن ىف درحب دوّجوم دءبف ىا ءالخف ةدام ىف لحن مل ناو ىا الاو

 اروطغم ادع ىع_سو ءالخ هفن ىف هناف هه لوؤنشم ريغوا ه؟الع ىمدسج دعم الوشم

 هطسواو ناكملا ث>.. رخآ ىف مقاوملا حرش ىف اذكه اضيا اناكمو اروطفم اغارفو

003 

 ناكملا ظلال ى "نجحو ديلا ركذ اذكه ةئسمخال .ةت-س هولا ماسقا اولاق ىتح درلا
 تكد ناو ةنكمللا ةياده حرش ةيشاخىف رخف الم لاق . نيعلا ةنكح حرش ةيئاخ نم اضيا
 ًادعب ناك ءاونس 'ةداملا نع درحلا دعلا وه ءالخلا لقف نييهذملل لماشلا ءالخلا فيزعت
 جراخلا َّق ادود>وم | دعب وا نيماكملا ل وه 6 لغاشلا نس ايااخ اناكم ىا اموهوم



 ةباحصلا نيب ىا نيتقباطلا نيب مهددرتل ىتا وا ركذ نه ىردب ال مرضخم مح مهلوق نه

 ىلإالا ناذا اومرضخ نم وا مهامها نم ىرد ال ةيؤرلا مدعل نيعباتلا نيب و ةرمداعءملل

 مهمالسال ةءالع نوكتل لبالا ناذآ نوهرض# اوناك ةراهاملا لها نال كلذو اهوءطق ىا
 رسكب مرضا نوكي نا لمتحم اذه.ىلف كلذل اومرضخ مهمأكف اوبرح وا اهبلع ريغا نا
 رصاعناو ةباحصلا نع عطتقا هنال حتتفلاب نوكي نا ىل. حنو ةغاا لها ضع نع ىكح امءارلا

 ىققارغلا لاقو ٠ ءارلا رسكب و ةلهملا ءاحلاب مرض عمس دق ناكلخ نبالاق ٠ ةيؤرلا مدعل ىنلا

 ةيفاالا حرش ىفو ىعباتلا فيرغت ىف هحرشو ةبذنلا حرش نم دافتسي اذكه بيغ وهو
 مكحلا بحاص لاق . ءارلا :نودتش ثيدحلا لها نا ىندملا .ىءوم وباركذو * قارعلل

 ميك نا اذه ىضتقف مالسالا ىف هفصنو ةيلهاملا :ىف ءرمع .فصن ناك اذا مرضخم لجر

 اذا لجرلاو نابح نبا لاقو ٠ حالطصالا ثيح نم كلذك سيلو مرضهو4و مازح نب
 ىلع لديك لذف ىنايشلا رمع ىناك امرمض#ىعد» ةياهاطاىف نوتسو مالسالاىف ةنس نوتسناك

 مالسأ هيلع ىنلا ردع ىف نوكن ةعامج نومرض#لا ليقو ٠ ىهننا ةحص هل سيانم دارا هنا

 ٠ سادملا فيرعت ىف ةبخنلا حرش نو دافتسي اذكه ال ما هونل له فرعا مو

 قلطيو ةظلغلاو ةقرلا ىف هؤازجا فاتخا ىيببط غلب ىلع قلطي ءابطالا دنع ( مالا )
 ريغ 3 '”ىش ىلع قاطي دقو ٠ نكام- ريغ ءاز> الا قيقر ةرورا هلا ىف بسرام ىلع اضيا

 ْ ه هاوطارع ىف اذك حورطملا فالخ وهف خبط

 -: نونلا لصف ]-
 ءزللا نه نكاسلا ىنثلا طاقسا ضورعلا لها دنع ةدحوملا نوكسو حتفلاب ( نيللا )
 وهو هدعب قاللاو اني ىمسي الثم نلءفتسم ن٠ نيسلا فذ انودم ىمسي ءزلا كلذو

 نو.# .نلعا_ذ٠ لاةبف ناعافم هع-ضوم عضوي هلامعتسا مدعلو انو. 2# ىحسإ ناعفت»

 ضورعلا لئاسر, ضعي قو ٠ فرشلا ناوتعو قبس ضو رع نم ةافتسإ ذك نادل ١

 نع زارتحا ريخالا ديقلاو سساا ىتاث ناكاذا نك الا ىلاثلا طاقسا نيخلا ىبرعلا

 اقورفم ادنو عاف ربتعا اذهلو هنف نيا زوال هناف عراضملا قدا عاف فق نك ابسلا

 ٠ الوصف٠ بتكو

 تنللا جوزك هنم مرح محر تاذ جوز لك ةيناقوفلا ةانثلاو ءاحلا حنش ) نحل (

 مهف رع ىف اذه لبق انتخ ىمي لكلا نال جاوزالا مرا اذكو نه وو ةمعلاو تخالاو

 . روصلا هلا سوماقلا ىفو ٠ ىفاكلاو ةيادهلا ىف اذك مراحلا جاوزا الا لوا.تيال انفع ىفو
 جوز ةءاعلا دنعو ١ بالاو خالاك ةأرملا لبق نه ناك نم لك برعلا دنع هنا برغملا يىفو
 ء زرمرلا عاج ىف اذك تنبلا



 مرضا 0 مز 5 ةمزخلا : ةوو

 ذك نكر ناو دن ناوءذو شياخم دئاق ىقاب لمعتسم ريغ ةلك نلبعاف نوحو تا نام اق»

 ناوعف ىاف نفر مرح لياوكس بخانم ردو ء هش وك مرخا ارا دوش عقاو مرح ورد

 نيعلا لصف ىف 0 و ةيعيسلا مسا مو ةحابالاو خسا.تلا باصا منو ) ةيمزخلا (

 # نيسلا بأي ند

 هادئ أ نفرح تدل واب: سورملا لهل دبع ةيجتللا ءازلا نوكسو حتفلاب ( موخلا.)
 قكئاعرا ضف ىو فرشلا ناو ىف اذك .لوالا ف رملا ع .طقف:ةهرا و[: فرجا

 كلذو ٠ عيطقتلا ىف طقسن تيبلا لوا قدحلت ةدايز ةمجعملا ءازلاب مزخلا ىبرعلا ضورعلا

 قالل>الا نه تينا . هلدف ءوساا ءيصا تنزاج تنا اذاو ٠ رعش ه هلوق ىف واولاك فرح اما

 ٠ هكردم تل ام كثيدحنم مويلا ىتافدق . ع٠ هلوقىف دقك نيفرحب اماؤ . ايضار سبلام

 هانيمر ٠ ةدادع نب دعس جدزخلا ديس انلتق نحت . رعش ٠ هلوق ىف نحنك فرحا هئلثب اماو

 كمب زابخ ددنشا ه٠ رعش ٠ هلوق ىف دداشاك فرحا ةعبران اماو + هداوق م 0 نامهسل

 لوالا ريغىف مزخلاو . اكيداوب لحا ذا توملا نم عزمت الو . اكبقالم توملا نا تودحلل
 ٠ ملكلاو لاوقالا ترك ذ اذا ءدقح هرخآو لهج هلوا رخفلا ٠ رعش ه هلوةك حبق

 ءادّتنالا لوا ىفو تدبأا لوا ىف رتاَغ ةلءهملا ءارلاب مرحاا اماو . طسولا ىف دقحم مزذف

 عئاتصلا عماج ردو . ه.الك ىِهّْشا ىأر ىلع اهريغىف اذكو عارصملا وا ىنقملا تببلا ىف
 ناو دننك هدانز هس ان ىفرح تدب لوارد هلل كضيف نيتمحع٠ ىازو احم مزخ ديوك

 رد هك ىفرحو تنسن بوسحم نزو ردو تاسا زئاح قافتالاب دتفا نازوا زا “رك ا تدايز

 زئاجو دناوخ مزخ شفخا زين ارثآ ددركب نزو دشاب.نازوا زا جراخو دنا تدب وشح

 : آ 1 8 درادنمع تسرد لبلخو دراد.م

 لعاسفلا ما ةفيص ىلع لبقو درجلا ىعابرلا نه لوعفملا مسا ةغيسص ىلع ( مرضخما )
 دنع وهو عما نومرضخن او ةمج.م داض اهملقو اهرسكبوا ةلءهملا ءارلا تشب اما وهف ٠ هنم

 مال_دالاو مو هياع هللا ىلد هتويح ىف اريك وا ناك اريغص ةلهاجلا كردا نم نيدحلا

 رع نجل ءاربوا ملسو هيلع هللا ىل ىنلا ري ملو هدعب وا سو هيلع هللا ىلد هتويح ىف

 ملسو هيلع هللا ىله ىلا دعب ملدا مث ربكلا ىف مالاسالا كردا نب ةببتق نبا هصخو ٠ لسع

 ىلا نضةف مشو ةيلع هللا ىبَد ىلا ىلا هناف بهو نب ذءازأا نوح ىف مم نم مهكعو

 0 يباك ارش نرشع مس مهل دع دقو ه قئرطلا ىفاوهو داو مو هيلع هللا ىل_ص

 ن٠ 'اوبا:نومرضحلاو ءارثكا و ئوؤنا١ لاق“. امريغو نوميم نت رعو ىنانتشلا

 اما هقاقتشا مث ٠ ضب كلذ, مهون ناو ةءاخص مهتوك ىلاربلا دبع نبأ بهذب مو ةبادصلا



 ةف مرا

 ةمسمحتملاب ىورب و تعاطق'ىا قيمز نع ابضيإ ةديسلا لالا وا 0
 عيديلا لها دنع وهو لوطملا ةيئاح ىف دتسلإ بسلا رك ذ اذكه ةءدحلا نيءاضتا ليلا

 هبف مهو« ايا ةيروتلا ىلع هلضف ضعلاو ةيروتلا كلذكو « عيدبلا عاونا فرشا نه

 هنيمضا ىلي 2 هرئاعم دحا هب ادوصقم رثك اف نايئعم هل ظفاب ىتؤينا اءمدحا « ناثرابع

 ظفلب ملكتملا ىنأي نا ىرخالاو ٠ هعابتاو ىكاكسلا ةقرط هذهو ه رخ آلا ىنعملا هب ابولطم

 ردب ةّمارط هذهو ءرخ الا رخ الا نءو نييندملا دحا اهدحا ن٠ مهشب نيظفاب مث كرتشم
 لجا لكل ىلاعت هلوشب هلثءو عبادالا ىلا نبا اهيلع ىثهو حانسدملا ىف كلام نب نيدلا

 ىنملا مدخم لجا ظفلف بوتكملا باتك]او موتخلا ذمالا ىلمتحم بات" ظفلف ةيآلا باتك
 نحاص لاق : ك اكسساا ةقنرط ىلع نا رماىف عش ملو لبق . ىناثلا مدخم و>؟و لوالا

 دقل ىلاعت هلوق اهنه : ىك اكسلا ةّشرط ىلع تء.ا ىركش انا تجرخت نا دقو نادقتالا

 هيلع ريمضلا داعا مث مالسلا هي هءاع مدا اهم بولطملا ناف نيط ن٠ ةلالس نه ناسسنالا انقاَح

 مكلدبت نا ءامشا نع اول 7 ال هلوق امنمو ءهب هلآ ةفلفن هانعح م لاقِف هدلو هء دوصؤم

 ءايشالا نع اوان مل:نيلوالا نال رخا ءايذا ىا مكلف نع موق اهلأس دق:لاق 1 2

 دصش هللا ضاق هللا رضا 1 ىلا.] هلوق اهندو ه ا نع اوه ةباحصلا اهنع | ولاد ىلا

 نمالا ظفلب ديرا دقو دنس هلا هيلع هللا. ىل-ص ىنلا 4 ةثعلو تاذعلاو ةعاسلا مايق.هب

 ةعاسلا مايق هب اذوصقم هولجءتست ىف هياع ريمضلا ديعاو سابع نبا نع ىور اك ريخالا
 وا نييقيق> ان وكي نا نم معا نيينعملاب بوملادملا نا ةلثءالا هذه ند لعق ئهتنا باذعلاو
 لودطالا بحاسص لاقو ٠ لوطملا ىثاوح ىف كلذب حرص دقو نيفاتخم وا نييزاحم

 دجحاي دارب وا رخ الا ىنعءا هريمضب دارب #4 امهدحا ناينعم هل ظفلب بلطي نا .مادختسالا

 لزن اذا ٠ رهش . هلوقك لوالاف رخآآلا هانم. رخ آلا ريخحضلاب مث نيينعملا دحا هبريمست
 نه هيلا عج ارلا ريمضلابو ثيغلا ءامسلاب دارا ٠ اباضغ اوناكن او هائيعر « موق ضراب ءاهسأا

 ٌناوج نيب هوبش هوم ناو هيأ :5 اسلاو اضفلا قاف ه« رغذ ٠ ةلوقك قاثلاو تنل م[

 ' ناكملا هنيكاسلا ىف رورملا وهو اضغاا ىلا نيعجارنا نيريمضلا دحاب دازا ٠ عولضو

 ىوهلا را ىتإ اًضعلا ران ىحناوح نيب اودقوا ىا رالاءوش ق :بوضلا ره 0
 ٠ ىهتنا اضغلا ران هيشن لا

 اذك ءزمطلا نه لوالا فرحلا فذح ضورعلا لها دنع ءارا نوكسو حتفلاب ( مرخلا ( :

 دتولا نه كرحتم لوا طا! مرا ىبرعلا ضورعلا لئاسر ضعب ىفو فرشلا ناونع ىف
 ناكناو ملا وهف الاب نلودف ىف كلذ ناكناف تيبلا ردص ءزحلا ناك اذا عومجلا

 ىسخرسلا نيدلا بطق ةلا رىفو ٠ ىهنا لكلا م مرلاو تضعلا وهف اناس نايعاقم ىف

 م نكئؤذادنا مرخ 2 دردلا ا ىنبس ضورع ردو ٠ عومجلا دتولا لوا طاقسا مرا



 ماذخت-ألا 7. مولعل مداخ .ةمدخلا .ما 08 متاوألا 1 ماخ : ماخلا ٠ ةلاخالا ٠ تالا 4

 ركيد ل٠4 ٠ تسؤبو الد ريظن قوط ببسو تسنن مان ىعم نآو دوريم هرارح رب ناك
 ضرع ظفل « مجاز: رتشيب ضرع رد. كيل . مدرم زا شفض لوط:“هرك دانص هر عش ؛

 تنس دارم تسا ماع هك مود ىعم ناو ركشل مود لوط بسام 3 دراد ىعم ود

 ها تدسن دانم تسا لوط نسان» لوا ىنمز

 غلا رثأتؤ ام ليخم ىتلا ااضقلا ىه نييقطنتملا دنع ةددشملا ءايأا حش ( تالخلا (

 با.ساو ةيذاك وأ ةقداص ةيلس# رع منع وأ 2 تناك ءاوس بغ رت وار مف اطدسإ وا اضيق

 را لبق اذا مك كلذ ريب تو و ىتماب اهتضننو ظفللاب قلعت اهضقفت ةرثك لسخلا
 تضشا ةعوهم ا ع لق اذاو امرش ىف تبعرو سفنلا تطسدنا ةلامس ةتوقان

 + ةلهمشلا'خارش ف !ذك ةئغا ُتاؤفتتو

 انا لصف قف «اوعودسبا طانملا ع 0 ةساملا ىه نينو مالا دنع ( ةلاخالا )
 # نوالا بأ ن٠ ةدح وملا

 1-3 ميملا لصف

 ظفل ىف قبس دقو ماقم مسا ةيفوسلا دنع ةيناقوفلا ةانثملا فيفختو رسكلاب ( ماتخلا )
 ٠ لالا باب نم نيسلا لّصف ىف نادنالا

 ار تاماقم داب هدرك عطق 2 ىكزا تسا ترامع هيقوص حالاوسصا رد ما

 « تاغللا فئاطل ىف اذك لاك تراهن دول هدمسرو

 ىتلا ةلدفنملا ةمبسلا فورا رفحلا.لها دنع ىهو .ءانلا رسكب متخ عج ( محاوخلا )
 0 دب ف ا ا

 ٠ رفا لئاسر

 هلا ةييشل نسف لذ ء[نطألا دنع ميلا لادا نوكسز ركبا ( ةمدخلا)
 كلذلو مودخلا لعف لو.قل اهردادعاو هدانا امم اهتساغ ةم.هملا ةمدخلاو هيدؤ» ةمدخو

 لف آم ةيدأت اهتباغ ةيدؤملا ةهدخلاو دكلل ةدعماو بلقال ةئرلك سّيَرلا لعف اهاعف مدقتب
 ني ثنالل ىملا ىرحجمو عامدلل ةدروالاو باقل نيئارسشلاك ةلباقلا اعيش ىلا مودخلا هف

 3 اضيا ءاضعالاو ةوقلا ظفل ف 1 صهاوملا ارح ىف ارك

 مودع ئاكاوز ةليطعا راكب تيدقب تم ؟قياكتلا لاذلاو 1( مادختسالا (



 4ةا/ ليبخيلا ٠ ةلؤنما ٠ ليخنأا

 ةكردملا ىا ةسوسحلا رودالا نء هتكرو ةلزدتملا هتعرتسحا ىذلا مودعملا ىلع قلطإ
 ةوقنا هتعرتخا ام ىنعي ىمهولا جرخ ةسوس#لا رو.الا نم انلون و . ةرهاظلا ساوحلاب

 لوق ىف م هيبشتلا باب ىف لمعتسإ ىنعملا اذه و تاسوملا.وحن ىلع هرم اعارتذ- ا ةلختملا

 حامر ىلع نريشن توقاي مالعا ٠ دعصت وا بوصت اذا قيقثلا رمح نك هرضش + لعل

 سجملا كردي ال امم ةيدجرزلا حامرلا ىلع ةرو_كنملا ةيتوقايلا مالعالا ناف « دجربز ند

 ةسو_س# تاّئره ىلع كردملا دنع ةرضاح ةداملاىف دوجوم وهام كردي انا سحلا نال

 ' لك دجربزلاو حامرناو توقايلاو مالعالك اهنم وه بكرت, ىتلا هتدام نكل هب ةصوصخم
 ٠ هيبشتلا باب ىف لوطالاو لواملا نء دافتسي اذكه رصااب سوس انو

 ساسحالا ظفاىف قبس دقو روصلا ءهرتاشنا سحلا كاردا وه امك دنع ) ليختلا 0

 ةاهساو ,تاسودسحلا ىف سفنلا ةكرحم اضيا فرعيو ٠ ءاللا باب نم ني-بلا لصف ىف
 نهذ رد ار ىزيج ىعاش هل تسن | ءارعش دزن لل و . ركفلا ظفا ىف ”ىجحيو ةفرمهتملا

 دنس وك نبأ روصت ار نناو ددنب تروص ناود 2 نأ قارا ىذعب لة بيس دبك لخت

 اذك ٠ هداتبسا“ا كس  شفس نوتس . هداو راب هش نوتس نتن زد وح ء رش 0
 ٠ عئانصلا ع ءاح ىف

 لصدفىف * 2 موأ ةطساوب سفنلا اممعتسا اذا ةفرصتملا ص كيش نع ) ةليختملا (

 # ةفرصتملا' طظفا ف ةلءهملا د داصلا بأي ند ءافلا

 7 ةيسسنلاا عوقو رو صت ىلع قلطي و ليعتلا باب نه ردصم وهو ) لييختلا (

 ثح.ه ىف ميكحلا دبع ىوارملاو حيتفلا وبا ركذ 15 زيوت الو ددرت ريغ نء اهعوقو

 نه مق 5 ىلعو هواولا باب نم ميلا للصف ىف و 6 ماهعالا ىلعو . قيدصالاو روصتا

 ىاضا لوثفم هكرتخو ظنا دك تدنآ لح ديوك عئانصلا عماج ردو « “ ىج اع ةرامتيألا

 دبآ هدرك ريظن تاعارصو دوب قباب مان ىنعم كب رب ' بيكر قابس هحانح دوش هدروأ

 ماهعا كيدزت تعنص ناو دشارن مان ىنعم نأ و دور مود ىنءم رب ناك ريظن قوط بديلو

 برض آب و زيمآ هفيطلو حملا صه زاحم هك ىنءم كي لايخرد هكت سنا قرفو تسا لابو

 كي نكل تسا مات :ىنءم وو ىه ماها ردو دور لاخخ ىترقح ىنعم رب و دشاب دارم لثملا

 كي ناه اخاو دوب دعب ىتعم دارمو دشاب بيكرت قايس بيس ديعبو ديعب مود بيرق

 نباو دشابن تباثو دور مود ىنعم رب ناك ريظن قوط بي_س هكنا الا دوب مان ىنعم
 ديشرووت> فد .وزا ةرااهام زون راك وت < روش ٠ هلام تسا د واالخ سا

 رد هل نيكو ارعن ندز فد مود ىرك ىب دزاد قعءما'ود ترارح ظفل هوزا هرارح رد

 فقد ني ديد نكيلو تسا مان ىنءم نيمهو تسا لوا ىنءم دارص اح او ,دشاب امداش.

 2( ) « فاشك» ( لوا )
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 سالا نا انديس ربخا اذلو نا_ظش وهف هفرعف قحلا هيلع ىلجتف, سيثكلا ىف هلا ىلهال

 اهنا" امميمج ملاوعلا كلت ىلع مكحاف. مونلاب مهيلع مك ملاع لك لها نا تفرع اذاف ماين
 نينو ديوكف تافملا فشك ردو . لءاكلا ناسنالا ىف . الا مونلا نال -لابخ

 دينج ترضح . ماس+او حاورا ملاه"نايم تسا خزرب ناو دنب وك ار لاث» ملاع لاخ

 لامخو مهوب تداسبعو ٠ لايخو مهوب هللا نوددعي الو نيعبمتسس تدجو ىنا دنا هدوءرف

 صاوخ هك دشاب نيقيلا ةقيقح قدح ةنياعمو هدهاشم تماقتساو نيكي ريغب هك ديوك ارث.

 ءارعش دزت لايخو . اهنم هللاب ذوعت تسا ماوع رب ىلوتسم هك لايخو مهو نأ هنو دوب ار
 دامو ىزاحم مود قيقح ىب دوب ىنع» ود رب لمتش» كرتشم ظفلا دارا هك تنآ

 اهنيزاوب ىلثم برضا ارو هفدطل داربااب و. دشاب ىحالطصا زاحم هك ت سنا طرشو دشاب ىزا#

 انا ا هوانا دانس زاخو تقيقع تابع قلنا نعم ووء ار لمسوكم رنه

 لايخ مود فرط ردو دبات هداعم ىنعم تروص بناج كي رد ىنعي دور لايخ قيقح
 مود فئطا لايخ 3 تسا و ودرب لاخ ناو دشاب دايم ىنعم نا هو دوش هدوك

 هزيس نوج « زعش . هلاثم دروا ىحالطصا زاجم هكتسن ١ فيطل لايخ . زيو الد لاخ

 تما مديعكب نييرب اع ءا ددتسو ةزيس نإ ئاوه زا ذئاب مناج .٠ ديمد راي بل لعل نأ رب

 ىعم ود نديبشك ش ثار ىعابر نيرد * ديشك شيد متشك ىارب اوك اه هدقكر وز مدش

 زلم تيدا ى :ءا لعف 20 تسا ىحالطصا كى زاخو تسا مولعم هكقبقح دراد

 زيدا هنقنلا 4 تان زيوالد لايخو 30 ىققح ىنعم ري و تسا نيمهدارمو تسا

 ىنابز برج زو « دراد ابيز ىوز شورف ريش نا ٠ رعد ٠ هلاثم دوب ىلثم برض ايو دشاب
 ظفا »دروا ىى ورف ريش ورب لاحرد هدب ب ششو> كدوك يكب هلل اج نه « دراي ركش همه

 ىنءم هكتالك موهف» مودو تسا.لثه نا و ىحالطصا ىكي دراد ىنعم ود دروا ى.ورف ريش

 , ىعاقف « رعش .٠ ركيد لاث. تسا روهش» فيطل ناو دوريم نارب لايخو تسا ىقتيقح
 كانه هك نيمج سوفا ء لامكب اروا تسا تفاطلو ىنوخ .. كام :نوزفا تسه هك نم

 يمد, ىنرو .تسالثإل' ب رض ىابر نيرد> لاخر: دياعكا واب مان_عاقق. . دجد :شيكناد
 تسا دايص هك حلط هم ىزاجم ىنعه ىركيدو دور ناك نا رب و عاقف نداشك ناو ىقيقح

 روك ذه ببرق نع ليختو ماماو لابخ نايمرد قرفو عئانصلا  عماج ىف انك ما رواق

 ' ه دوش ىم

 اذه نخوللا ق“ ةئوتم 0 مان رصلا مانا ندم ناولط ىف" ءانطالا رثع ( تالايللا )

 ءادخاو ل املاو وللا ىف ىرت ناولآ تاوذ لاكشأ ىغنحؤملا ىو . هاوار حن ف

 دقو :ساوطإ قرط نه. هيلا: ةيدأملا لاخلا يف ةمسترملا ةروصلا ىلع قاطت ) ىلايخلا (



 4 - لاخلا

 شوك ار ىدمم دوِجو ةيفوص:دز لاخ ليقو ٠ تاغللا تشكىف اذك هسا ىناسنا حور
 « لئاسرلا ضعب ىف اذك ملاء ىتده ىنمي

 رد اك دودو نصخشو رادنب ىمع ةقللا ىف ةيناتختلا:ءانلا ثنلقكو ملا ( لاكنا )
 قلد ءادكتملا دنغو' .”بدلتملا ىف مدواخ ءدزك ليحمل ئراش زد ان دوش هدد نار
 ثباغ اذا لراكسملا جنطاى ةيقترملا رؤنفلا طم “موق اوعو هتللألا اولا دا
 ةئلالا تفيواكتا ند نوال فتوح و1 جو ةقطالأ اولا نط را

 وه مدقملا نطبلا ىف بويصملا حاورلا ناك تارانشالا حرش ىف لاقو ٠ روهملا دنع غامدلا

 ضخا لوالا فيوحت ا ىنءا ناعذلا كلذ مدقم ىف ام نا الا لايْخاَو د كرتعملا نحال 1

 اندهاش اذا اناب لالا وجو ىلع اولدتداو ه ل لاب صخا هرخؤم ىف امو كزتشملا سلا

 لبق اهاندهاش ىتا من اهنان الع مك ىزرخا ةرم دهاشن مث انامز اهنع انلهذ مث ةروص

 ىلا ىه امان مكحلا عتتمال لوقذلا نامز'انيف:ةظوقم ةروضلا كلت نكت مولف كلذ

 لاق ٠ هزيغو فناوملا حرش ىلا عجراف قرقحتلا مام تش ناو كلذ ىلق اهاندهاش

 كداقتعا ىلا ىرت الا دونءملا زوهظ لامك هفف ىذلا تاذلاو دوَجولا للءا ناءْلا ةيفوضلا
 عيمج للما لايخلا نا مف كلذ لحم ناو نبا هلام“ ءاممالاو تاغدلا نم.هل ناؤ قلاب

 ملاوعلا 'لصا :لارتلا نا تدثف لايخعلا وه لح ا“كيذو. ءاشالا لضا وه. تلال م

 لايخ ةانلوتامانبع ناوسحلا ذك لجل "كلك ملل هيلع هللا ىلص ىنا لع لا اهزغماب

 راد ىف اهيلع اوناك ثلا قئاقخلا ماع رهظت ىنعي اوهتنا اوتام اذاق ماين افلا أفا “ثيخ

 ىلع ةحسمل ةلففلا اذاف“ ىاكلا هابتنالا:ىللصحمب تؤملاب نال اماين اوناك مهنا 00 ايندلا

 ىذلا ينثكلا ىف قحلا ماع ىلست نا ىلا نالاؤ ةنلا لهاو :رششحلا لهاؤ. خ ززبلا لها

 اهلسا ملاوعلا لكف مولا ىه ةلؤغاا هذهو ىلاءت هللا نودهاشبف ةلا لها هيلا -نوجر#

 لايخلاب ةديقم' مالا نم ةما'لكف نصاخشالا نه اف نع لايخلا ديه اذه لخالو لابخ

 نه ةلذغ نيسمنالا الكو مهداعم وا مهشاعم لام نودنقم ايندلا لهاف تناك ملاع ىاؤف

 نوكي هللا عم هروض> زدق :ىلعو هناا وه هللا عم رضاللاو نوممان مهف هللا عم روضحلا

 نولوغشم مهف' اينذلا لها مون نم فخا نكا نومثان خ زربلا لها مث مولا نم ههارتا
 نها كلذكو هلل نع نولفاغ مهنال مونءاذهؤ ميعل وا باذع نه هيف مهامو مهتم ناكامب

 هنال مون اذهو هللا عم ال ةبساحملا عم مهناف ةيساحلل هللا ىدب نيب اوفقو ول مناف ةميقلا
 ناف رابنلاو ةنلا لها كلذكو خزريلا لها نم امون فخا مينكل روبضكلا نع لمع

 امون خا اضيا مهنك] هللا نم ةلفغ اذهو هب اوبذعت ام ع. ءالؤهو هب اومعنت ام عب ءالؤه

 ىلعو هللا عم مماف طقف سمكلاىف نمو فارعالا لهال الا هادا الق ثلا لها نم

 0 مدت ع ايندلاىف هل لصح نمو مهل الصاح هايتاالا 0 ميلع قملا ىلحت 'ردق
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 هاش و ىترتللا لخلخيتلا وهو رخآ مسج هيلا مضند نا ريغ نم. مسجلا مجح دايدزا اهم
 نم وا هئازجا نم ”ىش هنع لصفني نا ريغ نه مسجلا مح صاقتنا وهو ىتقملا فئاكتلا

 دح ىف ةدايزلا ديةف . مكلا ىف ةكرلا عاونا ن».ذئنيح اهو جامدنالا ىف اك ببنغ مسج
 لكلا نال مرولا عفرو ىعانصلا صاقتسالاو لازهلاو لوبذلاو تثاكتلا ج ر+خ لخاختلا

 شافتنالا ىف اضياو شافتنالاو. نوسااو وغلا ج رخ هيلا مضني نا ريغ نم ديقبو ٠ صاقتنا

 مزولا نه هدخاو لكنا وهو ثحب هيفو . لمأتف مسجلا مح دايدزا ال ءازجالا دعا

 نءسلا دح .لت .لوالا ىلف الوا ريغلا :ماهضناب نوكي نا اما .ةيعانصلا ةدئازلا .ءازجالاو

 ةيعيبط ةمسل ىلع سيل انه .دحاو لك ناب باولا نكميو . لذلختلا د لت ىناثلا ىلعو

 هامهدحا دخ ىف ,لالتخا الف كلذك نابوكي دق اءهئافف لخلختاو :نمسلا ىالخم الضضا

 ماهضنا ريغ ن٠ ةلخجا ىف ةيعيبط ةبسن ىل- منجلا ءازجا دايدزا وه لخاختلا فيرعت لصاحو
 اذاو هم رغص دمحتا اذا ءاملا نإ وه فئاكدلاو لخلخنتلا توث ىلع لدب ىذلاو ريغلا
 كلذ داع مْ هم2 رغد نيح ءزجي هنع للصفنا نكي مل هنا يهاظف لوالا هم ىلا داع باذ

 وهو لاصفنا الب هم رغص لب .لوالا هم ىلا وه داع نيح هيلا يواسي ام وا ءزحلا

 دعابتت نا وهو ءافلاب شافتنالا اهندو.. لخلختلا وهو ماضنا الب دادزا مث فثاكتلا

 هاش و شوفأملا نطفلاك ببرغ رخا مسج وا ءاوهلا اهلخادتبو ضعب:نع اهضعب ءازجالا

 مسخ جر“ ثمح عبطل ةينادحولا ءازجالا برات ناءوهو جامدنالا ىنعع فئاكتلا

 .ةكرا نم نيينعملا نيذمب اهو هشفن دعب فوفاملا نطةلاك بيرغلا مسجلا نه اهنبب ام
 رابتعاب ةئره اهل لصحت براقتلا وا دعابتلا ىلا ةيثيالا اهتكرح بيسي ءازجالا ناف عضولا ىف

 لوالا ىندملا ىلع فثاكتلاو لخلختاا قالطا نا ىغاوجلا رحم ىفو .. ضعب ىلا اهضعب بسن
 نيذه اهو ماوفلا ظلغ ىنمع فئاكتلا هلباَشو ماوقلا ةقر اهنمو . زا< ىباثلا ىلعو ةقيت>

 نيشملا ىلع قالطالا نا ىلع لدي بفقاوملا مالك ها ظو فيكلا ىف ةكرلا نم نيشملا

 ىماعلا ىلا عجراف اذه ىلع ةدابزلا تْءش ناو. زاع ثلاثلا ىلعو ظفالا كارتسشاب نيلوالا
 . ةكرحلا ثحابم ىف فقاوملا حرشو ةمك.للإ ةياده حرش ةيئاح

 ندفع » د>اك ةناد رادق. دشاب وضع راب ور رب 2 ءاج ناشنو ردام ردارب ) لاخلا (

 تسا ترثك ىاهتمو ًادبم هك افلا ثيح نم تستدحو ةطقب تراشا ناكلاس حالطصا

 زا هك تسا هيبغ تبوه هباشم ىهايس ةطساوب لاخ هج هلك مالا عجري هيلاو ءدب هنم

 بحابصصو ٠ هللا آلا هللا فرعا الو هللا الأ هللا ىربال ىنخمو ا بحاحم روءشو كاردا

 دون ثعاط رآونا نام هك تسا تنص: تملظ زا ثرابع لاخ هك تْسا هدومرف هقراط

 لاغ رن ارأ دون ىو د ةرذ ارىور بوخ ركاو دنيوك لاخ دوب كدنا كن نوح
 ةطش ا ترا.ع لاخ هكلتسا هذومرف لاح خليش قدمو ٠ دئرهش تابز بيسو دس وك

 دهكتتع



 #4 لخلختلا ٠ لالخألا

 ةفرعملاو بويغلا نوذكمو ةيبملا رارسا ن. هللخت امل هن"الم الا ءالخ هيف عدم ال باقلا ىف
 اذذتم تنكول ميسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاق مث نءو هريغا رظن هقرط نا نع هن افطصال

 بولا يوتس انمع.ناقلا ةييل# ئهف ةلخابو..اليلخت زكي انا .تذختال قر ىغ:الباخ
 ىلاعت هنا قييبلا ربل م عفرا ةبحلا موق لاقف. ةلألا ماقم ما عفرا ةبحلا ماق» نا ىف اوفلتخاو
 ئعم تلون الالخ ميهاربا تذختا كنا براي لاقف طعت لس دم اي ءارسالا ةلبل لاق

 لاي. ىل دما ل « امزح كيذدختاو هلوق ىلا اذه نم اريخ كطغا ملا لات ملكت

 كلذكو ميهاربا ىفو .ىندا وا نيسسوق باق ناكف انين ىف ىلاعت لاق ليفخلا فالخب ةطساو
 نورخأتم ةغامح هحجرو عفرا ةلخلا موق لاقو . ضرالاو تاوءساا تركي مهاربا ىرت

 ربخا مث نهو.ةياهن ىهف اهديحوت ىه ذا ةلا نم صخا ةلخلا نال هريغو ىثكرزلا رديلاك

 عم هبر ريغ ليلخ هل .نوكي نا ىننو اليلخ هذا هللا ناب مدسو هلا و هيلع هللا ىلد انيبن
 نيراصلاو نيرهطتمللاو نيباوتلا حب .ىلاعت هناف اضياو ةباحسصلا نه ةعامج هنحن هرانخا

 ناو عفرا ةنلا نا نطو ميقلا نبا لاق ٠. نيليلاب ةدصاخ هتلخؤ نيقمللاو نيظسقملاو

 ىضتش اما هناب سم امن نولوالا هن جتحا ام درو لهجو طلغ بيبح ادمحو ليلخ مهازإا
 عازن ال. اذهو ةلطاو ةحلا فضو نع رظلا عطق عم مهاربا ت د كغ دم جراذ 0

 ةلذلا فضو ىلا اهداتسا ةلدالا هيلع تماق ىذلاو نيفصولا دحا ىلا ةدنتساا ةباضفالا ىف

 ' حرش  نيبملاحتف ىف اذك' ءةحم نم ىلضفا ابمهنم لك ةلخف نيلرخلا نه لكىف ةدوجوملا
 ىوس ا :بلقلا ةيل هفيرعتو . ةنحلا بتارم نو ةلخلا فئاحصلا ىفو ء ىوونلل نيءرألا

 ابغا زا نعت كيا نس زر نحن تنام لوا ” تنبأ هوو سنار ناو توما
 نرد ريهدتو رامدشا موس . قدص مود ه دوش دنمثندنا مام مدلم وويد زاوديز مش

 قوق ار ةللوخاو تارهس دعوا كزاار ثنكو ىدو دبا نوري تناذا هك ثا نإ ماقد

 ,"هللا ىلا ىنزحو ىب وكشا امنا مالسلا هلغ بوق لاق اك تسا ىوكش مراهج . ذنادن

 زي تلح عادل الكيت ”تاشعالا ,فئانمل رووكي نزلا مثاد مالسلا هيلع ناكو نزح محب

 * دنك ىلحت ورد قح هك ىدحم دبع ققحمن زا تسا ترابع هيفوص حالطصا

 للصا نع اصقان ظفللا نوكت نأ وه ىلاعملا لها دنع :ديلا رش لالخألا (

 شاع نم كوناآ ل ٠ الطف ريخ شعلاو « رعش ٠ ىاشلا لوقك هناش فاو ريغ دوصقملا
 معانلا شدعلا نا دودقم لصا ناف بوعتناو دودكملا ىا دكلاو قمنا كونأا ء ادك
 نع نكي كلذب فاو ريغ هظف'و لقعلا لالظ ىف قاشلا شيما ن٠ رخ كونلا لالظ ىف

 ٠ بانطالاو زاحمالا ثحن ىف لوطملا ىف اذك

 « داضتلا لباقت هلباق .ىذلا فئاكتلا اذكو .ناء» ىلع قلطي ءامكملا دنع (( لخلختلا (



 ةلخا ٠ لازتخالا ٠ لزلا ه نالذخلا ٠ ىلا , قانتخالا . قانخلا 1

 خاةللاو ةرجاملا تالضع ىف مرو وهو ءابألالا دنع نونلا فيفختو مثلاب ( قانخلا)
 اًئاد هيحاص جوج ىذلاوهو ىاكلا هؤدراو روحنا براوشو تاهللا نيب عدوم وهو

 اهرسعتوا علتلا وا سفملا عانتما وه زجوملا ىو يعاو+ ارحب ىف اذك ناسا علوو هف حتف ىلا

 ٠ مك لاب فيرعت اذه نا ىعاظلاو ىهنا

 سفالا.ذوفن عانتما وه بطلا ىفو ندرك ةب ةغللا:ىف :لامتفالا نزو ىلع. (.. قانتخالا )

 ةلاحتسال ءئاونك بونت ىثغلاو عرصلاب ةيبش ةلع هذه ليقو نييناخلا دحا ىلا ءاخرتسالاب
 ةيجاشلت ةكرح كلذ نم لص#و هيذؤتو هيلا اهعافترا دنع غامدلا غدلت ةيمس ةيفيك ىلا ةداملا
 سدح ىناوالا ءاسنلل ضرمت ةلعا هذهو رتاوتم ىشغ كلذ نم هل لصحو بلقلا ىذؤتو

 . هاوجلا رحب ىف اذك .ىملاو ثءطلا نيف

 دنَءو + بختنملا ىف © لحارلاو .دتأأ عطف ةغللا ىف ةدحومانوكسو حفلا ) ليخلا (

 ىف اذكهو ىنرعلا ضورعلا لئاسر ضءب ىف اك ىط'او نيخلا نإ مما و» ضورغلا لها
 راه ددرك نتلمف ناعفت سم سا تسا ىطو َنيخ نايم. عج لبخ لاق عئائضلا عماج

 ةلك زا تسا افو نيس نكفر ل.خ وكم بحسم ردو 2 رخل زد اا كيو كرحتم

 »+ طيسل رحم رد ناعفتسم

 م ءاخلا رسكبو بحتملا ىف م نيتمجعملا لاذلا نوكح و ءاخلا حتذ ( نالذخلا )

 دعو . دعأا ىف ةيصقللا ةردق قاخا وه ةرعاشالا دّنعو + ناهاذك ّىّعع حارّضلا ىف
 ن» ءافلا لصف ىف فاءللا ظفل ىف 'ىجي و مالكلا َبيذَت ىف ادك فطالا نم وه ةلزتعملا

 ٠ ماللا باب

 عامجا وه ضورعلا ىلل_ها كع ةمدعملا ءازلا نايحابعو ءاا وا مهجلا ع لزخلا (

 لئاسر ضعب ىف اذك» ناغتفم ىطلابو ناعفتسم رامضالاب ريصي ناعافتم ىطلاو رامضالا
 نيب ه.سانملاو عطق | ةغللا ىف لزالاو « فرشااناونعو عئانصلا عماجو ىبرعلا ضورعلا

 . ةرهاط نينعملا

 قيسدقو فذملا ند عون ىلع قاطي ىنامملا لها دنعو . عطقلا ةغللا ىف ( لازتخالا )
 5 ءاذلا باب نه ءافلأ لصف ُّق

 ةدوم لاخن ىهو اه صخا نيكلاسلا دنعو ةملا ةغالا ىف ديدشتلاو مخلاب ) ةلخلا (



 عة : ٍ قالخالا لع * مياظعلا قالا

 وه ىذلا ةعالخلاو روجحفلا نيب ةطسوتم ةيوهثلا ةوقلل ةّمه هو ةفعلا ثد#ت ةساوهشلا

 وهو اهطيرفت وه ىذلا دولا نيبو بنام ىلع تاذإلا دايدزا ىف عوقولا وهو اهطارفا
 ةيناوهشلا ريصت ةفعلا ىف عرستااو لقعلا هيف صخرام رده تاذإلا بلط نع نوكسلا

 نيب ةةسوتم ةيبضغلا ةوقال ةئيه ىهو ةعاحشلا ثدحت ةيضغاا لادتعا نمو . ةقطاال ةداقنم

 ىنبني امج زرحلا ىا نبلا نيبو ىتبذي الام ىلع مادقالا وهو اهطارفا وه ىذلا روهتلا
 بسح ىلع اهمادقا نوكيل ةقطانلل ةداق:« ةيعتسسلا ريصت ةعاجشلا ىف اهطيرفت وه ىذلا

 اذاو ادو# اهريضو اليم اهلعف نوكي ىتخ ةلئاهلا زومالا ىف :تارطضا ريغ نف' ةاودلا

 ريع رابتعالا اذه ةلادعلا ىه ةهماشتع ةلاح اهعامجا نه تلصح ثاثنا لئاضنلا تجزتما
 ةيكحلاو ءاهطاسسوا رومالا ريخ مالسل هلع هلوَس ريشا هنلاو ةطاءولاب ةلادعلا نع
 قئاللا اهم ىلا كلذب نللصتا ةقطانلا سفنلا يكس وه ىذلا نديلا ءاَعب ةتماا سفتلاىف

 عقوتملا داسفلا عفدو اهرهقو ةيمبمأا رك ةيددلا ىو هيلا هجوما اهدصقمو اهم

 نع اهتاذرصتو اناوهَّىف ةقطانلا دعتست اليك اههلاعفاف طسوتلا طارتشاو ائاليتسا نم
 ع..بلا داّقناب ناف دارطسالل ةمبمو اءبس فدرتسا سرافب كلذ لثم دقو اهدصتمو اهلا

 ديصلا ىلا سرافلا لوصوب لكلا دوصق٠ ىله> ىنّدام ىلع امهامعتساو. سرافال ةميهلاو

 ةبلثلا سوفلا هذه نا اماو « لكلا كالهالاو فلعلا ىلا ةسسمااو ماعلا ىلا عيسأاو

 ةئاسنالا سفال تارفكو ىتوق ما تارايتعالاب ةفاتخم ةدحاو سفن ما ةددءتم سوفن
 : . عوللاو فقاوملا حرش نه دافتسي اذكه ايف فاتخف

 لاس هللاىلع لابقالاو ننوكلا نع ضاىعالا وه نيكلاسلا داع ) ميظبلا قلخلا (

 هل نوكبالزا وه ءاطعلا لاق مصاخالو مصاخال نا ميذعلا تالا ىطساولا لاقو . ةزكلاب
 هيلع هللاىلس ىنلل مظعلاقلخلاو . كولسلا عمجىف اذك نحلاو ءاذشلاب ضارتعاالو رايتخا

 اهنع هللاىذر ةثياع تلاقام ىلع ميظع قاخ ىلعل كناو ىلاع هلوق ىف هيلا راشملا لو هلاو

 نينوكلاب دولا ليقو فلكت ريغ نم هل ةلبج ناكن ا رقلاب لمعلا نا ىنعي نآءرقلا وه
 هلوقب سدو هللاو هيلع هللاىل» ىبلا هيلا زاثاام ود ليقو اسمهةلاخ ىلا هجوتلاو

 قلألا نا حدالاو . كيلا ءاسا نم ىلا ندسحاو كملظ نم تففعاو كذظق نم ىلد
 ىف اذكه ادج بيغ اذهو افيمحقلخلاو هنع هللا ىذريام ىلا كؤلشلا وه ميظعلا

 : ١ 1 ه« راونالا رون

 ة.كللا عاونا نما وهو ةمدنقملا ىف قبس دقو كواسدلا لع ؤه (.قالخالا مع )
 ىف ةمكمملا ميسقت ناب ىفرم ام اضيا ةيقنلا ةمكحلاو قالخالا بيذهت ىمسيو ةلمعلا
 ٍ 2« اضيا ةءدقلا
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 عمو .ةورماو نيدلاو ةعييطلاو ةداعلا ةغللا ىفاضيا ىلاثلا 00 نئمضن ) قلخلا (

 دقت ريغ' نه ةلوهن لامفالا شفنلا" نع !ردصت ةكلم ءاملتلا قرع ىفو . قالخالا
 اذكو اقاخ نوكيال ميالا بضفك سفنلا' تافض نف خسارلا ريفف فاكتو ةيورو ركق
 مجركلاكو مركلا لواح اذا ليخيلاك للأتو رسعب ةيسفنلا لاعقالل ادم نوكيتىذلا خساربا
 وهو .ةردقلاك ءاوسلا ىلع كزلاو-لغفلا ىلا هتيسن نوكتام اذكو ةرهشلا هتاطعاب دصق اذا

 بجو ام لغذلا 5 نوكي نا قل ىف بحال هنا وهو انضيا رخآ::هجو» ةردقلل رباغم

 نم ةييشتلا ثحب ىف لوطملا ىف ىنازاتفت١ قتلا :ناقءاش ةرادقلا ىف ةرعاشالا دنع كلذ
 لامفالا اميسب سفنلا نع ردصت ىا ةلرماب لاعفالا امنع ردصت ةيناسفن ةيفيك قلل! نا

 مسقنب قاخلا مث . لوطملا ةيشاح ىف مساقلا وبا ركذ اذكه قيقحتلا مدع ىلع ىن.٠ ةلوهسإ
 امل ادب نوكيام وهو اهريغو ناصقن وه .ا1 أديم ىه ةليذرو :لاك وه امل أدبم ىه ةل.ضف ىلا
 هأبا اهريبدتو نددااب اهقلعت ثرح ند ةةطانا سفدا نا هحءيضوتو 5 اسمه ايش ىبسل

 ةوقلاب ىحسنو ربي دي ىثهلا جاتحمام لقعت اهم ىلا ّه هلا امدحا 5 ْثلب ىوف لل جات

 قئاقحلا كاردا أديم ه وس اضيا اهنع ربعتو ةنئمطملا سفنلاو .ةيكاملاو ةيقطنلاو ةبلقعلا
 اه ىتلا ةوقلا امسانو ء دسامملاو حااصملا ناب زييعلااو بقاوعلا ىف رظنأا ىلا قوشلاو

 ةيناووشلا ةوقلاب ىمستو كلذ ريغو براشملاو لك املا نه هعاليو ندبلا عفنام بذت
 . هام اضيا اهنع ربعتو هاّؤيو ندبلا رضنإام هب عف دنام اهتثاانو ء ةرامالا سفنلاو هيميملاو

 أسفنو ةيعبس ةيبضغ ةوق ىحدتو مفّرتلاو طلستلا ىلا قوثلاو لاوشالا ىلع مادقالا أديم

 مسا قالطا باب ن٠ ثأثلا ىوقلا هذه ىلع سَه!!"قالطا نا ىهاظلاو ىلق ٠ ةماؤل

 لاوخا قوقاا هذه ن؛ ةدخاو لكل نا معا مث . ةيفرع ةقيقح ناد مث للا ىلع لحلا

 نه ةليذرلاو ىوقلا هذه لآوحا نه طسؤلا ىه ةقاحلا ةليضفلاف ظطشؤوو نافرط ثلث
 اهاودصأ ةيقلخلا لئاضفااف فارطالاو طسولا نه'ىلا امهم. اًءش سلام امَريَغو فازطالا

 ل6 طرا ةيقللا» لكاولا و ”قاوقلا" ةذد لا وتحا خرم *ظاسوالا ى ةئل
 طي رفنا[ لبق نم ىرخ1:ةكثو.. طارفالا ىلق نم اهنم ةثاث طاسوالا كلت :يفارطا

 ةدكدا ثدحت ةكلملا ةرقلا لاوجا لادتعا نفث .٠ مومذم ٍرومالا لك ىفرط.الكو
 ىههو ةوقلا هذه طارفا ىه ىتنا ةزبرطا نيب ةطسوتم ةياهعلا ةيلقعلا ةوقلل ة-ءه ىهو

 نيبو عئارمثلا ةفلاحك ىنشال هجو ىلعو تاهاشتملاك ىنذبال اق ةيركفلا ةوقلا لامعتسا
 نع فووقولاو ةدارالاب ةبركفلا ةوقلا ليطعت ىهو اهطيرشن نه ىلا ةوانغلاو ةهاللا

 ىهو ةعاط: الا رذَقب هيلع ىهام ىلع قئاقللا ةف زعم. ىه ةمكحملاو . ةعفاثلا مولغلا تاستكا
 ىنْؤِي نهو ىلاعت هلو هيلا راشملا اهباعامو اسهلام سلا ةفرعع هنع ربعملا :عفانلا للا

 ةاكملا نا ةمكحلا ظفل ىف تفرع دقو ٠ حعولتلا ىف اذكه اريثك اريخن ىتوا تقف ةدمكتما

 ةوقلا لادتغا نمو . لطاب هءاونا نم اهناب نظلاو ةمكحلا لع ماسقا نم تسيا ىنملا اذهب
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 لك دادزيف هدانعو هلهجو .هلالضو هيغ دادزيل ايندلا ىف هيلط ام لك هللا هيطعي نا جاردتسالا

 ةكلاا لوصط بيس لاءفالا رركت نا ةلقعلا مولءلا ىف ررقت ل كلذو ه هللا نم ادعب مون
 ديزيو بلطملا ىلا لصي ذئنإْح هدوصقم هللاءاطءا مث ايندلا ىلا ديعا| بلقلام اذاف ةخسارلا
 نيتلاطلا نيتاه نم لك ىوقتت ل زن الو ىيسلا ةذابز نجوا هتدابزو لملاو ةذللا لوصج

 كلذب سنأتسي جاردتسالا بخاصف دعبلا ةياغ لصحتو لءاكشت نا ىلا ةجردف ةجرد
 هيلع ركسو هزيغ رقحتي نئنيط اهل .اقحتدم ناك هءال ةماركلا كلت دجو امنا هنا نظيو

 ةماركلا بحاص ىلع لاوحالا هذه نم ”ئش رهظ اذاذ ةافغو هللارك« نم سما هل لصحو
 هللا نم فون. زيضو لب'اهس نين اتنيلزال ةماركلا نخاض ناف'؛عاردتسا اا نع كلك لد
 رثكا نوققحلا لاق اذلو هل ةمازك عقاولا بشحن ناك ناو ىوقا هزهق نه هرذحو دشا

 نوفاخم نيققحلا ىرت مرج الف تاماركلا مامنه ىف عقو اما ىلاعت هللا ةريضخ نء عاطقشالا
 « جاردتسالاو ةماركلا نب قرفلا وه اذهو ايالبلا دشا نم نرفاخ م تاماركلا نه
 ثيح نه مهَح ردةسنس لاق"جاردتسالا اهدا قلى ماردك يابن جارامتسالل نا معا

 عدلا اهتبارو نيت ىذيك نا دبكلا ا-ّملاثو هللاركمو اوركمو ركملا امئانو ن وداعيال

 كالهالا اهسداسو اما اودادزيل مهل ىلع امنا ءالمالا امسماخو مهعداخ وهو هللا نوعداخ

 ة معا ةنغل مهان دخا أاوحرف اذا ىت

 لاق ةةؤبام بيسنر بلقل شرما ةجالتحا مارح اوه ءافلاو ءالا سط ( نا
 ضرعت ةكرح وهو جالت>الا ظفل نم مرهفملا وهام انهه ةيجالتخالاب ىنذ الو ىثشرقلا

 ديزي لب هنم جرم كلم حمارلا كلذل ثدحمب نا ىلا حيرلا نو اهبف سيتحلام بيسب باقلل
 ثدحت ةكرالا كلت نا.اكو ضفانلا هدع ءاضعالل ضرعت ىتلا' ةكرااك ةيداعترا ةكرح اهم

 ضرع ناةفلا ةكرح كيذك اهضدل دمت رثوب ءانضعالا ىلع ةفعلا ةيدرلا هيداملا ناليس.

 « هاو ارحم ىف اذك اعباتتم اداعترا هعفدل دعت ريف بلقلا ىلا ذو. لوصول

 ءانملطلا تفشل >-لارسلا" تم ضن ارقآ قلل مالا نركتتو رمت( هن
 لوو تايدكلاب ةضتحلا تانفيكلا ن. ىهو نوللاو لكشلا عوم ىه ليقف اهريمفت ىف

 ٠ دصاقملا حرش ىف اذك امهعامجا نم ةهاح ةيفيك للقو نوللا ىلا مضاملا لكشلا

 حالاعضا ردو .. ناكدش هدرفاو نشل يغأو نا رك ماللا دوم متنا ىقلخلا 8

 ىنعي هنالث ديلاومو رمدانعو كالافا لث. دشا, تدمو هدام دوجوم. هكت ملام ناكلاسس

 قاخو . دنءان قلخ ملاعو كاله ملاءو تدابش ملاع ارنيا «تاناويحو تاءابنو تاداحمح

 تانك رد قع سه زا دوو: دادما لاصتا زا تسترانع هيقوسص حالطمدا رد دي,دج

 , تاغللا فئاطل ىف اذك
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 صالا لآ .دقف ةءادنو ةرسح كلذ ةبقاعو قفاوب موا هبكتىم ضرغ كلذ قفاو ءاوس
 دهمإ مل نما رهظي نا وه قراذلا روهظ ىنءم نال. قراخلا نم سل رحسلاو . ةناهالا ىلا

 كلذ بترت هب ةصتخلا.بابسالا رمشاب نم لك نال, كلذك سيل اسنههو هلث» نع هلثم روهظ
 قراخ ريغ ةيبالا ةيودالابو ق.اخ ءاعدلاب ىذرملا ءافش نا ىرتالا ةداعلا ىرج قيرطب

 قرا نم نوك دق حسا: نإ قطا لو مقكلاوع اذهو ةذمثلاو مساطلا كلذكو

 طرتشيال هنا هيفو . اهو#و ناكملاو تقولاك رشلل ةرودقم تسب ظئارش ىلا جاتحب امير هناف

 دعب نوكي نا هيفكي لب ةرودقم هطئارش عيمج نوكي نا قداوألا نم لعفاا نوك مدلع ىف

 نم اضيا نئطالا ةكرح نوك مزاي هنالو:. الوا ةرود قم تناك ءاوس بابسالا ةرشا.
 رشدال ةرودقم تسيل ىتاا ندبلا ةمو تالضعلاو باصعالا ةءالس ىلع هقفونل قراوخلا

 قراخلا قالطا َلْيَقَو . ءالوالأ تامارك ناب ىف ةّيفسنلا دئاقعلا حرش نم دافتسي اًذكه
 اذا فيكلا ةروس ىف ريكلا ريسفنلا ىف ىزارلا مامالا لاقو « زالا لينس ىلع رخسلا ىلع

 م.قلا امأ هالوا ىوعدلاب انو رقم نوكي نا اما كلذف ناسذادب ىلع ةداعال قراخ ٌلعف رهظ

 ةنآلولا ىوعد وا ةودللا ىوعد وا ةنهملالا ىوعد نوكت نا امأ ىوعذلا كلتف لزالا
 قراخا اذه ىمسآو ةيملالا ءاغدا لوألا . ةعبرآ هذهف . نيطابشلا ةعاطو رحسلا ىوغدوا

 ىلع قراملا روهظ انناا زوجو ةيدمحلا لئاهثلا ىف مءالتبالاب هلأتملا نه رهظي ىذلا
 نع كلذ لّقن كو هدب ىلع قراولا روهظ ن٠ نوغرف نع لن أي ةضراعم ريغ نه هدب
 - ىذشال هذي ىلع قراوألا ؤوهظو هبذك ىلع لدن هتةلخو ةلكش نال كلذ'زاج امتاو لاجدلا
 اقداض غدا ناؤوكب نا اما هنال نيرتض ىلع اذهو ةوتنلا ءاعدا قاشثلاو ٠ نسناتا ىلا
 رقأ نم لك نيب هالغ قفتم اذهؤ هدن ىلع قرا وار 00 تبحو اقداَض ناك ناف انذاكوا

 بجو رهظظإ نارتدقتبو هدب ىلع قراوألا روهظ زجم ملابذاك ناكناو ءاددنالا ةوبن ةحضإ
 هاف اوفلتخا ءاءلوالا تاماركب نؤلئاقلاف ةيالولا: ءاعذا وهو ثلثلا اماو '. ةضراءملا لوح
 ءاعدا وهو عبارلا اماو . الما ءاوعد قفو ىلع قدص انما مث ةماركلا ءاعدا زوم له

 , زوال ةلزثللا دعو هدب ىلع قزاوألا زوهظ زو انبا#ا دنمؤ نيطايشلا ةعاطو رجتنلا

 كلذف .ىواعدلا نم “ىش ريغ نم ناسلا دب ىلع قراولا رهظت.نا وهو.ىناثلا مسقلا اما

 تاقاركب لوقئ اوه لوالاف اينذم امج نوكي وا هللادنع ايضنم ااَص: نوكي نا اما:ناسنالا .
 هنحاصو ىرصتلا نسا ايآنالا ةلزتمملا امتركناو هزاوج ىلع انباا قفتا .دقو.ءايلوالا
 ةعاط نع اذودىم ناكن٠ ض.ءإ دب ىلع قراولا رهظتنا رهو ىباثلا اماو ىعزراو+لا دوم

 ءاطغعاف ائيش ذارا :ن» نا لعا: لاق مث ..جاردتسالاب ىحدملا وه اذهو اضزا زوجيف ىلاعت هللا
 ىلع ةيظعلا كلت“ تناك ءاوس ىلاغت هدنع امجو.هنوك ىلع كلذ. لدي مل هدؤضقم ىلاغت. هللا
 ىنمو احاردتسا نوكي دقو دبعلل اماركا كلذ نوكي دق لب اهفالخ ىلءعوا'ةداعلا قفو
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 لوالا ند ما هناو ماللا ياي لالا نا اذه نم ساظلاو 5 ىهنا فقوتلا مْ حبجرلا

 ىذلا ظفللا وه ةيبرعلا لها حالطصا ىو ٠ لوءفملا مسا ةغبص ىلع فاخلاو ًادوجو

 حوش ىف !ذكةلمهملا نيبااب'تيط لثن ىف را نورع لسالا ىف هتاف ةعالل عا ةيف بف
 ١ كا ءنانمملا نما

 دواد ىلا ىحواو ىلاعت هلل مكفوخا انا لسو هلا و ةيلع هللا ىلص ىنلا لاق اهم مأتلاو قاللاو

 هللا هقود هللاريغ قا نمو 'ىشلك هفاخ هللا فاخ نم لاقو رافلا عبسلا فام اك ىفخ

 8 د4 ةعلئاثا ةؤحصلا َّق كفاح ُّق ذك

 ءاقرز هينرع ىدحا ناك اذا ءافيخ سرؤ لاش ةيناتحتلا ةاملا نوكسو حتفااب (ءافيللا)
 ىدحا فورح 3 ةد.صقلا وا ةلاسرلا جه عيدبلا لها دنعو ءادوس ئرذالاو

 لوطملا نم دافتسي اذكهو اهع+اب ةطوقنم ريغ ىرخالا فور>و ا_ه.ماب ةطوقنم اهتماك

 0 ملاع ى هص سل هداد ءرعش ٠ ثدنلا اذو ىمراما١ىف هاهو كدسسلا ديسال ةئشاحو

 تؤفىعام لع هؤ ضعداا اهركذ ناو عيدبلا لع نو ندا ور مدآ ىت اعد ششدب هدرك

 , قذحلا ظفا ىف

 2 فاقلا لصف م 1

 ىف 6 دنا ةتحنود :اهرايزا دكوماج و هيلع ةراي يل ارا نركب رسل( ةق
 ا 03 تسا مسود ناو دن_شوب, ىع نابفودص هك تسد ةءاج هقوص دزاو ٠ بذعالملا

 مود دنيوك فوصتو تدارا ةقرجار نإاو دئئاشوربار كالاسرمع ما تييرت دعب خعاشم
 قرت ارنياودتامزاب ىسانوم نا نإ تكرر زا ١) باخر ار كلاس نو لإ

 فوصل ةقرح ردو, تسأ ىمسر دب ص همثبآ ةقرذ رد كب نم ب دنس وك هبشآ ُةق رخو كرب

 . كواسلا عمم ىف اذك تسا ىتيةح ديم

 وهو ةدادءلا هروهط باسل قر#ء ىذلا نمالا وه ءاماءلا .فىع ف ) قراكلا (

 وا ململا نع رهظي نا اما قراخلا نال: ماسقا ةتس ىلا ءهروهظ رايتغاب مسقن جدحصلا ىلع

 اما دخيح و نوكيوا ةنوعملا وهو نافرعلا لاب و قط نوكال نا اما لوالاو ءرفاكلا

 ىنلا ن» !هاسظ نوكي نا اما ولخيال ذئنيحو الوا ةزجعملا وهو ةريللا ىوعدب .نورقم
 نوك.نااما رفاكلا دب ىلع سهاظأ !ىنعاىلاثلاو ةماركلا وهو الواض'هرالا وهو ءاوعد لق

 ضاهرالا لخداو ةمسقلا عبر: نم مهنمو .ةناهالا وهو الوا جاردتسالا وهو هاوغدل اقفاوم
 ىف جاردتسالا لحداو ءاءاوالا ةببتسم. نم. ىتدا نوكتال ءابدنالا ةبتسمم ناف ةماركلا ىف



 يع لم لا سل ب ا سيسسللا
 كك . رو 20 ف 5

 ملا

 فاتلا ء رظنألا فالتخا ٠ رمالافالتخا . ثلاثأا . ىناثلا . لوالافالتخالا غمد

 «:روهشملا وه 5 ىرخا ةمسق همدعو لباقنلا رايتعاو

 د1 لا يتلا لوألا ليدل وه هيلا لها دنع ( لوألا تفالتخالا“)
 ."اضيا

 برقالاودعبا | دعبلا يفالتاب ىمسيو ىناثلا ليدعتلا وه مهدنع ( ىلاثلا فالتخألا )
 ٠ تآجنزلا ىف م اضيا قلطملا فالت+ابو اضيا برقالا دعما فالتخابو اضيأ

 نط. مالملا- لتس. ىف: لكلا "وجو 'تلانثلا :ليدمتلا يس: معبنع .(: ثلانلا.فالتتجالا:)
 ء نيعلا بان

 هرغع ة>زذدو و 21 ةجحرد ناد ف جوربلا كالف ن» سوق مه دنع ((رمملا فالتخا )

 ٠ لاذلا باب نع ميلا ل هف ىف ةحردلا ظفل ىف “ىو

 وهو ىرملا عاشهرالاو قيقحلا عافترالا نيب توافتلا وه هدنع ( رظنملا فالتتخا (

 بكوكلا زكرمي نيراملا نيطلا ىبقوم نيب لقالا بناحلا نء عافترالا ةرئاد نم سوق
 رظنم ن٠ رخ آلاو ملاعلا زكيم نم اهدحا جرانخلا ىلعالا كلفلا حاس ىلا نييهمهلا

 فالد>[ ةيواز ىمسإ نكوكلا زكرم دنع نيطألا عطاقت ن. ةئداكلا ةيوازلاو ه زاصبالا

 دنع ةياغ غابيو سأرلا تمس لع تكلا وو نع نوك دنع فالتخالا اذه مدعو رظملا

 اذهو ةيوازلا هذه رادقمب ىتيقلا نع صقان ىثرملا عاضرالاو ٠ ىسحلا قفالا ىلع هنوك

 لك دلال لوطا قب رظنلا فالتنلا رك دو . عاضفترألا ةرئاد ىف رظنملا قالتخا وه
 تكلا نم وخلا عضوملاو ُىرملا مضوملا ىف :رطإ نارك ضرع ىترئاد انجرخا اذا امال

 نئضرعلا نيتر ادلا ىنطا_ق نب جوربلا 4ةطنم نه ةهعقاوا سوقلاف عافنرالا ادق

 00 ناف لوطلا ىف رظأللا فالتخا وه لفالا ناحلا نم َنيتروكذملا
 وا امهعومجف جوربلا ةقطتمو نيروكذملا نيطذلا فرط نيب نيتيضرعلا نم ناتمقاولا

 حيضوتلا تةث ناو ضرعلا ىف راغنا فالتخا نبنهذملا فالتخا ىلع اممنيو لضافتلا

 . ىدنجريلا لعل ادبع لضافلا فئاصت ىلا عجراف

 نا .نيندحأ دنع وه ةيخبلا جرش باك ىميم رديصم هلا ىلع ماللا مب .( فلتخما )
 داشرالا ىف اذك داضتلا, ىنزي امم امهنيب عمجيف ىهاظلا بسم ىنءملاىف ناداضتم نائيدح دجوي
 ةداضتم ثيداحا دجوت نا ىالتخالا عفر ةيالخلا ةصالخ ىفو . ىراخللا حرش ىراسلا

 عما نكميام لوالا ٠ نامدق فاتخلاو ..اهدحا حجربوا امهنب عيجيف !نهاظ ىنملا بسحب
 نابرض وهو كلذ هيف :نكمي الام ىلاثلاو . امم لمعلا بحيو هيلا ريصملا نيعتيف امهم

 نم ديال“ كلذ هيف ملي الام ىناثلاو خوسن» رخآلاو خسان اهدحا نا ملام لوالا



 586 فالتخالا

 لاَ ناب ةيئانث ةمسقنانثالا مسقنسس ذئتيحو اهدح ىف امهلودل نيداضتملا نم اهسق امهامح

 نيلئامتملا ىلا نافل ميسقني مث نافلاذءهالاو ناداضت. امهف امهعامد ا عنتما نا نانثالا

 عانتما نالف لوالا اما ءنيداضتا دح ىف امهاوذ د الو كلذ بوجو مدع قحلاو ٠ اهريغو

 ةادنالا عفرو داحتالا موزلل لب نيداضتملا ىف امامهفااختو اهداضال سيل هدنع اءهعامجا

 نان وكي دق نياثملا نالف [١]ىناذلا اماو هعامجالا عانتما ىف اكتشا ناو نانا.تم ناعوت امهف

 نيجردنم اناكالثم نيداوسك نيينعم اناك اذا تلق ناف , نيينعم تحت ناحردنس الف نينهوج

 نافكلذ لخدم لحمال لب امهبتاذلامهع اما عانتما سياذااضيا جاردباال تلقءاءطقد1ا ىف
 اذلوامهغام>ا لحتس ملةيخذلالا عفرل امهءازلتسا مدعم ض رف وأ ىت> امهم ةينشالل ةعفارهت د>و

 نيدضلا دح ىف نيينعملاب دارملا اضياو مازملاسالا كلذ مدع ىلع ءانب امهءامت>ا مهضعي زوج

 ىواوملل هتيشاحو فقاوملا حرش ىفام ةصالخ هلك اذه ةيسؤ ١) تافصلا ىف ناكرتشيال ناينعم

 حرش ىفو ةيهملا ماين .نف ناك رتشنال تح نكآلا ن رك ءامكتلا دعو و ميك ادبع

 .اكرتشي مل ناو نالث» امهف ةرهاملا ماه ىف اكرتشا نا نينثا ل ءايكللا تلا فقالا

 نيو اذه نيب قرفلاو ٠ ىهنا اهريغو نيلباق لا ىلا نيفلاختملا اومسقو نافااذتم امهف

 نم نيماكتملا ضعب هيلا بهذام نيبو هند قرفلا اماو . حذاو قحلا لها هيلا بهذام

 ىف كارتشالا مدعو ةيهملا مام ىف كارتشالا مدع ناف حضاو ريغف لئاعلا ريغ فلاختلا نا

 لاقو «٠ نارياغتم نيش لك نا نم هحرشو علاوطلا ىفام هديؤيو نامزالتم ةيسفلا تافصلا

 نكمي ثدحم ةقيقحلاو تاذلاب امن. لك لقتسا نا نائيشلا ةنسلا ىلها خل اسشم ىا انحاشم

 حالاهسالا ىلع ءزجو لكوا فوصومو ةفصقالاو نا ريغ امهف رخآلا نه اهدحا كاكشا

 امهناف رمعو ديزك نآلثملا امهف ةهلا ما ق كرشأ# نأ نرااغتم نيئش لكاؤا رهو لوالا

 ىف اكرتشا نا نابقالتم اما اهو نافلتخحم امهفالاو ناسذالا ىه ىتلا ةبهملا ماع .ىف اكرتشا دق

 هيلعقدصنام لكّىلع اممخ:لك قدصنا نانواستموا م.حلل نيضراعلا ةكرحلاو داوسلاكعوضو.»

 نافرخ آلا هيلع قدصإام ضع ىلع اهدحا قدصزا نالخ ادتموا قطانلاو ناسنالاك رخ الا
 اكرتشيم نا نانيايتموا هجو ن٠ معالا وهفالاواقاطم معالا وهفءدارفاع.يج ىلعرخ آلا قدض
 ربتعا نا هتيثاحىف دنسلا ديسلا لاقو . ىبتنا نيباقتم ريغو نالباقت» نانا او عوضوأا 55

 ظقسملاَو مئانلا لثم نكي مل د>او نامز ىف هيف عامجالا ناكما عوضوملا ىف كارتشالا ىف
 همَسقم نع هجورخل ئواستلا ىف الخاد هيف عاّمجالا ةعاتمملا عوضوملا ةدحتملا رومالا نف

 نيقالألا ىف نيدردنم نيداضتف امهنوك عب ه ضالاو داودسلا نؤكي كلذ رباعي مل ناو ْ

 اهسأرب ةحلسق عيرالا بسنلا رابتعا لع نا نيل ةنققح ةمدقلا نوكت الف نيشانتملا ىفال

 ولذا الوأ نيداضتملا نم اسف امهلعجل ابجوم .لوخالا لامار هللا لرش مدع ىا ]١[



 فالتخالا 4م

 دارملا ةدقانلا لاعفالا ثحب رخآ .ىف ةايضلا دئاوفلا ةيسشئاح ىف :نيدلاءاصع ىولوملا .لاق
 نيرصاعم نيفلالا نوك فالتخالاب دارملاو فلاهلا رخأتو نيفااخللا عامجا مدع فالؤلاب

 عامحالا ةفلاخيك هناف ىاالقا ىف فلاخلا بناج ىف فعضلا توبث هنم لساإلاو نيعزانم
 وه ءابطالا دنعو ٠ ىهتنا ررشام فالخ هيف سيل هنال فالتحالا ىف بناح فعض مدعو

 ىلع ةراثو جح_سلا ىلع ةراث قلطي مهدنع مدلا فالتخاو ٠ راودالاب نئاكلا لامسالا

 نيدود>وملا نوك نيماكتملانم قملا لها دنعو ١ ضارمالا دودح ىف اذك ىدكلا لاهسالا

 نيلباقتم ريغىا نيداضتم ريغو[1] ةيسفلا تافصلا عج ىف نيكراشتم ريغىا نيلئاتم ريغ
 نيلئاهم الو نيداضتم ريغ نادوجوم نافلا_دتملاو. نا_فلتحلاف اضيا فلاختلاب ىمسيو

 ةلثامتملا ريغلا ىهاوملا اذكو ةدوجوه ريغ ىه ذا نيفااختملا نع ةجراخ ةيرانتعالا رومالاف

 اولاقام اماو . نكمملا غم بجاولا اذكو اها لحب الذا دحاو لحم ىف اهعامتجا عاسنتمال
 نافالاو نالثملاف ا هعيمح ىف ىا ةيسفنلا تاحؤصلا يف اكرتشا نا امهنال ماسقا ةثلث نانئالا

 م نافلاختملاف الاو نادضلاف ةدحاو ةهج ن٠. دحاو لح ىف امهتاذل امهعامجا عنتما

 اضياوامف دوجولادبق ذخال ةيراشعالا رومالاجرخفهثلثلا ماسقالاىف نينئالاريصح هباودب رب

 اماو ظف نيلثملا نع اهجورخ اما نكمملا عم بجاولاو ةلئامتملا ريغلا ىهاو+لا جرت

 لب امهف ىنعملا ديق ذخالف نيدضلا نءاهجورخ اماو يم املف نيفلاختملا نع اهجورخ

 نافلاختملاف لئاعلا ريغ فلاذتلا ليقو ٠ ةثاثلا ماسقالا هيف دجوت نينثالا نا هب نوديرب

 نيفلاخيلا نم امسق نادضلا نوكيو ةيسفملا تافصلا عيمح ىف ناك رتشيال نادوجوم هدنع

 الاو نالئف سفنلا فاصوا ىف اكرتشا نا نانثالا لاش ناب ةمانث نينثالا ةمسق نوكتف

 تافع ضعب ىف كاَررْساْلا فلاختلا ىف رضي الو هربغوا ناداطتم اما نافلتحملاو نافل

 ةيدهن ةفص هناف لحب مايقلاكو تادوجوملا عيمجج نيب ةكرتشم ةيسفن ةفص هناف دوجولاك سفنلا

 ىف ناكراشتملا نافلاخلا ىمسي لهو ه ةيرهولاو ةيضرعلاكو اهلك ض اىعالا نيب ةكرتشم
 ىلا عجربو فالخو ددرت هيف مهل هيف اكرتشاام رابثعاب نيلثم اهريغوا سفلا فاصوا ضعب

 قالطا ىف ةعزانملاو ىنءملا بسحب ةتباث كرتشملا كلذ ىف ةلث املا نال حالطصالا درج
 لثاعلاىف ىا انهه دئاع نيربخا موهفم ىف فالتخالا نا معا“ لثاعلا ظفا ىف 'ىخيو مالا

 هتافص نوكت نيريغ نينثا لك ناكن اذ ةينينئالا نم امم فاصنالا ىف ديال هاف فالتخالاو

 معا مث ءامهنم 'ىنثب ةفصتم ن وكتال امهنيب كاكفنالا زو اعاصخ ناو اهدحاب ةفدتم ىلاعت

 نا هيلع بحي هنا اذه نم ,هوتب دقو ناء.تحال امهماف نينثاهم لك ىرعشالا خبشلا لاق هلا

 ىنعم ىلع لدنام ةيونءلاو اهيلع دئاز ىنعم نود تاذلا ىلع لسن ىلإ ىف ةيسفنلا ةفصلا ]١[

 زيختلاك ةيونعلاو ناآسنالل ةيئيشلا و دوجولاو ةقيفحخلاو ةيناتنالا لثم ةيفنلاف تاذلا ىلع دئاز

 : ( ةححضا )- ٠ ثودحلاو



 كو فالتخألا , ةينلخا

 بولطملا:تيثي مل ول اذكه ىلاتلا ضيقت هيف ”ىئتسم لصتم قاثتسا رخنآلاو. ىطزرش قارتفا
 لاحلا نكل لاحم تيثا بولطملا تيثي ملاول جتني لاحم تبث هنضيقن تن اكو هضيقن تبث

 ليادىلا ةيطرش'ا ناب رقتفي دق مل مدقملا ضيقن هتوكل بولطملا توبث مزايف تبا سيل
 اهلاثو بولطملا ضن اههدقم ةلص26 نم بكرم قارقالا نا ل م دقو : تاسارقلا ثكتف

 هاب ٠ ج ٠ نم ”ىش ال بلطالا ناك اذا الث» نعالا سفن ىف ةقداص ةيلمح نهو هل مزال سمعا

 ءا٠ ب ٠ لك ىمو ةفداص ةيلمح انعمو ٠ ب ٠ ج * ضعب قدصا اذه قدصي ملاوا لوقنف

 ةءدقم اهاعحو ها ج «٠ ضعإ قدصل اذه قدصي م و جتايف ةيازقالا ىزك اهاءحنو

 ليقؤ . قخ اذه قذص هليلدب لاي وهذا 1١. جا. ضعب. سنل نكل لوقو ىاتثةسالل

 أقح بولطملا نكي مل وأ ىاقب ناب نيّساننت-| ىلا هعاجرا نكمي و ةيلالملا ةيشاحلا ةلمكت ىف
 ةمزالملا اما "نطاب اق بولطملا نوك مدعف لطاب اًمح هضرقت "نوك نكل اقح هضيقن ناكل

 عوقو نكل اًعقاو لاحم ناكل اقح هّْضِيقن ناكول هنالف مزاللا نالطب اخاو مخ نبيل

 نم هريس ىف ريتعا اع قفواو قاتتشالا نم هادعت بسلا ريرقتلا اذهو لطاب لاما
 هقالطا ىلع حصا ال ةروك ذملا تاعوجرلا نه ”ىشب مكحلا نا ملت تناو ٠ ضيقلا لاضإا

 سايق هحضق لاطباب نيف بآاطملا ضع ىف اضرا اءدب ضيقلا نالطب نركي نا زاو+ل
 ليلذلاب نالطب ناس ىنعمت ضيقنلا لاطبا احالطصا هيف ريتعا لاش نا الا ىثثةسا دحاو

 نلاتطناب هنولظم تف هي كسماملا نال افأخ فلك ميس اا ( هدا ) ء سا
 ىلا "قاسنب“ ىذلا سايقلا ةيمست هدبؤيو هلارو نه ىا هفلذم نم هبولطم ىأي هنأكف هضرق

 نم هبولطم ىنأي هب كسمتملا نأك ميقتسملاب هضيقن لاطبال ضرعت ريغ نم ىا ءادتبا ةبولطم
 مدع رد ىلع لظابلا جتني هنال الطاب ىا افلخ ىمس ليقو . ةماقتسالا ةجو ىلع همادق

 ىنازاتفتاا هركذامو «قطنملا بتكىف ام ةدالخ هلك اذه هسفن ىفلطاب هنال ال بولطملا ةرقح

 دنا سار ىف نيتحاف فاخلاو . ضورفملا فالخ مفلاب فلخلاو ىدضع'١ ةيسشاح ىف

 و م نيدلا باب نه ءافلا لصف ىف فاسأاا نيبو هني قرفلا 'ىجحيو

 نامارك جراوح مهو ىجراخلا فلخ باحا ةدراخملا جراوذلا نء ةنرف ) ةيفاخلا )

 الب“ راسلا ىف نيكرتشملا لافطا ناب اًومكتسو هللاوا هريشو هرتح ردت اونا كا نارك

 فقاؤملاعرش ىف ؟ذك كرشوا لق

 ىن وق ىف "لمست السلا ناةءاملاا ص اق قاثلالا ده لا ( فالتخالا )
 ةياغ ىفام هديؤيو داشرالا ىئاؤح ضعب ىف اك هيلع ليلدال ايف فالاو لياذ ىلع

 اذه ىلعو فال:>اال فالخ هل لاش حج حج ارلا ةلءاقم ف حوج را لوقلا نا هنم قيقحتلا :
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 فاخلا . فيفقختلا ٠ فيفا . ةفحلا 56

 عم اهركذ قيس دقو ةسوماملا تايفكلا نم اهو لقثلا دض ىه ريسكلاب ( ةفللا )
 « ةثلثما ءاثلا باب ن٠ ماللا لصف ىف لقثلا ظهل ىف ىفاضالاو قاطملا فيفا ناي

 ضف للا كولا نمشلا وخ فاوقلا لها. دنعو ٠ قس دقو  لبقتلا دش (::فيمجلا)
 هن نضوزملا|لغا دتعو ف نونا ناب :نما قاكلا لضف. ىف *ىب كويتلاو !ةيبزملا لئاسرلا
 عفاج ردو ٠ فرسش | ناونع ىف اذك نيته نئالسعاف ناعفتسسم نئال_عاف هنزو. رح منا

 رب ءازحا عوج لوا وزي مود مان 35 هدش هتثشدن نزو ود ف.فخ نحب دب وك عئاتصلا

 ناعادنم نتالعفب . نك نزو قار ىلثء ىنك بما را فيفخ ز » رعش ٠ هلاث. لسا

 نئكا نوعا نأ ة رعش ٠ هلاث. ةىفودحم ىو ىل صا رب ءزج ود مود ٠ نلءافم نتالعف

 ْ ٠ ىهتنا نكذ نلعافم نئالعف ٠ نذبس

 ناكسا ىلع قاطي دوو ةفيفخلا نونلاو ةففللا نا هنمو ديدشتاا دض وه ) فيقختلا (

 ءاثلا' باب ن٠ ماللا لصف ىف اضِنا ليقتتلا ظفل ىف يم دقو ”ىرابلا حتف ىف ام اضيا فرحلا

 وا فذحلا وا باتاب ةزههلا ريغت ىلع قاطإ نييفرصلا دنع ةزمهلا فرفختو ٠ ةثاثملا

 دل ةففحلا ةرمهأ]و : نيع] بإب نم اللا ىلتسف ىف لالعالا ظفل ىف. ”ىم 5 ناكسالا

 نيسلا باب نه ماللا لصق ىف ليهستلا ظفل ىف 'ىجيو حارصلا ىف م: نيب نيب ةزمه
 ٠ ةلمهملا

 ل دسك يذلا ناكسألا ىاقا وع نقدا دع ماللا قوكسو مدل ( فلخلا )
 سايقلا جرخ) دصّشس ىلق ماو . مقتسملا سايقلا ِهلباَقي و هضرقت لاطباب بولطملا تابئا
 هيف دصق مل ذا فاذا ساق سبل هناق ىلاتلا ضرقن هيف ىثتسا ىذلا لمتملا ىناشتسالا

 فاخلا اماو ٠ (_ةلطم فاخلا وه اذه هنف كلذ مزال ناو هضيقن لاطباب بلطملا تابا

 لصالا عم سكعلا ضن مغ وهو قاطملا اذه نه صوصخم درف وهف سكماا ىف لمءتسملا

 تاحنؤلا وي وعو الاب جمل ايكىم ناك نا اهدحاب وا هيئزجم و اطيسب ناكنا هسفنس
 نيتصاخلا ماوداللا سكع ىف هنايرج مدع نه ررت امل اهنم درف لك مي هنا ال بلاوسلاو

 نانا ناويحلا ضع ناونخ نانا لك انلوق سكع نا بولطملا:الثه نيتلاسلا نينزحلا
 نكعلا ضقت قدصي ًالاو نانا ناورلا ضعب قدص ناويح ناسنا لك قدص اذا اناقف
 لوقتف ناود> ناسنا لك الوق وهو ىلءالا عم همضنو نادناب ناويْلا نم 'ىثاال وهو

 لا وهو ناساب نانالا نه ”ىث ال جتني ناسناب ناويلا نم 'ىث الو ناويح ناسذا لك

 دز بجوفؤا ىلا ةسالاو ىنازاقالا ىف رصحتم سابقلا نا معا , هيف نع ىلا كليب يال

 اممدحإ| نيدايق نم بكرم .سابق وه للتو هيف اوفات>ا دقو كلذ ىلا هليلحتو سايقلا اذه



 4م تالا 0 كوش ورا « فيرا . عارتخالا ٠ ةيطايخلا

 صهوج ىلا اهف لاحتسا لاحطلاو ديكلاو باقلاك ءاضءالا نم امايام ةرارحو !مترارح

 انرلك نم ىذلا وهو هتسالمو هماوقو هضاس ىف ظيلاذلا ىا نيذعلا كشكلا ءاع هيدش

 اًقيراس امب ةاهسملا قورعلا قيرط ن٠ عفدنيف دكلا ىلإ هم قاضا! ندعو ةسارسلا نا

 اهعم نوكي دقو بوسرلاك 'ىشو ديزلا ىا ةوغرلاك 'ىش هنم لصحيف دبكلا ىف خبطنسو
 ةيعيطلا ءارفصلا ىه ةوغرلاو ٠ خسطلا رصق نا جف ”ىشو :خبطلا طرفا نا قرتسحي “د

 ةيعيبط ريغ ءارذد هفيطل قرلاو «دوسأ اطاخ سونيلاح اممشلو ءادودسلا 2 نوسرلاو

 ن٠. ىنصملا اماو هريغ ؤا ناك ايعديط مالا وه هلم جفلا 'ىئثلاو ةيمييط ريغ ءادوس هفشكو '

 ةناكنقو رذقلابدولا طانلكأو تغننأ "نشل ىف قالا و جتا ضن: ( ةيليلل ١
 قو هراك الو 0 ريغ ارداق هنوك ىلاعت هللا ةدارا ناو ا-ضرعو ارهو>و انش مودعملا

 هلوكو اهم يمالا:هداع لاعفا ىفو اهل اتااخ هنوك ىا قلخلا هسفن لاعفا ىف ىلاعت هتدارا ىا
 حرش ىف اذك هملعي هنا هانعم هريغ وا هلاذ ىري هنوكو امهقاءع ملع هنا هانعم اريصب اعيمس
 ظ ْ , فقاوملا

 م6 ةلمهملا نيعلا لصف

 ؟ىجم و. ةدحوملا ءابلا باب نم نيعلا لصف ىف عادبالا ظفل ىف قبس دق. (. عاربخالا )
 مبا ضورعلا لها دنع عرتخلاو فاكلا باب نه نونلا لصف ىف نيوكتلا ظفل ىف اضضيإ

 ٠ فاق'| ٍباب نه ءالا لصف ىف براقتملا ظفل ىف ”ىحنو رحب

 طظفأ َّق ”ىجنو ةيقلبلا نكد ةعرألا لوصفلا ند لصف وه ةلمهملا ءارلاب ) شل (

 ْن منارلا عونا دوه 'فزقلاو :نانتسلا رع ةضتض ارو اا نس ( كفا ١
 ' 7 ., بطلا ٍبتك ن٠ بلطت نيعلا برج عاوناو هاوجلا ر# ىف اذك نيعاا برج عاونا

 ىف ٍفوبكلا ظنل ىيمركذ “يجو اجبت قفا ليقو_فوبكلا وه ( فودألا ١
 #4 قاكلا باب ن< ءافلا لصو

 مك نفانلا هب نكماو بمكلا رئاسني ئذلا ارشو“هزوم“ةغل ديدشتلاو منذلاب ('ففلتإو
 قوف سيلتا مقلاب قومرلاو .:ةيادهلا ىف اك هقوف امو اني_سرف هب ىشملا وا طيلا ىف

 ىف اذك ريغصلا تنلاهنا عومجلا ىف نكلا رووهشملا ىلع هوحنو نيطلا نم هظفحعت تفخلا
 . نيفلا ىلع حسملا لصف ىف زومرا عءاج

 )1١*( « فاشك» (لوا)
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 ىفو 0 ىدنج ربا ىلعلا ديعأ ةركنللا حر نه دافع عملا انكه دوبشالا وه لوالا ىنملاو

 طخو راها ففصن طخ ىمس لاعشااو بونإلا ىتطقن نيب لصاولا طخلا ىنيمفطا حرش

 ٠ قتلا لاهشااو بونْللا ظخو.لاوزلا

 ل ف ىف ليسوا طفل ىف ىراتس لل اضأ قطمولا طا ىو ( طساؤلا طخ ))
 ظ واول ل رع الا

 رحبفف اك طلغ وهف سوابكلاب ضعبلا هاهم ام اماو اضيا ىلوا ةبوطرو اسوم.ك ىمسيو الوا
 بطرلا ذا فورضخ او محللاو مظعلا ج رخي لصف بطرلاو سنج مسج مهلوقف ٠ صاوملا

 هناش ن٠ ىا لا.س مهلوقو 5 عرطلا بسجل لاصشالاو لاصتالاو لكشتلل لويقلا له وه

 لثه جرم ندبلا ىلا ذوفللا لهسا ناك هعبطو ىلخ ول ىت- عيبطلاب ةلف ست. طسسشف نا

 اعبيط نالايس نايطر امهنال ىصحلاو ىجاحزلا تاء جرخي الو محشلاو عاخعلا و غامدلا
 مدع ىف لالا اذكو ماوقلا ىف ال عبطلاو نوالا ىف صجلاو جاجزلاب هيبشتلا دارملا اضياو

 : دارملاو .٠ ىلهرلا ىف امهيب قرذلل بطرلا ندب دنقلا اذه ىغيالو «٠ ةيدامرلا ءادوسلا جور

 ٠ ىناقلا هف رعي هيف ءاذغلا ءاقل سولكلا ج رخف ىلا ةنيرشء ةيعوتاا ةروصلا ربت ةلاحتسالاب

 عرقلا ن» ل.سام درب الف ةوقلاب ءاذغلا وهو ءادتعالل ناومحلا هلوانت ام ءاذغلاب دارملاو

 طاخلا ىلق اذهلو سولبكلا هلدب نوكينا باوصلاو هريطقتلل هيف محالا انعضو اذا قيبنالاو
 اضضِيا لمفلاب ءاذغلا ىلع قاطي ءاذغلا ذا الوا سوليكلا ن. نوكشب لايس بطر مسج
 دنع ءادغلا نا' باح نا نكميو , ةكرتشملا ظافلالا نع زارت>الا ند في رعتلا ىف ذيالو

 ىللاو ةيناثلا ةبوطرلا جرم الوا مهلوقو ه٠ روذحم الف ةوقلاب ءاذغلا هنم ردات, قالطالا

 ذا ةلمعا ىف الوا ءاذغلا هيلا ليحت سي هنال طلخ نم دلوتملا طلخلا جرح الو ضعبلا دنع
 للدصحت ال امناف ةيناثثا ةبوطرلا ىنالخي الوا ءاذغلا نم لصحم نا نكميو الا طلخ نم ام
 ةطاخلا ةروصلا داق هيناثلا ةلاحتسالاب دارملا لبقو 0 طلخاا ط_سوت اا ءادغلا ف

 ولو 5 هنف ام قح الو ىل والا ةلادة سالا ىف دعل وهف ةطاخلا هنرود دست ملام طاخعااف

 ةعبرا طالخالا عاوناو ٠ نسحا ورصخا ناكل سواكلا هيلا لجتس مج طلخلا ليق

 ىبيط ريغو ىبيبط ىلا مسقد امن دحاو لكو ٠ ءارفصلاو غابلاو ءارفصلاو مدلا كي

 ٠ ءاظالا دنع ايعببط ىمسي ال امف دلوتب ال امو دبكلا ىف دلو ام وه طلخ لك ن.٠ ىيطلاو

 نه نسل ىذلا وه "ئدرلا طاخلاو هريغ عم وا هدحو ىدتغلا هوج نم اءزج ريصي

 نم رثأتو ةدعملا ىلع درو اذإ ةوقلاب ءاذغلا نا طالخالا دلوت ةيفكو . ىهّسا كلذ ناش



 4ا/ويرأمللا فصن مب وقتل ءلظل اء برغملاو قرسشلا:لدءملار < دكا طخبأا: تعمل طش

 كلفلا ةكرح ناف ةكرلا ىف اءاصتاو كانه كلفلا ةرك ةماقتسال ةيصتنملا ةركلا قفاو

 لالا لدتعا ماوق اباوز ىلع ةموللا تارادملاو لدءمال افصنم هّقفا ناك الو ةسالود كانه

 نا اتشو:ناش رخو. ناش ةلتامث كانه لوصفلاو ٠ ه تنمس اذهلو انا كانه ةق نااار

 اكابو ناك نيلادتعالا ىدحا تلصؤ اذا سمشلاف 2 نيش ليصف لك ةدهو ناءعسرو

 دعب ةباغ ىف ناك نيبالش الا ىدحا تلصو اذاو مهعؤر تمس ىلع سمشلا رورا فيصلا

 اذاو رخآ افيص ناك رخآآلا لادتءالا تغلب اذاو مهئاتش أدم ناكف سأزلا تمس نع

 ءاتش لك نيبو فيرخ ءاتثو فيص لك نيبو رخآ ءاتش ناك رخ آلا بالقنالا ىلا تازأ
 ناطرسسلا لوا ىلا رولا فصن نءو فص رودلا فض ىلا لجخا لوا نش عسر فدضو

 . "ىئيس 6 اضيا بزغملاو قرشملا طخ ىلع ءاوتسالا طخ قلظي دقو“. اذكهو فيرخ

 ةلقلا تحسس طخخو ..تمسلا ىطص ناب لبصاولا طخلا دع وها تعا
 . نيا باي نم ءاثلا لصف قا 7

 ا طخلا 7 د ا نه ماللا ل لدعملا فنا ىف ند ْ

 # جوربلا كلف ىلا انهم

 ترضملاوا قرشملا لسا, نيب. لبطساولا طخيلا وع ىهدتع ( برشملاو قرشا اخ ١
 .لادتعالا طخ اضن. ىمسي و ىضاقلل ىني.غحلا حرش ىفو «اضيا لادتعالا طخ ىمسو

 ةلؤمسلا تاماخرلا مم وطش ىف نار. راها فص ظخو طتفلا اذهو م وتلا ءاو
 ,٠ تاعافترالا ةفرءمل

 . لاغلا ياو

 ماسلا رك م نم رحب طخ ضرع رهاشبا نيردلا طنا د 0
 ٠ ىلعالا كلفا| حطب ىلا ايهتنم بكوكأا زكرمي ارام

 هنأ نحب ٠:بوتااو/لامثلا ىلطذ" نيب :لصاولا طولا وه معدتع ( راهتلا فصن طخ )
 قفالا ىحادس نيب كرتدملا ليضفلا وه ىرخا ةراشبو.٠ راهناا ففصن ةرئاد حافس ىف هنال

 راها فصن ةرئادو : ضضرالا حطس نيب كرتسشملا لصفلا ىلع قلطي دقو . راهلا فدنو

 ه. فرعي لاوزلا ىا وه ذا اضيا لاوزلا طخ ىمسيو اضيا راهنلا فدن حاس ىف هنوكل



 طقف لوط هل لصتم ؟ وه ضرع نيسداهملاو ءامكحلا دنعو ه رادقملا ظهل ىف اضيا “جيو
 نأك هحراش لاقو ضرع الب لوط طا سسأتلا لاكشاىفو ٠ طق لوط هل رادقم ىا
 رسول ل نددجلاو مساب هلع ربعي ام وهو درف. اما طا مث . طقف لوط هل ام هب دارملا

 ةثلث ردحو هناك ا كنا نيمسالا اذ ىحسلو نيمساب ه'ع ربعي ام وهو يكن اماو هيلث

 . رصقا ميق:ملاف ٠ بدحتوا مقتسم اما طولا اضياو .سدالقا ريرح ىشاوحىنام ىلع نيعو#

 طوط# امني لصون نا نكمي نيتطةلا ناف هافرط اه نيتالا نيتطقنلا نيب ةلصاولا طوطخلا

 كي الو ميةتسمملا وهف اهنءرصاا دجوب نا نكمي ال ثيم اهنم ناك اف ددعلا ةيهانتم ريغ

 لصوت نا نكمي و لعفلاب ةلساولا طوطألا نوك: نا زاو لمفلاب رصقا نوكي نا كلذ ىف

 واسم .ةدعب :ىذلا هنا اضيا فرعو . ةءيقتسَم طوطخلا كلت.نوكت الف هنم رضقا امن
 اذا هادع ام هفرط رتسي ىذلا هنابو ٠ لوالا نه بيرق مسرلا اذهو هفرط نيب ىذلا دءال

 هنم دارملا) قلطا اذا ظلاو . مقتسملا فال بدحلاو . رصبلا عاش دادتما ىف عنو

 رجلا طقامو قاسلاو عاضنا ةريشع مقتسملا 1 مقتسملا طاطا وه مهدنع

 ٠ هعضو٠ ىف لك ريسفتو عاقترالاو مه!او رتولاو رطقلاو فاجلاو ةدعاقلاو دوءعلاو

 راجرفلا سأر ةكرحب هلوصحل اضيا ايزاجرف ىمدسيو ريدت-م ناهمق بدحلا طخلا مث

 ىواستي هطقت هلخاد ىف دحوب' طخ ريدكملاف ٠ احضيا ىراجرف ريغ ىمسيو ندحنمو

 اضيا مسرو ٠ طخلا كلذ ىلا ىا هيلا ةطقلا كلت نه ةجرالا ةديق:ملا طواصُخا عي

 فاتخم ال ثيحب نوكت ةكرح ةملاث ةطق' لوح ةدقن ةكرح نم هثودح مهوب ىذلا هناب
 ةرادا نم هثودح مهوتب ىذلا هنابو ٠ نيتطقلا نبب ىا امهنب ةكرحلا كلت بيس دعبلا

 ردتساا طا ىهنيو لوالا همسضو ىلع دوعي نا ىلا هيفرط دحا تابث عم ميقّتسم طخ غ

 ءانحنا هيف ام ىلع ريدتسملا طا قلطي دقو . لحما مساب لاحال ةيمست ازاحم اضيا ةرئاد

 نوكي ال ىا كلذك نوكي الام ىندنملا طلاو : ةفاتخلا تاءطقلا تاطيحم لمتشيف اقلظم
 ٍباسحلا دعاوق ةطباض نه دافتسي اذكه ام ءانحنا هيف دجوب ام وهف لوالا ىنعملاب اربدتدم

 نوكت ىذلا وه نيفرطو طسو تاذ ةبدن ىلع موسقملا طّلاو ٠ باسحلا ةءالخ حرشو

 نم ةسداسلا ةلاقملا ردص ىف ادكه اهرغصا ىلا هيمسق مظعا ةيسنك هيمسق ماظعا ىلا هتبسن
 ٠ سديلقا رب رحم

 دنع ضرالا حطس ىلع ةثداح ةميظع ةرئاد ةئيهلا لها دنع وه ( ءاوتسالا طخ )

 ضرالا فصنت ةرئادلا هذهو راهناا لدعم حط_س ىف ىهف ملاعال اعطاق راهلا لدعم انمهون

 ىبوئطلاو ٠ شعنلا تائب .ىل, ىذلا بطقلا ةهج ىف ناكام ىلامثلاف ٠ ىبونجو ىلاهش نيفصنس

 507 تمادآ سمشلاو هناكس سؤر ادبا تماسإ راهلا لدعم نا هصاوخ نمو ه ِهلباَش ام

 ميقتسملا كلفلا قفا هقفا ىمسيو نازيملا لوا ىف ةرمو لما لوا ىف ةرع: نيس ةاس لكىف



 الاب طألا

 ةطقلا كلو طورلا ةدعاش ىهست ةرئادلا كلت مث» ٠ حا_سلا ةكرح ن مسجلا 1 ع

 ىلضصاولا طخلاو ىظورلا حطساب ىربونصلا ىا ردتنمملا عدلا كن 3 121 نأ

 ىلع ادومع طخلا كلذ ناكناف .هروحمو طورخلا مهسب ةدعاسقلا زكرمو ةادقنلا كلت نيب

 ان اهيا لع روك فلا طرا نفض رت ىف لق اب ناو م لئاششالو مئاق طورخلاف ةدعاقلا
 نا ىلا ةرئادلا كلت ىلع نوكت ال ةطقنو ةرراد طي نيب لوصوم طخ ةراذا نم ثدحن '

 امس ال اطورخم احطنس ثدحت امنا ووك كما طا ةكرج نا هيفذ لوالا هعضو ىلع دوعي

 طورخلا انهو . امس ال احطسم الكش ثدحت طخلا ةكرح نا نم مهدنع ررقت ا1 ايطورخ

 ىه ىتلا ةطقنلا فرط نم هضعب هنع عوطقألا مادأا ريدتسملا طورخلا وهو صقانلا ريدتسملا

 مسقلا ناك ةدعاقلا ىزاوي وتم حاسب ماتلا ريدثسملا طورخلا مطق اذاف ةلطانو . اهسأو

 قدصل مان طور>خش سازا ىلب ىذلا مسقلا اماو اصفان اريدتسم اطورخ ةدعاقلا ىلب ىذلا

 عالضا وذ وسم حطس هب طاحا ىميلعت منج وهو عاضملا ط ورا انهو ٠ هيلع هشن رعت

 واسع مدرع 8 اًضيا هب طاحاو مسملا كلذ ةدعاق حاعسلا كلذ ىا وه ادعاصف هد

 5 ىا هسار يه ةاشن دنع اء تاثاثمللا كلت سؤر ىا اهسؤرو ةدعاقلا عالضا ددعل

 مو لبق الا ملاق ُّط ورا تاقاسلا ةيوايستم تاتلثملا كلت تناك ناف م ىلا كلذ

 5 7 ال هيدعاقو ةطقن هسأر نوكي نا علضملا وا ريدتسملل اهبش نوكي 0 الط وول

 حطسلاك ةرادب سيل د>او طخ هب طيح احطيس لب عالضالا مي .ةتسم الكسش. الو ةرئاد

 اهضعبو ميقتسم اهضعب طوطخ هب طبحم احطس هتدعاقو ةطقن 0 راوي ان هيمو وسلا
 طورخلا نا ملعا « هريغو باسحلا دعاوق ةطباض نم داقفتسي ام اهلك ىناعملا هذهو.ربدتسم

 - الإ لوط ايف وا هيف ناكاذا ةيحللا طورخم وا هحولا طورخم لجر مهلوق نم ذوخأم
 ىونعملا ال ىظفللا كارتشالاب ىناعملا هذه ىلع طورخلا قالطا لوقا مث ه لبق اذك ضرع

 وه طورخللا نا لاَش نا انهه نكمي ام ةباغ ناف لكلا نيب كرتشم موهفم انهه ققحت ال ذا

 عاج سيل موهفملا اذهو ةطقن رخاالا فو حطس لوطلا ىن هيبناج دحا ىف نوكي ىذلا

 ماسقالا كلت ىف رصحت ال ذا انضيا عناب سيلو صقانلا ريدتسملا طورخلا ىلع هقدص 0
 , لمأتلا هب دهشل مروا دل

 ناشوب ةيسرافلاب هنع ربعملا هناحه فور ظفللا ريوصت خا ديدغتلاو حتفلاب ) طخلا ١

 تقيقحم تراشا نايفوسص حالاصا رد طخ تافالا فشك ىف لاق ام وه ةيفوضصلا دنعو

 طخ هك دما هثفكا نينو تسا زوزو نوكاو: روهظو 4+ لبا ىه ثنح نع تضا قالا

 ىلو درت رد ثبوه بسنغب تسادوجو نىتارم برقا هك حاورا ماع زا تسا ترادع

 هل نوكي ال ثيحن .ةدرف ىهاوج نه بكرملا هوجلا وه نيدلكتملا ضعب دنعو . ىناشن

 ميلا باب نع ميلا للصف ىف مسلا ظفا ىف قبس دقو ىرهوجلا طاب اضزا ىحسيو لوطالا



 ل ل لا
 ا ا

5 

 طورخلا . ضافالا 1

 ضرع امناو دسقت ل كنأك هيف تنكأم ىلا دو.آو هكرنت مث فطاخلا قربلاك ارو م هيلا
 دارطتسالا تاب نو ءارعشلاو فارعالا ةروس ىف ام نا رهاذي اذممو لبق ءاضوع

 ىلا ىدو.٠ موق نءو هلوقب مالسلا هيلع ىدو. ةدصق ىلا فارعالا ىف هدوعا صلختلا ال

 نم لا_ةتنالا صلختلا ندح ن٠ برشو ٠ متالاو ءادنالا ركذ.ىلا ءارعشلا ىفو هزخآ

 ءابالا ركذ دعب ص ةروس ىف ىلاعت هلوقك اذ. الوصفم عماسال اطيشذت رخآ ىلا ثيدح

 ركذ ىهتنا املف ركذلا نم عون نا رقلا اذه ناف بام نس نيقتملل ناو ركذ: اذه
 امل مث اهاهاو ٍةلجلا ركذ وهو رخآ اعون ركذب نا دارا ليزنتلا نم عون وهو ءاسبنالا
 ماقملا اذه ىف ريثالا نبا لاق ء اهلهاو رانلا ركذف بام رسشا نيغاطلل ناو اذه لاق غرف

 ىلا مالكنم جورخلا نيب ةديكو ةمالع ىهو للصولا ن٠ نسحا وه ىذلا لصفلا نم

 ضرغلاىلا جرخي نا وهو ىببطلاو ىنائزلا لاق . بلطملا نسح هنم اضيا برقيو ه رخآ
 بلطملا نسح هيف عمتجا امو ىبطلا لاق . نيعتسن كاياو دبعن كايا هلوقك ةليسولا مدقت دسب
 ىنقلخ ىذلا نيملاعلا بر الا ىل ودع مهناف مههاربا نع ةياكح ىلاعت هلوق صلختلا نس>و

 . ه ناّقنالا ىف ام ىهتنا نيحلاصلاب ىنتْاو امكح ىل به بر هلوق. ىلا نيد وهف

 . 4 ةمحعملا داضلا لصف ]-

 نم واولا لصف ىف 'ىج 5 ءالعتسالا لباقم وه ةئهلا لها دنع ءاذلاب ) ضافخمالا (

 |: « نيعلا باب

 7 ةامهملا ءاطلا لضف رح

 وهو ماتلا ريدتسملا طورخلا امن ٠ ناعم ىلع قاطإ نيسدنهملا دنع وه (.طَو رخلا )

 كلذ طبخح نم عفن سمح ىر ونص حطسو غنا يبا ردة سم حاس 1١ طاحأ ىه لع ميج

 حطسلا كلذ طي# نيب ىلداو مقسم طخ ريداوا ثري ةطقن ىلا اقئاضتم ربدتسملا حاسلا

 انلوقو ءحطسلا كلذ طا كلذ سام ىا ةرودلا لك ىف هسام ةطقنلا كلت نيبو رردتسملا

 وخالاو راد هيفرط دحا موج وه ىرخا ةرامعبو 0 قرب ودص ااوقل ةفشاك ةفص عفت سمع

 ةل_طاولا ةميقتسملا طوطخلا حامسلا كلذ ىلع ىا هيلع ضرفت حطس امهني لص و ءةطقن

 ثلثو ةرادا ن٠ ثدحي مسج هناي اًضيا فرىعو ٠ ةطقنلا كلو 2 انا طبخ نيب نئا امني

 سيلو ٠ لوالا هع-ضو ىلا دوعي نا ىلا اتباث ضورفملا ةمئاقلا ىباض دحا ىلع ةيوازلا مئاق

 طخلا ذا مهوتلا ثبح نه ثودحلا لب ردانملا وه 5 لممفااب ثودحلا ثودحلاب دارملا

 طنخلا ةكرحب حطسلا لوصح نكي الف مسجلا ىف لاملا حاسلا ىف لاح ضرع مهدنع

 اذه ىلعو ء هنع رخانملا حطسلا ةكرح ن٠ مسجلا لوصح الو دوجولا ىف ةنع رخاتملا

 ةكرح نم حامسلاو ةطةلا ةكرح نم طخلا ثودحب رعشب ام مهمتارابعىف عقو ام لك لمح



 -4- -- صاختلا

 ديسلا ىفو . قا نه برقأاا بلط الا هل ثعءابال ىذلا وه صلاخلا خحعاشملا ضعب

 ةماش نع باقلا صياخ حالطصالا ىفو .تاعاطلا ىف ءايرلا كرت ةغالا ف صالخالا ىناحرملا

 هيوث نع افسص اذاف اهريغ وشن ناووص ”ىث لكنا هقيقحتو: . هتافصل ردكملا يوذلا

 مدو تف نإب نه ىلا هللا لاق اضالخلا نمل :لمفا "ىو و ءاضلاخ سن هلع لا
 نب ليضفلا لاقو . مدلاو ثرغلا نم بوش هيف نوكي ال نا نبللا صولخ امئاف اصلاخ انيل
 نيذه نه صالخلا:صالخالاو كريش مهلجال لمعلاو ءاير. ساملا لجال لمعلا كرت ضانع
 ٠ لاعالا ةفصت صالخالا ليقو « هللا ريغ ادهاش كلمعل .بلطت.ال نا صالخالا اف اًضياو
 هياكف كلم هملعي ال ىلاعت هللا نيبو دنعلا نيب رتس صالخالا لبقو ٠ تارودكلا نم
 ىلصا قدصلا قدصلاو صالخالا نيب قرفلاو ٠ هليمتف ”ىوهالو هدسفف .ناطيش الو

 دصإ الا نوكينال ضشالتخالا نا نخا قزفو عبات وهو عرف ضالدخالاو لوالا وه

 « لمعلا ىف لوخدلا

 « عئانصلا عماج ىف اك حدملا ىف همسا حداملا نايتا ىلع قاطي ءافلبلا دنع ( صلختتلا )
 للصف ىف ناقتالا ىف لق ةبسانلا ةياغر عم دوصقملا ىلا مالكلا هب حتتفا ام لاقتنالا ىلعو

 ضصاختلا نس اقرفش نا داكي ال ىت>و .دارطتسالا نم برش و تانآلا نيب ةيسانلا
 قؤقد اسالتخا هساتح لبس هجو ىلع دوصقملا ىلا مالكلا هب ىدّسا امن لقتذب نا وهو

 مايتلالا ةدشب ىناثلا عقو دق الا لوالا ىنعما ن٠ لاقّسالاب عماسلا نعش ال ترام للا

 نه هنف 01 0 نا رق ىف هلم عش 5 هلوق ىف متاغ نب دمح ءالعلا وا طلغ دقو هامه

 لادقسالا ن» برعلا ةّشر ط ىه ىلل١ تااضقالا ىلع درو ابا نأ نقلنا لاقو فلكتلا

 ةروس ىلا رظناو لوقعلا ريح ام ةيجعاا تاصاختلا نم هيفف لاق م سيلو ٠ مئال» ريغ ىلا

 ني نأ لي دوف مث ةقباسلا متالاو ةيضاملا نورقلاو ءايبنالا ركذ تك" فانغألا

 ةئسح انئدلا هذه ىف انل بتكأو هلوقب هتءا رئاسلو مهل هلاعدو الجر نيمبسلا ةياكح

 لاق هلوش هتمال ا دع نيلدر ا ديس بفقانع صاخت مْ هنع ىىاعت هءاوجو ة ةرح لا ىو

 تكوون تيك مهتافد ن٠ نيذلل بتنك انفو + لك تمشو قحرؤ ءاعان نكت ويكا ىناذع

 ءاومعلا روسو: هو اضف ةعركلا نانسوف ذخاو ىمالا ىنلا لوسرلا نوعبتي نيذلا معو

 عفس ال موب هلَوُش داعملا فدو ىلا هنمم صاختف نوثئعبن مون ىنزي الو مهاربا لوق ى

 ءاح اذاف شلا ىف نينزقلا ىذ لوق ىدح فهكلا ةرود:قو .هرخآ ىلا نوم الؤ لام

 ىذلا هكلذ دعب مهلاح فاصو ىلا هنم صاختق اةح ىبر دعو ناكو ءاكد هلمج ىنر دعو

 زافكلا لام فاضوو رثشملا ركذ مث روصلا ىف خفلا مث ةعاسلا طارشا نم وه
 تنكر عك صاختلا ىف كنا دارطتسالاو صاختلا نيب قرفا مهضعب لاقو ٠ نينمؤملاو

 تدرطتسا ىذلا صالا 1 رم دارطتسالا ىفو هيلا تصلخت ام ىلع تاقاو ةزكلاب هيف



 صالخالا 9 صالخلا الا

 لصفىف اضيا ضقنلا ظفل ىف *ىجيو راثملا ج رش راونالا رون ىف اذك عنامب امنع مكملا فاخت

 : نونلا[ باب عزم .ةمدسلملا داضلا

 وه ليقف ل اماو حارصلا ىف أم” ىناهر ىنءمي ةفالا ىف حتفلاب ) صاللخاا (

 كردلا ظفا ىف 0س ىزرشملا ىلا همءاسنتو قدتسملا نم عيبملا صيلخت وه لقو ٠ كردلا

 «.لادلا باب نم ى فاكلا لصف ىف

 ئا ىلامن هللا ةلمام نع قلخلا جارخا. نكلاسلا دنع وه .ةزمهلا ربكب ( صالخالا )
 نوكينا صالخالا هنم رخآ عضو. ىفو كول_بلا عمم ىف اذكه ىلاعت هلل الا الءف لعشب ال

 فئاحصلا ىفو ٠ ىلاعت هلل هلاوقاو هلاءفاو هتايلتو هدوءتو همايقو هتانكسو هتاكرح عيمج

 لاكو كازتسشالا هداضيو دحاولل ثعابلا درجت صالخلالا رنثع ةعنساتلا ةفحصلا ىف

 معا ةيصضرافلا ةديصقا١ حرش ىفو ء دحاو تارايعلا ل ايو 2 ىلا تمل قدسي ضالخا

 هوو قاذلا ىلا هجو هلذ الاح وا ناك المع المذ وا ناك الوق دعلا نه رهظي ام لك نا

 ىمسي هلعثو رسكلاب اصلخم ىمسإ .قلذلا هجو نع قحلا هجو صلخا نف هناخبس قحلا ىلا
 نم رهظي ام بسم مسقنيف لوالا اما ٠ صالخا صالخاو صالخا ىلا مسقنيو .اصالخا

 ىلع رهظي اف قل! للف ةرادع صلخم ناب لاوقالا ىف صالخا لوالا . ماسقا ةعبرا دبعلا
 اوربت خل ةداغر نغدملع لات ءرظل ةرابعو هينفع ل: ةراع نع لاوقالا نم ةئاسإ
 - قا ءاضر بلط هجو لمع لك ىف صلخ ناب تاحابملا ىلا لا_ءفالا ف صالخا ىناثلاو

 آلا هلعش الو ةرضم عفد وا عفن رج نم ايندلا نم هظح بلط هخو نع هلعش اهف ىلاعت

 لمع لك ىف ضاخب ناب: ةيعرششلا تادا.عإا ىا لامعالا ىف صالخا كلاثلاو .٠ ىلاعت هللا هجول

 عبارلاو * ةرخ الا ىف هءاوب“ نسمح صئيرتو هظح باط .ه>و نع قا ءايضر نلط هجو

 ةييعول كاخ لك صاخب ناب. ةيديغلا تادراولاو ةساقلا تاماملاالا ىا لاود> الا ىف صالخا

 اماو ٠ مهدوجوب هنالابم الصا مهرظنب ىلابي الو قلخلا رظن هجو نع هيلع قحلا رظن
 الف هلعف نع هصالخا ىف ىلاعت هللا لمف هجو صلخم نا وهف صالخالا صالخا ىا ق1

 ىلاعت هللا وه ةقرقح ريتكلاب صاخلاف ىلاعت هللا لعف ضحم هارب لب هلمف صالخالا ىرب
 دب وكم كوالا عمت ردو ٠ ىهنا صالخالا ةيامن اذهو صاخم ال حتفلاب صلخم وهو

 نياو دهاوخ ضو نا رب ترْخآو امد رد 2 تح ان : 1 لمع رد صالخا

 صاخب زين وا دنك للم خزود ميو تشم ديما رب اك ىبك انا: تما ناس ديس ”صالخا

 صر*ء٠ رد دنك اير در# ىارب لمح هكرهو دشانن ناشدص ناصلخم هلم زا نكي تسا

 _لوق ىنعم اذهو ىلاعت هللا هجو هب ديرا ام صلاخلا لبق ام ىنعم اذهو دشاب ناكلاه

 لاقو ٠ نيكلملا ىف اظح الو نيرادلا ىف اضوع هع هبحاص ىضري ال نا صالخالا يود



 [1] ءاصيصختال ان ىمسب صيصختتلا ليلد ىخارت اذا هنافخسنلاج رخنرتقملا دينو ءاهريغوا
 دنع اضل نضيصخبلا .قلطي .ىمملا اذهب و لقاسم للدب .دارقا شس لع ماما ضقت اندر
 نسل هنا ملبنا ىنش امو ٠ نايئع. هدلنع هلذ صيصخن خسنلا لاَ رابتعالا اذهمو ةفنطلا

 ةفصاا موهف؟ لوق اذه ناف ضعللا نع هبفنو ضال مكحلا تورث ةيفالا دنع رصقلا ىنعم

 لديالو ضعلا ىف مكحلا ىلع لدي نا رصقلا نه دارملا لب مههذم الخ وهو طرشلاو
 مدعلاب مدعنا مدعنا ولو رخآ ليل تب“ تين ول ىتح انايئا الو ايفن ال رخ الا ضعبلا ىف
 . لقتسملا ريغلا ليلدلا ىف كلذ دجوب الو ةضراعملا ىنعم نم صيصختلا ىف دال هناو ىلصالا

 ضراعم اهدا نكس كانه نا ال ردصلا ثحن لخدب م هنا نايل التم ءانثك_سالا ناف

 كلذ نكيمل ناو هتايمسم ضعب ىلع ظذللا رصق اهنمو . لقتسملا ليلدلا ىف دجوي م رخالل
 عم ه احآ ددعت رابتعاب ماع هنا ةريشعال لاه اك اذهو لوالا ىنمملا نم معا اذهف اماع ظفنلا
 ةدم ىلع الث ةريشعلا رمصق اذاف تارشعلا امتايمسم اماو اهمتايمسم تسدلهداحا ناب عطقلا

 تمركاف نوماس» ىءاج وحن ندوهعملل نودلسملا كلاذكو صصخ دق ىلق هنع ءاثتسالاب

 صيصختلا نا عا « هل اصدصخت هنع ءامتسالاو اماع نيملسملا نومس مناف اديز الا نيءلسملا

 حرص خاسنلا كلذكو لعفلا ىلع ًازومت قلطي دق كلذك تفرع ام لوقلا ىلع قلطإ اك
 مسقتد صصخملا اولاق « لوالا ىنعملاب ضيصختتلا ميدقت . ةنسسلا ثحابم ىف ىدضعلا ىف كلذب

 لصفأ لا ىلاثلاو لصتاملا لوالاو لقتسي وا هسفاب لقتسي ال نا اما هال. لصفنهو لصتم ىلا

 موقلا ىنءاج وحن ضعبلا لبو ةباغااو ةفصلاو طرشلاو ءاثتسالا ةسمح .لصتملا صدخلاو
 ضصخملا وه لقعلا ناف ”ئثلكقلاخ وحن .لقملاك . هريغ ئا مالك امإ لصفتملاو « هك ]
 . ليبقلا اذه نم عرشلا تاباطخ نم نونللاو ىصلا صيصختو ىلاعت هللا ىوس امب “ىنثلل
 فراعتي ام ىلع عقب هناف اسأر نك أت ال وحن ةداعلاكو . ”ىش لك نء تيتوا وك سملاكو

 صيصختلا ىا اذهف هبناكملا ىلع عّش ال رح ىل كول لك و كبكشتلاكو ءايوشم هلكا
 هلاف لقتسملا ريغب صيصختلا ىالخم ةكلاملاو ةيعفاشلاو ةيفنللا نيب اقافتا صيصخم لقتسملاب
 ىدضعلاو حولبلاو ىودزبلا فشك نم دافتسسملا وه هلك اذه تفرع ام هيف فاتخم
 ٠ ىنازاتفنلا ةمشاحو

 نكل ةرثؤب ةفض ىناع تنك. دبتحلا لوش نا وه نيلوصالا دنع ( ةلغلا سدا

 ىلا دارفالا نا نايب صيصختلا نال ىخارتلا خسلا ىفو .ةنراذلا صيصختلا ىف طرتشا اماو ]١[
 ىف دارفالا كلت لخدل ىخارت ولذا صمخلا لاصتا بجوف مكحلا ىف ةلخاد ربغ !سهاظ ماعلا اهلوانت
 ىلا مكسحلا يف ةلخادلا دارفالا نا ناس خدنلاو مكمل ىف اهلوخد مدع نبيل هدعب ىنغم الف مكحلا

 لاصتالا طارتشا نا ملعاو * جرخم مث مركحلا ىف لخدنل ىحارتلا بجوف دعب نم هنع تجرخ نآآلا
 ( هححصمل)  ىمهقاف لوالا ضصخملا وهو ريغملا صصخللا ىف وه اهنا



 صيصختلا 4/1

 جرخا ام نا هياع دريو . باطلا هلوانت ام ضع جارخا وه ن.حلا ونا لاقو

 صصخلا مدع ريدقتب باسادلا هلواستتب ام دارملا ناب: بيجاو .٠ هلواستتي مل :بادطخلاف

 هب دارملا نكل ماعإ سبا صصخلا نا كدشاالو .صصخب ماع اذهو ماعلا صصخ .مهلوقك

 لواش ماع ظفللاف ءا*سالا ىف اماو ءاذتسالا ريغ ىف نهاظ اذهو همدص ال ول اماء هنوك

 ليوأتلا اذه ىلا رفدان نيسكلا ىلا ةرابعبف اماع مكا ىا باطخلا نكي مل ناو حزما

 ىلع ماءا| رصضق ااوقو لوغدا ةيقباس هلاحضتلال اضيا جارخالاىفو هريغو ءاءثاشالا ىف

 ماعلا نيب قرف مل مهضء.و ىلدا نوكيف ءامأسالا ريغىف هيلا رقاب امنا هلايءم ضع

 لواتف هشفن ىف ناطخلا نآلإ لأ لا ىلا نقتش الا نيناعا ىنا ةرابع نا معزف باطخلاو

 وه ضصيصخت:اب دارماو :صوصخلل مومعلا نا فيرء: وه ليقو ٠ جرخلا ضعبلا كلذل

 .عوضوملا ظفالاب دازملا نا فيرعت صيصختتا لبق هأك ىوغللا صوصخعاانو ىحالطمالا

 رامتعاب ءاذخااو ءاللاىف دودحلاو دحخلانبب ىواسنالو رود الفامم ضءلا وه دارفالا ع+

 ىوغالا صوصتلا نال سكعلاب و صوصخلا ليه فرع صوصالا لودح فرع نم نا
 ٠ ماعلا طفالاب دري ملام ْناَس وه لقو ٠ فرع مل دغن ىحالطصالا صاصختاو فرع دق

 حاطصم اذدو خارتم ريغ ىا نرتق٠ لقاسم مالكب هدارفا ضعإ ىلع ماعلا رمق امو

 وحن . ىحالطصا ضيصخت سل هناف ىالكلا ريغلا صفا جرخ مالكلا ديقبف ه ةفاللا

 تاتو + اح لات قا كاد ضمن لفنلا نآف هارخ قك قاع وح: ناتسع لوقف نقملا

 [1] ٠ بقلب كلم ىف نكرلام صصخم سملا ناف ”ى؛ لكنه تيتواو ىلاعت ةلرق وحن ىف
 ريغ جرخ لقتدملا درو ءالثم ريطلا نسأر لواتي ال هناف سأرا لكأي:ال وحن ىف ةداعاأو

 ءاوس راستعالا ىف مدقمو ردد وهام ىا مالكا ردصل قاع ىذلا مالكلا وهو لقتسملا

 اذكو ًارابتعا رخؤم هناؤ ءازحلا ىلع مدقملا طرسشلا درب الف نكي مل وا ركذلا ىف امدق» ناك

 ركذ وأ ىتح هسفنم اما نوكي الو + كلذ وو هنم ىتتسملا ىلع مدقملا ءادتسالا درب ال

 الاو[9] ءانئتساف اهتاوخاو الاب ناكنا .لب ةرفنْلا دنع صيص# سل هناف ىنعملا ديغال ادرفم

 ةفصف 1١و [4] ةياغف اهانممدنشامو ىلاب ناكناق الاو [س]ط رشف اهادؤم ىدؤي ناب ناكراف

 لقعلاب وه امئاف كلذ ريغ هل سيل هنا اماو اذكو اذك هل نإ وه سحلاب كردبام لبق ناف [1]
 ( هححصمل ) . لاكشا الف هتناعتساو سحلا ةطساوب لقعلا صيصخم ندحلا صيصخت ىنع انلق « ريغال

 ( هححصمل ) هيف روضتس امنا جارخالا نال لاهجلا الا سانلا مركا وح لصتم ىا [؟]

 : ( هححصل ) رادلا تلخذ نا قلاط تنا وحن 1ع]

 خوش و قفارملا ىلا ركيدباو مكهوجو.اولسغاف وخنو ليلا ىلا مايصلا ومتا ون [؛]



 عا ١ ١ صيصختاا

 م 7 ىمملا:ننمأ شان ىإل ىو انا لامس الاو كا تشالا نأ معا «ددرتا لحم فراسملا

 كرتشملا ف 5 .ةددعتملا عاضوالا بس ناك ءاوس ظفالا ن» شان. ىا ىلظفل اماو تاركتلا ىف

 وا ىومملا كارتنشالا ليدق' نم ىتءملا نم .قئان' وهف. دحاو:ىءم دارقا ىلا -سايقلا ىظفللا

 لجرلاك الثم ىجراذلا دهعلا مالب فرغملا ناف فراعملا راس ىف م د>او عضو بسم

 ءازاب عو_ضوم هلل اما ةيحراذلا تاموهفملا نه درف لك ةيصوصخ ىلع قلطي نا حلصلب

 هيف ال هلا زج ىف لمعتسيل ىلك ىعءمل عوضوم هنال اماو اماع اعضو تايصوصخلا كلت

 كارتشالا اودارا مهنا ىهاظلا دن-سلا ديسلا لاقن ظذفلل' نه شاب لامحالاف ناكام اياؤ

 انلوق ىف ةيراج نوكي الف ملاع لجر ىف م لحمت الب هيف روصت اما ليلقتلا نال ىوذملا

 ىلغفالاو ىوا نم معا وه ام ىلع كارتشالا لدحيف.لحمّس دوو ةصصخم ةفص ةيراح نيع

 لايجا وهو ىلغفللا.هلارتشالا:ىضتقو تدفر ناب كلرتشالا تالق اهنال ةطصخم ةفص ةيراج لمح
 كلذ دارفا نيب ىونءملا كارتشالا ةيراح نيع ف قد / ادحاو ىنعم تنبعو هيلاما نيعلا ظ

 وا ناك ايظفل كارتشالا ةلازا ىلع لوم صيصختلا نا ىهاظلا لاق لوطالابحاصو « ىنءملا

 املقو صيصختلا ىف بااغلا هنال كارتشالا ليلقتب ربسف هنا الا ةيلكلاب وا ةلمحا ىفاما ابونعم

 قارغتسالا ةروص ىف لهاا نم ريخ ملاعلا لحرلا تلق ناف .. ةاكلاب ةلازالا ةرنرص غابت

 لعجم لهف. لومشلا للقتل لب .قرغتسمال لاهحإ ال ذإ لائحالا لاقت نوكت نأ روصم ال

 ليلقتل فصولاف فصولا دعب موت قارغتسالا ةسرق تاق . صيصختلا نم لومشلا لياش'

 تلق ناف . اصصخم هيف فمولا نوكف لام>الا ضعب هيف عفر ام ميمعت) ةسرقلاو لام>الا
 لكلا فصو نك ال اذلو فوصؤملا ىلع لكلا لخد تلف . ماع لجر لكىف كلذ مجال

 عفر نع ةراع كارتشالا لقت لعج ولو هيلا فاضملا ىلع فصواا ءارجا بجي لب

 رك الا ناك ناو لومشلا نوكب دق كارتشالا ىضنم نال لومشلا ضعب ةلازا ذأ كاحالا

 نم ءارلا لصف ىف ”ىيو رصقلا وه ىناعما لها فرع ىنو ٠ ىهتنا سمالا ناهل لام>الا

 هتايهسم ضن ىلع ماعلا رصق اهم . ناعم ىلع قلطي نيياو_صالا فرع ىو . ىاقلا باب
 ديزك داح آلا ناب عطقلل ىمسملا ءازجا تارمسملاب دارملا للقف ةيكلاملاو ةيعفاشلا حاطصم اذهو

 قيقحالا نكل سنجلا اذهنم نينثالاقوفام هامسذا لاجرلا ىمسم دارفان٠ سيلالثم ورمتو
 .ىنعم وهو هنف:تكرتشا يما رابثعاب اهبلع:ماقلا لد ىلا داح الا اهنا ماعلا طفل ف نت اع

 زال دحاولا ىلاءانثتسالا لثم صيصختلا اوزوج مهنا الواو هلوادم دارفا ال ماعلا تايمسم

 تايمسملاعيمح هب ديرا ام فيرعتلا لوانتيف داح آلا ال تاءانمججا ىه عما ةغيص تايمسم لءج
 هريغ ىف مك ءادتبا هتايمسم ضعب الا هب درب ملامو ه ءانتسسالا ىف م" ضعب جرخا مث الوا



 صيصختلا 0 تعانلا صاصتخا 5 ةءعرتشلا تاصاصتخالا ع

 دقو . صاصتةخالا بابىف ءادنللا فرج فذح بجحيو لجرلا اها: نيكسملا ان! وحن ىغاصتلا
 برقا ٌبرغلا نم وخن هنع الوقنم نكي. ال ناب 'ءادنلا ةقعراط ريغ: ىلع :ضاصتخالا'نوكي
 هيسصأ نوكيف ماللاب افرعم نوكي ال ىدانملا نال ءادنلا نه الوقنم نسل هناف فيضلل نانلا
 ٠ بابعلا ىف اذك هراهظا زو الو برعلا :ضخا ىا ردم لعش

 عواتلا ف اذك قالطلا ىف ةنونيلاو ةراجالا ىف ةعفذملا كلمو عببال ىف ةبقرلا كلك خوسفلاو

 رخ الل اتعان نيقاعتملا دحا هب ريصن ىذلا صاخلا قاعتلا وهو 1 تعانلا صاصتخا (

 ىذتقملا مسلاو ضايبلا نول نيب قلعتلاك لحم توعنملاو لاح تعنلاو هب انوعنم رخ الاو

 .ديسلا ىف اذك ضيبا مسج لاق ناب هب اتوعنم م-لاو مسجلل ات ضايبلا نوكل

 : » ىناحرملا

 اذك اذكب نالف صخ لا اذلو مكح ةلخخا ضن يع هللا ىف 1 صيصختلا )

 لئش'و . تلزكللا ىف كصاحلا كارتهشالا ىلا ةاحتلا قرع ىفو :ىودزلا تفشكى ف

 لام>الا عفر مهدنع حيضوتلا لب احيذوت ىحسي مهدنع فراعملا ىف ىلصاحلا كارتشالا
 وكي هوتي فسرلا مهلوق ىف حييضوتلاو صيصختاب دارملا وه اذهو .ةفرعملا ىف كنت احطا

 عفدو كارتشالا ليل مم ام ىلع صيصختلا قاطي دقو . حيضوتل نوكي دقو نضصيصخعتال
 فراعملا ىفو كارتشالاو لام>الا لله اما تاركنلا ىف مصولا نا كلذ قيقحنو ه لامخالا

 هدارفا عيمج ةيادبلا ىلو س ىلع. لتحم ناك ملاع لجر كلوق ىف الجر ناف  ةلكلاب ةغؤرت
 ىلا ةبسنلاب لامحالا ىتبو ملعلا ريغ دوصقملا سيلنا ٍلعثيح لامحالا لاز دق ماعلا ركذبو
 المتحم ناكف هريغو رجاتلا نإب هك ارتشا دنع رجانلا ديز كلوت ىف ديز اماو ماعلا دارفا

 ركذي لامحالا مفتر دق لاقي ال . ةيلكلاب لامالا كلذ عفترا .تفصولا ركذبو امهل
 اذا 5 فراعملا ف عفتري ال دقو ادحاو الا فوصوملا نكي.مل اذا 5 تاركنلا ىف تفصولا

 ىلك ةفوضوملا ةركملا موهفم لوقت انال . ًاددعتم ديز .نيمسملا نم ةراحتلاب فوصوملا ناك
 دنعو موهفملا ىلا ارظن ةيلكلاب لامحالا عفترب ٍش عقاولا بسحم .درف ىف ارصحنم ناكناو

 هلال لام>الل' ةعقارلا ةفدصلا ركذ بح اددغتم ديزب نيمسملا. نم ةراحتاب فؤضوملا نك
 بيف دارملا نيعتيإ ريغلا ةجازم عفدل بنصولا ركذو..هنيعب مهنم دحاو ىف لمعي امنا
 ةقيقح نرزكت اذلو ىلكلا اهءوهفم ىف لمعتست ابهناف .ةركلا ىفالخم دوصقملا نيهينام ركذ
 رئاس ىف لامءالل اعفار بفنصولا نوك من + دحاو ىفاالا دجوب ال فقول تدق: ناو



 ثح نا هقحو مظنلا ىفام اهدحا . نيءون ىلا ةعونتم ىهف هىلناود | ىناسءملا ىلع لوالا

 نيب قرفلاو ه٠ نايلا لع ىف هنع ثح نا هقحو ةلالدلا ىف ام امهيناثو « ىناعملا لع ىف هنع
 بترتتا بيك ارتلا مظن ىف تبثت' ايازملا كلت نا وه ىناعملا رعب قلعتت ىنلا ايازملاو صاوخلا

 ىلا اازملا اذكو صاوخلا كلل ًاسثن» ةروكذملا ايازملاف ءاغالا دنع ةريتدملا اهصاوخ اهيلع
 كلتب ةدوصقملا صاوخلا اهباع بترتتف ىناوثلا ىناعملا ةلالد ىف تبثت اهئاف نايبلا لعب قلعتت
 ثايلكىف اذك ةيانتكلاو ةراعتسالاو لسرملا زا4لا ىلع ةيترتلا ضاسمنالا مو ةلآلدلا
 !ٍ « ءاقبلا نأ

 ىمملا نوكلل .ةيردصلاا ءابلا قالو ةهس نوكت كتاب نضل ملا (ةصوصخلاو )

 « ءاقءأ| ىلا تايلكىف اذك ةغ'اسملل ءانلاو

 لمضف ىف ةلجلا ايدل فقس دف انا ةيشنسملا مو نيقطلا دع( ةصودقا ١
 : هولا اا فا

 لصف ىف . مذلاو حدملا لاعفا ىف أم ريسفت ”ىحب ةاحنلا دنع مذلاو حدملاب (صوصخلا )

 ىلإ 5 :
 د ءافلا باب 2 ماللا

 رصحلا وه نايبلا لها ضع دنعو مكحم ةلما ضعب زايتما ةغالا ىف ( صاصتخالا )
 . ةاحنلا لاق ٠ فاقأ| ٍباب نم ةلءهملا ءارلا لصف ىف رصقلا ظفا ىف ”ىجيو امهم#ب قرف مهضعاو
 نوكي ناب .ءادنلا ةّقرط. ىلع صاصتخالا باب اسابق لعقلا اهيف رمْضِيب ىذلا عضاوملا نم
 هارجم ىرجحيو ىا ظفلب هدعب ىنؤي و ملكاملا ريمض االوا ملكتملا رك ذي ناب كلذو الوقنم
 ماكتملا ريمض دعب ركذي وا ماللا ىذب هعضوو هيبنتلا ءاهب هدعب نايئالاو همض نم ءادنلا ىف
 درجل نوكي نا اما كلذو ريمضلا كلذ موهف٠ ىلع لاد فاضم مما ىنا ظفل ماسق» ىف
 نيب نم اصت اذك لمفا انا ىا لجرلا اما اذك لعفا انا وحن ريمضلا كلذب دوصقملا ناب
 الوا عقو دق صاصتخالا نال صاصتخالا ديكوتل لجرلا ايا كلوق ناف هلعفب لاجرلا
 بطاخلا ال قباسلا ماكتلا ريمض ىلع لد ام وه ىا ةغيصب دارملا نال ءادس سيلو انا كلوش
 لاحرلا نيب نم اصتخ ريدقت ىف لاح هلال بصنلا لحم ىف لجرلا اما كالوق ىا وهف
 ىلع هباعاف باب ىلا باب نم لقتنا ام لك نال ىدانملا مكح ءانبلاو ْبارعالا ىف همكحو
 فيضلا مرك ١ انا وحن راختفا عم ريمضلا نم موهفملا ناببل نوك. وا .:ةيلعر ناك ام بدن
 ماقم مئاَق هيف برعلا ىلا فاضملا ريشعملا ناف اذك لعفت برعلا ريشعم انا اذكو لجرلا اهلا
 عم وا اضيا راختفالا ىلعو ملكتملا ريمض موهف» ىلع لادو لاخلا ىلع بصناا لحم ىف ىا
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 بكوكلا مرج زكرم نيبو ةيطسولا ةورذلا نيب ريودنلا ةقطنم نه سوق ىه سوقلا ىنع#
 6 هل افلاخم وا ةريحتملا ف مك جوربلا ةكرح .ىلاونل اقفاوم ربودتلا ةكرح ىلاوت ىلع

 ن٠ سوق ىه سوقلا ىنعي ةشسرملا هصاخلاو ٠ تاقاطنلا ىف لبق ام سايق ىلع اذهو رمقلا ىف

 ىحسو ريودتلا ةكرح ىلاوت ىلع اكوكلا منع زكلصو ةيرملا ةوردلا نيب ريودنلا ةَةطنم

 نكيم ناك اذا ةرطسولا ةصاللا ىلع ةءاخلا ليدعت ةدايز, لصحت اهمال اًضيا ةل دعملا ةصاخلاب

 نا معا ٠ ًادعاس ريودنلا زكرم ناكاذا ةياعسولا ةصاخلا نع هناسةنب وا اطباه ريودتلا
 هركذ امم دافتسي اذكه فاتح ةّئرملاو ةيواسملا ةنمزالا ف فلت# ال ةطسولا ةصاخلا

 ةيثرملاو ةطسولا ةورذلانم لك ىنعهو . هريغو ةركذنلا حرش ىف ىدنجربلا ىلها دبع
 ةءحعملا ءازلا لصف ىف ”ىحب مك هزكسه سمشلا ةصاخو ه هعضوم ىف ”ىجب ةصاخلا ليدعتو

 وه ءايطالا دنع ةيصاخلاوذو . سم م ريؤدتلا:ةكرح ىه ةصاخلا ةكرحلاو ءءارلا باب نه

 *ىجب و ةوحال اهسف٠ نوكي ال ناب ةعبطلل اقفاوم طقف هتروصب هريثأت نوكي ىذلا ءاودلا

 لرقك ايفخم هيف ببسلا نوكي ىذلا عضوملا ىف لءعتست ءايلا قالا َ ةيصاخلاو (
 فالخم مولعملا رثالل لوهجلا سبسلا نع ام اوربع دقف ةيصاألاب لمعي ءاودلا اذه ءادطالا

 . الوهجم وا امولعم هدوجو ببد نوكي نا ن٠ معا رثالا ىلع قلطت فرغلا ىف اهناف ةصاخلا

 .ةيصاخلاعمج ال ةيصاخلا عمج مسا صاوألاو هنه ىثالا هرثا ام ىا 'ىثلا كلذ ةداخ ام لاعب

 ازعو نوكي الوا لالالا قامت اهل نوكي نا انا :ةيضاخلا قلطمو ه تانساخ اهعج نال
 لوالاو هل ةءزاللاك نوكت وا وه وه امل بيكرتلا كلذل ةءزال ىع نوكت نااما نيريدقتلا

 وع ىاثاو ةسقالا ٌتاتنو اياضق ا سوكمك وه وه امل ةمزاللا ةيلالدت-الا صاوأعا وه
 بِك ارتلا نه تاءارقتسالاو تالث.تا مزاولك مزاللا ىرجم ةيراجلا ةياالدةءالا صاوخلا

 ٍتايزاو ء صاولا كلنل ةديفملا تايصوصالا نع ةرابع تايفيكلاو ايازملاو « عضولا هرمي ال
 هنزملاب نابباا لع فئاطل نءو اهل ةعماجلا ةصاخلاب ىناما (ء فئاطا نع نوربعي ةغالبلا

 سكقلابو ءانثنالا ىنعم ىف لمعتسملا ربخلا اهدنف ىتلا صاوخلاك نك ارتلا ضعب صاوخو
 اماو صاوخلا كلت ا-ملع بترتت ىتلا ةيزاحلا ىناعملا ناس نم ا منام ىف دبال هاف ازاخحم

 صاوخلاو ةيئزج ناعم ىه لب صاوخلا سنج ن« تسيلف بلطلا باوبا نه تاداوتملا
 نلطلا همزليو هل ىزاجم ”ىنعم وهو ءاطةسالا ةهنم دلوتن الثم ماهفتسالا نا كلذو اهتارو
 ةيزالا ةقيقحو ٠ تادلواملا رئاس اذه ىلع سقو: هيضتقي ماق» ىف غيلبلا اهدصقي ةيصاخ وهو
 اهسنج ن» تاينصوصخلا رئاش ىلع لئدضق اهل ةضوصخ ىه ةغالبلا بتكىف ةروكذملا
 ىناعملا ةلالد ىف وا مظنلاب هنع ريعملا وحنلا ىناعم بينز ىف ةيصوصخلا كلت تناك ءاوس
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 ةل.اشلا ريغو ةلماشلا ةصاخلا فيرعتلا ىف لخديف دارفالا عي ال دحاوا قوف ام دارفالاب

 لكب و بررقلا لصفلاو عونلا جارخال ريخالا ديقلاو ماعلا ضرعلا جارخال طقف دبقو

 ةريتعملا ةصاخلا ءافش'ا ىف خييشلا لاقو ٠ ديعبلا لصفلاو سنجلا ج رخ نيديقلا نه د>او

 ىا باوج ىف دحاو عون صاخ دا ىلع ةلوقملا ىه سلا تازكلا ىدجا: ىف ىتلا ىا

 ضراع لك ةصاخلاب دحا ىنمي نا دعس الو . الوا اريخا اعون ناك ءاوس تاذلاب ال وه .“ىد

 ازا فن رج :يفرابتعتلا نكل, ادد اننسحي كلذ نوكو لع ةسنس ناو نات ىلا

 ' مزياهي.ام نضيف ىلا . سابقلاب."يثلا مخ رام.نواثلاو +: لصفللو .عاونللب ةساخ اهنا لع ةساطلا
 ىتملك اضيا ىلا كلذ ريغ ىف ةدوجوم نوكترام ىهف ةقاطم رغو ةفاضإ هسا سا
 ٠ امهشاو>و ةيسمشلا حرشو علاطملا حرش ىف ام ةصالخ هلك اذه ناسنالا ىلا ةيسنلاب

 روذ# الو قرف ةفاضالا ةصاخلاو ماعلا ضرعلا نيب معا ةناردهو تانيا

 ةصاالا ىه سلا تايلكلا ماسقا ىدحا ىه ىتلا ةصاخلا ةيلالا ةيشاح ىف لاق ٠ كلذ ىف
 نوكيف نيرخأتملا ضعب هيلا بهذ اك ةيفاضالاو ةقلطملا نه معا تلمج اذا:اماو ةقلطملا
 الف .ضعب ىف ىلكلا ماسقا ضعب لخادتف اعم اماع اضرعو اصاخ ناسنالا ىلا ةيسنلاب ىثاملا

 ةيكيم وا ةطيس اما ةقلطملا ةص لا 6 مي-ةتاا ) ىهسا ةيرابتعا لب ةيقيقح ةمسقلا نوكت
 لوالاو ناسنالل كحضلاك ةطبسلا ىناثلاو الوا سيكزلا لجال اما ةقيقحلاب اهصاصتخا نال

 اهعومم نوكيو ضورعملاب اصتخ نوكي ال امنه دحاو لك روما نم متلي نا دبالو ةكرملا

 ةيسنلابرافطالا ضي رع ةءاقلا مقتسم ةرششناا ىداب انلوةك هنم صخا وا هل ايواسم هب اصتخم

 الماش نوكي دق هنال ماسقإ ةثم ماعلا ضرعلاو ةةلطملا ةداألانم لك .اضياو.هناسنالا ىلا

 قرافم اماو هلةوقلاب ىثاملاو ناسنالل ةوقلاب ك-اضلاك مزال اما وهو ضورعملا دارفا عيمجج
 ضيسالاو نابسنالللعفلاب بتاكلك لماش ريغ نوكي دوو هل لعفلاب ىثاملاو كحاضلاك

 نيمسقلا ةيمست بحت ذئنيحو ةءزاللا ةلءاشاب ةقلطملا ةصاخلا مسا اوصخ ةعاجحو . هل لعفلاب

 سمخلا ميسقتلا لطب الثل ماعلا ضرعلاب ةلماشلا ريغو ةقرافملا ةلءاشلا ةصاخلا ىا نيرخآلا
 نوكي امنا ىاكلا نال .بارطضالا ىلا ءافشلا ىف خرشلا هبساو سمح ىلا تايلكلا ميسقت ىا

 ماعلاو مدي وا ماد اهضءب وا اهلكىف دجو ءاوس ةدحاو ةقيقح ذارفا ىلع هقدصال ةصاخ

 رابتعا الف اهريغو ةقيقح ىلع اقداصص ناكاذا اماع نوكي اتا وهف صاخلا ءازاب عوضوم

 نيتعملا © ةدئاف ) حالطسا درحم وه امنا .لب صوصخلاو مومعلا ةهآل صيصختلا كلذ ىف

 نيب قرف ال. نيققحلا دنعو .ةب واسملا ةقلطملا ةصاخلا تاف رعتلا ف نب رخأتملا روهمح دنع
 ةعبرا ىلع كارتسشالاب قلطت ةئيهاا لها دنع ةداخلا مث. تافرعتلا ى رادتعالا ىف ماسقالا
 ةصاخلا ىتاثلاو ٠ ريودتلا ةقطنم ن٠ ةزعم سوق ىنءعي ةطسولا ةيصاألا لوالا « ناعم

 ةئيعم ىزخا سوق ىنعمب ةيئرملا ةصصاخلا, ثااثلاو م سوقلا كلت ىف .ةكرلا ىنعم ةيطسولا
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 ىلع امش ىترقْلاو ىرايتعالا صاخلا ىمسقل فيرعت اذه . لهجلاو ملعلاك نيعلا لباَش ام

 اذهو ٠ ىناعملا ىف مو.علا ىرخي ال هناف مومعلا فالخم تايمسملاو ىناعملا ف صوصخلا نايرج

 ىنءملا مسا نود نيعاا ماب صتخم هنا ىناسعملا ىف مومعلا نايرج مدعب دارملا سيل ذا مهو

 , اددعتم عي ال دحاولا ىنملا نا دارملا لب ماع تاكرخلاو مولعلا ظفل لثم ناب عطقال

 نود وا ةلك دارا نجاولا ناك صاخلا ىمسقل ان رعت ناكاذا هناب اضيا هيلع ضرتعاو

 ذخؤي, هجو ىلع هيمسقل ناس اذه نا هباوجو . نيمسقلا عوم سبيل دودحلا نال واولا

 دحال ال. نيمسقلا نه لكل مسا صاسْلاو لك ةلك ركذ هنا ليلدب نيمسقلا فيرعت هنم
 كارتشالاب لوقم صاخلا ظفل نا دارملا لبقو . وا ىنعم لمعتسن دق واولا نا ىلع نيمسقلا

 ىمسعلل عوضوملا مسالا ىنعا صاخلا صاخ رخآلاو اةلطم صاخلا اهدحا نيبنعم ىلع

 مي ام اهدحا نييئعم ىلع قلطي ضاخلا اذه ىلعف ةلمجابو ٠ صخحشملا نيعملا ىا  مولعملا

 ٠ نيعلا باب نه ميلا لصف ىف مو.علا ظفل ىف اذم قلعت ام 'ىجيو ىودزبلا فشكو

 ءاأزتعالاب قلطي ”نينقطتملا دعو : اذه لق تفرغ امأ نيلؤسالا هنع وها (  ضاخلا.)
 نم د>او لك قطنملا نازيم ىف ةصاذلا اهنمو : اذه لبق تفرع ام ام. ٠ ناغم ىلع ىظفللا

 عدد هحرش ىو ِ صاخ وهف ةدحاو هققح دارؤاب صتخا نا قرافملاو مزاللا ضرعلا

 ةصاخلا ظفل قالطا نا الا ىيتنا ناسنالل ىفاضا صضاخ نانالا ىلا ةنسنلاب ئثاملا نازيملا

 ءاتلا اذه ىل.ذ كلذ ولو هلة صاخ ىئاملاو ناسنالا ةضاخ كحاضلا لاش رمشا انهه

 مث . ةقيقلا ظفا ىف م ةيمسالا ىلا ةيفضؤولا نم لقنلل لب ثيناتل تسبل ةضاخلا ظفل ىف

 لوالا ٠ نيينءملا ىلع ءافشلا ىف عقو م ىظفللا كارتشالاب قاطي نييقطتملا دنع ةداخلا ظفل

 4هاخ ىمحدسل و ناسنالا ىلا سايقااب كحاضلاك هرباغي ام لك ىلا سا.قلاب "ملا صخب ام

 ىلع ةلوقملا الاب تمسرو ماعلا ضرغلا اهلباشو نا تانلكلا نه تدع ىتلا ىهو ةقاطم
 ظفا ىلع اهزرايتخا ىفو ةقيقحلا ةعيبطلاب دارملاو ءايضرع الوق طقف ةدحاو ةءببطا تحن ام

 ماعلا ضرعلا اذكو ةصاخلا نا ىلا ةراشا ةدحاو ةيهام تحت ام ىلع لقب مل ثيح ةيهاملا

 ٠ 'ىثب فصتن فيكق هسفن ىف بولسم مودعملا ذا ةءودعما ةيهامال نوكت ال هل لباقملا
 رابتعانم دبالو اضيا سانجالا صاوخ لمتشتف ةيسنجلاو ةرعولا نم معا ةقيقحلاب دارملاو

 تحت ام انلوق ىف امو . اهعاونا ىلاسايقلاب ةيهاملا ضارعا سانجالا صاوخ نال ةيئدللا دبق
 صاوخك ةَقيَقَح هل ناك ءاوس دحاو درفن صا لمتشدف دارفالا سنج هب دارب ةعببط

 . ضرغ ناك املو:«تاصخشتلا صاوخو ىلاعت هداوذيك الوا ةلك ةيهام اهل ىتلا صاخشالا

 ضعبلا اهجرخا تايئزحلا لاو>ا نع ثح ال هنال. صاوألا هذه لثم قلعتي مل قطنملا
 داراو ايضرغ الوق. طقف ةدحاو ةءشط دارفا ىلع ةإوقملا ىه لاقف ةصاّألا فيرعت نم



 | سرطقللاع شالا

 نيتفيعض نيققر ةذيعلاو ةيئرفلا هقطلا نوكت نا وه ءافلاو ءاخلا د لشفخلا )
 رثك | دنعو ٠ ناسنالا عم ةدولوم الا نوكت ال هذهو ءوضلاو سمشلا عاءش اممف ذنب

 هرمضت بقوشل هب شابا ح11 نافجالا ىف نوكت ةوادن عم رصبلا فعض هلا ءابطالا

 . 5 .صضاولا ر < ىف اذك

 مق ةلمهملا داصلا لصف و

 نوك نييقطالا دعو ء مومعلا هلباش و دارش الا ةثللا ىف مضلاو حتفلاب ) صوصخلا (

 اصاخ موهفملا كلذ ىفسيو هجو نء..وا اقلطم اما رخ آلا نه ىلشا ريغ نيموهفملا دخا

 ظفل و نيملا باب نه ميلا لصف ىف مومعلا ظفا ىف ىو هجو نه وا انقلطم:اما صخاو

 دقو قد_صلا نسحب ريتعي دق صودا معا ٠ فاكلا باب نم :ماللا ل-ط١:ىف ىلكلا

 بأي ن نو ءان 11 لوف ا بلا ظفل ىف * ئو موهيفلا بد ربت. دقو دوحولا بسحم نيتعي

 ندعو 2 لات وا تناك ةيلمع ةضوصخم ةيضقلا نوك ىلع اضيا هدنع قلطيو . نونلا

 ىهدل طظفللا كلذو روص*# 5 وا دحاول دواو مو اعوضوم طفالا نؤك نيبا وصالا

 دارملاو :لمهملا جر عوضوملاو ه ىلههملاو ىلءءتدملا لحتشي سنحلا ةلزنم ظفالاف ٠ اداخ

 ةدحولاب عضوا دينو ٠ زاجلاو ةقيقحلا هيف لخديف ىنءملا ءازاب ظفللا صيصخم عضولاب

 نود محا دحاوأ مهأوق ّق دح اوااب دارملاو # 2ةفادعلا ةسناسعم ىلا ة.نيقلاب كيمملا جر

 ةأسصاو لجرك ىعوللا د>اولا نوو نسنجلا صوصخ صوصخلا اذه ىحب و ناسالاك

 ماعلاو ركتملا عملاو ةينثتلا للمتشي ريثكل مهاوقو . عونلا صوصخ صوصألا اذه ىمسيو
 لك صاألا نا مالسالا رخف ركذو ٠ ماءااو ركذملا جر روصح دبقو ٠ ددعلا ماو

 عضواف دارفن اا ىلع مواعو نحل عضو مسا لكو دارفن الا ىلع دحاو 0 عبو طظفا

 قلطملاو .كرتشملا جرخ ةدحولا ديقبو ٠ لموملا هب جرخو زاملاو ةقرقملا عيضو لمتشي

 ةيفنك1ا حعاشملا نضعإ لوق وهو ماسع'او صاألا ناب ةطساو هناي لوَش نه دنع انضا

 قلطملاو تافصلا نم امال علا الق ةذح وال ضرمتع سل قاطملا نال ةعفاشلاو

 لابحلا اذكر 1ع : صاسلا نم قاطملا لءج مهضعب و تافسدلا نود . تاذلل ضرعتم

 # كنوع 0 م دقو 7 نفل ناي ة؟راشل مدع دارشن الاب دارا هناا ةينالا ج رحم

 قيرطب ىلا نيءلا صوصخ ٌدْرفا دنا الا عوللاو سنآلاو نيعا صو٠يصصخ لؤانتيو :

 هصوصخد ةوذو عونااو سنحلا صودصخل هنرياغم لاك ىلا ةزاكل ماعلا ىلع صا فاظع

 ىنلاب دارملا'ليقو ٠ ظفللا لولدم ىنءاان دارملا اذه ىلدف .الضا هبوهقخ٠ ىف ةكرش ال ثرحم
 م١٠ « فاشكو» ( لوا)
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 نم متق ىلغ قلطإ'ءارعثلا دنع لّسفتلا باب نم 'لزعقم ما ةغيد لع (' سمخملا :)
 حاسم لكش ىلع قلي نيسدنهللا دنعو . نيسلا باب نم ءاطلا لصف ىف 'ىجي مك طمسملا
 عالضا ةسمح اذ لب اسم ىمسي الف ةيواستم نكت ل ناو ةيواستم عالضا ةسمخ هب ظيحت

 ةيييقع كلا لا ققم واو الع قاط] + أ لعل و 'رباكتلا ملا. ذتغو- .. نال نسكت
 « اريغص اعب رم ن رشعو

 : ةعطلا دادعالا طفل ىف نيملا باب نم لادلا لصف ىف ةىغ ( :ةسمخلا داذغالا )

 ةدوص# كايا نا ىلع ةامحتنم املا مسا ءاهقفأا 200 (ىوعدلا باتك ةبسم (

 نا ديلا وذ نهرب نا قاطملا كلملا ىوعد طقس مهلوق ىهو ىوغدلا نتاتك ىف ةروك ذم

 عءا ةياقولا رصد ح ورش ىف اذكه بو_صغم وا رجؤم 4 نهر وا ةعادو 4 ىعدملا

 0 ىدنجربلاو زومرلا

 طفل ىف *يجعو ةنسسلا مايا "نم ةئيم» مايا ةسمخ مسا نيمجاملا دنع (. ةقرتسملا ةسنخا (
 ٠ نيسلا باب ن» واولا لصف ىف ةنسلا

 32 دو> مالك رد سصعاش ان ىثنم مازنلا زا تسنراع ءاغلب 0 ةدرفملا ةسألا (

 ىحن ىوه .٠ رعش ه هلاثم درواب مالك رد نيزا 2037-5 ىحد و ١٠١ ىءنار فرح

 ىاهليق تحت ىح ىهعدلا دما دورف ىعل 3 ىحن هوا اود ءامحاىود> # اود ءانحا ىوه

 ريما تاع زا) تعض ناو ى نورك ها اوج: ىابهلمق هب تفرك ردو او .ةاهسم
 * تا ىواهد ورس>

 ةلامثلا جراوألا نم ةقرف نونلا حتأو ءاسخلا نوكسو فلالا حتفب ( ةسنخالا )

 وه نيف اوفقوت ناب مهنع اوزاتءا مهنا الا ماكحالا ىف ةيلاعثلاك مه سبق نب ساخا باحصا

 هناعا نه هلاح ملع نم الا رفك الو نااب هياع اومكي مف ةلبقلا للحا نم ةيقتلا راد ىف
 عوز زبون مع لشنو مهلاوما ند ةقرسلاو ميفلا لقلاب لايتغالا اومر>و ل ءرقثكو

 ٠ فقاوملا حرش ىف اذك مهموق قكرسش٠ نه تاماسملا

 5 نيشلا لصف -

 ٠ قرار ءاطألا هدو «, نعيتلرخ ةغالاف ةجملا لادلا نوكمو ميننلاب ( شدخلا )
 ةحئوناق ا حرش ىفو + ىنارسقالا ىف اذك دهعاا بيرق نيك ناطرس دإا ىف عقاو لاصتا
 ردو ٠ اطسدنم ناكنأ اححسو اقيقد ناك نا اددخ ىمسب دلخلا ىف ناك ىا لاصتالا قرفت

 دل وك 3 شدخو دنس وك بحس ان ةرخكل ورف تسول زا هك لاصتا قرش دروا هيفاو

 *# ديني وك ريحا نخب ار نأ درذك ورف تشركب هحنأو



 4 قماقلا : ةدباطا + سالعجالا # نسا :راطألا

 نا وهو ةلوتلا ةنانيخ ىف راخلا ريثع قايثاو . ةحنا ىلا ناب ىف ناسا سس
 ىرتشملا هذخا هلوكّس وا كلذ ىلع ناهربب وا هرارقب ةحارملا عيب ىف عئابلا ةنايخ رهظن
 ىتدشو ةيلونلا ىف ةناخلا ردق طأطا ىرتشملا ةيلودلا فو ءاضرلا تاوغا هدر وا هن لكب

 هيف بوغرصم فدو تاوف ىف رابخلا رشع كااثاإو . كلذك ةمعضولا ىف ةنانلا نوكت نا

 , هدر وأ نْعلا لكب هذخا هفالخم رهاذف ابنتك وا ازابخ هنوك طرش ادع ىرتشي نا و

 رتشع سماألاو ٠ ضيقلا لبق عيبملا ضعب كالم ةقذنص قيرفت ىف رابخلا ريثع عبارلاو
 رشع سداسلاو ٠ لطنا ءاش ناو زاحا ءاش نا ربح كلاملا ناف ىلوضفلا دقع ىف رابخلا

 نا وهو انوهرم عيبا روهظ ىف رابْلا ريثع عباسلاو / انعام عيبملا روهظ ىف رابخلا

 ئرتشملل رابخ“ الف نهمتراا وا ةجاتسلا زا ناف نوهرملا 'ىثلاو ة نساقنملا رادلا عب

 ءادا رظّناو ةراحالا ىف ةراحالا ةدم ءانذقنا رظننا ءاش نا ىرتشملل رابط زج مل ناو

 . ىواطحطال ه>رشو راتخلا ردلا ىف اذكه خسف وا ن هرملا ىف نيدلا

 ار نأ تفد رايخا ناكلاس حالطصا ردو تسا ريخ عمج فلالا حتف ( راخالا )
 ردت ُناَرَد زينو :كافللا' تدك ىف اذنك ' سغ ناذرم نيشو هاو فصس لب زاد |
 ئىحبو دهاوخ ل رش راربا ار قا ثلاو دبا نبا دصلس رايخا هد عقاو ءابلوا ظفل ناس

 # الا باب نود اهلا لصف ىف قوصلا ظفل ف اضا

 6# نيسلا لصف ث- َ

 3 نوز سخالا ةغللا حدا ضعب ىفو حارصلا ىف 3 هنامورف ةخالا ىف (نيسلا١

 سيسلا ةغللا بتك ضعب ىفو ٠ نيشلا باب ن٠ ءافلا لصف ىف *ىجب م" فرشالل لباقم وهو

 لّشام عربلا بابىف نيببستللاب دارملا م لا باك لوا ىدنحرلا ىفو ء ةلفيسلا لقو نذل

 نودام سيسخلا ةيعفاشلا بتكلا ضعبىفو « د.ءلاك هم رثكبام سءفتلابو محملاو زيذاك هن

 #3 ىهتنا اسسخ ةداعلا ىف دعا ام ليقو # ةقرسلا باصن

 ىعم او دروأ م لنزع ىنعم 5 دعا نانحناو تساندوبر ىذء* ) سالتخالا (

 هعم6م مود لاثم + ناربلد ىامزدق نوح تسار و عد خ6 لوا لام دروا لزغل 2

 ءارق ىو سالتخاو ٠ « علان صلا عماج ىف اذك ٠ دنام ند هاش حرب - دف ىتسار زا ى

 . ىطاشلا حرش ىف م ديوك ار تكرح ليدكت كرت

 ٠ ةعاارلا رمشع 3 غض نيمحنملا دنع ملا ) هيلا (

 ادرج ناك ءاوسنم لودسا قربا ةينيخ انيق ةلك نيف رسال اا ١ ىساملا
 هاهنا الا.نوكي ال. وهو طوق ر ضمك هنف'اذبا نم وا شرد



 راخا ال

 نيب فالخلا لحم نا مهضءع نظف هنع ةلفغ ىف روهمجاو . ماقملا اذه ىف ىل رهظ ام. اذه

 هنا مهدضعب ناثو هيلع ىنبم مهرثكا مالكو لوالا ىنءملاب باجيالا وه نيماكتملاو ءامكحلا

 ملاعلا داحلا نا ىلع امهقافتا عم هثودحو ملاءلا مدق ىف الا ةلزتعملاو ءامكلا نيب ىفالخ ال

 هنيع ىع ىتلا ةدارالا رارتعا عم بجاوو ةدارالا رابتعا نودب ىلاعت هتاذ ىلا ةبسنلاب نكمم

 عطق عم لعافلا تاذ ىلا رظااب ر ودصلا ناكما لوالا ىنءملا ىلع را.:>الاف ٠ هءالك ىهتنا

 ثيحن لعاسملا نوك ىلا همجرمو ةياغلا نع اذكو تاذلا نيع ىه ىنلا ةدارالا نع رظنلا
 لعاف/| تاذ ىلا رظنلاب رودصلا ناكما ىناثلا ىتءملا ىلعو لعفي مل أش م ناو لف ءاش نا

 وهو كرتااو لعقاا هنم حصي ثيحم لعافلا نوك ىلا ه جسمو جرالا نع رظنلا عطق عم

 هرودص الو لعفلا رودص هحصن ةردفلا مث ريسفت اهاو « ىلاعت هذع ءامك. لا هاش ىذلا

 رك ذ اذكه لوالا رداصلا ءارو ام ىلا ةيسخاب وا سمالا ىهاظ ىلع ىنيش لعافلا ىلا ةسلاب

 ةحلصملاو لعافلا ةدارا ىلا ارظن رودصلا ناكما ثل ثلا ىنعملا ىلعو اضيا دهاز ازرم

 قلطي نيدحنملا دنع را.:>الا مث «اد_ه رايت>الا دعب رود_صلا ناكما عبارلا ىنءملا ىلعو

 اهف دوص ٠# سما عورمشأ ه.سانملا تاقوالا ن٠ مجنملا معز ىف هنم ند>ا ال تقو ىلع

 ركذ اذكه علاطلا ةظحالم امم ةريثك روما ةظحالمب لص تقولا كلذ لثم نيعتو
 ٍْ ءاباب تسب حرش ىف ىدنجربلا ىلع|ا دبع لضافلا

 نا وهو طرشلا را.> لوالا ٠ اممق ريشع هعيس ىلع تارادخا نا ِلعا ) رابخلا (

 ىلاا ٠ لقا وا مايا ةثلث هدرو دقعلا لوبق نيب رايخلا اهالكوا نيدقاعتنا دحا طرتشي

 ٠ ةدمب تقوم ريغ وهو هار اذا رابخلا ىرتشمللف هرب مل اًئيش ىرتشي نا وهو ةؤرلا رابخ
 عيببملا راتخحم ءاش نا رايلا هلف نقلا صقن ابيع عيبملب د# نا وهو بيعلا رايخ ثلاثلاو

 هءا ىلع نيثيشا دحا ىرتشي نا وهو نييعتلا رايخ عبارلاو ٠ عئابلا ىلا هدرب وا نملا لكب

 ةثلث ىلا هنمت دقني مل نا هنا ىلع ائيش ىرتشا ناب دقنلا رايخ سماخلا .ءاش اا اهدحا سعب
 «لالدلا هرغ وا سكملاب وا ىرتشملا عئابلا رغي نا وهو نيغلا رايخ سداسلا ٠ عسب الف مايا
 نهدلا نم اهف ام ىأر مث ةيناذلا هذه ىف ام تيرتشا لاق نا امتروص ةيمكلا رايخ عباسلا
 نماثلاو . رايخلا هل ناك ايف ىتلا مهاردلا ىأر مث ةرصلا هذه ىف امب تعب لاق وا هريغ وا
 ريخ ضّلا ىلف قاقح:سالا ناك ناف عبيبملا ضعب قد>تسا هنرو صو قاقحتسالا رابخ

 ةيرصتلاك ىلعفلا ري رغتلا رايخ عساتلا ه ىلأملا ىف ال ىميقلا ىف ريخ هدعب ناك نإو لكلا ىف

 .اهن) عمتجيل اهدلو نع اهسيحو اهعرض عئاباا دشق نبللا ةليلق تناك ام ىه ةارصملاو

 ' نزون ىرتشا اذا امف وهو لاخلا فشك رايخ رشاءلاو . نمالا ةري نغ اهنا ىرتشملا نظف
 00 ن] لليش ا ل لشداو اورد قس الا ءانا ىرتشا وأ ايفو انجز زج انه
 «.ىرتشمال رابخلا عم عاص ىفعبتلا حص مهزدب عاص لك ةربص عاب اذا ايف وهو .فشكتلا



 1 رابتخالا

 ىهو ةيناثا ةطزشلا ةمدة.و مهدنع قدصلا ةبجاو ءانش نا هو ىلوالا ةطرشلا ةمدقف

 اتلكف نيفرطلا نم ”ىث قدص ىلع فقوتب ال ةيطرشلا قدصو قدصلا ةعنتمم أشي مل نا
 رات لاف نيتيطرشلا نم لك. مدقم ققحت زاو اولاق نوماكتملاو ٠ ناتقدامص نييظرشلا

 لعفلا ةح ىقاثلاو . لمض م أم مل ناو لمف ءاش نا ىذلا وه ىنءملا اذه ىلع زداقلاو

 لعف ءاش نا ىذلابنارسفب دقو كرتلاو لعفلا هنم حصي ىذلا وه رداقلاو رات لاف كرئااو

 مهداقتعال ءامكلا ءافنق ءامكحلاو.نوملكتملا هف فاتخا امب :ىنعملا اذهو كرت ءاحش ناو
 وه اذه نا اومحزو هنع هولخ عنتميف هناذ مزاول نم ماظناا ىلع ملاءلا ىلاعت هدا ا نا

 بجاولا نوكي نا ىخندب ةنطلسلا لاك ناف مان ناصقن اذهزا ىلع اوهبنتي لو ماتلا لامكلا
 ولم ومأو مهلك نوملكتملا هتيئاو .فصنملا لقاعاا ىلع نال © .دبسو ئنلكلا

 ةءارالاب عقاولا نال ىناثلا ىنملا اذه وه .رايتخالا ةقيقح نال ىلاعت هناشب قئاللا قبقحلا

 فقاوملا حرش نه دافتسي اذكه لعافلا تاذ ىلا رظنلاب همدعو هدوجو حصي ام رايتخالاو

 ةيشاح ىف دهاز از رم لاقو + ىيطا| ةيشاح ىف ىناواخلا قداصلا هرك ذ امو هيشاو>- ضعبو

 ةعبرا ىلع باسجيالا نا عا ٠ بجاولا ىلا ميدقلا دانقسا عانتما ثحب ىف فقاوملا خوش
 نع رظلا عطق عم ىف ثدح نم لعافلا تاذ ىلا ارظن رودضلا بوجو لوالا ٠ ءاحنا

 ىذلا رابتخالا تورث ىلذ لكلا قافنال فاللا لم سبا وهو لعالا ةبافو ىلءافلا ةدارا

 لا نافل, نكمي ال هناف: ىلعت هقح ىف روصتم ريغ ءاءكملا دنع, وه لب ىلا هللا ةلياقم

 نوك نارلعافلا ثاذ ىلا, اولظلي رو دما بوجوب قاتللو , هلع امع رظنلا مطقو م
 عم لعافلا تاذ ىلا ارظن رودصلا بوجو ىرخا ةرايعبو . لعافلا نيع ةباغلاو ةدارالا

 ىلا اورهذ ءامكحلاف . نيءلكتملاو ءامكحلا نيب ىفالألا لحم اذهو جرالا نع رظنلا عطق
 ىلاعت .هاذو هننع ىه ىتلا هتدارا ماعلا دجوب ىلاعت هنا اومزو ىلاعت هقخ ىب باالا اذه

 با الا اذها لباقملا رايت>الا ىلا اوههذ نوملكتداو + هل ةماث ةلع لب ملاعلا دوجول ةياف

 هنيع ىه ىتأا ةدارالاب وا ضرفغل آل هيلع ةدئازلا ةدارالاب ملاهلا دجوا ىلاعت هنا اولاقو

 ةينرتملا ةحاصملاو لعافأا ةدازا ىلا ارظن رودعاا بوجو ثلاثلاو . هع جراخ وه ضرغل

 لباقملا راّتحالاب اولاق ةرعاشالاف . ةلزتءملاو ةعاشالا نيب ىالخلا لحن اذهو لعفلا ىلع

 ةلزتعملاو . حجم الب م.يحرتلا اوزوجو: حاصالا دوجوب اولوش م ثنح با الا اذهل

 عبارلاو ٠ حج الب ح.جرتلا عانتماو حلصالا بوجو ىلا اودهذ ثيح باالا اذهم اولاق

 هنوبث ىف فال خ الو رابتخالا دكؤ.٠ بوجولا اذهو را_تخالا دعب رود_-صاا بوجو
 تح نيلوالا نيوحلا١ ىلع بجوملا رثا نا تملع كلذ نيعت اذاو هلباش ىذلا راتخالاو '

 ةماتل .ةلعلا نع .لولع:| تفلت عانتمالا بجوملا كلذ ماو ىا هماودب امتاد نوكي نا

 نيصضالا لل تحي اهلك ىلاعملا هذه ىلع رالا رثا اذكو ن.ريخال | نيينعملا ىلع بجوملا رثاو



 رايتخالا 63

 ايف لعجتا مهلوقف ٠ سائق ريثكلا ريخلا قلخ اماو ةمكللا بسانن ال ىواسملا ريدلاو

 ناف . ءاهمالا مدا معو هلوب ريلسا نم هيف امي هللا مجباجاو ريثلا ىلا ةراشا اهيف دف نم
 هل لاقيف رش هيف دحوب ال ثيحم رسشلا نه مسقلا اذه صرخت ىلع رداق هللاف لئاق لاق

 منهج نئالمأال ىنم لوقلا قح نكلو اهاده سفن لكانت آل اًدش ولو ىلاعت هللا لاق ام
 قاَخ نوكي ال دئنيج نكل رثلا نم رثا انيصلنب اشار :ىمز "نيم | نيانلإو ةنحلا:نِم
 ناو ةمكحلا باساني ال وهو ليلقلا ريشاز هكرت ناك لهف لوقعم مسق وهو بلاغلا ربألا

 ريسفت | ىف ام:ةدالخ اذه ريثكلا ريا نه هيف ال هقلخيف.هقلخ نم عنام الف كلذل ال ناك
 حرش ىفو ٠ ةدجسلا ملا ةروس ىف اهانه سف لكانت آل امش ولو هلوق ريسفت ىف ريبكلا
 اما دوجوملا اولاق ءامكحلا نا تانئاكلا عي ديره ىلاعت هلا ددصقم ةعاخ ىف فقاوملا

 عقاولا ملاعلا اذه ىف مك هيف 'بلاغ ريا اماو . كالفالاو لوقءااك الصا هيف رش الا ضخم ريخ

 ريثك ملالا تدك هنن نع | ةلفملاو اريثك ناكناو الثم ضرملا ناف رمقلا: ةركن تحن

 اض# اريش نوكي ام اماؤ «٠ نيمسقلا نيذه ىف رصحنم مهدنع دوجواملاف هنم ثكا ةذللاو
 دصقلاب عقاو ملاعلا اذه ىف ريا ادوجوم امن. ”ىش سيلف ايواسم وا ابلاغ هيفرسثلا ناكوا

 ءاضقلا ىف لخاد ةرورضلاب عقاو رمشلاو ايئاذ ايلصا الوخد ءاحضقلا ف لخاد لؤالا

 ريثكلا ريا كرت نال هريخ بلغام لعف ملاعلا اذه ىف مزتلا امتاو. ضرعلاو عسنلاب الوخد

 ضحملا رثشلا داجيا ةكلا نم نبل هنا 6 ةمكلا نم نسلف زيثك رش لئاقلا رمألا لجال
 هب مدهنت الثل ملاملا ةويح هن ىذلا رطملا كرت ةمكحلا نم دعب الف ئواسملا وا ريثكلا وا
 صان هناف اهءادق ىف هتومح نا معو نانيسنا عيسضا عدل اذا هنا ىرت الا , ةدودعم رود

 الباق ارش مزات-؛ ريثك ريخ ندنلا ةمالسف كالهلا نه هتمالس ةدارال اعط هديريو اهعطَش
 ايكح دس نا نع الضف القاع دعي مل كله ىتح هنع زرتحا اذاو هراتخي نا لقاعلل دب الف

 لدفىف ةذإلا ظفل ىف ”ىجي لامكلاو ريا نيبن قرفلاو ٠ ىهتنا ىتش ام ىلع ةلعفن امل العاف
 ٠ ماللا با ن٠ ةمجعملا لاذلا

 هعدقتو هصيصختو ”ىثلا حيجرت هناب فرعيو ندبزك رب ىنعي راثبالا ةغل ( رايتخالا :)
 م" ةدارالا ىلع قلطي دق ءامكطاو نيملكتملا دنغو .ةءارالا نم" صخا وهو هري-غ' ىلغ
 روهشملاو .باجالا هِلباَش و ةردقلا ىلع قلط دقو .نيتامهملا ءارلا باب نم لادلا لصف 'ىجب
 مل لءفلا مدعف لعش مل ًاثي مل ناو لمف ءاش نا ثيحن لعافلا نوكلوالا .نيينعم هل نا
 ناك هللا ءاش ام عوفرملا ثيدحلا هب درو ام ىلع ةئيشملا مدعب للعم وه لب ةئيثملا هب قلغتت

 اورهذ ءامكحلا نااالا ءامكلاو نيملكدتلا نيب هيلع قف. ىنملا اذهو نكي مل اشي ملامو
 تافضصلا راسو ملل موزلك ىلاعت هناذل ةمزال-دولاو ضيفلا وه ىذلا لمغلا ةئيشه نا ىلا

 عنتم لعفلا ةئيشم مدعو كرتلا ةئئيشم ناو امني كاكشتالا ليحتسف :ىلادعت هل ةلامكلا
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 بجاولا دوجول لمتشي الف لامكلا لوصح هب اودارا ناو ةدْئاخ ا نع وا>بف ض# دوجو

 ةلباقه لاك ةف-ك وا هب قبلي و هل لصح ام بسانت ةفلص لامكلاب ديرا ءاوس هناذب همايقل
 اوديرب ل ليقو ٠ قالطالا ىلع معاج دس نسل اوك ذملا مولوق نا رهظف ناصقن ةفدصا

 داو مولعم اها« ناف لاق ام لاقف لئاقلا اذه بسح امك رشااو ريالا ىنعم ريوصت كاذب

 مهنكلو رخا ءايسشا نع ابينواديو ةصودخم ءايشا ا لكي نوفصوب ةعادب .سانلا

 موةاو . رشلا اذكو امهنم لك ىلع ريخلا نو-ةلطيو ضرعاب امو تاذلاب ام نوقرذب ال
 ناف رسشلا اذكو ضرعلاب ريخو تاذلاب ريخ ناهس ريا هيلع نوقلطي ام نا ىلا اوهذ

 لح ره ارش: نبل هناف مذهل نم ةئلضتي اها ناشعاب ارش هادو: هف انكمات اذإالثأ للا
 عوطقملا وضعلا نا ثيحنءالو ةعطاق تناك ةل آلا نا ثيحنم الو هيلع ارداق ناك لئاقلانا
 ةيدوجولا دويقلا قابو ندع ديق وهو ةويحلا لازا هنا ثي نه لب عطقلل الباق ناك

 ناو ةيعانقا اما ىهاظلاو حيد ريغ ةيرورض اهناب ةءدقملا هذه ىف مهؤ حينلا 9 « تاريخ

 ديرجتلا حرش نم دافتسسي اذكه انظ ام عقوت ماقملا اذه ىف اهوركذ ىتلا ةلثمالا
 اديس هنوكل تاذلابو. ض<ربخ دوجولا نا ةنفوصلا نضءن“لاَقام ندحالاو «هشاوحو
 لاما ظفل ىف قيس دقو هيلا هدانتسا مدعا تاذلابو ضخم رش مدعلاو ميكا زيزعلا ىلا
 عفانملا دحت راسضملاب عفانملا تاباق اذا كاف ميلا باب نم ماللا لصف ىف اذهل قرح ةذايز

 نكلو رفاكلا هلباة نمؤملا نال ال فيكو رثكا ريا دمت ريخلاب رمثلا تلباق اذاو كا
 ءايمالاك هرخآ ىلا هرمع لوا: نهءالصا رش هيف نوكي ال ثدحن هدوجو نكمي دق نمؤملا
 نا باسلا ىف ام ةياغ ء الصا ريخ هيف نوكي ال ثيحب هدوجو نكمي ال رفاكلاو ءايلوالاو
 ةيرش ناثطعلا ىتي ال رفاك دجوب نا ةداعلا ىلا ارظن ليحتسيو هعننب الو هاج رفكلا

 ناك هايس نامز ىف وهو ال فيكو هرمع ىف هر رك ذب الو زبخ ةمقل عئاملا عطو الو ءام
 لجال ريثكلا ريخلا كرت نا م بلاغلا ربخلا قاخف تاريخال ةيضتقملا ةرطفلا ىلع اقولخم
 عما ولف رانيدب مهرد هنم بلط اذا رجاتلا نا ىرت الا . ةمكحلا بساني ال ليلقلا رشلا

 وهو ناثك يح ةتباقم ف ن 6 لاقيف ىكلم نع مهردلا لاوز وهو رش اذهىف لوشو

 عم ةقشملا نء اهف امل ةريسيلا ةكرحلا كرت ول ناسنالا كاذكو ككلم ىف راسدلا لودح

 ناك ةيكملا ىلإ نظن اذاؤب_ةمكللا ةفلاخ ىلا بيبا :ةرمتسم ةحار هلل يضحم اما ا

 ىلاو كلذل رمشلا ةيف ىذلا ملاعلا هللا قاخف فطللا ن. ليلقلا رشلاب بوشملا ريا عوقو'

 ايف دش نء ايهف لعجتا اولاق ةفيلخ ضرالا ىف لعاج ىلا هلوَشب ىلا هللا راشا اذه

 م معا ىلا ماوج ىف ىلاعت هللا لاقف كل سدقنو كدمحم حن نو ءامدلا كفسيو

 هريخ مهل نيبو ريثك هيف ريخلا: نال ةكحلا 5 مسقلا اذه نا معا نإ يأ نوط

 نلاغلا رمثلاو  نضحلا رشلا قلخ ةكئالملا اننا ىنمي: اهلك ءايسالا مدأ معو لاق © مياعتلاب
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 .٠ خيشلا رطاخو بلقلا نطاخو حورلا رطاخ ةعبرالا رطاوألا ىلع داز ىدادغبلا

 رطاولا تحت ةجردنم رطاولا هذه ةقيقحلاب و ٠ نيقيلا رطاخو لمعلا رطاخ داز مهضعبو

 لقع' رطاخ اماو ٠ كلملا رطاخ تحن ناج ردم بلف ١ رطاخو حورلا رطاخ ناف . ةعبرالا

 سفنلا دادها ىف ناك ناو كلملا رطاخ ىلبق نم. وهف بلقلاو حورلا دادما ىف ناك ناف
 للصي خييشلا همه دادما وهف خيشلا رطاخ اماو ٠ ودعلا رطاخ لببق نم وهف ناطءثااو

 دنرملا فاشكتسا تقو ىف لكشم لحو لضءم تفنشك ىلع المتدم بلاطلا ديرملا باق ىلا
 رطاخلا تحت لخاد كلذو نيب و فشكت لاخلا فو خييشلا ريمض :نم هدادمتساب كلذ
 ضف دادما ىلصإ ةظحل لكف ٍبيغلا ملاع ىلا حوتذم باب ةباثع خيشلا بلق نال ىناقملا

 نم درجت دراو وهف نيقيلا رطاخ اماو » خسيشلا ةطساوب دب رملا باق ىلع هناحس قحلا

 م رطاولا زيي ( ةدئاف ) ىناقْلا رطاخلا تحت لخاد هنا تنراالو كوكشلا تاضراعم

 دهزلا لق_طمب ةيلامسملا ةيعبطلا رومالا نم بلقاا ةا يم ةرجمن دنع الا رسشال ىتشإ

 دهزلان« غلب ل نمو . ىه اك رطاوخلا قئاقح روص اهيف فشكنت ىتح ركذلاو ىوقتلاو
 هرطاخ الوا نزي ناب كلذو قيرط هلف رطاوخلا نيب زي نا ديربو ةبترملا هذه ىوقتلاو

 اهوركم وا امرحم ناكناو هيض لئاضفلا وا ضئارفلا لسق نم ناكناف عرمشلا نازيع

 بلاغلاو هيضمي سفنلا ةفلاخم ىلا برقا نوكي بناح لكف تاحادملا ليبق نم ناكناو هيفنس

 قوقح اهضعب نيعون ىلع سفنلا تابلاطم نا ىلإ مث . ىتد ”ىث ىلا اهليم سفنلا يحس. نم
 .طوربشم اهتويح ءاّشو سفنلا ماوق ذا ةرورض قوةحلا) ظوظح اهضعبو اهنم دنال

 قوقحلا ىذمم ىف ظوظحلا نم قوقحلا زيت مزيف اهاع داز ام ظوظحلاو اس طوب مو
 مهزواجتو ةرورضلا دحو قوقحلا ىلع فرقولا مهمزمل تاادبلا لهاو . ظوظحلا ىننتو

 0 جورذلاو ةعسلا قيرط حتف هلف ىهتملا اماو ٠ مهق> ىف بنذ كلذ نع

 ناو هناح.- قحلا نذاب ظوظحلا رطاوخ ءاضماو ةحماسملاو ةدهاتملا ءاضف ىلا ةرورضلا

 ه رطاولا ةفرعم لصف ىف كولسلا عمج ىلا عجراف ةدايزلا تدم

 ثت_سود.حم باحتحا رامح ناكلاتس حالطصا ردو نانئز رحعم دحلا ) راما (

 كلاس نيولت ماقم ناو تدحو ىورر ترك ئاهد رب ند ىهاطو تزع بحح

 < تاغللا فدك ىف اذك : تسا

 0 رك و ب نسم هنا ل يا سلا هانال دانا نوكدو سعاا ( يخل ل
 مدعلا ىلع ريشلاو دوجولا ىلع ريا نوقلطي امر ءامكملا ىلق . رسشلا هدضو حارصلا ىف

 ري دوجولا اولاق 0 هلوصح مدع ىلع رغااو "غلا لاك لوصخ ىلع ريدا نونا اعرو

 دودولا كإذ ىنعم نوك دودحولا لوقلا اذه ىف ربذلاب اودارا ناف صخ رش مدعلاو صح



 4ا/ ةرطقلا

 مم نسفلا ودهون كاملا ني .نلطاعو. .ةنوضاو زغ نة روضمألاو تقلا لما اموات ل
 تافلاخلا باكتترا ىلع مولي و هراكملاو ىداعملا نه زرحنو تاريخا ىف بغريو ةعاطلا ىلع

 ةاتاسلا لنولتنلبلا حا ةالب ذلا اوعاوت : رمفقلا ندي نطاخو ءاطاي ةقاواا ند ناكل
 ودع ناظيشلا ذا ودعلا رطاخم ىهحاسو ناطيسشلا نم رطاخو . ةلطالا ىواعدلا رهظإو

 كلملاو قحلا رطاخ نيب قرفلاو ه هراكملاو ىهاملاو ىصاعملا ىلا وعدي ىذلا وهو جسملل

 نايكلا ضع لثد ه هدنع قشالتتو لخمضت نطاوخلا رئاسو ”ىث هذرعي ال قحلا نطاخ نا

 ' دوجو عمو اهيمذكت نع سفللا رح ذت تلقأا ىلع درب دراو لا قحلا نادهرب نه

 رونب عطقني ال سفلا رطاخ ناو ناطيشلا رطاخو سفلا رطاخ ةضراءم ىتلملا رطاخلا

 اهنع عاقيف ىلزالا قيفوتلا اهك ردا اذا الا اهدا سم ىلا لصتل هبولطم ىلا ىضاةتب لب ركذلا
 'ىني و دوعي نا نكمي نكلو رك ذلا رونب عطقني هناف ناطيشلا رطاخ اماو ٠ ةيلاطملا قرع
 رطاخ لك ىلقو ء رئامضااو بولقلا ىلع درب باطخ رطاخلا مهضعب لاقو ٠ هيوغيو ركذلا
 فالخ ىلصح ال هناف ىنلاقأا رطاخلا الخ هفلاخم دقو هحاص هقثا ون دقف كلملا نه

 ىزيح وزو“ ليفت هك تسا .نيلظ ٠ :ناطيش "نطاختو لقت" نظاخ ”لابخ قارقو هلق دعا ند
 نوح 4 داكن ناعم ىزخج وزد نالعيشو دسر نيج نأ 5 دنك حاحلاو نذل نه

 دزادنا ركيذ ةدسوسو: ىوسب لاخلا ىف دنكت تباحا كلاس ار نا هلل ىبصعم ذود عاد

 ىتيصعم رد روط رم ار م 2 كسلا :وا"قو اصف تدرس نيعم ىلعف رد وأ دوصقم هج

 كلملا نه رطاخو ىلاعت هللا نه رطاخ ةعبرا رطاوتلا مهضعب لاقو . ناك فيك دزادنا
 ىلع ثح كلملا نه ىذلاو هين هللا نه ىذلؤ ودنعلا نه رطاخو سفلا نم رطاخو

 ديحوتلا رونف هةيصعملا نييزت ودءاا نم ىذلاو ةوهشلا ةبلاطم سلا نم ىذلاو ةعاطلا

 روم و سفنلا ىهان نامالا روشب و :كلملا نم ىلش ةفرعملا رود و ىلاعت هللا نم ليشن

 هللا ن٠ ةرطخ ةعبرا تارطلا لذ تازطالا نع دنا لئسو . ةعءاطلا ىلع درب مالسالا
 دير هللا نو ىتلاف ناطيشلا نه ةرظ>و سفنلا نه ةرطخو كلملا ن٠ ةرطخو ىلا

 بلطو ايندلا ىلا رحت سفلا نه ىتلاو ةعءاطلا ىلا دشرت كلملا نه ىنلاو ةراشالا ىلا

 رطاوألا نا ةيفوصلا اشم دنع روهشملاو ٠ ئداعملا ىلا رحت ناطيشلا نم ىنلاو اهنع

 ةطساوب اهضعبو ةطساو ريغب نوكي نا زوم اهضعب نا الا ةقيقحلاب ىلاعت هللا نم اهلك ةعبزا

 ابدا ريذلا الا ىلاعت هللا ىلا فاضي الو ىنابرلا رط آلا وهف ريخ وهو ةط.او ريغب ناكاش

 ىلع ميمصتو حاملاب ناك ناف ارش ناك ناو . ىلملا رطاخلا زيف ”ريخ وهز ةظعاو ناك ان

 خاشملا ضب لعجو ٠ ىناطيشلا وهف الاو ىناسفالا رطاخلا وهف سفنلا ظح هيف نيعم ”ىش

 « سفلل هؤركملاو كالملل بودنملاو ناطيشلل مارطاو قحال بجاولا ةرطخ ىا بجاولا

 نيدلادجم خيشلاو . حيجرتلا همازاتسال رطاخىلا بسنمل حجر هيف نكبمل املف حابملا اماو
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 ىلا نغ ال :ظفللا نع ةيلوعؤف دحا فدخ ذا تدلع .بان ىلوعنم ددحا ىلع راصتقالا

 اولتق نيذلا نيسحم ال ىا اناوما هللا ليد ىف اولتق نيذلا نيسح الو ىلامت هلوق ىف مك زئاح
 فذاب اضيا هنع ربغيو م ةقيقح ال ةروص '“ىثلا ضءعب كرت راصتخالاو ه اناوما مهنا

 ةطخلاىف وحنلا ةياده حرش ىفو « ادارم ىوذخلا نوك عم فذحلابو ةينلا نود ظفالا نع

 ليقو ليادل ىذحلا وه ىلقو ظافلااب صتخم وه لبقو ىنءملاو ظفالا ةلق راصتخالا لق

 ' لكلا ىف هسكع زاصتقالاو ىناعملا ةرثكو ظافلالا ةلق ليقو ةبنلا نود ظفللا نع فذحلا

 .راصت>الاىف ةروكذملا هوجولا عي ىف ىا لكلاىف هلوق هنع ةلوقنملا ةيشالاىف و . ىهتنا
 ريغ راصتقالا نالف ىناثلا اماو ىنءلآ ةرتكو ظقللا ةلق راصتقالا نالف“ لوالا سكع اما

 نالف عبارلا اماو ليلدلا نودب فذحلا زاصتقالا نالف ثلاثلا اماو ظاسفلالاب صتخت
 ظافلالا ةرثك راصتقالا نالذ نسماخلا سك.اماو اعيمح ةينلاو ظفالا نع فذحلا راضتقالا
 ١ . ئهتنا ىناعملا ةلقو

 هيفود دزتو مالسلا هيلع تديريوغس مان ةمجيعملا داضلا نوكسؤ ردكلاب ) رضخلا (

 اللا  تلسشك .1ذل كيسا سقوا تاق :انلاو تسلا طبيا تابنك
 سايلاو طسلا نع ةيانك رضخلا مئانغلا ىبا نيدلا لامكل“ ةيفوصلا تاحالطصالا ىفو
 "لا هلع نوم ناهد نكناقان ايابن اهم مالثا هلغب ريجخلا وك ماد نضيتلا :نع
 هانعم لثك دق لب ىدنع قة ريفف هدشر. نمل هتروص) لثع اياحور وا دهعلا اذه ىلا

 ٠ سدقلا حور وا صخشلا كلذ حور وهو لحمضي مث هيلع ةللاغلا ةفدلاب هل

 وو سوك طر لس نفل اردإ ةدودملا فلالاو ةمجفملا دانضلا جت (. ءارضخلا )
 ةمججرت *ىراقلا ريسيت ىف اك دنشاب زيس ىاهطخ .ورد هك دنيوك ار ةماج نيثدح حالطصا
 « اضيا ءارخلا ظفل ىف قبس دقو ىراخبلا حي

 روفرو ندم لد رد ىزيح تغل رد ةلمهملا ةانطلازاوكتساو حئفلاب ) ةرطخلا (

 ةديصقلا حرش ىفو . لدن هشيدنا نفذك روطخلا حارضلا ىفو كولسلا عمت ىف اك نيشذك

 قالطا باب نم اذهو بلقلا ىلع اضيا قلطزو كالاب رطل ام ىلع قلاإ» رطاألا ةضرافلا

 رداؤ“ ٠ هنمالك نهتنا اذك ىرطاخ ىف عقوو رطاخ ىل درو لاش لا ىلع لادا ظفل

 دبع دنئاو>م هك ةيعدا زا تسترابع هيفوص حالطما رد هرادخ هكديوكيم تاغللا فئاطا

 هيفودص دز' رطاخو ٠ هنالك ىهتنا درك دناوتن نأ عفد دبع هك ىتيثيحم قح ناك ودرب ار

 رطاخ زا تسشا ماع دراوو هنلاطمو باطخ تزوضرذ لد زب داى دورف هل تسيدزاو

 زيكاو ٠ءاظسسإ دراو'و ضق ذواؤ:و قدؤخا هاو و نزح دراو لثف .رطاخ ُريغَو

 بيغلا نم ىلاعت هللا هفذعب لع وهو قحلا نم رطاخ . ةعبدا رطاؤألا نا ىلع ةفو_ماللا
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 هقف ىف سراف نبا هاكح اماهفتسا ناك ايناث هنع تلأس اذاف مهفلا قح مهفي ملو الوا قيسام
 « ربا بلط وه رابختسالا بتكلا ضع ىفو ٠ ءاشنالا عاونا ىف ناقتالا ىف اذك ةغالا

 لاق سمل ا سح ندش لطابو مادنا ىتسس ىنعمي ةلءهملا لادلاو ءاخلا حش ( ردخلا (

 م معاو ء اناصقن وا انالطب اما ةفآ اب سا سح ىف ثدحت ةيلآ ةلء وه خيشلا
 نانالا سم ردخلا عاونا ضعب ىفو . طقف سحلا ناضقنس ردخلا نوصخي نرخأتملا نم

 . هاوملا رحب ىف اذك للا ةكرحم اهيث وضعلا ىف

 لماخلا حورلا هود ريدصل ثري وذعلل دب ربت وهو عذللا لباقم وه ) ريدختلا (

 ةءلاسفلا ىوقلا اهامعتست الف هرهوج ىف اظيلغ هجارم ىف ادراب ةكرطلاو سملا ةوقل

 ٠ ماللا باب نم ةلحهملا نيعلا لصف ىف ”ىجحنو

 شاسملا حورلا لمحت ءاوذ ءايطالا دنع ندختلا نم لعافلا مسا هّقيس ىلع ( ردخلا ١
 نف ف نجوملا ىف انك نويالاك ام الودق ةلاسفنلا ةوقلا ريثأتل لباق ريغ وضعال كرحلا وا

 0 ةيودالا

 دان انه دس ةعستملا ادا ينكو نونلا نؤكلاسو هاا سسك ىراخ نجح( يا
 نركب 2الو اهعضاوم ىف نكمم بالض راغذ 0 ءادطالا دنع .ىهو ةنكاس ةساتحت

 ةئشن» ةعاسس ماروا رزاق هجنوناقلا حرش ىفو . ىهاوذلا رح ىف انك لدلا د ىلع

 ٠ قنملا ىف اهرثك ا ةيرثب ريغ محللاب

 صخاليقو زاجيالل فدارم هس رعا لها ضعب دنع وه ةملءهملا داصلاب ) راصتخالا (

 ةسنلاب نوكي ام ى اكساا دنع زاحمالا ليقو .٠ زاجمالا الحم لما فذحمب صاخ هلال هئم
 ءازلا لدضف ىف "جنو ماقملا ىضتقم ىلا ةيسنلاب نوكي ام هدنع راصتخالاو فراعتملا ىلا

 نايب :زاجيالا: ضخيلملا حرش ةيدشاخ ىف ىدنجرللا لعل دبع لاو ٠ ىازلا باي
 عم فذحلا نع ةرابع راصتخالاو فذح ريغ نم ظفالا نم نكمي امن لقاب دوصقملا ىنعملا

 دقو كلذك نوكي ال ىفذح نع :ةرابع راصتقالاو ىفوذحلا صوصخ لع ل 2

 راصتقالابو لللدب ىذحلا راصت>الاب دارب دقو ٠ ىهتنا زاجمالل افدارم راصت-الا لمعتسإ

 دبع هركاذ امث معا راصتخالا نوكي اذه ىلعف ٠ ىذحلا ظفل ىف قس اك ليلد رش كالا

 فالخم اضيا فوذحلا صوصخ ىلع لدنال ةئيرقل ىفذحلا ىلدتشي هنال ىدنجربلا ىلعلا

 ايسن ”ىثلا ضب كرت راصتقالا هلصاخ ام ءوضلا ىلع ةقلعملا ىشاوحا ضعب ىفو « هرك ذم
 ةينلا و ظفللا نع فذحلا ىرخا ةراعبو ٠ لوهلا ىف لعافلا كرتك نكي م هبأك ايت ٠

 زوج ال لبق اذه ىلعو . دارم ريغ ىوذحلا نوك عم فذحلا ىرخا ةرابعبو ء اعيمج



 راختسالا . ةيرابخالا ٠ رايخالا 46

 وهو بذكأا ىلغ مهقفاوت مهوتن ال موق ةلقني ىتح رشننا مث لوالا نرقلا ىف داح آلا نم
 نود وهف قدصلا ةهج حجري ىا ةننامط ع بحوب هناو مهدعب نمو ىلا-كا نرآلا

 ناشثالا وا دحاولا هيوري ربخ لك وهو دحاوا ربخلا ثلاثلاو . دحاولا قوفو رتاوتملا

 نوذ ىلءعلا بجوب هناو روهشلاو رئاوتملا نود نوكي نا دعب هيف ددعلل ةربع الو ادغاصف

 ىلتح ريخلا نا ىلع اوقشا ةيسرعلا لها نا مللعا . راوتالا رون ىف اذكه نيقيلا يلا

 لاش ناب الا هنع ىةش الو بذكلاو قدصلا لمتحم اضيا مالكلا اذهو بذكلاو قدصال
 عطق عم هاذ ثيحنم اهدحا . نارابتعا هلف . ربا قلطم دارفا نم درف لوقلا اذه نا

 هل موهفملا اذه ضورعع ثيح نم امهيناثو . ايثزج اربخ هنوك ةيصوصخ نع رظنلا
 رودصتالا اك لوالا راشعالاب لام>الا موزا مدع ىفانس ال ىناثلا راتءالاب هل لامحالا تونشف
 لجال بذكلاو قدصلا ليش ىذلا مالكلا وه ربخلا نافىعاف اذه تفرع 'ذاو ءروصتملا
 رظن ريغ نم. هنع هين وا ”ىثل *ثىش تابلا هيف نا ثدح نم ىا هتقيقج' لجال ىا' هتاذ
 قدصلاب ه_صخم ىذلا ناهربلا ىلاو ىلاعت هللا ريخ وحن ربا ةيصوصخ ىلاو جراخلا ىلا

 قلعت ىتلا ةدالا صوصخ ىلا رظن ريغ نه اضياو ميدق ملاعلا وحن بذكلا لامحا عفريو

 امن لش الو قدصنا الا اهتايثا لبش ال ىتلا ةيروزمغلا رومالا نم. نوكي ناك مالكلا اهم
 عوطق»٠ اما هل ضرعي اس رظنلاب ريخلا نا مث . لطاب نيضيقناا عامجا وحن بذكلا الا

 ريخكو ثداح ملاعلا وحن الالدتسا وا نيذثالا فصن دحاولاك ةرورض مولعااك هقدصب
 ءاملاو وحن ةرورض هفالخ مواعملاك هيذكب غوطقم اماو ٠ هلوسرو ىلاعت هللا وهو قداصلا

 ٠ ءاقبلا ىلا تايلكىف اذكه ميدق ملاعلا وحن الالدت-ا وا قوف ضرالاو لف-ا

 لاف قيس دقو هل ريا ليقو ثيددعتلل فدا سمع نيثدحلا دنع وه ) راخالا (

 هتبسنل ىذلا مالكلا وهو ربخلا ىلع قلطي ةسرعلا لها دنعو . ءاخلا باب نه ةثنثملا ءاثلا

 ىا ماكتملا لعف وهو مالكلا اذه ءاقلا ىلع قلطي دقو . هّقاطت ال وا هقباطت جراخ
 حولتلا ىف هللا دعس لق دقف لوالا ىنءملا اماو . ىهاظ انهو مالعالاو فشثكلا

 هانت ذا كبح نم دي نتدكلاو: قدصال لشحلا مالا "نكرملا هقنلا لوصا تنرَعَن ىف

 ارابخا مكنلا هتدافا ثيح نمو اريخ بذكلاو قدصلا هلام>ا ثيح نمو ةيضق مكحلا ىلع

 ثيخ ندو ابولطم ليلدلاب باطي ثيح نءو ةءدقم ليلدلا نم ءزج هنوك ثيح نمو
 ةدحاو تاذلاف ةلثسم هنع لأبو ملا ىف عقب ثيح نمو ةجتن ليلدلا نم للضحم
 4 ىهتنا تارادتعالا فالتخاب تارانعلا فاالّتخاو

 ٠ فاالا باب نم مي لصف ىف اهركذ قت دقو ةمامالا نء ةقرف ( ةبراخألا )

 رابختسالا للدو 1 مهغا بلط وهو ماهفتسالا ف ةس رعلاا لها دنع ) رابختسالا (
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 هب اشنإو  كدوصقم لعد تهن كنال ءاشلاو اين سدي بدتلاو اسس لمتحم م

 ىجرتلاو ىنءلاك مزاللاب اباط دافا ءاوس جراخلا ىف ادوجوم نوكي نا ريغ نم هتركشا ىا
 ناقثالا ىف اذك ربخلا وهف وه ثدح ن. امهلمتحا ناو ٠ قلاط تناك الوا مسقلاو ءادنلاو

 بجاجلا نبا ىمسي و « ءارلا باب نم .ءابلا لصف ىف بكرملا ظفا ىف اذهب قلعتب ام ”ىجن و

 مسقلاو ىحرتلاو ىنعلاو ىهنلاو ىمالا هنف لخداو هيبذتلاب ريخلا ريبغ لوصالا رصت# ىف

 خص ةدئاف ) فراعتم ريغ ةيسستلا هذه ىنئازاتفتاا ققحلا لاق ٠ ماهفتسالاو ءادنلاو

 لمعتست عرشلا ىفو رابخا ةغللا ىف امنا كشال تقتعاو تقاطو تيرتشاو تعب وحن دوقعلا

 ايف فاتخا دقو هداجماو مكحلا ثودح اهب دصق اذا ايف عازناا امنا اضيا ارابخا
 ناف ةيجراخ ةبسنب مكحلا ىلع لدنال اهنال اهيلع ءاشنالا دج قدصل ءاشنا اهنا مبخصلاو

 بذكلاو قدصلا لاما هيف دجوبالو هن عش ىذلا عيبا ريغ رجا عِس ىلع لديال تعب

 © ميسقتلا ) هيشاوحو ىدضعلا نه باطي هقيقحتو اعطق أطخ ناك اهدحاب هيلع مكح ول ذا
 م.قلا ٠ هءذك الو هقدد ملي ال ام ىلاو هيذك مللي ام ىلاو هقدص ىلع ام ىلا ريخلا مسقب

 ىا هسفنن ىرورض اما ىرورضلاو ٠ ىرظن وا ىرورض اما هقدص لعب ام وهو لوالا

 هريغب ىرورض اماو رتاوتملا وهو هنومضل ىرورضلا معلا ديفي ىذلا وه هناف ريخلا سفنب
 دحاولا وحن ىرورضلا رعال قفاوملا ودو ربا ريغ نه هنومضمل ىرورضلا معلا ديفتسا ىأ

 قفاوملا ريخلاو عامحالا لها ريخو هلوسر ربخو هللا ريخ لث. ىرظنلاو « نينثالا ففدن

 ىناثلا مسقلا . رظنلاب هنوبضم عوقو مغ دق هلك كلذ ناف تايعطقلا ىف حيحصلا رظنال
 ثلاثلا مسقلا ٠ ةروك ذملا ماسقالا نم هقدص ىلع ال فلاخم ربخ لكوهو هءذك يلع ام م

 ريخك هنذك ناتي دقو لد_هلا ريخأ هتدص نظي دقف هذك الو هقدص الام وهو

 ميسقتأا اذه ىف فلاخ دقو ٠ لاخلا لوهح ريخك هءذك الو هقدص نظي ال دقو بوذكلا

 مسقني اضراو ٠ ىهاظ هداسفو اعطق بذك وهف هقدص رعي ال ريخ لك لاقف ةيرهاظل | ضعب 3

 م بذكلا .ىلع مهقفاوت ةداعلا تلاحا اغلبم هتاور تغاب ربخ رتاوتملاف داحا و رئاوتم ىلا
 ةغالا يف دحاولا ربخ.. ةبخنلا حرش ىفو « ةبثرملا هذه ىلا هتني مل ربخ داحآلاو هلح ىف 'ىحي

 لمتشي وهو هيف رئاونلا طورش عمتجم مل ربخ نيثدلا حالطصا ىفو دحاو صخش هيورب ام

 5 هيلع هللا ىلسد لوسرلا رب نا لعا « دودرملاو ل ماو بيرغلاو زيزعلاو روهشملا

 ,ثوندال موق هاور ىذلا ريخلا وهو رتاوملا لوالا . ماسقا ةثاث ىلع نييلوصالا حالطصا ىف

 - هلا و هيلع هللا ىل-ص لوسرلا نرق نم دحلا اذه مودي و ةداع بذكلا ىلع مهقفاوت
 عيمج هيف ىوتسي ىنعإ هيفقرطك هطسواو هرخ اك هلواو هلوأك هرخآ نوكيف اذه انموب ىلا
 نا رقلا لقنك ريخالا لقاننلا ىلا غاب ام رخآآ ىلا ريخلا كلذ امن ام كوا نه د

 ناك اموهو روهشا ا ىناثلاو . ايرورض املعزايعلاك نيقيلا لع بجو هناو سما تاولصلاو



 نأ نوف تفوت اا لو ذر ال مل ران هو ل ا
 تكيس ا ,

 لدع مهضعف ةنل بذكلاو قدصلا هلخدي امب ربخلا اوفرعي مل ول حصي امنا اذه ذا اعفن
 درب ذا هعفنب الو بيذكتااو قيدصتلا هلخد» ىذلا مالكلا وه لاقف رودلا موزال كلذ نع
 لمتحم ام وه ليقو ٠ ةرئادلا عمود نا الا ىلف انف, يذكلاو قدصاب مكحلا امها هيلع

 ىلاعا هللا مالك ج هرخ الو رودلا مزا الو اضيا نويقطنملا هفرع اذهبو بذكلاو قدصلا

 ضعب راتخو ٠ هادع امع رظنلا عطق عم ربألا موهفم ةيهام ىلا رظنلاب لامحالا ربتعملا ذا

 ةيسسل رخآلا ىلا اهدحا ةيسنب هيف مكح نيرما نم بكرتام وه ربخلا نا نيرخأتملا

 ربخلا ىلتشنل نيظفا وا نيتك نود 0 لاق امتاو : اهملع توكسلا نسم ةيجراخ

 اهيلع توكسلا ندحم لاقو ةيسن ريغ نم بكرتام جرخل ةيسن هيف مكح لاقو ىسفنلا

 ةيجراّلاب دارملا نال هريغو ىمالا ج رخل ةجراّلاب ةيسنلا ديقو ةيديبقتلا تابكرملا ج رخيل
 سلو هتفلاخ نا امذكب و هتقباط نا اهقدصب مكح ثيحب ىجراخ نما ةبسنلا كلنل نوكي نا

 كلذ حضتيسو هيشاوحو ىدضعءلاو ىودزبلا فشك نه دافتس اذكه كلذك هوحنو ىمالا
 ءانلا لصف ىف ةيضقلا ظفلو ةلمهملا داصلا بان نم ىفاَتأا ىلصذ ىف قدصلا ظفا ىف حاضتا ةياغ

 ديز كلوقك مكحلا اما بطاخلا ةذافا هربخم ربخملا دصق نا كشال 6 ةدّئاف ١ ىفاقلا باب نه
 نمل ةيدوتلا تظفح دق كلوقك مكحلاب ىا هب امللاع ربا نوك وا مئاق هنا فرعي ال نمل مثاق
 ةدئاف ريالا نم بطاخلا هديفتسي هنا ثيح نم مكحلا ىا لوالا ىحسيو ٠ ةيرونلا ظفح
 هتدفت سا ام ةغا ةدئافاا نال ضعبلا ةرابع هب رعدت م5 بطاخلا دش هنا ثيح نم ال ربخلا

 لوطالا ىف اذك ربخلا ةذئاف مزال هب املاء ربخلا نوك ىا ىناثا ىهسيو ٠ هريغوا مع ن
 نوقفت» ةبطاق ,هريغو ناببلا لهاو ةاحالا نم قاذحلا نا لعا © ةدماف ) دانسالا ثحب ىف

 ماسقا نا موق ىعداو ٠ ثلاث مسق هل سيل هناو ءاشنالاو ربخلا ىف مالكلا راصختا ىلع

 ٠ ماهفتساو كشو عضوو طرشو مسقو بحعتو عئشتو سعاو ةلئسمو ءادن ةرشع مالكا

 اهبأ هلوخدل عئشتلا طاقساب ةينام ليقو ٠ ةلئسملا ىف هلوخدل ماهفتسالا طاقساب ةعست لبقو

 راختاو ريخ ةتس ىه شفخالا لاقو ه ريخلا م نم هنال كشلا طاق ساب ةعمس لبقو

 هءادبو بلط حم رصتو ساو رايخعتساو ربخ ةده مهضعل لاقو ه رنكدو ءادنو ىهنو يماو

 ءاشناو بلطو ربخ ةثنث نوريثك لاقو ٠ ءادذنو نلطو راحت كاز ريخ ةعبرا موق لاقو

 نرتقا نا ىناثلاو ربل! لوالا الوا بيذكتااو قيداصتلا لمتحم نا اما مالكلا نال اولاق

 ىلع نوقةحلاو ٠ بلطلا وهف هنع رخأت لب هظفلب نرش مل ناو ءاشنالا وهف هظفلب هانعم
 امأاو هظفاأب نرتد» 0 بلط وهو الد. برضا ىنعم ناو ءاشنالا ىف باطلا لوخد

 ماسقالا لعج نم ضعن لاقو ٠ هسفنال بلطلا قاعتم وهف .كلذ دعب دجوب قا برضلا

 وا اهليصحت وا ةيهاملا ركذ بلطي نا اما ولخم الف اباط عغضوااب دافا نا مالكلا ةثلث
 ناف عضولاب ابلط دب مل ناو . ىهنلا ثلاثلا و يمالا ىناثلاو ماهفتسالا لوالااهنع فنكلا



 اهنا ل اول ادع د د كرب رع
: 

 كي

 46١ دل د ةدرقلا

 « ضارمالا دودح ىف اذك ةيئالضملا ءاضعالا ىف تدحت مك ال ةدعملا ف ثدحم ناقفطاب

 م4 ةلمهملا لادلا لصف ”:-

 ءاننلا نبا ى: ةيحشلا ذانشلا لشن فاك 2 دس دقو ةهلا هس 0000
 : 5 ةدحوملا

 24 'ةلمهملا ءارلا للصف د

 ليقو ثيدحلا فدارم نيثدحلا ضع دنع وه ةدحوملا ءابلاو ءاخلا حتش ) ريخلا 0غ
 , ةلمهملا ءاْلا باب نع ةثلثملا ءاثلا لصف ىف قبس دقو اقاطم ثيدحلا نم معا لبقو هل نءابم

 بان. نم بلإلا لصف ىف ًادتملا ظفل ىق قبس دقوءًادسرلا ىلإ دسملا رجلا وه |
 ربخ سقف اده ىلعو اهل وعم نم دنسملا و» مهدنع امتاوخاو ناربخو , ةدحوملا ءاباا

 م كلذ ريغو.اهمتاوخاو ناك ريخو سلب نيهتدشملا الو ام ريخو سنجلا ىننل ىتلا ال

 نيملكتملاو نييةطامللاو نيياوصالاو نايلا لها دنع ربا ظفا قاطا دقو ٠ ىناكلا ىف

 ىتلا ةغيصلا ىلع هقلطي ىسفنلا مالكلا تبني مل نش ىيثاشنالا ريغلا ماتلا مالكلا ىلع مهريغو
 ةغيصلا ىلع هقاطيف ىسفنلا مالكلا تدئا نم اماو ريغ ال ىاسللا ىظفللا مالكلا نم مسق ىف

 ٠ هب ريخخا مالكلا وه ريخلا اذه ىلعف اضيا ىسفنلا مالكلا نم مسق وه ىذلا ىنعملا ىلعو

 "ىلا نع ربا وه قدصلا مهلوق ىف م مالعالاو فشكلا ىا را.خالا ىنمي لاَش دقو

 نيذه نا بختملاك ةغالا بتك ضعب نم موهفملاو . لوطملا ىف كلذ, حرص هب وهام ىلع
 الو « دئنك مالعا نادي هك نذسو ىهاكا نيتحاش ربخ هيف ف ثيح نايوغل نيينعملا

 تاموهفملا نوةقحم ام اريثك مهناف ىوغالا ىنعملل اقيقحت ءاملعلا هركذ ام نوكي نا دعس
 عانتمالاو ناكءالاو دوجولل ,هريسفتو م م ةدوربلاو ةرارحال ءامكلا فيرعتك ةيوغللا

 ريق-ا ديدحت ىف اوفناّد>ا ءاملعلا نا ن١ ىلق ام كلذ سؤبيو كلذ وحنو مدقلاو بود>ولاو

 ىضاقلا لاقف هديدحت ىف اوفلتخاو . دحم ىلقو ىرورض هنال لبقو هرسعل دحب ال ليقف

 عمجال واولا ناب هيلع ضرتعاو . بذكلاو قدصلا هيف لخدب ىذلا مالكلا وه ةلزت لار
 وا عامجالا ديرا ءاؤس ىلاعت هللا مالك دري اضياو لاحم كلذو اعم بذكلاو قدصلا مزاؤف

 هيف لبق وأ ىا ةفل هلوذد دارملا ناب بيجاو . بذكلا لمتحم ال هلال لام>الاب ىنتكا

 نكل ءالقع هيذك وا ضءءلا قدص عنتما ناو كلذك ربخ لكو ةغل ًأطخم مل بذك وا قدم

 فلاحا ريا وهو هفالخ بذكلاو هب ربخمال قفاوملا ريا ةغل قدصلا نا هيلع درب
 ه رود امه ريا فيرعتف ريخلاب الا .نافرعي ال امهف ةغللا لها امهفرع اذهنف هب ريخملل

 ارسسف ولاما مترك ذ ام بذكلاو قدصلا رسف ول درب امنا كلذ نا هباوج ىف ىلق ام اماو

 ىدجي الف اللصا رود الف عقاوال امشاطم مدعو عقاوال ةيعازت الاو ةيعاشالا ةيدناا ةشاطع
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 جالتخالا ٠ طالان رحم ٠ جارألا ٠ جارلا 4

 زا مال لصف رد هكتانج لخدم زا دود لصاح هكتسا ىفرح رفج لها حالط صا رد

 ء ادش دهاوخ روك ذم هلمهم لاد ناب

 اهوحنو مالغ ةرجا وا امتارك وا ضرا مديد نم لصح ام ةغالا ىف رسكلاب ) جارألا (
 بئاغلاىفو ريهازالا ىف اك”ىنلا لامو ةيزحلاو ةبيرضلا ىلع عقف ناطلسلا هذخأي ام ىمس مث
 ةمساقم جارخ لوالا . ناعون ىضارالا جارخو ٠ تادرفملا ىف 5 ضرالا ةيبرضب صتخم

 اهولو ثلثوا عبر عضوب ام هيلع مامالا عضي جراخلا نم نيعم ءزج وهو ةفاضالاب

 ايبكرت نوكي نا زوحمو اضيا ةفاضالاب فظو» جارخ ىناثااو ٠ ةقاطلا ةاغ جراخلا فصنو

 عضي ماعطلا وا .دقنلا نم نيعم 'ىش وهو اضي' ةفظاوملاو ةفيظوا جارخ ىمسيو ايفصو
 وا رب ن٠ اعاضص بيرج لكل قارعلا داوس ىلع هنع هللا ىضر رمع عضو ام هيلع مامالا

 وه جارألا ةقيقح ريدقلا حتف ىفو . ةوكزلا باتك ىف زومرلا عماج ىف اذك امهردو ريع

 ةيزحلا ىلع قلطي الو ضرالا جارخ هنم رداش امتاف جارألا قلطإ اذا هنال ضرالا جارخ

 زومرلا عماج ىف نكل . ىهتنا ديبقللا موزل زاجملا ةمالعو سأرلا جارخ لاقيف اديقم الا

 ىلع جارخلا قالطا زاوج ىف عرص اذهف . ىهْنا سأرا جارخو جارخلاب ىمست ةيزجلا

 ٠ دييقت الب ةيزحلا

 ةدملا عم ىف ذخا مرو لكءابطالا روهج حالطضا ىف وه بارغك مضلاب ( جارخلا (
 اذا ةراحلا ماروالاب صوصخم جازخلا نا ىلا بهذ نه منهو ء ادراب وا اراح ناكءاوس

 ريك راح مرو جارألا سفن انالو٠ لاقو ٠ ةمالعلا لاق اذك ةدرابلا نود عما ىف تذخا

 حسقلا ىه ليق ةدملاو ٠ ىهاوجلا رحب ىف اذك حبقتتو ةداملا هيلا بصنت عضوم هلخاد ىف

 ةلسدلا نا ةليبدلا نيب و هنيب قرفلا زجوملا ىفو . اهعضوم ىف ركذت ام امهنيب قرفلاب ليقو
 تبأر اذاو. اراح كلذ عم ناكام وهف جارخلا اماو .ةذاملا هيلا بصنت عضو. هلخاد ىف مرو

 هاب ةدملا عضو» فرعيو جارخ وهف عبصالا تحت ازامفناو اريثكانابرضو اقرح مدولا عم
 « هتحن عضوب' ىرخا عيداب كرح ”ىثلا سحا رصع اذا

 باب نم ءابلا لصف ىف *ىهع و ةيسانلاو ةلاخالا نيبلوصالا دنع وه ( طانملا يرخم )
 ٠ءنوذلا

 7 ةلالنع ةكرج وع ءاطالا.لاؤءيجتملاق اك وضبلا ةكرح رع ( .جالتخالا :)
 . هاوجلا رحب ىف اذك اهؤاضلا عرمسي و دللا نم اه قصتلي ام اهعم كرح دقو ةدارا

 بلقلا جالتخاو ٠ ءارلا باب نه ةءحعملا نيشلا لصف ىف 'ىجب هشعرلا نيب و هنبب قرفلاو

 ةميش ةكرح وه ةدمملا جالتخاو . ءالتمالا طرفل ةركنم ةكرح بلقلا كري نا وه



 مه ج رخملا

  ىدقانه فلالا جرم اولعجو نيللاو دملافورح ىهو ةيفولا فورحلا ج رخم اوطقساف

 نونا جرخم اوطقساف ريثع ةعرا موق لاقو ءاياا اذكو ةكرحتملا ج رخم نء واولاو قلحلا

 فر> لكلف الاو بيرقت كلذ لكو بجاحلا نبا لاف ٠ جر نم اهولعجو ءارلاو ماللاو
 فلاخم ريغ هل ةذراع هيه فورخلاو فورلا لحن وه ىذلا جذاسلا تودصلا نال جرخم

 اهاثل رثا الو كلذ ريغ ىلا ةظلاغلاو نيالاو ةراهشلا بس لب ةققح اضع اهضعل

 توضلا جذاس ناك اذاف ايفخو اروهحم نوكي دق دحاولا فْرْلا نال فورحخلا فالتخا ىف
 عضاوم ىا فورحلا ةلآ عاضوا ىنالتخا ال ولف ةفا عاوناب سيل فرحلا ةدام وه ىذلا

 فورا فات مل جراخملاب ةامسملا هو ةفشلاو عطنلاو نسااو قلحلاو ناسالا ىف امنوكت

 نا لاه نأ نكي و. الاو اهذام الا ةهسن فورا فالتخلا ناك انهي شال
 ريغو هتأوهسو دامعالا ةدش نم ةلاآلا عضو فالة>ا بيس ج رخملا داحنا عم اهفالتخا ظ

 فوجلا لوالا ج رلا ( جراخلا ىلهصفت ) اجرخم فرح لكل نوكي نا مزاي الف كلذ

 ءاطلاو نيءلل هطسو ثلاشل! «ء ءا_هلاو ةزمهلل قالا ىصنا ىناثلا ٠ نيللاو دملا فورحل

 . ىلب امم ناسللا ىصقاسسماخلا ٠ ءالاو نيخالقلملا سأر وهو مفلا ىلاءاندا عبارلا ٠ نيتلمهملا
 نمهيلب امو اليلق فاقلا حرخم لف١نم هاصقا سداسلا ٠ فاقال كنحلا نم هقوفامو قالا

 ٠ ٠ ءايلاو ةمجعملا نيشااو محلل ىلعالا كذْلا طسو نيبو هنيهطسو عباشلا ٠ يفاكال كنحلا

 رسيالا بناخلا نم سارضالا نم.هلب امو ناسللا ةفاح لوا نه ةمدحءللا دايذال نهاثلا

 نيب ى اهنب امو هفرط ىبتنم ىلا اهاندا ن٠ ناسالا ةناح ن٠ ماللل عساتلا + نيالا نم لبقو

 ىداحلا « اليلق ماللا نه لف_سالاهفرط نم نونلل ا « ىلعالا كنحلا نم اهلي ام

 يلإدلاوماطلل ندع ىناثلا 4 ناننسللا ايظ ىف لجدا اهزكل :نونلا جوخ نم ءايللا
 كذحلا ةهج ىلا ادع-صم اناعلا ايانثلا لوصاو هفرط ن. ةيناقوفلا ةانثملا ءاتااو نيتلءهملا

 قيوفو ناسدالا فرط :نبب ءازلاو نيدلاو داصلا ريفصلا فور ريثع كلاثلا ٠ ىلءالا

 ريشع سماخلا ٠ ايلعلا ايانثلا نيب نم .ةثلثملا ءاثلاو لاذلاو ءاظلل ريشع عبار + ىلفسلا ايانثلا

 ميملاو .ةدحوملا ءابلل ريشع سدايلا « العلا انانثلا فارطاو ىلفسلا ةف_شلا نطاب نه ءاغلل

 ميلاو نونلاو ماغدالا ىف ةنغلل موشيخلل رسشع عبا_لا ٠ نيتفشلا نم ةبدملا ريغ واواو

 دنع جرلاو ٠ ةيئاشال ىضرلا حرشو ناقتالا ىلا عجراف ةدايزلا تئش ناو ةنك املا

 ىهس ةنيعم ءازجاب ني دحاولا “ئرح اذا اولاق ريسكلا هن جر ددع نييساحلا
 مهدت :ريشتملا نك اويسك: ءازجالا كلت, ند نضع ىمدتنتو. ار ءارجتالا شل مولا

 با_حلا ىف ةلومسلل كالذ اوربتعا اباو رعدكفل] هم ج رحب 9 ددع لفا جرا ىف

 ريغال عبرلا هنم جر 0 ددع لقا هذا ةعبرالا وه الثم عبرلا جر ىف ربتعملاف

 جرخمو ء اضيا امنم جد ل عنرلا ناك ناو الثه نيرشعلاو ةعبرالاو رشع ةّسلاو ةيناغااك

 ,(2(غظ50 « فاشكو» ( لوا )
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 ىلع هتحت ىف لخاد وه ىذلا رخال كلفاا خط :بذحمب سام هيخطس بدحم ماعلا
 رخاآلا كلفلا كلذ ىحافس رعقع  ساع هيحطس رعق.و جوالاب ةامسم امهنيب ةكرتشم ةطقن

 «٠ كالفالا عيمح لمةشي سنج كلفلاف .. ضيضحلاب ةامسم ىلوالا ةطقنال ةلباقم ةطّقن ىلع

 هزكرم انلوقو ٠ ريودتاا كلف جر ضرالا لماشلاو ىلكلا كلفلا جر لصفىئزجلاو

 ريخالا ديقلاو : هزوللاو لئاكإ لثم زكرملا قفاؤملا نع ناتتحا ملابلا زكيم نع جراخ

 كلفلا ىحطس رءق: هيحاتس بدحم سامب ال زكرملا جراخ كلف دجوب ال ذا زارتحالل سيل

 كلذ مهوب نم ممول عفدل لب هيحطس رعقع هيحطس رعءقم ساع الو هت4# ىف وه ىذلا

 جراخلا ريغو نسمشلا ريغا ىتلا زك ارملا ةجر 1 كالفالا مث م هائرهو هلكش قيقحنلو مهولا
 اهلدحطل اضيا ل.ءاوملاب يمت ريوادتلا زكام اهف ىتلا كالفالا ىعو دراطعل لوالا

 ىحربشل ىتاطملا وه اذه ربدملا ىف دراطعل لوالا جراخلا اماو م ريوادتلا زك ١سم

 حالططالا ىف ىح هيف ربودتلا 5 ىذل كلفلا ليقو ء دنرسلا ديسللو ىخاقال صخاملا

 جراخلا ةقطنم نا ىعاظلا ىدنجربلا ىلعلا دع لاق « زكرملا جراخ ال .رب ,دتلا لماح
 جداخ اومس نورخأأتلا مث ريوادتلا زكام اهامحل لماحلاب الوا ءامدقلا اهاهس دق زاكرملا

 ةجر لا كالفالا اومسق مهنا ملحا ٠ ىهلا لم1لاب ةامسم ةرئاد هيلع نال لماحلاب دكارلا
 مسق لك اومسو رغملاو مظعلا ىف ةفاتخم ماسقا ةعبرا اهنم دحاو لك ريوادنتلاو زك ارملا

 ٠ ريودتلا ظفل ىف ”ىحي و اقاطن

 ”جراوألا بهذمل ادقتعم ناك نه اء ٠ نا_هم ىلع قلطي ةبسذلا ءايب ) ّىس راخلا 1

 ةيشملاو ةيمكحملا عبس مهو ةيءالسسالا قرفلا رابك نه ةقرف مهو ةيجراخلاب ىحستو
 لباق» اممو هةعضوم ىف لك ريسفتو ةدراحعلاو ةيضايالاو ةيرفصالاو تادحنلاو ةيقارزالاو

 نورك ىلا ةيضألا طموو م واولا تان ند لادلا لصف ىف دوحولا ظفل ىف ءىحم و, ىتهذلا

 لصف ىف ىترةلا ظل ىف قيس دقو ءاتلا دازي ارو طقف ةيجراألا دارفالا ىلع اهف مكحلا

 ه.ءاللا بان نم فاقلا

 عضوه نع ةرايع نايفرعدلاو ءارفلا دنع وه جورالا نم“ ”فارظ مننا ) ب رخل ا (

 نع ةرانع جرخذلا لقو ٠ تودص هط_ساوب هرياغ نع هزيعو هروهظو فرألا جورخ

 ةفرعمو ٠ ةدكحلا قئاقألاو ”ىئرامت ا ريست ىف اذك رهظا لوالاو"فرحلل دلوملا“عضوملا

 ىهنا ثيخع تّصلا ىهتتي نبا رظنتو .لصؤلا ةزمه هيلع لخدتو هتك" نان لص جرحا

 ىلع امهدحا' تقاطنا دق نيتفاشلا دحتت :تكمبتو' با لوقت كنا ىرثالا ةجرخم“همثف

 حييحضلاف فورحلا جراخم ىف اوئاثءا ( ةدئاف ) ةيفانتشلا عورش ضمن ىف اذك ىئرخالا

 نسفع ةيسسس نا زفلا نم نيك اقوا زيدع ةفسش اهنا قر طاك ةاد11*ىعانةهو“ءارثقلا ف نع



 5/ جراخلا * جورألا

 اذكه الكم ىنا> ىمسيف ةثونالا ةءالع الو ةروكذلا ةءالع هنم رهظت ملو نسلا ثيح نه

 ا ميلا لصف اح

 ىفاوقلا لها دتعءو ٠ لوخدلا دض ةغالا ىف ةلمهملا ءارلا فرو مخلاب ( جورألا 2

 ::فرشلا 'ناونع قتاذك كر اذا ليئصؤلا دع نوك ىذلا ناللاو كلا فورد دحا

 اهءزلي ذئنيحو ءاهلا لا لصولا فورح ن٠ كرحالو . لصولا ىلا عجار كرخن ريمضو
 حالطضاو  تسا ناس رع حالطدا نباو ٠ برغلا للهال لئاسرلا ضعب ىف عقو م ٍجورخ

 لّصو زا”ذعز :.كدتيوك ار قرح جورخ هك درو عئاتسصلا عماج رد هك ت سنا نايسشراف

 دشاب كرحتم هكدسشاب هاكو ميرابو راك ىاب نوج دشابن كرحتم لصو فرحو دبآ رد
 كو مينكفا م حال كاش دنس 1 عش اتم وذ منكشنو مينكفا ىاب نوج

 بعل هح ره نع ىلوا ةتفك راعشالا رايعم بحاصو «' ىهتلا » متكشل لد ةشيش مكس

 ”ثسا فراعتم فالخ ندعم ناو دنرمش فيندر باسح زا !رهلح 0 لصوو ىور زا

 *هل زك اب هدنح ىلع هلك مادام دوش 0 ىور زا دعب هحره 2 تيا روهذم 20

 انك كا بجاو ىفاوق رذ جور را 4 تباعرو هل فادر دشانت هدح لع

 * ةعاتضلا لمكَت ضخّتنمىف

 فرصتملا وه دبلا وذو هللا ىذ. لبان اننا 1 فايع ىلع قاطي وه ) جراما ( ظ

 دكه ديلا ىذ ريغو فرصتلا نع جراخلا وه جرالاو هنرع نو هب عفش ثرح 2

 « اريثك ءاهقفلا فرع: ىف لمعتسي ىنملا اذم و ىوعدلا ب'ّدك ىف زومرلا متءاح نم دافتس

 «:ةمسقلا ظفل ىف "ىو نيالا حاطصم وهو ددع ىلع ددع ةمسلك نع ج رام اهندو

 ىناذلا فرعي و ٠ ىناذلا هلَباَش و اضيا ايضرع ىمس و اهسفن الو ةيهاملا ءز2 سلام اهندو

 لخديف '”ىشلا نيع وهامو '“ىثلا ءْرِ» وهام ملءثشي ىتح "”ىثلا نع جراخ# نسل هم

 . عودا لمتثي.ال هناف ”ىشلا ىف لخدام هنا ىلقام فالخم عونلاو للصفلاو ل

 نع جرالا اهنمو ء ةوحعملا لاذلا باب ن٠ نونلا لصف ىف *ىحب 5 نهذلا للراقم اهنهو

 جراخلاب دارملا وده اذهو اضيا واولا باب نه نيعلا للصف ىف 'ىجنو عقاولاب ىمسي و ليا

 قداصلا لمتدي مل نهذإل. لباقملا جراخلا هب ديرا ول ذا ندكلاو قدصلا هيلغ رودي ىذلا

 م سحلا اهنمو ٠ ربخلا قدص .ثحبم ىف لوطالا بحاص اذه حرص نيينهذلا بذاكلاو

 لمرلا لها, حاطصم وهام انهو ٠ ملا باب نم تفلالا لصت ىف ةرهاملا ظفا ىف ”ىجي

 لدا حلطصم وهام امنءو ٠ ةدحعملا نيشلا باب نم ماللا لصف ىف لكشلا ظفل ىف ىو

 زكرم نع جرداخ هزكسم ضرالل لماش ىئثزج كلف وهو زكرملا جراخاب ىمسي و ةئهلا
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 ٠ ةطخا رد نمو ةباطللا بحاص وه ) بيطكلا (

 هسفن بسن وهو ىدسالا باطخ. ىلا باها ةميشلا ةالغ نم ةقرف حئذلاب ( ةيساطخلا )
 سصمالا ىعدا هنع لزتعا اماف هنم اربت هقح ىف هواغ هنم ع اماف قداصل| رفعج هللادبع ىلا ىلا

 ىلا ةعاط سانلا ىلع اوضرف ءابدنالا نا اومءعزو ىن باطالاواو ءاسا ةمتالا اولاقو هسفل

 كارل لراس [ هير ان ؟ناتيطاوت يلا ةقألا اواقو كلذ لع اوداز لب باطلا
 اولاقو مهفلاخم ىلع مهيقفاوم روزلا ةداهش نواحتسي ءالؤهو ىلع نءو هنم لضفا باطلا ابا

 نودبعي اوناك ام ارمعم:اودرف مهم ةعاجج كلذ ىلا تيهذ رمعم باطلا ىبا لتق دعب مامالا

 كرتو تامرحلا او>ادساو ىنفنال اندلاو اه.الا رانلاو ايندلل ميعأ ةطا اولاقو باطخلا ابا

 ن.٠ عبزب بادا ىنو هيلا ىحون نموه لك نا اولاقو عيزب هلق دعب مامالا لبقو ضئارفاا

 توكلملا ىلا نوءفري ةيامللا اوغلب اذا لب ادبا نوتوال معو لمئاكيمو لربح نم ريخ وه

 حرمشىف اذك[1] نووي مهنا الا ىلجع'ا نان نب ورمع باطألا ىبا لتق دعب مامالا ليقو
 ٠ دوهلا ىلع نعللا نم دشا انعل ءالؤه ىلع ىللاعت هللا ةئءلف فئاوملا

 7 ةثلثملا ءاثلا لصف

 ةساحنلا وه ثدحلا نا امك ةيقيقلا ةساحنلا وهن ةدخوملا نوكسو مهلاب ( ثمحلا )

 هل م ةمكحملا

 ءركيأم لصالا ىف ثييحلا عيبلا ٍتاتك لوا ىف خاصا حرش ىفو ديلي ينم ( ثيئحلا')
 لالخلل تطلا لمدتس ا« ءادرتساو عراشلا ههرك ثيح نه مارحال لمعتسيو هتئادرل

 هللالاق لاملا ن٠ ”ىدرالو « لالحلاب مارا ىا بيطاب ثينلا اولدان الو ىلاعت هللا لاق

 ىنعملا اذه ىلع ثينلا لمةشف لاملا نه 'ئدرا ىا نوةفنث هنم ثد سا اوممعالو ىملاءت

 هامزنت ولو هوركملل

 نيالا وهو قولا حتفلاب ثلا نم ىلعف ىه نونلا نوكسو مههلاب (ةدلطم)

 عجارلا ريمضلا ثنْويَو ثنؤملاب فدوت نأ ساقلا ناكو ثينأثل ةروصقملا اهفلاو رسسكتلاو

 ' اوقحلي يف ثينأتلا ققحت مدعىلا اورظن ءاهتفلانا الا ءاحصفلا مالك ىف روكّذملا وه اك هيلا
 دولوم ىا ركذو جرف وذ اعرش هنا اواقو ةروكذلل اءاغآت هريمضو هفصو ىف تدأتلا ةمالع

 هل نكي ل نمو ..امهل لماش جرفلا ذا نيجرف.وذ ىرخأ ةرابعبو لجزلاو ةأرملا ةلآ هل

 ىف اك همسا ىردنال.انا ناخيشلا لاق اذلو ىتكع سلف هريس نم هلوب جرخو اءهنم 'ىش

 ىنتلا غلب ناذ اضيأ هيلع تا قالطاب لئقو . ىتللا مكح ىف هلا حر دم لاقو رايتخالا

 ٠ .(هححصلب) كذب نولوقب ىا ]١[



 :؛ه ةطخلا : .

 باطخو 0 ءاسنلا مقلط اذا ىلا اها انوحت مودمعلا 3 دارملاو صال باطخو »# نيفاكملا

 ةءاركلا باطخو ٠ اورفك نيذلا اما ايوحن مذلا باطخو ٠ اونما نيذلاعا ايو حدملا
 و دحاولا طظفاب عملا بادخو 5 ميجر كبياف وح ةناهالا باطلو 5 [1]ىلا اما انوحم

 باطخو :[؟]تابيطلا نماواك لسرلا اهاي و“ سكعلابو « ميزكلا كبرب كرغامناسنالا اهب
 نوراه او ىا ىسمومأب امكبر ند وح نكتلاو »# مهج ُّق انقلا ود نيالا طف دحاولا

 ٠ ةلبق مكون اولعجاو انوب رصمب امكموقل اوبن نا وحن عدلا ظفلب نيثثالا باط>و
 نأ ىف نوكت امو و مود كح ا ولأ لقلب عملا باطخو . منهج ىف ايقلا ون ل

 باطخو 5 نينمؤم ارش ةواصلا 0 و< مح * نوامعت الو نا رق نم همولتتامو

 و2 ْنكفلابو ١ كلمع نظل تكرشا نيل وو هللا قئا ىلا ماايوحت ريغلا هيدارااونيعلا

 نومالخ 51 ئارأ ولو "2 ' ناعم هب دضَقن مل ماع باطخو ٠ ؟ركذ هيف اباتك م < لا انازنا دقاو

 بطوخ مكل اويحتسا مل ناف و2 هريغ ىلا لودعلا مث صخخشلا باطخو ٠ مهسؤر اودكان

 وهو نولالا باظخو * نوةلسم محا لهف لياد اوملعاف دال ليق مث هتماو ىلإ 4

 فاطعحس ا باطخو 2 نائم وم منك نا اواكوتف هللا ىلعو ود جملا ناطخو 3 تتافنلالا

 باطخو 0 ناطيسكلا ديعل ١ ترا ايو بذدحتلا باطخو 0 اوفرسا نيذلا ىداعاب 0

 وح دوحوملل امدالا حصنال وهو مودعملا باطخو 5 ن٠ ةروسإ اونأف و زيحعتل |

 رخآ ليلدب. م ا مهل تري اهاو مهدعب نم باطت# سيل وهو ةهفاشملا باطخو ه مدأ ىنب

 هنىلوا ندا باطآلا اذه لثم احلصي ملاذ نونحلاو ىحصلا ناف سايقوا عامجا وا صن نم

 هءاقلا ىلا تاءلكىف اذكه

 ىلاعت هللا ىلع ءاذلاو ةلدبللاو ةلمسولا ىلع لمتشف مالكَن ع ةرابع ى مضلاب ( ةبطما )
 ةطخ مث ٠ « مالكلا لوا ىف نؤكتو ملسو هلآو هي ع هللا لض ى 11 ىلع ةواصلاو ةلها وه اع

 ه.صاولا ىلع اهلاهذإ ع داب ا ىلع ل.:ثن رانا ةيطخ نآل رتفنلا ةيطخ. ريغ رباسنملا

 ىنبعلا ىف اذك كلذ يالخب !مماف رئافدلا ةادخ فال كلذ وحنو ريكذتلاو ظعولاو ىوقتلاب

 دل امم 00 نا تكلا ةيطخ نا 07-2 لوالا ثيدحلا حوش ّق ىراخبلا ا 20

 تك ناي ةقاحلا ةطخ ىلا ةطالا هقحلا 06 * الوا هباتك فلاؤملا فلا ن ناب اهفءلأتو اهفصت

 5 ةيادتبا ةطخ ىعسل باتكأا فلا مث آلوا

 تاياك « ىنلا اهيا ارب .ضانحلا مانقم ىفو سابنلا اهيا اب ماعلا عيرسغتلا ماقم ىف ربعي دقو ]١[
 م هححصمل )

 مهم ركل ها تارا و لاو للا ليبس ىلع هتماو دمحملا ب باطخ وه ليقو [؟]

 ) هد دعصأ ( تايلك * مالا مهعبذتل كلذ

 ) ل دحاولا دعب عما باطخ تايلكلا ةرايع [أ؟]
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 لوقلا هل مظنني' هيلا عييمجا عجريو ربا وهو دحاو مالكب ملكت ىلامآ:هنا ىلع ةيرعشالاو

 لوأيوا هلال ؤيوا هلوادم ىضتق امال ظفالاهل عضوام طفالا لوادم ذا كلذكنسدلو ءة .>واب
 رخا ىنعم لاهحال ديعولاو دعولا نع قونو'| عفتارب ذئنإط اضيا ربط'ىف هتنابتعا زاطالاو هب

 هسفن ىفدج ىدانيوا ريختسيوا ريخموا ىهنيوا صأينا ديرب نمو ءاهريغو راذنالاو ةراشدلا نم
 امو ىسفنلا مالكا وه ىنعملا كلذو ةراثا وا ةرانكوا ظفلب هنع ربعي مث اهانعم ظفللاا لبق

 فات دق هب ريعملا ذا ةئن امهترباغمو «ىبدحلا مالكلا ىمسي دقو . ىظفللا مالكلا وه هب ربعي

 وهف هريغ عموا هسفن عم هب بطاخام نا وه مبلاو ىسفنلا مالكأا نيب قرفلاو ه ىنءملا نود

 ةنمزالا عي نوكيف ةي وسلا ىلع ةنمرالا عيبح ىلا ىلاعت هملع ةبسنو لع وهف الاو مالك
 عم ىسفنلا مالكلاب بطاخيف دحاو نامز ىف ريضاحلاك ىلاعت +لا سارقلاب الا ىلا ٍلزالا نم

 موق لك ىلاعت هللا بطاخيف ىلا ىفك ىدحلا بطالا روضج هيف بحب الو :ىمفنلا بطاخلا
 تلسزا ىن هيلا كيوتكمىف ستكتورمع ىلا اديز ثاسرا اذا الثم هرخأتو همدغت”و هنامز تسع

 كسفب ىف ردقت كو بطاخلا لاح ظحالنف ناسرالا ققح مل هيتكنام نيح هنا عم اديز كيلا
 ىخملا اذهنا كشالواذكك لذ لبقناكو اذكه دعب لعفتسو .اذك ن آلا لعفت هل لوف:» انطاخم

 ةسنلابال بطاخلا اذ_هل: ردقملا دوجولا نامز ىلا ةسذلاب وه اا لابقتسالاو رو_ضحلاو

 رظتنيلو نامزلا نع هيسفأ درجيلف ىنءملا اذه ةقيقح مهش نا دارا نمو ملكتملا نامز ىلا

 تايلكفف اذكه قفوملا هللاو عضوملا اذه رس اذهو ةنباعم ىنملا اذه دجي ةنمزالا ىلا هتبسن
 نحو . باطلا ىوطو ةفلاا موهفقم وه نيلودصالا دنع باطلا ليلدو ..ءاقللا ىلا

 ليصف قوووتلا فل ىف. نم و اجي قرف معلا و ةقاوإل عوهقجي وهم دنع بإن احلا
 هب ءافلا باب نم ميلا

 سانقلا وه ءامكحلاو نيقطنملا دنعو حارصلاىف © نايزي ناش رف ىنعع حتتفلاب ) ةناطخلا (

 دنع ةزاما ىحبو اضيا اساظخ اسانق ئملسيو تالومقملا :ق»و اهنموا تانونظملا نم تلؤملا
 ساسيق ا اذه بحاصو ٠ علاوظلا حرش .ةيدشاح ىف ففيرشاا ديسلا كلذب خرص نيملكتنا

 هلعش 5ك مهداعمو مهشاسع روما نم مهعفس انف سانلا .بيغرت هنم ضرغفلاو .ابيطخ ىمسي
 امهفالاو هنع الا نوال مهنال سايقلاب ةباطخلاو لدا اوصخ مهنا لعا ٠ ظاعولاو ءاطلا

 قاطني ىعانقالا تاكاحلا ىفو ٠ هيشاوحو ةيسمشلا حرش ىف اذكه اليثعو ءارقتسا ناوكي دق
 اذه ءاملعلا لوقو ٠ ئبتا تاناوظملاو تاروهنشا نم بكرملا للدلا وهو ىباطخلا ىلع

 نا رقلا تاءاطخ نا ملعا مت . لوطملا ىف عقو اك نظلا درجمب هيف ىنتكب ماقم ىا: ىناطخ ماقم
 ماعلا :باطخو .. فيرشتلا َباط+ .وهف لَ نا رقلا.ىف باط+ نكف ىتش ءاحنا ىلغ

 امان وت صوصخلا هب ءازماو ضالا ٍباطخو . مكقل> ىذلا هللا وحن مومعلا هب دازملاو

 ريغ هيف لخدي مل مكبر اوهاسانلا اهيااب و< صوصخلا هيدارملاو ماعلاباطخو هاب لوسرلا



 تيه دبرم نوج هك دان وك ار دشرم وربي ةناخ تل نع لبقو + تسل زا تيانك اقعد

 هكهتفك نشلك حرش ردو ٠ دنادرك لةميالو تسماروا بانج نآ دسرب مام حاذاب دوخ

 دوجاو/هفاي تغارخ دوخرا هدسوك از ىناف قاارخورتسإتدحبو ماقه تانارخ راما
 تقيقحم تدل ندع دو ىتنهو فمدوو لعف تفاضا داب ةتخابرد ىقددس ىوكبار

 : ْ ٠ تسا ىفل..

 ةفللا- لسا ني وهو شيقل قت ة[ههلا ءادطلا"ةف فخر كنا( كاطللا ١
 هنع ربعي دقو ماهفالل ريغاا وح هجوما مالكلا ىلا لشن مث ماهفالل زيغلا و2 مالكلا هيجوت

 ن٠ ماهفا هب دوصقملا هيلع عضاولا ظفلل' باطلا ماكحالا ىف لاق بطاخنلا هب عش امب

 عضاوتملابو ٠ ةعضاوملاب ةءهفملا تازاشالاو تاكرشلا نع ظفللاب زرتحاف ٠ همهفل 'ىهت» وه

 هاف عمت ملا ماهفا ه دصش ل مالك نع ماهفالا هيدوصقاابو ٠ ةلمهملا [1] لاوقالا نع هيلغ

 مدع هاظااو , مئانلاك مهشال نا ٍتاطخلاَنَع همهفل "هن. وه نمل هلوقرو ءاباطخ ىمسبال

 ةرابعلا ىلع قلطي مالكلاو , مهشبال.نم هباطخ ىلع صخشلا مالي اذهلو ريخالا ديقلا رابتعا
 ىنفتلا مالكلا وا ىطفالا مالكلا اما باطلاف سفنلاب مئاقلا اهلولدم ىلع عضوا ةلادلا

 ناطقلاب دارااو «ىلظفللا مالكلا ماكحالا ةرابع نم رداشملاو ءماهفالل ريغلا و هب هجوملا

 قيس دقو ىذوو ىنيلكت ناسق باطلا مث . قبس اك ىنفلا مالكنلا وه مكحلا ريسفت ىف
 هللا مالك ةرهسست ىف ىالخلا ىرج دق هنا معا« ءايلا باب نه ميما لصف ىف مكملا ظفل ىف

 وهو . الوا دوجوملا ةلزنه دجويس امل اليزن” نييطاخلا دوجو لبق لزالا ىف اباطخ ىلاعت

 رتعا امناو :اباظخ ناك مهشي هنا 0 ىذلا مالكلا هنا الق ناف «٠ باطلا ريسفت ىلع ىنيم

 باطخخلا هنع جرخيف ةوقلاب ماهفالا هنم ردايأملا نا اءميدحا هنيتدئافل هناشنم لش ملو ملعلا

 لعب لو لالا ف مهغاال اف ةلمجا ىف امهف« هنوكب معلا هيف ربتسملا نا امهتيناثو . لسفلاب مهفملا

 كلذ ىلع ىهاظلا بسحم اوغل نوكي بطاخ امم ناك نا لب اباطخ ن ركيال ل املا ىف هباهفا

 ماهفالاب فاصتالا قلطم لب لاقتدالا وا لاخلا ىنعم مهشب ةغيص نه دارملا سيلو ءريدقتلا

 دارملاو  اباطخ نكي مهفا ىذلا مالكلا هنا انالق ناو ٠ هدعبامو مالكدا لاحل لماشلا

 مح مالكلا نا هياع.ىتبو لاح>لاو ئضاملا ند معا لعفلاب عقا ولا ماهفالا انهه ماهفالاب

 ديلا هتيشاح و١ ىدضاللا ان :ةةضالخ هلكاذه لازنال اف انكخ رصزرا لزألا ل

 مالك حس ماهفالاءل دصقن ذلا :مالكتاا وها باطلا لاق نذ نا لساجالا وا نإ ١
 ماهذا هب دصقن ىذلا مالكلا وه لاق نءو ةلمعا ىف ماهفالا هه دصَه هنال انطخ لزالا ىف
 ىلاعت هللَتثا نمت رثكالاو ٠ اباطتخ لزالا ىف هيمسيال لصالا وهام ىلع مهفال لها وه نه
 «ءادنو راختساو ريخو ىهنو صا لزالا ىف ناكهنا ىلع ةنسلا لها ن٠ ىسفلا مالكلا

 (انل ١) 'تاياكلا ةخسن ىءاذك ظافلالا نع ]١[
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 نيظوفحلا عومج مدقاف اصقانا رخاالاو ادئاز اهدحا ناك ناب نيفلاختم اناك ناو نيئاطآلا

 لئاسلا لاق اذا الثم بولطملا وه نيتروصلا ىف ةمدقلا نم جراذلاف نيئاطقلا عود ىلع

 دقف ةننمح هعر عم هعومجم ةعلزا هتضرف ناف ةتد راصص هعيز هيلع ديز اذا دهدع ىئا

 تأطخا دقف ناشناو فصن هعبر عم هعومجف نينثا هتضرف ناو صتاد دحاوب تأطخا

 برض لداحو صقان ةثلثو فدن ىنالاو صقان.دحاو لوالا ءاطاف صقان ةثلدو فصنس

 ظوفحلا ىهو رشع ةعبزا ةثلثو فصن وهو ىناثلا ءاطألا ىف ةعبرالا وهو لوالا ضورفغملا

 ناشثا دخاولا وهو لوألا ءاطخلا ىف نانثالا وهو ىناثلا ضورفملا بريض لّضاحو لوالا

 اننثا وهو نيظوفحلا نيب لضفلا انمق نيقفاوّدم نأ اطلآ ناناملو قالا ظوفحلا وهو

 وهو سا_1 ةعبراو ةعبرا جرخف نانثاو فصن . وهو نيئاطخلا نيب لضفلا ىلع رشع

 ىناثلاو اضقان اذحاو لوالا ءاظ! ىلص> ذقف ةمنام امناثو ةعبرا الوأ هتضرف ناو بولطملا

 رار 0 والا لطوتملا ياو كل ةنرالاو عدلا ير لصاعو دمار سرا
 نيظوفحلا عومج انمةنيفلاذتم نا اطذلا ناك املوىناثلا ظوف ل !ىعو ةينامك دحاون[ىف ةيئالا

 اضيأ سامحا ةعبراو ةعبرا جرخف ةمس> وهو نيئاطألا عومجج ىلع نورشثعو ةعبرا وهو

 باسحلا دعاوق ظباض ىلع انحرش ىلا عجراف لمعلا ناهرب عم حيضوتلا تّدش ناو

 ٠ ناهاربلا حضوم ىمسملا

 هتك ةدحوملا ءانلا لصف قي

 ضكرو عراب يس نو مسا ضورعلا للها دنع ةدحوملا ءاملاو ءاخلا حاس 3 بسأل (

 « فاقلا باب نم ءالا لصف ىف ”ىجنو براقملاو ليخلا

 فنكلاو مرا عاّتجا ضورعلا: لها دنع ةلمهملا ءارلا نوكسو حتفلاب ( نرألا )

 ثيح ىنأسس ضورع ىف اذكهو فرشلا ناونع ىف اذك ماللا مضب لوعفم نايعافم ريصيف

 ةأملك هكمال مضل لؤعةمو دناممي ىلعاف ان تسا نايعا_ةم نونو ميم نكاخادنا برخ لاق

 ةقيو ودعا ترخا 121 دوش عقاو برخ ورد 0 ديو تا تسل لياتم

 ها ىزيج رخو لوا زا نوحو تسا ندرك ناريو تغلرد برخ كت هن يبل

 . دباب ارواب ماع يباريو

 ل توا ع ةفونس الظمأ ندر. تسااعاج ةبارش مع تنل رد. ( تابارحلار)
 ل اك د مص قابارخو « ىناحورو ىناهسج دوجو ندش ىنافو هب رمش تاذد» ندش بارخ زا

 دوك ارا تيرمشا ملاع ىبارخ زين بارخو ه دوش رداص رايتخا ىب هيملا فراسعموزا

 ىلالخ نهظم.زا تراسبع تابار> دياوكتم تانغالا فشكردو + لئاسرلا ضءب ىف اذكه

 ىءومرخو اكد هلعج لبجال هبر ىلحت املف ددرك ىناذو وحن را_هق ىلحت زا كلاس تسا



 1 نيئاطخلا باح . الملا

 ىلع ةقلعملا ىئاودلا ضع قو # مالا ناو حبلا ىج سلا تاباوي>حلا ن 4 قايل قوس ١

 َق 2 0 سم لدي هلام هنهو ىمحب ب ديسأ سهرت هلام نا 1 حلا نأ ند ضخاملا حرش

 قازشيياولو هل سفن الام هنءو نادرحااك كلذ نؤدب شعل الو هدرب م ءاملا لش وهف قاف

 0 55 نزالحلا م

 7 فلالا لصف
 1 خخ

 لتق نمو ىللاعت هلوق دملاو رصقلاب 'ئرقو دمي دقو باوصلا ضرفن نيت>:ذ ) اطللا )

 حارصلا ىف اذكامأا ىا اريبك ًأطخ ناك مهلنق نا ىلاعآ لاق منالا رسكلبو ءأطخ ايوه
 4 نعاا حفلا 0 موهفملاو مناك باود فاالخ حتفلاب 0 يدهم اىفو #2 تتنلاو

 1 اموساب در 51 لاق باوصلا دضصو تعا دضو مآل ناعم ل ىلع قاطني 0 2 نا نيعبرالا

 اًئيش هلعشب دصقن نا وهو دمع'ا دض أطألا ىتنا نع زوا# هللانا مال سااهلع هلوق ىف

 ىنءملاب 00 ىلا ةيصعملا 3 نال هرمز 2 اناللخ باودعلا ا كييسك ات ريغ فدا_صنف

 ًأط> ن٠ اضيا بنذلا ىلع قاطنو رصّقو دعب هظفلو ٠ اذهه ةدارالا نكمت ريغ وهو قاثا

 هريغ ىلا راصضف باوصلا ذارأآ ن ٠ ”ىطلا هريع لاقو # ةديع ونا هلاقام ىلع ىععب م ١

 دنع هنلا دبش الب رده لبق أ ل لاق نءو ٠ هءالك ىهنا هريغ ىلا دمعت نم 'ىطاخلاو

 ةدخ اؤملا 3 :ءملأ اذه اطملا مْ # دذنلا دّص وهام هيدارا دقذ هاوس دودصقم صا ةرشاه :

 امنا ةذخاؤملا نآل هب ّذخ اوبال اولاق مهناف ةلزئءمال افالخ الضفت ةذخاؤملا هنع ىنع نأ كل هن

 راعالا اذهو دصوو هنا ح هنم تدنلا 4 كرت نا باولو . دصقلاب صو ةيانحلا ىلع ىف

 نالمعتسي تاوصلاو ًاطألا ةللطا قو 5 ةيساكملا ضراوعءلا ن٠ أملا نوءاوصالا لعج

 ..ءاحتلا .باب:خوم :فاقلا ليف ىف قبلا ظقا قب قيس دقو تادوتللا ف

 نيئاطألا دلعل لوهذا ددعأا هب لمع مننا نييساحلا 4 4 نينا | - (

 طورمش ضورفملا كلذ ندتمو لوالا ضورفغملا هءاسأو م ددعىأ[١] ضر ناهقرطو

 ىلصح دقف لئاسلا مالك تشاظ ناف اهومو ناصقنلاو ةدانزلا نم لئاسلا مالك نه مهفن

 ضرفا 6 ضقانلا وا ديازلا لوالا ءا طا وهف ناصشوا ةدايزب تاعشا ناو نولطملا

 ناو اهف تمدا نافاضيا ةروكذملا طورسثلاب هتحتءاف ىلالا ضورفملا وهو 8 ًاددع

 ظوفحلا لصاحلا ىمسي و ىناناا ءاطسافف لوالا ضورفملابرضاممث ىناثلا ءاطءاوهف تادخا

 نا اطقاذ ىاثلا ظوفؤحلا ىكلذاحلا :ئمسو لوالا ءاطللا ىف ىناثلا ضورفملا برضاو لوالا

 نيب لضفلا ىلع نيظوفحلا نيب. لضعلا مسقاف نيضقان وا نياز اناك ناب نيقفاوتم اناكنا

 ( هدحصلل ) 2١ لوهجللا ىا [3
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 ديلا نايآلا نم يد لك نا معاو ٠ ةبملالا ةعدقلا ةريحلا ىهو ملاءلا اب ماقا يتلا

 هناعب قلطي امن كلذ ريغو تاناياو ندايءملاو بناممالاو لاوقالاو روصلاو لاكشالاو

 كلي ييع ايار نكلإ نابألا ةورع ةباي ةورح ه_ هل هده ىف ةويج هل نافرقوحولا ميا

 دوحو هل 'ئث لكذ الاو هريغل ادوجوم !يياءجو ناسنالا ةحرد نع هاء! ز' نزكالا نع

 ءاشيام لمهو ديرو ردشو ريصايو مميسو ىلتءيو قطني اهب ةمان ةويحو هسفنل هسفن ىف
 نا نم ةديماالا تارايخالا كلذ داو. . ف ثكلاو قوذلا قيرطب الا اذه, فزع الو

 هدراتو اهريغ هيلاي مث كلم هل لوقف اهحاص بطاخت اروم ةءقلا موب ىتأت للامعالا
 ٠ ةدئاف ٠ :ىلءاكلا:ناسنالا ىنام .ىمتا حراوجلاو ءاضءالا قطذ ليبغإلا اذه نمو هيدانسو

 امناىلا ةلزتءملا نم ىرصبلا نيسحلاوباو ءامكحلا بهذف ىلاعت هتويح ىف ءاهابا١ [١]فلتخا

 ملعلا ةح بجوت ةفص اهنا ةلزتءملا نمو ةرعاشالا ند روهمخا لاقو . ةردقلاو ملا ةح

 * تف نع © هسفنل هدوحو ئه اما لماكلا ناسأالا بحاص لاقو م« ةردقلاو

 عرشلا فقع ىو. ةثمانؤا ةساشحا ةوؤقاذ ىاابح ”ىنثلا لفح ”ةغل ) ءامحالا (

 اهريغو ةّسالخلا ىف م اهريغوا ىتساا وا عرزلاوا سرغلاوا ءانيلاب تاوم ضرافف فرصتا

 م ةيماالا راونالاب اهرونمو نال ىل+الا لوصح ةفودضلا دععو .ء زومرلا عماخ ىف اذ

 ِ ءأاده -ىلدق تف نع

 نآب درك اديب ققحن هدف 00 فراس اناا 5( لا ناع

 « تاغللا 5 ف نر زاره دروخ>اروا 25ه كالا رادروخ مسا

 ءامأا تاو نايح سابقا او ىَنح رد_صم ىلدالا َّى تايلاود» تتاح ثان ) ناوبحلا (

 سامح مان مسج هلاب فرعو . فاشكلا ىف اذك ًاباويح ةويح هيفام ىمس مث اواو ةيناثا
 هوحنو رجلا ةئءانلا ريغلا ماسسجالا جرم لصف “ىئالاو سذج مدسحلاف ٠ ةدارالاب كرحتم

 ن* هوكو رجعشأ ا هلا ىس <اآل ىذلا انج :!! مسجلا جرح ىلدف سا_سحلاو نداعءملا ند

 انعم 2 نح دالاو اهدا نركب نأ ال ساسدلا واسم ةدارالاب كرحتملاو تاءابلا
 ىولوملا ركذ اذكه 'عم اركذ ىاذ امهءاّنا رسب لاو افا نم تكلا عاتتمال
 كن هناب اضلا ف معو . ةيهاملا ءازج | ميسشت دصقم ىف فقاآوأا حرش ةيشاح ىف مب كحل ادع

 قء ا ةلذالل نا نة ىلق امل اعفد قةح21 دنقو ةدارالاو سد>لا قّدعتم مان

 امو ة.ءاوىحلا سفلاب صتخنام هناب اضنا فىعو . نونلا اب نه ءانأ١ لصف ىت تائنلا ظفل

 ىجوهف رداق ملاع لكو رداق ملاع ىلاعت هنال ىح ىلا هنا ىلع ,ثريغو لالا لها قفتا [1]
 مس ةوق اماو ىعونلا جازألا لادتعا اما انقح ْق اال ىلاغت هناودح ىنعم ف اوفلت>ا نكل ةرورضلاب

 هنو ْق فلألا لوقف دضاعلا ه2ةح اذك ىلاذت «قد َّق امهم و ةويحلا روصتنت الو لادتعالا كلذ

 ( هححمملا) ؛ . هدعبام هب رعشي م هتويح ىنعم ىف نم لب الوا ىح هنا. ىف ىنعع نوكي نا زوجيال



 عمدا ْ ةونلا

 ناسنالا نم داقتسملاو « ىهتنا اح ناك نه رذنل ىلادت لاق ةدصالا ةودحلا ةمر ىلا كلذب

 لاوقالاو رودلاو لاكشالاو تائهلاو ىناعملا م حمو دوجؤلا ىه ةو.>ا١ نا لماكلا

 هدوجوو ةماقلا هتودح هسفنأ ”ىثلا دوجو لاق كلذ ريغو تاناسلاو نداءااو لامجالاو

 ةؤيحلا ىه ةنويحو ىحلا وهف هشفذل دودوم هلناداس قدلاف هل ةيقاضا ةود هريغل

 ءانفلا ام قخنلا اذلو ةيفاضا ممتورش للاب نودؤجوم ةلما ثيح نم قاخلاو ةمادتلا
 ن4 مهنف . انف نوتواتفت» يكل ةمان ةدحاو قللا ىف ىلاعت هللا ةويح نا مث توملاو

 ًادوجو هسفنل دوجو# هناف ؛لماكاا ناسنالا وهو ةماتلا امتروص ىلع هيف ةويحلا ترهظ

 مهو نويعلا ةكئالملاو هريغ فالخم ةويحلا ماتلا ىحلا وه هبرف ايفاضا الو ايزاحمال انقيقح

 ن اهريغو حوللاو ىلعالا ملقلاك رضانعلا نم اوني نيذلا مهو مه قدتلي. نمو ةنمهملا
 لع ورحل اقل تزيل در مم:و : مهفاف لماكلا ناسنالاب نوقحلم مهناف عونلا اذه

 دوجوم ءالؤد نم الك ناف ناو كلللاو قاولا ناسنالا وهو ةماث ريغ نكل اهتروص

 هريغب ةمايقا ىترق> ريغ هل دوجولا اذه نكلو اذكو اذك هناو:دوجوم هنا رعي هسسسفنل
 ىلعال هيف ترهظ نم مم :هو . ةمان' ريغ هتوبح هير ةور> تناكو هلال ق>ال دوجوم هبرف

 ةسيفنلال هريغل ادوحوم 0 ةودحلا هيف تنطا نه مممو تا اولا ىفاب هو امتدوص

 وهو الا دوجوم ام ءاشالا عسي ىف ةولا تراسف كلذ لاثماو ىتاعملاو نداعملاو تانايلاك

 نه الا ملام لب ما ريغوأ امان 05 نا الا قرفا امو هثويح نبيع هدوجو نال ىح

 ةمترملا كلت تمدعا دازوا صقن ولف ةمايص هقحتن ىذلا ردقلا ىلع هنال ةءاتلا هتويح
 اف صقن ىلا لييس الو ةدحاو نيع ةوجلا نالو ةمات ةويحن ىح وهام الا دوجولا ىف اف

 لكىف هلامكب دوجو.ه درف هوج ةورحلاف درفلا هولا ىزحت ةلاحتسال ماسّشا ىلا الو
 اهحي_سا وه كلذو ام ءايشالا تماق ىتلا هللا" ةوبح ىهو هنوح ىه ”ىثلا ةّسشف ”ىشا'

 ن؛ هحيبستف مسا لك ثيح ن١ قحلا حبسي دوجوم لك نال ىللا هسا تيح نم
 هملع تحن اهلوخد وه ميلعلا همسا ثيح نءو هوي هدو+>و نيع وه ىحلا همسا ثيح

 ن٠ هل اهحيبستو اذك اهلا اهلع مك نآب اهنش نم رعلا اهاطعا امتوكوه ملاعاب هل اهلوقو

 اهف لاحلا قيرطب اهقئاقح قدحتساام وهو اهءالكمايا اهعامسا وه عبمسلا همسا ثرح

 ىلع سفو هتردق تحن اهلوذد وه ريدقلا همسا ثيح نهو لاقملا قيرطب هللا نيبو امد

 ىلا ة.سنااب ة هعبق اهلا ةم_سنلاب ةثدحم امتويح نا عاف كلذ تماع اذا ه ءاممالا ىقاب كالذ

 ىلا رظناف كلذ للةعّتت نا تدرا ىتمو هعدق 3 هد هيوحو هنويح امال ىلا_ءل هللا

 تعفر ىتهو ثدحلا وه كلذو" كب صتخم احور الا دحتال كناف كب اهديقو كنويح

 م هنوبح ىف حلك نأ ىؤيشلا ثيح نم تقذو كاب ساصتخالا نم ان سا

 قحاا ةويحلا اهنا تملع تادوجوملا عيمح ىف ةورجلا كلت نايرسن تدهشو اسهف تنك



 ةومحأ , : 1

 نما قوقل ةوللا ةرياسخ» ىلع ميكحلا لدتسساو ٠ جازملا لادتعاب ةطورشم ةيدارالا

 ىنادجوتب انبوتاف ةيدغت !١ ةؤق ريغو: .ةكرحلاو.. سلس: وق ازيغ ىق انيس نا لاقف ةكرحلاو
 . اذكو ةكرلاو سهلا ةوق هل تسلو كاكفنالا نع ءازجالل ةظفالا هذا جولفملا وضءلا

 ىف دجوتو ةيذغنلا ةوق مدع عم نفلاب هسفي اح نكي ملول هناف لباذلا وضع'ا ىف لاخلا

 ةيذغتااو ةكرحااو سحلا ةوق نا ملسأال اناب بيجاو ٠ ةويحلا مدع عم ةيذغلا ةوق تابنلا

 نع فاخت دق ةيذغتلاو ةكرحلاو ساسحالا نوكي نا زاول لباذلاو جوافملا ىف ةدوّقفمآ
 ىحلا ىف ىتلا ةيذفتلا نا مالو ىضتقملا مدعلال اهلعف نع اهعتم عن ام 3 ةدوجوملا ةوقلا

 اذه . ىلا ىف ةيذغتلل ةرهاملاب ةفااخ تاسلا ىف ةيذغتلا نوكت نا زاول تالا ىف ةدوجوم

 لقو ٠ تاننلا ىف ةو.حلا دجوت ال اذه ىلع فئقاوالا حوشو علاوطلا 0 قام 1

 ىعدأ ند منو 5 ةمنتلاو ةيذغتلا ادم ىه ةفص ةوصحلا نال اضيا تالا ُّق 0

 صخعلملا ىفَو ٠ نولا باب نم ءابلا 2 ىحن م5 تآبنلا ىف ةكرحلاو سحلا قق

 ناكءاوس لادتعالا كلذ ع. ةوق وا ةكرحلاو سحلا ةوق وا جازملا لادتعا اما 0

 ىف ىواضيلا ىفو ٠ ىهنا انيس نا هراتخا 6 اهل ةرباغءوا ةكرحلاو حلا هز قدم

 هولا و ةققرل وخلا + .الا ؟ايحاف اناوءا متكو هللا نورفكت فيك ىلاعت ةلوق ريسفت
 نع ناسالا صخ*ء امفو امتامدقم نءاهال 4 ةوقلا ىف زاح اهذَتَش 5 وا ةايصلا

 ىلع لاش | متازاب توملاو « اهتاغو اهلك هنا تبيح ن٠ ناعالاو معلا لقعلاك لئاضف |

 دعب ضرآلا ىح هللانا اوملعا لاقو مكتيع 4 يع لات لاق 6 هنيه لك ىف |هلباَهإم

 6 ةدئاف ) همالك ىهنا سانلا ىف هه ىءارون هل اذعجو هانيحاف ا: هيلا نمواآ لاقو اه

 نه للدحم هجو ىلع رصانعلا نه بكرملا ملا ىه ل د دوش 2
 دلوتت ةهطل ماسجا ىه ىذلا حورلابو جازملا لادتعاب ةطورمش» ةويحلا اولاق جازم اه 57

 ةنملا نا الا ةازتءملا دنع اذكو بلغلا نم ةثدنملا نيئارسثلا ىف ةيراس طالخالا ةيراخم نم

 نوط رتاثيالة عاشالاو ان. لفان٠ ناويحلان دب بكرت :نكميالةدرف ىهاوج عودت ىه :مهدتع
 [6].ىزحتال ىنلا ءازحالا نم دحاو ءزج ىف ةودحلا ىلاعت هللا قانا زوجم نولوشو ةنلا

 ريسفتالا ىفو ء ةيتلالا راونالاب اهروتتو سفتلا ن2 :نع.ةزا.ء:ةورحلا ةيفوصلا كاق

 قولا نم دازملا نا ىتوملا حت فيك ىنرا بر ميهاربا لاق ذا ىلاءت: هلوق ريمفت ق:ريكلا
 نع ةراتغ ءاحالاو ىلحتلاو تاذ شاكملا راونا نع ةبوجحلا بولقلا ىفوصتلا لها دنع

 لاق ةيآلا هذه ريف“ ىف ىريدثقلا فو . ىهتتا ةئملالا راون الاو ىلحتلا كلذ ؛“لؤضح-
 هؤاق وكب نمو هلكبه ءاقد هتوبح نوكت نفال هقلاخ ةورك هتوبح نوكت نم ئحلا ذينخلا
 لدي هال هتافو دنعدهتوح ةقيقح ناك هبهتوخ تناكنمو هنود> تقوى تيمهناف هئشفن ءاقش

 ]١[ ةححصل ) هحرش ففاولا ىلإ مجريلف ةرعاشألاو ةلزتعما ىهذم ىفام ىلع عالطالا ذارا نمو (



 عم ظ ةوبللا . ةاكملا

 . نسانلا نيب عاجاو ةروغلا فشك نع ءامملاك اهلك سوفنلا ىف ىلاعت هللا هقلخ ىذلا وهو
 * ىلامآ هللا نم افو ىصامملا لعف نم نءؤملا عنتع نا وهو قاعاو

 لابطأ ةاكخ ينممو ع حارصلا ىلا ىرشب ا نافك نإ ةعألا ف نيكل ( 800
 دقف نامزلا.اذه ىف عقاو ىذاملا نامزلا ىف ناكام نا ضرفب نا ءاملعلا فرع ىف ةضاملا

 ىف ىذلا ظفالا نا اهانعم سياو لعافلا مسا طفلي هنع ربءإ دقو عراضملا ظفلب هنع ربعإ

 ديسلا همحزام ىلع نانرك نم ىنعد مهلوق ىف اهب ظفايام ىلع نآلا ى نامزلا كلذ

 ىخاملا لعفلا ىف اذه لعب اماو ىنءملا ةاكح دوصقملا لب حانذملا حرش ىشاو> ىف فارشنا

 بسلا دخ اف .دسالا تنار لوهت 6 هنع يحتل هروصاو بطاخيسلا ءرضخم كاك 00
 لاحلا ةياكح ىءنو لاق ثح فاشكلا مالك نه قازاتفتلا ققحلا هذخا ىتءملا اذَهو هلئقاف

 هللا ءادنا نولتقت مف ىلاعت هلوق ىف م ملكتلا لاح ىف عقاو ىضاملا كلذ نا رده نا ةيضاملا ظ

 ىف دوجوم كلا كض رده نا اهاضتوا ىسادب الا( رك دو ىتلرلا ةنيحس سا دقو
 لضاتمفلا رك ذام ةسصالخل هلك اذه ن آلا دوحوم هل نامزلا كلذ وعش وا نامزلا لإ

 عراضملا ىلا ىخاملا ند لودعلا نا ىلا لوقا ٠ لاحلا ثحب ىف لوادملا ىشاوخ ىف ىلا
 دهاشي نا هناش نم ىذلا لاخلا ىلع لدب ام عراضملا نال ىغءام ةروص راضحتسا ةدافال

 لعش الو نورضاحلا اهدهاشبل ةيبجلا ةيضاملا ةروصلا كل“ عراضملا ظفاب ريضحتسي هنأكف

 مظعتوا ليومتوا حيبقتوا نيسحتوا هين وا ةءاظف وا ةبارقل هتدهاشمب مت ما ىفالا كلذ
 حابرلا لسرا ىذلا هللا ىلا_ءت ةلوق دعب اياحس ريؤ ىلاعت هلو ىف ام اهرتغوا ةاها وا

 ةرود ىنعي ةرهابلا ةمكلاو ةرهاقلا ةردقلا ىلع ةلادلا ةءيدما ةرؤصا١ كلا اراضحتسا

 اذكه ةتوافملا تايالّشالاو ةصوصخلا ةيفيكلا ىلع ضرالاو ءامسلا نيب ارخسم باحسلا

 ظ . وأ ثحب ىف لوطملا ىف

 هناف همدير ةميوقموا حانملا اك ءدتات ىطاؤ بوم دج قياز سو يف [ 20 ١
 فالتخاو فيردت ا نع ةيذغ تاسو. ا تايهام انيس نبا لاقو ةسوسحلا تايفيكلا نه

 ىنغمو . ةيلاولا ىوقلا رئاس اهنم ضرفيو ىعونلا لادتعالا عبتت ةوق ىه ليقف اهموسر ىف

 حلصا وه صوصخم جازم هل ةيرصنءلا. تابكرملا عاونا نم عون لك نا ىعونلا لادتعالا

 ىحسملا جازملا كلذل ةعبانأ تاناويلا عاونا نم عون .لك ىف ةورلاف هيلا ةيسنلاب ةجنضمالا

 تضاف ىعون لادتعا ىرصنع. نكس ع ىف لصح اذا هنا ناضيفلا ىنءمو «٠ ىعونلا لادتعالاب

 ةتطابلاو ةرهاظلا ساوملا ىنعا ىرخا ىرق. امه تثبسا مث ةويحلا ةوق ًأدمللا نم هيلع
 ةعيان ىهف مباعلا زيزعلا ريدقتب كلذ لك را_ضملا عفدو عفاسملا باج ىلا ةكرحللا ىوقلاو

 ةكراو سملا ىذتقت ةوق امناب ةويملا مسرت دقو . اهادع امل ةعورتمو ىعونلا جازملل



 ءابللا  ةيلالانايمأل اة صحا ٠ ءاصلبا .:ىرحتا مسا

 انبطاخم نا نوزو#. ةفئاط. ليقوم ىهتا فاسلا بهذم هنال نسحتسم ريغ مهاع ةروشحلا

 قئاوشخ اهو:ةنسلاو باتكلا نم ىتاب نيذلا 07 نءدلا ىلع وش1لا نوقلطيو لمهملاب هللا

 ىواضببلا ةيشاح ىف ةرقبلا ةروسىف ىحافخلا رك ذ اذك سانا نيو هلوسرو هللا نيب ةطساو

 معالو موباع فوخ الق ىاده عب نش ىده ىنم مكسب اماف ىلاعت هلوق راسسفلا ّق

 ظ ٠ هال | نونزحم

 د7 ءانلا لاصف

 دنع ىارلا بلا تاداعلا نو هوه تلط ام رخو تلطلا دنل ةلمهملا ءاري ( :يرختلا )
 ىف ىخوت: | اولاق ايف ىرحتلا اولاق 5 مهنال تاداعلاب ديق امتاو ةقيقملا ىلع فوقولا رذعت

 قئارلا رحبلا ىفو . ةولصلا طورش لصف ىف زومرلا عماج ىف اذك طوسملا ىف 5 تالماءملا

 ءاوس ىخو:او وهو ءاغتبالاو بلطلا ةغالا ىف ىرحلا ةركزلا باتك ىف قئاقدلا زنك حرش

 * هل1:تلط ةعيرشا١ ىفو ه.تاداعلا ىف ىرجتلاو تالماعملا ىف لمعتسي يحوتلا ظفل ناالا

 ٠ ىوتدي نا كشلاف نظلاو كلشلا ريغ وهو هتقيتح ىلع فوقولا رذعت دنع ىأرلا بلاغب
 ن٠ اهدحا حجر ىرح: او ليلد ريغ نه اهدحا حجر: نظااو لهجلاو علا افرط

 نيقيااو" 2 ةقيقح بجوتام ىلا هب لصوتبال ناك ناو معلا فرط ىلا هب لصوتي ليلد
 0 همالك ى هنا

 ىرخخ يهوِج ونه ةمالعلا ناق ءزير كنس دملابو نيتامهملا داصلاو ءاحلا:حتذ' ( ءاضحخلا:)
 ظ ةرار 11 اهدقعت ةحزل ةيدذغا لامعت .ال ةئرلاو دكلاو ىأاو ىلكلاو ةناثملا.ىق نوكس

 ٠ يهاوحلارحب ىف اذك ةنزيرغلا
 : 5 مسا

 مو تفرلا نع ناننلا يجو ةرضلا قات قدكتا روع ( ةييمل الا ءامسالاءاصحأ )
 لوخد بجون وهف اهم قاَحتلاب اهوأصحا اماو . ةيدحالا ةرضحلا ءاقس ءاقبااو ةيقلخلا
 نذلا نوناراوأا مم كلوا ىلاعت هلوَش اهلا ناععلا-خنهو ةعناتملا ةححصا ةثارولا ةنح

 مزاتسي هناف امواحذ ىلسعلاو اناعم نقش اهؤاصحا اماو ءنودلاخ امف مهسودرفلا نوري

 ةفوصلا تاحالطصالا ىف اذكه ةازاحلا ماَقُم : لكولا هحصإ لابقالا هتح لوخد

 قرف نم نلينألا يراد زتو لايكنل وهو ةيتادعلا اتا ءاىلاو حتفلاب 0
 قلخ نع. ةراسع عرشلا ىفو . رهاو+لارحب ىف اذك ىرشخزلا لاقام ىلع مذيوا هب باعزام

 ديلا ةلاشر.-ىفو . ىراذلا حيي ةمحرب 'ىزاقلا ريسيت ىف م حيبقلا كرت ىلع ثعاب
 ىاسفن ٠ ناعون وهو ءهنق موالا نع ارذح هكرتو 'ىث ن٠ سفنلا ضا_شا ءايكعا ىناجرملا



 "1 2- ةيوشقلا # ضورغااىف وشللا # ةوالخلا

 دوحش ماكوا نيف دودقمر ىنعم هكدؤوا نامرد ىدس.دزاش, ماع ىعم نا كنا زا" قثمو

 م تنقال قاف حدب وشح .تسا هشض هسار نباو ءدرشش لوغشم وأ ير ماعم ءاكن

 وحش دوب «دئاف ىبوا ندززوأ و بشاب ادام لضارت از هكدروا ىظنل تف نارازد عاش
 هك ةدددان انقانس ه 17 ه تدب نرد رس ظفأ ا قرف ظفل هاند دورب تسالاس زا

 نشل مالكن دروأ هكتسن ١ نأو ظسوتم ودحو +دروأ دردبام ىرق 0 جحر

 ىا ظفل هانا دكت ناصف تن يشالببس روما دشا داره لسا 2 كلو

 هش لص باق ا ىا 5 باتقإ رونو نور ىار باجرد هرعش ه تدب نارد هشام باتفا

 ددرك مالك نسيت ينس ويشح ندروأ ظلتسلا 3 دل وشحو « راعتسه ترون

 ظ ةلس دا 2 + رمش » ةلاكم فشان ىف قاعد 1 مدق نباو دش تحالم ار نذسو

 وشحوا ماي تمصخ ةنيس داب ظمأ . راةةلاوذ هللا ذسااب ودون تسد رد : وا مانن تمصخ

 « ئهنا تسا هتدزوا برعم جز واو د_:اوخ زبن جز واوشحار مسق ناو تسا حبلم

 رد هكارج تسا سرف ىاغاب حالطصا هدرك ركذ عئانصلا عم رد هما :كةدنا هاظو

 « دوت ديفم تقو جبه دشابيم هدب اف ىف هشررش وش> برع لها حالطصا

 .ةدامزإ رح ردا لسا ءدهاشم ءادزا كدت وكار راونا روهظ هيفوص دزن ) ةوالحلا )

 لئاسرلا ضع ىف اذنك

 ءاذلبالا نانو نسورعلاو ردبملا نب راكملا هضالا وهو ( ضو ركل ف
 :يلوالاب نابمافف تام يلام ناماسغم نم اك تدلا نك لذ[ ءالتم سلا

 وشح معيابلاو سداسلاو ءادتبا سمالاو ضورع عبارلاو وشح ثلاثلاو ىتاثلا وردص .
 ىناثلاو ردص لوالا نايعافش تارم عبدا نا ايعاذ٠ نم ا؟يم ناكاذاو ٠ برض نماثلاو

 بيسلا ةلاسر ف اذكد 0 هيف دجوت الق برض عناارلاو ءادّسا كثلاثلاو ضوّع

 « ىناحر لا

 هربعو ميدغتلا يلا وعدت صهاوظلاب اوكسم موق وهو اهحتفو نيشلا 8 0 م ةيوشلل#)

 نع اولض ةفئاط ةيوشلا ٍبجاحلان با لوصا حرش ىف ىكسلا لاق :ةلاضاا قرفأا نم مهو

 اوناك منال كلذب اومس هدارملا هنانودقتعيو اهرهاظ ىلع هللا تاا نو رجم ليبدلا ءاوس

 او.سنف ةقاخلا ءاشح ىلا ءالؤه اودر لاقف امالكن وماكَس مهدجوف ىرصتيلا نسحلا ةقلح ىف

 مهطاو مع مهوا ةمسسجلا مهتم نال كلذب اومس ليقو ..نيشلا حتف ةيوشح مهف ءاقج ىلا
 ةيوشحلاب 'دارألا لقو . وهما ىلا ةسأ نيشلا نوكسب ةيوشخلا هيف سانقا اذه ىلعف وشح
 ام نونمؤي لب اهرهاسظ ىلع .اهؤارجا رذعتت ىلا تافصلا تايا ىف ثحبلا نورال ةقئاط
 قالطا اذه: ىلعو هللا.ىلا ليوأتلا نوضوفيو دام ريغ سضاظلا ناب مهمزج عم هللا هدارا



 وشحلا 51

 نارتشو دئاز هداتفا نايمرد ىنهع ةغللا ىف ةمحعملا نيشلا دوك حتفلاب عروفملا»)

 ىتلا ةيضقلا ٍباسبللا ىف ةلصلا وه ةاحنلا دعو ٠ تا-غللا زنك ىف م هءامورف مدصو درخ
 طسوالا نكرلا وه ءارعشلاو ضورعلا لها دنعو ٠ اوشحو ةلص ىمست لوصوملا مام

 وه ىناعملا لها دنعو ٠ ىفيس ضورعو ىسخرسلا نيدلا بطق ةلاسر ىف اك عارصملا نم

 بانطالا جرخ ةدئافلال ديقبف ه انيمتم دئازلا نوكي ثيحب ةدئافلال اياز ظفللا نوك نا

 نامسق وهو ٠ حببقلا وشحلاب عئانصلا عماج بحاص هاهن ىذلا ليؤطتلا جرخ نيعتلا ديشو

 ىف ىدلا ظفاك دسفملا وليك ابو كيال وا سنن ادسفم نوكي نا اما ياَرلا كلذ نال
 هبوعش ءاقل االول ىتفلا ريصو ٠ ىدالاو ةعادعشال اف لضف الو . رعش ه.سطلا ىلا تدب

 رهط اره هيئااب علان لع نكفلاو ءابطلاو ةعاعمل ايدل قف ةاضنالا ىلز ةنقان ا
 نقس اذا عاجشلا ناف ءاطءلا نود ريصااو هعاحشلا ىف حصل ادهو توملا مدع

 نقيت اذا رباصلا اذكو كالهلا فوخ مدعل.بورحلا ىف ماحتقالا هيلع ناهدولخلا
 هنع صالّخلاب هقوثول هوركملا ىلع ربصلا هيلع ناه دئاد_شااو ثداوحلا لاوزيو ماودلاب

 ٠ دولا عم ءاطعلا لضف ديزيف لاملا ىلا ةجاحلا ىف ديزب دولألا ناف ءاطعلا فال
 كالهلا نع سفلا ةياقول قول لاملا نال اومءعز م وش سل ىدنللاو هلوق لوقا

 ةرارخلا لامةشا بب_س نددلا نال كالهلا ىلا ىضش ىذلا عوجلا عفد ىلا هب لسوتم هنال

 تابورشملاو تالوك أملا نه للحتام لدب هيلا للاصي مل ولف ففجت و للحت ةيزب رغلا

 ىلا لصوت ىتأ ضارمالا عفر ىلا لاملاب ثيثتي اضياو كلم لب كالسهلا ىلع فرشي
 . ىلا جاتحي هنا داوحلا ملع اذاف ءاقبلا ةليسو لاملا نا مرج الف ءاودلا هيلا لصي محلول ءانقالا

 ىلاعت هللا حدم 5 لضفلا ةياغىف ناك رايغالا ىلع هب دوج اذهعمو ل املا ىفو لاخلا ىف لاملا

 ةصاصخ مه ناك ولو مهسفنا ىلع نورؤي هلو اهيلا مهجايتحا عم مهلاوما نولذبي نيذلا
 ىنعملل د_سفملا ريغلا وشملاو . ىدنلاو دو>لل لضف نكي مل ىدرلاو توملا نكي مل ولف

 نع ىنكلو ه هلق سمالاو وبلا لك لع ]+ سش ءىهلس ىلا نب ريهز لوق ىف هلبق ظفاك

 وهو دك أل بفصولا وهو هلق ناكلا ريدقتب سمالا ةيم هلك هلوقف ٠ ىمع دغ ىفام لع

 هناق ىدسب هءتلرضو ىلذاب هتعمسو ىنعل هترصنأ فال هنف دك تلا ىف ةدئاف الذا وشح

 ىف لام ابا هذهف هبرمالا نع برضلابو ة ةهمش الب معلا نع عامسلاو راصيالاب زوخحتاا عفد

 وحنو مهدبا تبتك 1 .مهل ليوف وحن ليزنتلا ىف عقو اذه لثمو ده 31 لارقتا ماقم

 هي>انجم ربطي راطالو ضرالا ىف ةباد نمام وحنو ممولق ىف :سيلام مههاوفاب نولودب
 ديوك عئاتسملا عم ردو ..لوطالاو لوطملا ىفام ةصالخ هلكاذه [8] اهقزر هللا ىلعالا
 داك زاغا ىعع ىب رد اتش ةكدوب نان ١و دنمان و شَحار ماعلا ىل مالكلا ضارتعا

 (هححصمل) ٠ لفغت الف اروضق .مظنلا لقب ىف نا ىلع كانمنو- [1]



 ن4 عينت ' هاذاحلا : وذحلا

 شاوخ تقباطم ارثآ تساب كرك او تسناونو ىتفك نينج نبا تسياب ب هكدنادركم
 معا يك, تسا ىنع» ودار ةاباحم سب عئانصلا عماج ىف ادك دنهن مان ةاباحم ثس ربا ركاو
 | « صخا .ىرايد

 اذك ف دررلا :ليثإم ةكاوتحس_(قاوذلا لهنا دنع ود ةمحسال لاذ نركسو متي لل
 در لام تكرس وذج ذي وكذةعا تلا ليفك# ,نضيتنم هلال وذ: «:فريشلا ناو ىف

 رهدلكو ره٠.ىاه ليقام تاخر را فاو رام يال ليقام 52 دشلام تسا دقو
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 ةأباحملا , نيحلا ٠ هناضطلا عما

 ةأرما الو ابوح الجر فوذآملا نوكيال نا اطزتسكيو . ىنز نركأل هلا ىغركلا ركذو
 لها ركيسعو بزالا زاد: ىف نوكيال نا طرتشي اذكو دعا نحال كلك ناكول ذ'' ءادئو
 ٠ ةبهقفلا بتكلا نم بلطي ماكحالا ليصفتو ةنازخلا ىف م كانه دخلا بحال هلاف ىلا
 ةموبرلا ةرضح ةدها_ث» ىلع ةيقودعلاب ققحتاا وه ناضخالا ىناجرلا دسلا ةلاسر ىفو

 ةققع هاربالو انش هاري وهف هتفص نيعب هلافصب افو_ضؤم قألا ةيؤر ئا ةريصبلا رون

 هارب هلال كارب هناف هارت نكت + قا مارح كناك كم لو مو هلااو هنلع هللالونر اذهلو
 وهو هفدوب هفدصو ىلارلا وه ىلاعت هنال ةقيقألاب قحلا ىرب الف هتافص: ب2 ءارو نم

 1 ٠ حورلا ماقم ىف ةدهاشملا ماقم نود

 سوماقا ىف ام هابر ىا ىبصلا نضح ردصم 'ةغا ةمجعملا داضلابو ريبكلاب ( ةناضحلا )
 ٠ زومرلا عماج ىف اذك ةريغ-!اوا ريغصلا اهريغوا مالا ةيبرت اعرمشو

 ازا اذا اهب نيم تاووإ هدللو يفولا ةياتجالا عاتملا نوكسو رسكلاب ( نحل )
 ىفو . سوماقلا ىف ةاس نوعرزا-وا َنيبَس عبسوا ناس وا روشا ةتسوا نارهش نيع»

 عماج ىف اذذ اظرف زا[ كم ليفتسا لوس ريشا همر لع نام زلا طفل وه قلطت فردلا

 ليلقلا ىلع ناعّد ةغالا لصا ىف نامزلاو وه ىدنجربلا ىفو . ناءالا باك ىف زومرلا

 ىفو . هيف لوءفما وه ةاحنلا دنع نيحلاو ٠ رهشا ةتسب امهصصخ فرعلا نكل ريثكلاو
 تقو ىا مالا قوفخ كتاروع اح عش دق ردصملا ناعالا باتك ىف ةراقولا حرش

 ةديحلاع مهدنع ةريتعم ريغ ةطرس ةهجوم ةيضق نييقطنملا دنع ةنكمملا ةزلا ٠ ىبنا هقوذخ
 مكحال فلاخلا بالا نم فصوا بسحب ةرورضلا باب ايف مكح ىتلا ىهو ةقاطملا

 ضيف ىو ايون هنوك تاقوا ضب ىف لع_سي نا نكمت بنملا تاذ هب نه لك انوةك
 وا توثلاب ايف مكح ىنلا ىهو ةماعلا ةيفرعلا ضيقن ةقاطملا ةزيلا نا ام ةماعاا ةطورسثملا
 لءسي بنا تاذ ه, نم لكان وةك عوضولا فدو تاقوا ضعب ىف لعفااب بلساا

 نإ ضفاستلا ناب يف قطنملا نتك يف رك ذ اذكه نون هنوك تاقوا ضحن ىف لعفلا
 ٠ تاهحوملا

 6 واولا لصف رم

 رد ندرك هضراعم ىدكابو ندراذك ورف نم تفل. زد ءدحوم ىا_ ( ةاباحما )
 ٠ هريغو ثتاغالا' ُرْنك ىف اك تميق زا رتشمب هب ندب رخو تميق زارتمكب ندرك عمو سفح

 نزوزيمل] ءاوخ دشاب هتفك ىركيد هكىزيج لث» ىزيج نافك زا تسا ترابع ءاغلب دزنو
 سالب ايو دوخ عبط ناحتما ىارب سكود ايو ىتعنص ايو ىفيدز ايو هيفاق انو دشاب رعش

 رك ١ ربارباب ماي تسا شيباي بيج هكن !راصحمنا ليلدو «تسا عون هس نباو .دنيوكب ىركيد
 علظم اروا ىركيد ايو واروصق رب دنكيم رادار وا ىنعي دشوكهيبثت اررآ تعا شيب



 ند هي را ناف جاوزالا تاوذو مالسالاو نافحلاو ةيرخا وهو هنم عنميو 'ىغلا ى# ٠

 نع ةجوزلا. ندحم جوزلاو شحاوفلا نع مالسالاو ىنزلا نع ةفءلاو ةيدو.ءلأ ديدق نع

 ىلاعت لاق عنملا ةغالا ىف ناصحالا ريدقلا حنف ىفو ٠ ةغللا يل ضع ارك عل

 ةبرذعا ىناوو لقعلا ىنعو ماللسالا ىنءمع عراشا نادينا ف قاطا مكسأب نم مكس حي

 نا_صخالا ىا محرلا ناصحاو , ةفعلا ىنءعو حاكللاىف ةباصصالا ىنمعو حم وزنلا ىتدعو

 اجاكن ةأرصا جوزت دق املسم امااب القاع ارح صخشلا نوكي نا ةرفلا دنع محرلل بجوملا

 نا نواوش -نومدقلا طو_ساملا ىف لاق ٠. ناصصءالا ةفد ىلع اهو ام لخدو ادبح

 ةيلهال ناطرش امهف غومللاو لقعلا اماف لاق مث اًهاس زك دآم دعو ةلس ناصحالا طئارش

 لوخدلا طرشؤ « صومألا ىلع نامحالا طرشال ةبوقعلا ليكتل طرش ةيرخلاو 0
 طرش. يف فدخاو . ىرتإ لوخدلاب الا نوكبال سلات سلا مالسسا) هلع ةلوق

 ةباصؤا تقو نادضحالا طئارش قدرخ الل انواسم نيج ءزلا نه دحاو:لكنوكو مالسالا ا

 اندنع د2 ةرحلاب بيثا'ىىذلا ىنزواف حر ىئاشلل [١لافالخ اندنئعزاط رش امهف حاكدلا مكح
 اهب لخدو ةساتكوا ةنونحوا ةيبضوا ةما لقاعلا غلابلا ملا را جوزتولو هدنع محريو

 لخدب ااوقو ه هل افالخ اندنع ,محربال هدعب ىنزوا ىتح :لوخدلا اذه !ةصحم جوزلا ريصيالا

 اهقالط قلع نم جوزت ول ىتح لوذخذلا لاح ةاق ةحصا| نوكت ىنعي حض حاكت ىف ا

 ملعاو «٠ هلبق قالطلا عوقول انصح ريصيال هييقع ا لخد ولف اد ماكل نوعا اهجوزنب

 طرش اذكو ناصحالا ىلا طئارشلا ىا ةءاس ناصخالا ظئارش انلوق ىف ةفاضالا نا
 هؤازجا ىهف ةروكذملا رومالا ىف حرلا طرش وه ئذلا ناص>الا نا لصاحلاو هناصحالا

 بوجو طرش ذئنيح دحاو لكو ةلع ءزج لكو ةيلع ءازجا ىهف اهعامجاب نوكت هتئيهو
 ناصحالا ىا فذقلا ناصحاو . ناصحالاب ىمسا| طرشلا دوجول ةلع عومجملاو ,حرلا
 لمف نع ا ذءاملسم اغلاب القاع ارح فوذقملا نوكي نا وه مهدنع فذقلا دا بجوملا

 لب دحلا ٌبِجوبام ا'هه ىتزلاب دارملا سنل ىدنجربلا ىفو ٠ ريذقلا حتف مالك ىهتا هانزلا

 هريغأ اما ناك ناو ةندو دخلو قر وهف هلل مارت نأ رخإ ”ىلعو نا
 دمحو ةفيعال افالخ هللادهحر فسوب ىلا دنع ىز ةيتاكملا ؤطوف هفذاق دعو ىنز نوكال

 [0] ,ةديؤم ةمرانال ححصل ا ىلع قتال د هتذ اىهىتلا ةمالا وطوو هللا امهمحر

 مسو هيلع هللاىلص هللالوسر نا 1 امن ىهتنملا ةيافك ىف م ةياور ىف فّشسو. ىبال اذكو ]١[

 2 نم مالبلاو ةالصلا «ياع هلوق هديؤي خس مث ةيروتلا مركحم كلذ ناك تاوجلاو + نييدوم.ي محجر

 ئ ( هححصا ) 2 نصحمب سيف هللا
 مرحملا ؤطولا وه انزب سيل هنال .ةقذاق دحمال ةرخا,امارخ .ًأطوا ءىط ...نء نأ هيف لصالا [؟]

 مارحهجو نهوا هجو لكنه هكلم ريغ ىف ؤطولاف انزي سيل هنال هفذاق دم هريغل امرحم ناكراو هنيعل
 ةفين> ىلا دنع روبشملا ك ثيدحلابوا عامجالاب امتودث طرشب ةدنؤم ةمرحلاو كلل ىف ولولا اذنك ةييعل
 ( هححصمل ) مريغل ةهرحلاف ةنق هو ةمرحلا تناك ناف ددرت ريغ نه ةتباث نوكشل



 ناصدحالا 12

 خياط ىلا لادا مكح نع لودءلا وه ليو 8 ناين حّرسالا نم ىوفا ريص) هب سادقلا ىلا

 عازت الف اعرش ةربتعم تناك نا ةداعاو ثكملا ةدم :نييعت ريغ نم مامّحا لوخ دك ةحلصملاو
 وه نرخأملا ىأر هباع رقتسا ىذلاو ٠ ةدودصمم انوع ىف ع الف الاو ةلو.قم اهنا ىف

 محاوهوف ةرورضوا امهخل ا-اقوا اعام ا وأ ناك اصن ىلا سابقلا لياش ياد نغ ةرابع هنا

 صنأا ةلباقم ىف سايقلاب ةربعال هلا ليقامو . عورفلا ىف عئاث ىلا سايقلا ةلباقه ىف

 روهظ مدعداع الا هب كسمتال هنا هنع باوجلاف .هب كسلا حصي فيكق قافالاب عامحالاو
 نلغ اك ىنعا سشايفلا ىلع هقالطا تاغ دن لودالا حالطصاىف اماو . عاججالاو ضنلا

 ريسفت ىف تارايعلا تفلتخا ال ةلمخابو ٠ نيسايقلا نيب ازييمت ىلطا سايقلا ىلع سايفلا متسا

 رثكو ريغلا دنع احيقتسم ناك ناو نانا هيلا ليام ىلع ةغا قلطي دق هنا عم ناسدتسالا
 ةانمع لهخلا دنع هب لمعلا راكذا ناك ىلا سايقلا ىلعو ىللا سايقلا ةلباقم ىف هلامعتسا

 ما هنا ىلع ءار آلا ترقتسا ام دمبو هانعم فرعيال ا لمعا١ لوبقل هجو الذا انيم>تدم

 ىتح ىلا ساقلا ةلبا 3. ىف عقو اذا هنم معاوا ايف> اسسابق ناك ءاوس هيلع قفته ليلدل

 ]١[ فالخ روصت ريغنم عيمجا دنع ةمح وهف ةلباقو ريغ ن٠ ليلدلا سفن ىلع قلطبال

 ىلا ىد_ءي .لوالا نا هريغب ندحتسملاو ىلا سايقلاب نست سملا نيب قرفلا 6 ةدئاف)

 ناس نع لودعم هنال هيدعتلا ليشال ىنائلاو ٠ ةيدعتلا نقلا ناش نم نال ىرخا ةرود

 ىرتشملا ىلع نيعلا نوكي نا سايقلاف نُملا رادقم ىف ناعياتلا تناتخا اذا الثم ساقلا
 ,لك ىلع نيهلا ىا فلاحتلا نا بحتسالاب تدم هلا الا ىلج ساق اذهف ركنملا هنال طقف

 هرقا ام عيبملا ميل بوجو ركس عئاسبلا نا وهو ىنألا سايقلابف صبقلا لبق اما امهنم
 عملا ضيق دعب اماو نافاا_حتف نْهلا ةدايز بوجوركني ىرتسشملا نا م نغلا نم ىرتشملا

 لبق فلاح: ا بوجوف ٠ ادارتو افلاحم ةمئاف ةعلسااوناعيايت ملا فلتخا اذا مالسااهيلع هلوقلف

 اماو عئابلاو ىرتشمالا تود دعب نألا ىف افلتخا اذا مئابلاو ىرتشملا هثرو ىلا ىدءآب ضدقلا

 حيضونلاو ىنازاتفتلل هتدشاحو ىذضعءا قام ةياللد لك اذه ةثرولا ىلا ىدوءتب الف ضدقلا دعل

 5 اهريغو حووللاو

 سايفلا طرت وه ليقو ه روءالا نه ندحالا بط وه نا_ءءتشالا تايلكلا ىف لأقو ]١[:

 سانق ةلياقم ىف عقو اذا ايفخ اسايقؤا اعاماوا ناك اصن ليادل مسا وهو سانلل. قفرا: وه اع دخال:و

 ارهاظ ليلدلا ناك اذاو + ةلباقملا كلت هيف ديصقب مل اذا ليلد ىلع قلطي ىح مهفلا هيلا قبس ىلج

 ءافلابال رثالاب حيجرتلاو ان'اسحتساىمس ايوق هرثاو ايفخ انطاب ناك اذاو اسايق ىمسي افيعض هرثاو ايل>

 نادحتسالا رثا ىوقب دقو هبذخٌؤف لوصفلا ضءب ىف سايفلا رثاىوقب دقو «ىقعا عم ايندلاك روظلاو

 ( هححصمل ) عياش ىلجلا سايقلا ةلباق# ىف لوصالا حالطصا ىن ظفالا اذهو ٠ هن حجريف



 لوقا ىلا مامالا بسبب نا . د->ال  ىنذي .فيكف . لاحرل ءارآو كايا لودش ناكو
 مكاياو تفلسلا زاث آب مكيلع لوب ناكو ةنس الو باتك هلد مشيال ىذلا ىأرلاب هللانيد ىف
 اوبلط اذاف ثيدخلا بلطي نم مهف مادام حالصىف نانلا لزب لوش ناكو لاجرلا ىأرو
 ةعلرش نا ملعب ىتح الو لوش نا دحالا ىنشال لوب ناكو اودسسف ثيدح الب م

 ُّق ةح رم د اهدحن 1 1 لك ءايماعلا عمجج ن ناكو هليش لس هيلع هللا لص هلال ور

 0 البكي هاب اذا لعذ ناك كلذكو اف هيلع نوتفش اع لمعو ةنسلاو باتكلا

 ردقلا اذه َىلَع ناك نف هبتكأ فسوب ىنال لاق هوضر ناف هرصع ءاماع هيلع عمم ىتح
 الضف لقاع كلذ لثم ىف عشب نا لاذ أولا“ ىلا هتءاسف وو كفك ةننال عامنا نم

 الحم حلصإام ناضحتسالا ىف دجونال هنا قا للق.اذلو ٠ نازيملا نم ىهتا لضاف نع

 ىلاعت هلل'لاق دقو حالطصالا ىف ةحاشم الو حالطعا هنالف ةيمسذلا ةهج نم امأ ه عازئال

 نوءلشملا ه ١ رام مو هيلع هللا إد ى ١: لاقو هن حا نوءيتيف لوقلا نوءمتسإ نيذلا

 هلف ةاسح هس مالسالا ف عش عه سو هيلع هللا ىلد ىنلا لاقو نسح هللالتع وهف انسح

 نس نمو ؛ىثن اروح .نخ صادم ناب ارثغ نم هديت اجت لي قم
 ,مثراز وا نه صقنب نا ريغ نم اه لمت نم رزوو اهرزو هيلع ناك ةّميس ةنس مالسالا ىف

 دي نم ءاملا برشو ماما لود ىف ناسحتسالا:قالطا ةمثالا نع لقنو رسم هاور ”ىث
 اهرد نيثث و نا :ةعتنا ىف نسحتسا لاق هنا ىفاشلا نعو ٠ كلذ وو ءاولا

 ليلد وه لبق دقف ىنعملا ةهج نم اماو . ةباتك]ا مو نه بناكمال 'ىث كرت نسحتساو
 هلا ىف عازئالف توبث ا عادشالاب ديرا ناف هنع ريبعتلا هءاع رعي د متلا سفن ىف حدقت

 ْق عازت الف. كلش هل عو هنا هن ديرا ناو هنع ريمّلا نع هزحعل رئاالو هب لمعلا تحب

 ّق عازنال امك اذهو هنم ىوقا سابق ىلا سابق نع لودءلا وه لقو هه لمعلا نالت

 ءاق و” راحالاو ملاك رئالا تباثلا نامتالا جور عماجب سيل هبا هيلع دربو «هلوبق .

 لئقؤ ٠ راب لاو طادخلا ةراهظك 'ةروزضلاب وا عانصةسالاك عامجالانوا نايسنلا ىف موصل

 سابقا صيصخم ليقو ء اضيا هلوبق ىف عازئالو ىؤنا ليادل نظاا فالخ ىلا لودعاا وه

 لثم نع ةلئسمىف لودعلا وه.ىخركلا لاقو ٠ ةملما صيضخت ىلا عجرف ءهنم ىوفا ليادب

 هيف لخديو « لوالا نع لودعلا ىذتي ىوقا ليلدل ءفالخ ىلا اهراظن ىف ه مكحام

 ريغ داهتجالا هوجو ن٠. هجو كرت وه ىرسهبلا نسحلا وا لاقو ٠ خذلاو .صيصختلا

 زرت>او ٠ لوالا ىلع ىراطلا مكح ىف وهو هنم ىوقا وهو هجول ظاذالا .لومش لماش

 سايقلا "نع ىراطلا مكح ىف وهو هلودبو صوضخلا ىلا مومعلا كرت نع لماش ريغ هلوش

 ناحتسآلا كرت نأ ري-افتلا هذه ىلع درواو . سايقلاب ناسحتالا انكرت ١ ولاق اذا ايف

 رخآ ىنعم ماهضناب نوكي امنا هناب بيجاو «بفءضالا ىلا ىوقالا نءالو دع نركت سايقلا



 ناسحتسالا ٠ قسناا ندح 2/1

 , عئانصلا عماج ف اذك ٠ ماكب ناو نابز غي ودع قلح زا تداب اى ماح باايل تنايحم

 بوخ رعش ريخا تايبا ىعاش هلت دن | عطقملا نسح ديوكيم هكارج دوش ىمع مولعم
 ء دشاب ىئاعد رثكا دئاضق رد ناو دنك مت> بيرغ ىنعمو ببي ظدابو ديوك

 تامحال:٠ تافوطء٠ تايل ده تاماكب ملكتلا ىأي نا وه ءافاي'ا دنع ) قتنلا نسح (

 اهظفلب اهانعم لقتساو اهسفنب تنءاق هم ةلل+ لك تدرفا اذا ثيح انسحتسم امد اح

 واو سئل لع اهنضب ةفوطمم اهلج نآف ب لا كلام :ىذبا شرا [ لقو ملامث ةلوق هنو
 نع ءاملا راسختا وه ىذلا مهالاب ءاددتسالا نه ةعالبلا هيضدشت ىذلا سدرتلا ىلع قسنلا

 ءاهملا عاطقنا مث اهحس نم قالطالا نم هنفسلا لها بولطم ةاغ هيلع فقوتملا ضرالا

 رابخالا مث ضرالاب ناكام قالخا عنمو جورخ ادعت هاذا عفد نم كلذ مامي هيلع فقوذا

 كاله وه ىذلا مالا ءاضش مث اءطق هلع ا وع ىذا نيتداملا عاطشنا دعب ءاملا باهذدب

 دعب ةنيفسلا لهال كلذ لع.نا الا هلبق [ع رخاو هتاجت قبس نم انو هاله ردق نم

 ديفملا اهرارقتساو ةنخ-لا ءاوتساب ربخا مث مدّقام ىلع فوقوم مهجورخو امه 0

 نا ةدافال نيملاظلا ىلع ءاءالاب متخ مث بارطضالا نه ن. الا لوضتحو فورا“ ب

 قف نا ةنالا ق“اذك هنا ”قادنلا قدكتا نقعد لعب يف ضرالا مث ناو 7
 « نا رقلا عئادن 0

 هري_.فشن ىف نيبلودالا تاراع تفاتخار ع 'ىبثلا دع ةغللا ىف وه (ناسحتسالا )

 ن٠ ىفاشلا لاق ,ىت- مهربغ هركئاو اللد هنوكب ةلبانحلاو ةيفلا لاقف اللد هنوك ىفو
 ىعرش ليلد ريغنم هدنع نحتسم هناب امكح تدنانم نا ءانعم لبق عرش دقف نسدتسا

 نيدلا ىف لوس نا نم اردق لجا هللاهمحر ةفينح وباو مكحلا كلذل عراشلا وهف

 ىارغشلا نازي ىفو . يعرش لا ىلا مج ل نأ رع نمو جرش لبيلد ريغ نم
 مامالا ىلا يتش  تايتوفلا ىف 1 علا ندلا ىحب خيشلا ىور دقو ىأرلا مذ ثح ىف

 نفذ ةنسلا عابتب مكيلعو ىأرااب هللازيد ىف لوتلاو كايا لول ناك هنا ةفيت> ىنا

 ةعبرشلاىف حرمت ءايشاىف ماكحاب اوحرصصدق نيدهتلا نا لبق ناف ٠ لض اسمه جرخ

 ةلدالا نتارق ن٠ اوماع الول مهنا باوملاف ءاهو.جواو اهومرط اهااب الو اهعر
 اننا تدكلاب' كلذ نوملعي دقو ةلدالا قدس نارقلاو هب اواقام. ماجاب وا اَهمعَرَح
 ةعي-شلاو ةمالا هذه سوحم ةيردقلا لوقت ةفيتح وبا مامالا ناكو نا رقلا هب دهاشتف

 لوب ىنفا اذا ناكو ىتالكب ىتفي نا ىلئاد فرعإ مل نم ىلع مارح لوش ناكو لاجدلا
 ٍباوبصلاب ىلوا وهف هنم ندحاب ءا نف هلع انردقام نسح[ وهو ةفا> ىلإ ىأر اذه



 اهلا رهظتال. هلبةناث ةف باح لان. نطملا لوزان ء: ىلا: قزط ىاداسخرلا وه باطلا
 ريغ ةلع اهل رهظتوا « حودمم ا ء ءاطع تبدل ةثراطا اهاجح قرع هناي هللع دقو ةداءاا ىف ةلع

 * بابذلا وحرام فاللخ ا د ءنكلو هن هنداعا لق هبأم # رعش . هلوقك [؟]ةروك٠ ذملا ةلعلا

 « مهلف ىلا ه_ثهب ني>ارلا ءاحر لب م رمخ» عفدل ءادعالا هنّق ء نسل ىعإ نوجارلا ىا

 نو افا كزاذنج ىم .٠ هي ءاسا انف تنس[ شاوي « رعش.. ةلوقك ةنكمت اما ء ةنانلاو

 سانلانسحةسإال ثري هيف سانلا ىعاشلا فلاخا نك نكم ىثاولا ةءاسانسح ناف ءقرغلا

 نيع :نانسلا ىا هنإينبلا ين ىتاوا نم نا هن نعاشلا رادخ نايوتس نا
 ل هلوقك ةنكم ريغوا ه هنم افوخ ءاكلا كرث ثرح عومدلا ىف قرغلانم[*] نعاثلا'

 وهو ىءراف تدب ةجحرت تيلا اذه , قطتنمدقع اهماع 6-0 املاء ه2 دخ ءازوملا ةين نكت ملول

 ءازوخلا 2 0 لو نا_مرب ىدي دب نك سشاءدخ اروح مع قىدودرك + رعش 0 اذه

 كسشلا ىلع ىنام ليما ندحم قلو . اهمتادرثا ىدصق ةنك# ريغ ةفص حو 'مملا ةمدخ

 هيفا كشلاو امارنعاو ءاعدا هيف نال لياعتاا نسح نم لع مل ثلقلا ىلع اي ايام هركلو

 0 لوطا ىف اذك نين ىلا ءاضرل هب داعأ نالؤ لق َ ك كلرقك

 زيج ود نا موهفءو رركم دروا ىذا طبر رد هكتسنا ءاغلب دزت )ع سايقلا 0 (

 تافح هذ + كاع هل هدرا مام ىنعم ديراد دارم موهفم كباج ودرهرد 1 دشاي

 . ناهاشز لِي ر 51 ريكا ىدز كن:نس دوخ ماس ىث#ل ناحرد + ىدبا ىكلم داد

 رد ىهاشنهد ىالعا تايار هنا رد ىعابر نبا . ىدتس 12 زا لموت كى نأ « ىدتم

 زدنكسا زينار ىونهكل ةاشدابو مور هاشداي مان ردنكم | ضرفلا ءديسر ءاذنان درب ونيك
 ردو ىونهكل هادداب مراه>ح ردو تسا مور هاشداب دارص مويس عاربص٠ ردو دوب مان

 ىتونهكل هاشداب نينحه#و تسا ضم بذك هكاريز دون دناوتن دام مور هاشداي احودره
 كلم هكاريز دوب داوشن حا حدم مهو تدا ضحي ند ناوي دا احودره رد

 ءاشداب زا نالس دخا زا ار ىلهذ ءاشداب سي تسا ىلهد كاملا راد تاناضم زا ىنوهكل

 ءاتطدإب ذازح نوال داك جالا يس ندر نتا تكتسب اداة راخفا ا
 عئانشلا عماج ىف اذك ددرك ماك ىنعمو دزيخ غلب حدم انأ تشاد مور

 دتمت نامزو ءايشاب نآ قيلعت كدت ناح ىوك اعد 1 ءاغاب دزت ) طقملا نسح )

 نو. بهزات ..ةانف كب ك5 عيد ىاعمتف فرط نكرر حيصقو قئاد تارانعاب ىناف ريغ ايو

 تسو ردد و مالا ىف نادعا ل مزرو مزب . نيكو ره.زا داسفو نوك ملاع

 ندعللا نديح نم نوكي الف ا ةلع ةروك ذملا تناكيل .ةروت دل نه ايتام تناك رانا [1
 ( لوطألا )

 ( هحح ملل ) تالا ف اذك ىدانالا همحو داودلا ىف ىرب ىذلا لاثملا وه نيعلا ناسنا [؟]



 كلف ذقو ادد زكاذيام ىلا قوشن' نشفال عم ”قلتالوتح ةماخ نتسحاب ةلاتررا ةطخوا
 ةعاريو عطقملا نسح هنومدسرو هتناعزرف نؤده هه ةودخ أكو عونلا اذهب نيءدقنالا هيائع

 مةغاللانء اهلكاو هؤجوا ندحا ىلع ةدراؤ اهعاوذنو رو-سلا حتاوف عيمجو .عطقملا

 ٠ ناقتالاو لوطملا ىف اذكه قداصلا ىللأتلا هه ديني

 ”ا دق وهو ولا ىلا ملاضياو ىنمملا بدك ءايدالا دنع وج ( نآسلأ نمسح )
 . عيدا نف رخآ ىف لواملا ىف اذك ضيا ةاواسملاو بائطالا عم 'ىجب دقو زاجالا عم

 ىلا 0 ةإاسولا مدش ده ضرغلا ىلا جر نا ود ,هدنع ( ناطملا نجح"

 داصلا لصف ىف ”ىجعو نادنالا ىف اذك ص اختلا نم برق وهو اندعا نيعتسن كاناو دعت كابا

 هذروأ عئانصلا عماجرد بلطلا ند> بدلا نسم تسا بورق زينو ٠ اضيا الا بان نم

 دوب كب دا نال يك بلط قار اد 2 لاق رف نورك اه الدنا تلطلا نَسَح

 نايءرد بولطم هكتشا تجاح هج ء رعد . هلا. ذدرك زيوالد ةفيطاو لايخو مايا ذا

 « رع_ث . دامرؤ ظؤفاح ترمذح زينو « دما ناد نانو ريمض وذ ىنشورز ه مروأ

 ناَهج ماج ٠ تا تجاحت هجانمع ميرك ترض رد * تسيب لاوس نايزو متجاح .بابرا
 «.تسا:تجاح هج ال1 دوخ جايتحا راهظا+. تسود ريم ريمض تسام

 حيمق ظافا| تاشنم لمحو لياصتو راخدنا راثأ هك تينا داذلب دزت ( علطملا نسف )

 قع عئانصلا عماج ىف اذ  درؤأ علطم ز رو لاجت باسانهو ميم ىناعمو دوب ضر >و

 3 تدعأ] ءادنالا ن*.>ح ةنيعلا نبا تس

 ه سانم ةلعم دول ىعدبنا وهو ةيونءملا تاس |نذف عيدبلا ”لعادنع 4 ليلعتلا عوج (

 امل اقذاو٠ نوكيالو ةقدو فطل .ىلع لماةشي ارظن رظن ناب ىا قيقح ريغ فنييطل :رادتعاب هل

 اذ ااو عقاواا ىف هل هلغ تفصو"ا: ابنهل ةلء,مرعا ام :نوكالا نا: بحمى: نال .شفنإ يف

 نسح نم قبل ررضلا عفدل هنداعا نالذف لتق كلوقف هيف فردت مدوعل تانسحملا نم ناك

 الا نركال راتعالا نال ديفم رنغ تضصوا اذه نا نه ليقام داس رهط اذهو ليلعتلا

 «عقاولل قباطم ريغ لق.لأ تارايتعا عي نرك نا بجول مهوناك ىمالا ناك ولد [1] ىتبق>ديغ
 ريغ وا امتاع ناس دصق هسا اما ةيسادم ةلع اهل ىعدا ىلا ةفصأا نال برضا هءارا وهو

 عناولا-ىف ولحملال تناكن او ةدافلا ىف ةلع ايار هظت ال نا اما .ىلوالاو اهنادثا دنرا هَسبان

 شه ىا 3 ءا_صخ رلا أمايصق 7 نيه“ اماو تاحيدتاا تالثات كم 1 3 رعش #2 هلوقك ةلع نع

 ند ىا مم بوصلملاف اهلع هقرشو :كياطع بما دنلا هةموو تراض اعاو باحسلا ءاءاطع هءاشبإ

 ١[ لوط ) قيقحلا لياقم ىلع ىرابتعالا نوقلطي لوقعملا بايرا مدع هنأ مهولا ا[ده اشنمو (



 5 ءاههالاو صلختلاو ادعبالا اح

 نسحلا فيرع ىف طبضلا فيفحم ةدارملاو نسحلا ىلا هثيدح ىقترا عدوت .اذاف ةمئالا

 غاي ل شحاف ريغ اريسي ارخأت طباض'١ ليفاملا ةجرد نع ارخأتم ىوارلا نوكي نا هتاذل

 10 ىف ةحصلا ظفا ىف مل“ دويقلا دئاوفو ٠ ءاطخلا شحافلا في ضلا ىوارلا ةبترم ىلا

 ةشاط هجردا اذلو هب جاحتحالا ىف حيحصلل كراشم هئاذل ن. حلاو . داصلا باب نم ءاحلا

 نء.>-لا قالطا نا ىلع لد اذه ىهاظو . ىهّسا ةوقلا ىف هنود ناكناو ا مم

 ثيدح اذه ىلةول ( ةدئاف 7”ىلظفللا كارتشالا قيرطب هناذلال نسلاو هتاذل نسحلا ىلع

 نحو حضي دق هنال نسح ثيد>وا حرص ثيدح مهلوق نود وهف ؛+ح هوا دانسالا

 حميحص نسح مهلوق اماو ةلءوا ذوذشل نّملا نود م,طبضو هناور هنو هاصنال دانسالا

 موق دنع حي هفصو رابتعاب موق دنع نس> ىا لقالا ىف .دهلا نء .ىلداحاا ددزالف

 لصحل ثيح اذهو كا_ه ددرتلا مدعل طقف حر هيف لبقام نود اذهف هعضو رايتعاب

 درفتلا ىلصحي مل ناو .نيدنساذ ثيدحا نوكبال ناب ةياؤرلا كلب درقتلا لقانلا نم

 0 .لاو حر امدحا ندانسا :راتءانف

 .ى هت قرطلا 5 تالا

 ابناكوا ناك اسعاش ملكتمال ىنذي نايبلا لها لاق (ءاهتنالاو صلختااو ًادتبالا نسج )

 حماو[»*] كرس نسحاو [؟] اظفل بذعا نو همالكر م عضاوم ةثلثىف [1] قئاي نا

 هلز>١و ظفالا بذعاب هيف ىو نا ىتينف نءدحلا ةباهع ْق قالا ناكولو هْنع ضرعاالاو

 ىمحسو| هزدوصقملا بسانام هنسحاو ٠ ءادتنالا نسح ىحساو ىءءفكاو اكسو اماظأ هئسح او

 ةيسانملاةياعر عم دوصقملا ىلا مالكلا هءحتتفا امم لاقتنالا وهو صلختلااهينان'و ٠ لالم-الاةعارب

 رعشآال ثءوخ "ىف لبا قنقد ارالت> ا ه4 - ليس هحو ىلع لاقتالا نوكأ هنسحاو هامه

 هلم ّق 'ىجحنو أ هنن مايشلالا 2006 ىلاثاا عقو دقو الا لوالا ىنعملا لف لاقتنالاب عياسلا

 ناك ارعش همالك م نا ءلءأ | ىلع بدؤ ءامنالا اهتااثو .ةمحمملا ءاللا بابن ٠ داصلا لصففف

 ( هححدمل ) 2 لوظملاو لوطالا ىف اذك هي>عي ىا ةقنوب ال اميتته اهف عتو اذاةضورلا

 (لوطا) . سايقلا ةمااخمو ةبارغلاو لقثلاو رفانتلا نم دعبلا ةاغ ىف نوكي ناب [؟]
 ةلازطا ىف ةيراقنم طافلالا نوكتز تفلاشلا فمشو ديعتلا نع دعبلا ةياغ ىف ناوكف نا |

 ىناملا فيرسشلا ظفللا ىسكي نا ريغ نم اهظافلال ةيسان# ىاعلا نوكتو ةسالسلاو ةقرلاو ةنانلاو

 ( ىلوطا ) مءالتو بسانت .ةغادص ناغاضي لب الث سكملا“ىقلعزرا فيخدلا
 مافملاىف ةدهم ريغوا ةلذتمنوكت ناو ةبسانتم ريغو ةكيكر ظافلال اعبان افلكتم هنوك نم مل-يناب [؛]

 ) لوطا ( ر'ركتلا هدشي ثيخح ةرراقتم قاع ايرث و هماوياو ضقانتلا نع مسيو

 ارظان ءابتالاو دوصفملاب ًارعشم ًادتبلا نوكيل هلجال مالكلا قيس ام ىلا ةراشا هيف نوكي ناب [©]
 ( لوطم ) ءادتنالا ىف

 ناك اذا طّقف حي  هف ليقام قوذ وهف نسح
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 نسدحلا 5-5

 ن-سحلا ىذمرتلا لاقو « ةقيقحملا نع زيءملا بفيرعلا لصحب ل فدولا اذه برطضا

 نوكيالو بذكلاب مهن. وار هدان-ساىف نوكيالو هوحن هجو ريغ نم يوري .ىذلا ثيدحلا
 ًاططاو طلذلا/ فدو نمم ظفحلا ”ى.. هتاور ضفب ناك اذاام لمتشي وهو اذا

 حجترتي ملو هيف لشن اذا اذكو ليدعنالو حرج هيف. لقي مل اروتسموا «٠ شحافلا ريغ
 لمتشي اضياو. ء بذكلا طارتشا ىنن اهتافانم .مدعا ةفنعلاب اسلدموا ٠ رخ آلا .ىلءءاهدحا

 بيرغلا هوحن هجو ريغ ن٠ ىوريو هلوق ىلء.دري اضياو#ه كلذك هرثك ١ ناف. حيحصلا .

 ةلادعا١ ىف غلب هنأ ممم ريغ هلوش ىذمرتلا دارا ٠ لبق ء رخا هجو.نهورب مل هناف نسجلا

 ٠ طبضلا نم دبال لب كلذ هيف ىنكيالا هاف حيحصلا فال بذكي ايف مهتبال ةياغ ىلا
 ِكلذلف تاسقثلا . ةءاور فلاخم اركتم نوكيال هنا ءو4 هجو نيغ نء.ىورب هلوغب دازاو

 ء.بيغ ندسح ةرثك ثيداحا ىف لوب كلذلو هل-:ءو' وه. ئوري لن لو: هوم لاق

 بيغ .اهضءب .ىفو حيحص اهض. ىفو نسح :ثيداحالا ضع ىف لوش ىدذمزتلا نا ليقو

 اهضعب ىفو بيرغ حارحص اهضعب ىفو بيرغ نسح اهضعل ىفو حبيحص ندع اهضعءإ ىفو
 ةدالخلا ةدالخ ىف لبقو , طقف لوالا ىلع عقو امنا اذه هطيرعآو بيرغ, حيحد نسج
 ةق ءاور وا ىهتنملا ىلا لصتم دنس. ةحثلا نم تيرقلا هاؤر ثيدح. حصالا ىلع نحلا

 حيجصلا ج :ف ةلءلاو ذوذشلا نع ملاسو دنسلا اذه ريغإ ىورم اهالكو لصت» ريغ دنس
 حيحصلا ىف طرتشياذا لاصتالا مدعإ ىناثاا عونلا نمو ةقثلا نم برقلاب لوالا عونلا نم

 1 ناف ا :ىورم اهالكو هلوقب اممن» فيعضلا جرخو دان سالا لاصتاو قونولا توبث

 ىلاثلا ىف قونوابو كوالا ىف لاصتالاب دييقتلا اماو نسحلا ىلا.فعضاا: نه هجزخم ةاورلا
 نيبورم اناك ناو ىناثلا نع .ةقثلا.نم يوم . نكي ملامو: لوالا نع . لصتب ملام جارخ الف
 فييعشلا نع ةقثلا ريغ نع ىورملا لضتملا ريغ جرحت مل ةاوزلا ةرثك ناف هجو ريغ نم
 ىلع درياموا جحيحملا نه جرخ امي ليلعلاو ذاثلا جرخو هفعض اهدرحم ريح ملاذا

 طل رش نال هنود نكلو حيحصلاك ةج نسحلاو ء درفلا ندحلا الا 'ىئثث بيرعتلا

 هداتساب ناقتالاو ةرهاظ نوكت نا بحي حبحصلا ىف ةلادعلا نااألا هيف ةربتمم حيحملا

 ةرقلا ىف قحلف نخا هجو نم. يؤر اذا اماو نسحلا ىف. ايطرشد كلذ“ سيلو الماك

 قرطلا دد.تب ريغ ملو ةحح نكي مل هناف فيعضلا فال نيتهجلاب هداسضتعال حيحصلا ىلا

 لدع لقي دحاولا ريخ هحرشو ةخالا حرش ىفو ٠ ىهتلا هقسفوا هواز نذكا هْدض

 جراخ ”ىثبال ىا هناذل نسحلا وه ذاشالو للعم ريغ دنسلا لصت٠ طبضلا فرفخ
 وحن داضتعالا بدسلا ه:بيح نك ىذلا وه هريغل ندحلاب ىحسلو جراخ 'نسل نسكلاو

 مضايك هيواز ظقح ءوسبي هقعض ناكام لك [ذك و هقرط رت ودب اذ[ روداملا ئوارلا كريح
 هفعض ثم أطلا شحاف مهولا ريثك ظفحلا “ىسم ناك هقدص عم هناف' ىودعلا هللا دبع نب



 ع ٠ نرسحلا

 لع :نوةدتم ةلزتمملاو ةرفحلا نثك١ نا عطاوقلا نع القت :نسكلا قو . تاكلا 3513

 حولتلاو هيشارحو ىدضعلاو فقارملا حرش ىفام ةدالخ هلك انه. ليصفتلاب لوقلا

 هحبقوا هن.سح ةهج كردنام . ةلزتدملا لاق ٠ ةدْئاف . ميكحلا دبع ىولودلل هتيدئاحو
 ىلع 5 لمشا قال لوألا ماسقالا ىلا مسقنس هيرارطضالا ريغا لاعفالا نه لقعلاب

 هتف ىلع هلءؤ ليعمل نافالاو مارك 0 ىلع هلءق لحتشا ناو بجاوف م

 هيفرط نم ”ىش للءة-كثي مل ناو ىا الاو هوركش ةدءاصم ىلع 5 97 بودن#

 هنو مك الف ىلةعلاب هةحشوا ه_سح ةه> كردنال اهاماو حاش هحلدصم الو ةدسؤم ىلع

 كلت مرج ىف لمجالا ليه ىلع اماو .لمف لءفىف ىليدفتا صاخ مكحم عرشلا دورو لبق
 تايصوصخ :تاظحول اذاف ةلفءابو ء:فقوتلاو ةحابالاو ةنءرخلا .ىا رظحلاب لءقف لاعفالا

 كردبال امم اهنوكب ىا ناونغلا اذهب تظحول اذا اماو صاخ مكحم ايف مك مل لامفالا كالا
 نمؤهلك ناب مكحلاك مكملا اذهو ءروك ذمافالتخالاب اهبأ مكحيف اهحبقو اهنح ةهج لتتعلا
 ةهلا كاردا مدع لقام عفدناق «اههن» نيعملا قةةففولا عم رانلا ىف رفاك لكو ةنخلا ىف

 كاملا ناب اوهكح .امئاف :ةئغاتشالا اماؤ ة ةخابالاو رظتحلاب لو فيكف :فاوتاا ئضتَش

 لاعفالل مهد:ع ةروكذملا ةسّلا ماكحالا تيئتالف لقعلاال عرششلا وه حبقلاو نسحلاب
 0 ناعوت نسما ةط 3 3 روماملا 2 جاف 03 فئاوملا حرش ف اذ عرمشلا دورو لبق

 هريغل 1 ىمحسلو هربغ ف ىءذ نسد>-و اضيا هلع اك ىماسلو 4اس َّى ىءذ نس.ح

 انسح ناكام دعب هطرشىف نسل انسج نوكيام وهو ع.اجاب ىمسي عون هريغل نسا نمو

 ءادا بوجو ناف همزلام ءادا نم ديعلا نك ام ىتاا ةردقلا ىهو هريغلوا هسفن يف ىنءا

 انسح راصف ةعا بود>و ىلع ودسللا بود>و فقوتك ةردقلا ىلع فون ةداعلا

 ٠ حيضوتلاو حولتلا ىلا عراف حبضولا تش ناو هتاذل انسح هنوك عم هريغل

 هريدسقا ىف: اوفاتخنا دقق نؤتقحلا ماو ناك ةنانا نسل نم نود ( نسل ١
 ثيدحلا هن. جر ىذلا عضوملا ىا هلاجر رهتتاو هجرخ فرعام نسحلا ىناطخلا لافف

 ةناؤر نم: تيدللا 'ناكو كلذ ومو انفوكوا اكوا انقر فاكس عؤا'ابناتش كوك 0
 ةداتق نع ءاح اذا نييرصأا ثيدح ناف نييرصنلا قو اتقك كلت فا هاورب رشا دق وار

 عطقملاف لسرملا ذا لاضتالا نع ةيانك كلذو معربغ نع هفالخم افورءم هجرخم ناك

 ةلادعلاب ا ةرهشلاب دارملاو * ان ثيدحا 00 شيال اهلاحر روهظ مدع لضعملاو

 حيحصلاف ا-ضيانو صيدا: ريثك ىباضخلا ةرانع ىف سل ديعلا قيقد نبا لاق . طبضلاو

 طضلاو ةلادعاا هلاحر ةرهش دارألا لق هنسحلا دح قى حريحصلا لخديف هجر ف نعام

 ضرتعاو ٠ لمةحم سرق فء.ض هنفام ملا ىزوالا نا لقو ه حرحصلا نع طحالا 6

 اذاو هريغ نع لهتحملا ردقلا هن زيع اطؤيضم سل هاب اضيا دخلا اذه ىلع دعلا ققد نا
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 دري حملوا درو مردف لمعالا لاش نادنالا مهلا دئنبح يما ال ذا هل قال هلعاف ىلع ءانتلاب ما

 عرشلا دورو لبق دبعلا لمفرا معا ,ىنحال امك اضيا ىرعشالا ريس هلى لا عجار ريسفتلا اذهو

 دعباماو ريخالا ريسفَلا اذهو ىرءشالا ريسفت ىلع اممنب هظساوو هيف. ج ر> الام نع .نسح

 فرع ةلزخءلا ضعبو ٠ ريسافتلا عمت ىلع ةطساووا حيقوا نسح اما وهف عرمشلا دورو

 وا_سم هنا كالو هلعاف هلع مدي 3 حيقلاو القعوا .اعرش. هلعف ىلع حدي اع نسحلا

 نسحلا فرع مهضعإو ٠ ىرعءشالا بهذم ىلع لوالا'فيرءتلا ىنب نا الا لوالا بنا رءتال

 رداقلا ه.هلعفب نا .هلاحي ملاءلا رداقلل سيلاع .حيبقلاو .هلفي نا هلاحب ماعلا رداقال نوكي !:
 هنع جرخيل ملاعلا دقو حيقالو نسحب فسوبال هاف راطضملاو نداملا لفف نع :زارتحا

 مالسالاب دهعلا بيرق وه نم وا ىن ةوعد هابي ل نمع ةردابصلا تامرحلاو نوذجلا لغف

 ن->لاف حيبقلا هيلع سقو لقعال امئالم هيلع مادقالا نوكي نا. هلع نا هلَوَغ دارملاو
 اضيا وهو هوركملاو مارحلا ىلهتسشي حييبفلاو حاملاو بودنملاو بجاولا لمتشي اذه ىلع

 مذلا هب .قلعتيام حبسبقلا نا وهو .دحاو سما ىلا ميما عجرف ةلمجابو .لوالا ىلا عجار
 فالد>ا نم مهوب نم نكدالو ربدتف حدملا هب اعتب اموا كلْذك سيلام. نددحلاو

 نجلا نا معا ى. هنلثلا نه ديزا حييقلاو نحلل ىناءملا 7 ند تاريعملا فاالخا تارايعلا

 ثلاثا ىنءملاب اماو: ه ةلزتملاو ةرعابشالا نم اقافنا_لقعلاب ناتي نيلوالا :نييعملاب حلاو
 هب يما ام نأ نولوّش ةرفنحلا . ضءب و هن رعشالا نا فال_:>الا لصاحو هيف :اوءات>ا دقف

 .نكمال ةرورضلابو ىملاو سصالا نان نه حبفلاو نسحلاف حسيب هلع ئهنامو . نحف

 نسملاف هنع ىهق حقو هبرماف :ندح هنا نول مهريغو ء.الصا: عرشلا لق هك اردا
 نالدب ىهنااو يمالاو عرشاا دورو لبق امهسفنا ىف هنع ىهذملاو هب رومأهلل ناتباث حيقاو
 تايهنماو ةئسح اب تارومأملا عج نا نولوقي ةلزتسملا مث . ىضتقملا ىلع ىضتقملا ةلالد هيلع
 اما كلذ ليصفتىلع علطي دقو الامحا حةاو نسملاب مكحب لقعلاو اهنسفناىف ةحيبق [1] اهنع

 ضءف ليصفتلاب لوطي .ةيفط1نم ريثكو ..[4].عاطيال دقو .[م] رظنلابوا [؟] ةرورسضلاب
 روك ذملا وه اذه ئهنلاو ىمالاب !- يذعبو اهسفنا ىف اهحبقو ,اهنسح تابونباو تازومألملا

 هل نه ىلع قممال ام اسبنع ىبنلاو اهب رومأملا لاقي نا ةيبرغا.. ةدعاقلا“ ىعدتسي ىذلاو .[3]
 6 هجول ل عالطالا

 الب اءيب مك لقاع لك نافراضلا بذكلا حقو مفانلا قدصلا :ن 0 ركفو لهأت ريغ ند 9

 ( هححصمل ) فقوت
 ( «هةمل ) الثم مفاناا بدككلا حبقو راغلا' قدصلا ندع [*]
 م مك ةئصحم ةهج همم نا ملع عرشلا هن درو.اذا نكلو رظنلابالو ةرورضااال قلاب هيلع [*]

 عراشلا همرح ثدح لاوشنم موي. لوا موصك ةحبقم ةهجوا عراشلا هبجوا ثيح ناضمر نم.موب رخآ

 ىف اموبع هفدثك اماو «هيبنو هسمعاب امهنع عرشلا فشك ىلع فوقوم مسقلا اذه ىف حبفلاو نسحلا كارداف

 ( هحخملا) ” هرظتنوا هئرورضب اما ام. لقفل مكمل ديؤم وهف نيلوالا نيمسفلا
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 ضرغلا ةقفاوع ضعلا اهرسفو ٠ ضرغلا نع ههزن: ىلا_هت هللا لامفاكحدبق الو نس

 ريعيدقو ءا>بق الو اةسح نسلف كلذك سلامو حتسقهفلاخامو نسج ضرغل !!قفاواش هتفلاذعو

 سيلف كاذك سلاموحبقةدسفم هيفامو نسح ةحلصم هيف مف ةدنفملاو ةحلصملا ىلع هلاتسابامهمع

 مثالمو هبحاصل ةحاصمهيف ضرغللقفاوملا نافدحاو ثلث |تاراصلا لآمو ءاحيق الوانسح

 دارملا سدلو . هعبطل مالم ريغ هل ةدسؤم هل تلاغلاو عفالا داقتعا بيس هيلا هليل هعبطل .

 لب ضيرحلل هيركلا ءاودلاك عبطلل ارفانم نركيدق نضرغال قفاوملا را دري ىت- جارملا عبطلاب

 هدضو ل5 ةفد “؛ئذلا نوك ىناثاو ٠ راض:ال ةعفادلاو عفانمال ةيلالا ةيناسنالا ةعبرطلا

 نيلطاك ناس ةفاغ نوكت امو نسح مل لاك ةفض نوكي اه ناصقن ةفص هنوك وهو حدقلا
 الا نوكيال اذهو ةدحاو تاذىف تالامكلاةيغم ةفوصأا هرسسف اذهىلا رظتابز[1] حبق

 حبقلاهدضو حدملا قاعتم ىلا نوك تلاث او .لئاسرلا ضعب ىف عقواك هناحبس قا تاذىف

 قلءتيالامو احيبق ىهس مذلا هبقلعتامو انمنح ىدسي حدملا هب قلءتاق مذلا قلمتب توك قت

 لاءفاب هصيصخت ديرا ولو ءاضيا ىلاعت هللالاعفا ملتشي اذهو ءامهنع جراخوهف امهنم ”ىثهن

 حبقلاو ةرخآآلا ىف ىا الجأ باوثلاو الجاع حدملا قاتم ”ىثلا نوك نسا لف ةانعلا
 هوركملاو حابملاو ةحيق ةيطءااو ةئتسح ةعاطلاف الج باقءااو الجاع مذلا قلعتم هن

 نوكي دقف ىصلا لغف اماو امرا ةطساو ملام أاو نوذحلا لثم نيفلكملا ريغ ضعب لاعفاو

 ندا رسف نم دنع نضال ذكو اذه ةطساو ن وكي دقو نودنااو بجاولاك ا:

 اذه نال لوألا ىلا عجار دايعلا :لاغفاب ضت# اضيا هناف هنع ىهن اع جيقلاو هب سا اع

 اوه اذه ىلع ندحلا نا الا نييعرش حدقلاو نسحلا نوك ىلا بهاذلا ىزءشالا ريسفت

 ناييصلاك تلكملا ريغ لعفو هوركملاو حاسنملا اماو ماركا وه حييقااو بوداملاو بجاولا

 معا سمالا ةعيرمشلا ردص لاقو : كانه ىبالو ىماال ذا امهنب ةطساوف مئاهلاو نينالاو .

 هءروغأع سيل حاملا نا هيفو . ندح حاملاف بدنلل وا ةحاباللوا ع نوكي نا نم

 ' اذه ىلعف جرح هيففام حببقلاو هلعف ىف جرح الام نسحلا لنقو ندحلا ىف لخدب فيكو هدنع

 هوركملا اماو زيغال مارا وه حيببقلاو لعفلا ىف جرح ال ذا ندح تلكملا ريغ لعفو حابملا

 ىف ىذلا حدملا قوحل مدع لاش نا الا مهللا انسحب نوكي نا ىتذيف هلعف ىف جرد الف

 ريسفنلا اذه نوكي مذلا قاةحتساب رسسف نا .٠ جرحخلاو ه احيبق نوكف لمعلا ىف جرح كزتلا

 اعرش مذلا قاةحةساب ر سف ناو * دلح امه ةطساولا روصتنال هنا الا لوالا ىلا اءجار

 ىلاءن هللا لعف نون اضرا دل ةطساوا روصتنال هاالا ىرعءشالا ريسشت ىلا اعجار نوكي

 عراشلا سس اام:نسحلا لاق نم ريسفت ىلعاماو اقلط هيف جرح ال ذا هليقو عرشلا دورو دءبائسح

 ىلاعت هنال عرشلا دورو دعب انسح نوكي امئاف هلعاف مذب سغاام حيبقلاو هلعاف ىلع ءانثلاب

 * ( هححصمل ) لاح عاضناو :ناصقن هب فصنا نمل لهجلا ىا ]١[
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 عاشو اليل بوني رخاآلاو ةيراهلا ىحسيو اليل عاشو ارامن اهدحا بوني ةيمغلبلا نم

 اجزتمم اطالتخا خابلاب ةطاتخم ن وكت ناب ةسصلاخ ايغو ةف رض ةققر ةارفص اهتدامانوكت نأ

 ىفو ٠ زجوملا .ن٠ دافتسي ا ةدلاخ ريغو ةصلاخ ىلا مسة3 ةمزاللا بغلا اذكهو . اظاغم

 ديزبال ىتلا ىهو ةصلاخ .ىلا مسقف قورعلا جراخ ءارفصلا ىمج اماو اهحرشو هجنون.قلا
 ىلاو ال امويو امو» بونش ا_منال ةرئادلا بغلا ىهو ةءاس ةرسشع.ىتنلا ىلع امون ةدم

 ىفو ٠ بغلارطش ىهو ةعاس ةرشع ىتالا ىلع اهتون ةدم ديزت ىتلا ىهو ةسصلاخ ريغ

 طلخ نع ا مثودح رابتعاب مسقدت ٠ ثلاثلا مسقتلا ٠ بغلا ىمح ىه ةئلثملا ىملا هاوار
 ىه ةكرملاو دخاو طلخ داش. ثدحت ىنا ىه ةطيسلاف.ةكرمو:ةطءس ىلا ثكاوا
 للحدن' نا وهو ةلخادم بيكرت اما بيكرتلا مث . رثكا وا نيطلخ داسف بنسب ثدحت ىتلا
 الي نشا نا وطو مادا تيكر وا 0 دنس لمت نيستا ىوخألا لع انمدحا
 اعماكر تو. اعم اذخأت .نا وهو ةكراشم تيكرتوا ةلداش» ىمح ئىمستو .ىرخالا عالقا دعب

 ايف الا ققحت ال كلذ ناف اهماكرتتو ديق ربتعيال نا ىلوالاو .ةكباشمو ةكراشم ىمح ىمستو
 ناكرتنال اعم انذخا اذا ةيوادوسلاو ةيوارفصلا ناف دحاو عو نه تاءمدلل داوملا ايداع

 هل نمو ةعاس ةرعشع ىتتنا تود هيوارفصلاو هعاسنب رشعو اعبرا ب وت ةيوادوسلا نافاعم

 ةصقانلا ملا ىلا همدعو ندبلا زازتها رابتعاب مسق د .عبازلا مسقتلا . بغلا رطش تايكرملا
 ةلاصلا عمو ءهزرل بت اهسراف م هيدارا تاكرح 4 ندبال زازتعا اهف لصحم ىتاا ىدهو

 تقو ىثغ'ا اهيف ثدحم ىتلا ىهو.ةيثغلا ىذعا تالا عاونا نمو . كلذك سيلام هو
 ضرع ىتلا ىهو ةذاحلا ىلا اهمنءو ٠ ءابولاس يس ةئدالا ىهو ةئانوا ىلا امنءو :اهدورو

 تاناجسو تازذ تاذ تامح ىهو ةطاتخلا اهنمو . ةدلا' ةريصق ىه ةديددش ضارعا.اهنف

 ٠ سهاوجلار حب ىف اذك اهل ةبونال ةموظنم ريغ

 2[ نونلا لصف ]9+
 ةوالتلا ىف هتداعو هعابط كري نا ءارقلا ا ضعلب دنع ةمدعملا ءازلاب ) نيزحتلا (

 هيف امل ىهنه وهو عوضخو عوشخ نم ىكسب نا داك نيزح هنأك رخآ هجو ىلع اب ىنأي
 ٠ ١ ةمكللا قئاقدلا ىف اذك ءايرلا نف

 اذكو ديزا:ال ناعم ةثث ىلع ءاملعلا فرع ىف قلطي نيدلا نوكسو مضلاب ( نسحلا )
 ًارفاثم .هنوك ىعع حسقلا هدضو علبال ًاكالم ىلا نوك لوالا , حفلا وهو نسملا دض
 سيلف امهنم ايش سبل امو رملك حف هل ارفانم ناك امو ولاكن سح عبطال امثالم ناكا هل
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 جراذملا عورشو ةبوطرلا ءانف ةلاح ميسقتلا ىف رثتءااو قاطظملا ماب ديقالا ةرماسسل باب نم

 اناو «ةهناشتم ةدحاو ةبوطر ىف ةرارخلالعف ىامز نال كلذ دنع رهظي ريغنا١ نال ىرخالا

 نفعت ثيسييب ةثداح تناكنافءاضيا ةنداملا ىلا ىمستو ةطاخلا ىلا ىغو ندللا طالخاب
 نم طقف طاخ سجس ةثداخ تناكراو ةيتفعلا ىملاو ةنوفءلا ىفحو نفعلا ىمح عشت طاخ

 َّق دجوب ال نسخ ونوس نال ريغال مدلا انهه طاخلاب دارااو ء سة ونوس ىمبست ةنوفغ ربغ

 هجوو ة::ىرتا اسضيا نفع ىمح ىمست ةيداملاو هحئوناقا حرش قو ءةوومدا ريغلا و

 ماسقالا هذه دجا نس ىتف حاورالاو طالخالاو ءاضعالا نم بكرم ندءلا:نارصحلا

 أ ودهلاى اقف ىوح .اهضءبو واح: اهضءإ نال هدسب ىقاداا نحس ناو هل اىمنحا تدسأ الوا

 , ةثاث| ماشقالا نع ةجراخ تناك ةعفد عيا, تقلعت نا ليق ناف ٠ ضعبلا ىلا ضعبلا نه
 ةدطاغو ةايتاذ ناتزاؤخ ةروضصلا دع ىف ةثاتلا ةراسنسالا نم طلو رك قلل

 نااما نفمتلا مث ء جر الف اذ: تايمح ن وكذ كعحتو رشا ىلا دعاو لكان ىريت اهنآلا

 ةنمزالا هس مانت قوزع لخاو امف_نقعثلا نو لاو اهعراشواقزرولا لباد
 ةهزاللا ىملاو-. ةريغهو ةشانو ةرثاد: نم ىمت قؤرعلا جواخ امذ نفغتلا نوكي ىلاو

 قلطمو ةمزاللا عبرنا'ىمدتو ةيوادو_سلا لوالا ٠ طالخالا ماسقا رايتعاب ماسقا ةعبزا .

 ةقثالا ىلا ىمدتو ةيمغلبلا ىلا .هحئوناق | حرش نم دافتسي م ةيوادو!ا ىلا وه عبرلا
 ثلاسثلا ..قدلا ىمح ىف مك قلطملا داب ديقملا ةيم-ست باب نم اضيا ةمزاللا ىلا ىمستو
 ناف نفعت اًنيشو لل# ائيش مدلا نم نال ماسسقا ةثلث ىهو ةقبظملا ىلا ىمستو ةووداللا
 ةدئازتلا يف هكا «نناعلا قاك ناو ةسزاخلا» نيذ كت نلستا ناك ناو ةءاسلإ ين
 نافون .ىهو ةمزاللا ةيومدلا ىلا ئه ةقبطملا ىلا ىاو+طارحب ىفو . ئارسفالا ىف 'ك
 هن وفع ريغ نم ىلغتو مدلا نذعست نا امهنانو اه>راخو قورعاا ف مدا ةنوفع ند اهدحا

 ةشفعلا ماسقا نم ةمزاللا ةيومدلا نا نم قيس ال فلاخم :اذهو ٠ ىهنلا سخواو» ىمستو

 هيرارفصلا عبارنا «٠ قورعلا جراخ نفعتبال مدلا نا نم ليق الو اهأ لباقم س>ونوسو

 ةكرحلا ىملانا ىهاو+ار حب ىفو ه هحنوناقلا حرش ىفاك ةمزاللا بغلابو ةقرحلا ىلا, ىمستو

 ناف ديكلا وا ٍبلَقلا برَش قورعلا لخاد تنفعت امتدام نا الا اضيا ةيوا رفصلا ىه

 . ةمزاللا فلا ىهو ماعلا مسالاب تيس دكلاوا بلقلا نع ةديعبلا قورعلا ىف تغفل
 نع ناكام ىلع ةقرحلا.ىمحلا قاطن دقو ٠ هعلقو هذطغ ةرتثكو هيزارح ةدعل ةقرك ا تعش
 ايدام نك باقلا نء امبرقو !همتدام ةيحولم ببسب اهمال باق أ برقب نفع محام مغلب
 ىلا ٠ هنا ىظعالا ءارتشالاب نوكي ا-ملع ةقرملا قالطاف ةقرحلا نم: دادتشألا ىف ةيوق

 ءاهف الا"نفاتت الف قورعلا جراخ نوكتال مدلا ذ ةيومد نوكتال اهنال ماننقا ةثأث ةرئادلا

 عيشلاو شال لاو سلا ىمح اهءاو'ا ندو ةرئادلا عبرااب .ىعدتو ةيوادوسلا «لوالا



 ىذا« ملا 1

 ع و هع هللا ىخكر ناهع اؤرفكو مامالا بصل او_.حجوب مو لت وا كزعل نا مايصو

 5 فقا وما حرش ىف اذك ةريبكلا كك ضو ةيادعصلا|

 ىلا ةيلاسفن فن ةيفيكلحلانا 5 0 لوطألاو اذك ءوركملا ةباصا دنع . يرطضتال

 لصف ىف بضغا١ ظفاىف ”ىجنو حعءاس هلا ىلع ىنيم مالك اف ما ةنثمط م ا نا

 اهناب ءارطالا اهفرعو بت ىنعمي ةغالاق ةروصقملا فاالاو مملا ديدشتو ملاب ) حلا (

 لمتش7 سذحلا ةلزن: ةرارحلاف ٠ ءاضعالا ىلا بلقلا نه ثعذ' لاعفالاب رضآةسرغ ةرارح

 دوجول ةمو٠3 ىهو اح هيف ةدوحوأا ةيزيرغلاو اتيمو انح ندلا ىف ةدوجوملا ةيسقاعسالا

 ن٠ ندلاا ىلع دريام ام دارملا نال امهنع زارتحا ةسرغااو هتيعاد ةيسقط-الاو ناسنالا

 وهوةيندبأا ىوقلا نع ةرداصلا ةمطلالاءفالاب نارملاو ندبلانم ًاءزج نوكتال ناب جراخ
 ,لامفالا ةرمخ» دح غابت ل اذا بضغاا ةرارك لاءفالاب رضتال ىتلا ةببرغلا نع زارتحا

 سمشلا ن. ةلداح ةرارك ءاضعالا ىلا بلقلا نه ةئعبنملا ريغ نع زارتحا ثعبنت مهلوقو

 باقأا نم ثعف: ةرارحلا كالت نا ثاعبنالا ةيفكو .ل هفالاب رضت مل اذا ند.لا ىف رانلاو
 لعتشن ةسرغ ةرارح اهنابتفرع اذلو نيئارشلاو مدلاو حؤرلا ةطساوب اهعيح ءاضعالا ىلا

 الامتثا لعتشتف ندللا عيجىف نيئارشلاو مدلاو حورلا ةدساوب هنم طسبنو الوا بل اىف

 مقتل « لوالا ميسقتلا « ماسقا ىلا تارابتعاب ىلا مقمت ( مي قتلا ) ةيعبطلا لاعفالاب رضي

 طالخالاة و فع لم ضرع سه امل ةعبات اهو ناكامش ضرع ىو ضرمم ىدح ىلا بجساا رابتعاب
 نود ص رم مرولا نو ضرح ئه ىهدسأ مروا لثم ضرمل هعرت ناكامو ص نم ى حل

 م.سقللا هدوجوب دجوبو هلاوزب ىأعا لوز ض رمل ان راة ماه نوكينا ةعتلا ىنعمو .ةنوقعلا

 نذنلا حاوراب الوا اهقلعت نا ةرطاخ ىتحو قد ىدحو موي ىدحىلا لحما رابتعاب مسقتت ءىناثاا
 اءااغموءلاىف لوزن مالا ام تيم .مون ىمح ىهو ةفطلاؤا ةيناسؤلا وا ةشاوحلا حورلان م

 تفىعو .قدلا ىح ىهو نذالا ءاضءاب اماو ءاضيا مانا ةءسس ىلازامزالا ضعبفتدتعا ناو

 ىنفت ةلاخال ىهو الوا ءا ضعءالا ىف ا-متودح ةلطداوب ندبلا ىف ثدحت ةينرغ ةرارخ اهنا

 ىلاثلا ء.اؤا ىف تعرشو لوالا فاصا١ تنفا ناف ةنادلا تابوطرلا ن٠ ةعبرالا فانصالا

 تصخ كااثلا ءانفا ىف تعرشو ةبوطرا نه ىناثلا فضلا تافاناو قدلا ىمح ماب تصخ

 ظ عبارا ءادفا فق ثعرشو ثلاثا بفاصلا تذلا ناو هبا غاب نم حلش الو لوذلا ى.اب

 اضيا اهضعب ىلعو ماسقالا كلت عبمجج ىلع قلطت قدلا ىمأ ةلمجابو . تتفملا مساب تصخ



 ب . ةيمكحلا . مكمل ه هيقو هبو هيلع موكل . كالا

 .  لعفلا نوك ىلع قلطا ناو بوجواب ذئنيح لعفلا  فضو ىف ةحباسملا مزلنالو قدسام

 اهدحا قلطا ثيح مهمتارابع ىف ةحماسملا مزلتو تاذلاب اد مل باطلا كلذ هب قلعت

 ه هيشاوحو ىدضءلا ىفام ةدالخ هلكاذه رخ الا ىلع

 ناطقا هل عقو ند وه الغ موكحلاو ىل اع هللا وه ءاهقالاو نيبلودالا لد ) كالا (

 فئكملا لعف وهو باطآسا هب قاعتبام وه هب موكحلاو فلكلا وهو حشتفلاب بطاخلا ىا

 هن موك لاو فلكملا وه هيلع موكحلاف ةبءاو ةولصلا لبق اذاف هيف موكحملاب ىم-سبو

 مهناف نيبقطتملا حالطصا الخ اذهو اذكب ديز ىلع ريمالا مكح لاش م اذهو ةواصلا وه
 ةواصلا مه دنع روك دملا لاثأا ىف هيلع موك لاف ةيضقلا ىفرط ىلع هبو هيلع موكا نوقلطت

 هطرشوا را بايلس هلءف ناب ا بطاخ 26 اهو/و ةيدسلاك قياعت مك ود امفو هو#و

 ندلا تورثوا َةمَدَنَلا وا ةعاااوا ةبقرلا كلك فاكملا لعفل رثا ره امف اماو كلذ ريَغوا

 مكحاا سفن كلملا انلعج اذا لب ىهاظن سل فاكملا لمف هب موكحلا نوكف ةءذلا ىف

 . حولنلا ىف اذك هب اموكحم حاصيام ائهه سياف

 نورقطاملا اماو ٠ اذه ليبق عرش | لها دنع اهانعم تف ىع دق ( هيفو هبو هيلع موكحلا (

 اعوضوم ىم_س ةيلمح ةيضقلا تناكن اف هيلآ بوسلملا'صالا وه مهدنع هيلع موكحملاف

 ةيضقلا ىف ىم_سملا بوسنملا صالا وه مهدنع هب موك لاف امدقم ىمسي ةيطرش تناك ناو

 . ىلاتلاب ةيطرعشلا ىفو لومحماب ةيامخلا

 هل. نضرعتلا نم منع« قيثو ىا م 2 ابني هللا فلك الا نم او ١ ( مكحلا)
 ثيدحلا نع ةرابع نيثدحلا دنع وهو . ىنذيال امم عمم اهنال ةدكح 7 طقم

 دنعو : جيلا رش ىف انك هداضإ ربَخ تأ ىا ةضراعملا نع ملاسلا هب لومعملا لوبقملا

 عاطقنا مث . ليدبتلاو خسنلا لمتحبال ىذلا لف الاوه ةيفنلا نم نييلوصالا ةماع

 دوجو ىلع ةلادلا تاي آلاك القع ليدينلا لمتحتال ناب هاذ ىف ىنءل نوكيدق خسنلا لامحا

 ةافو ىحواا ايش دقو هنعا امكحم اذه ىهدإو ماعلا ثودحو هتافصو عئاصلا

 ىذلا ظفللا وهو هباثتملا مكحلا دضو هريغل امكحح ىمسو سو هل | و هيلع هللاىلص ىنلا
 ةريثك لاوقا هباثنملاو مكحلا ىفو نا رقلا تاعطقك الصا هنايب جري الو دارملا هنم مهشال
  نيشلا, سان: ن٠ ءاهلإ لصف ىف ءا_شتلو طفل ىف ثاذإ

 داع هيعو هللاءر 2 ىلع ىلع اوجرخ .نبذلا مهو جراوألا نع ةقرو ( ةيمكحملا )

 ةولدص لقا اوناك لجر فلا رتشع انثا مهو ةيرتكو ننكللا' نم راك امل ممكحتلا

 2١/0 « فاشك» (لوا)١
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 ىلوا كرت نوكي ام نا وهف امهأر ىلع اماو حر دم ىأر ىلع اذه هنزنتلا ةهارك هوركم
 لحلا ىلا ناكنا هيزتتلا ةهارك ةوركم هنودبو مارح لعفلا نع عملا عم وهف  هلمف“ نم

 ناكنا ميرحتلا ةهارك هوركمو باون' ىدا هكرات بادي نكل هلعاف ٍبقاعيال هنا ىنء؟ برقا

 بجاوااب دارملا مث .رالاب ةيرقعلا نود اروذحم قحتسي هلءاف نا ىنعع برفا مارحلا ىلا

 جحلاو ةبجاو ةوكزلا مهلوةك مهددغ عئاش ىنءملا اذ هلامعتسا نال اضيا ضرفلا لمشيام

 لمشيام بودنلاب دارملاو .عئاشب سل هنافامر حت هوركملا ىلع مارا قالطا فال بجاو

 تراصف هحدالا ىلع بجاولاىف ةلخاذ ىهف ةدكؤملا ةنسا!اماو لفنلاو ةذكؤملا ريغلا ةنسلا
 رشع انا ريصف لعفلا مدع ىا كرو عاشنالا ىا لعف نافّرط اهنم لكلو . هت مافقالا

 سفن وه نيياوصالا دنع مكدلا نا تفيع دق ٠ ةماخ . هاشاوحو عواتلا ىف اذكه (ننق

 لسةلل سيلو هناحس هناذب مئاق وهو لمفا هلوق ىنعم سفن وه بانالاف ىلاعت هللا باطخ

 سدل ا.سفنوا ناك ايظفل لوقلا ناف ابوجو ىمست هب ةّكاق ةيقرقح ةفص هن قاعاملا باحنالا نم

 ةدوجوم هفدص هب هقلعت بح.س لرقلا هه قاعتن امل لصحلال ىا ةنقيقح ةفص هم هقاعتل

 مودل ناكل ةعصلا» كلغ المت ةيتيدلا اولغ# هوتي" قييتس < مؤدنملاب ولحم لواقلا "نذل
 ىحسسإ هب ةمايقل ىلاعت , احا ىلا بسنا ذا للعفا هلوآ ىندم ىا وهو ةيتءةح هفصن افضتم

 بوجولاو باحنالاف بوو ىمسي هب هقاعتل لعفلا وهو مكحلا هيفام ىلا بسن اذاو اباحيا
 ' هلال رابتعالاب نافلت لعقلاب قاعتملا ىلاست هناذ مئاقلا ىنملا كلذ امهنالا تاذلاب نادحتم
 بترتو ةءرحلاو ميرحتلا ف لاحلا اذكو بوجو قاعتلا رايتعابو باحا مايقلا رابتعا

 ىنانس الف ىرابتعالا رياغت ١ ىلع ىنم تجوف لل فلا بجوا لاش ناب ٍتاجالا ىلع بوجولا
 ادحاو اًئيش نال رابتءالاب نانثاو تاذلاب دحاو ملمتلاو مياعتلا لبق م” اذهو ىناذلا دا#تالا

 سايقلابو املعت هيف لصحم ىذلا ىلا سايقلاب ىمسي مولع لوهجي باستكا ىلا ام قابسا وهو
 نولعحم نيءاوصالا ىرت دات الا كالذإف ك«رختتاو كردتااك املعت هنم لصخم ىذلا ىلا

 بوجوا ةريمو ىرخا ميرحتلاو باسحنالاو ةران ةمرحلاو ةطوحلالا مكحلا ماسلا

 ةفصب فصتب مل لوقلا هب قلعت ثيح نم لعفلا نا ىلع لدي اما مترك ذام لبق ٠ ميرحتلاو

 هنوك ىنعا بوجوب ةامسملا ىه ةيرابتعا ةفص نوكي نا زوهمال م نكل ابوجو ىهسي ةيقيةح
 وه امب افدتم بجاواو بجوملا نه لكن وكيف ىهاظلا وه اذه لب باحالا هب قاعت ثيح
 رابتعاب مايق ةبسن كانه تناكناو .لوقلا سفنال هانرك ذام لعفلاب مئاقلا نا كشالو هب مئاق
 رك ذام ىوس ةيقيقح ةفص كانه سبل ذا دارملا متل ةيقيقح ةفص بوجولا نا تيئولو قلعتلا
 ىلاعت هناذب مئاق ىلاسفن باطخ ىف كشال ذا ىظفا عازنلا نا ملعاو ٠ كلذ ىف مالكلا ناالا

 ىمسإ ىباالا باطلا كلذ هب قلءاي ثيحب ىلعفلا نا ىفو الثم اباجا ىمسي لعفلاب قلعتم
 ىلع صالا ناك ىلءفلاب هةاعت ثيح ن٠ بابظالا كلذ ىلع قلطا نا بوجولا ظفاف ابو>و
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 لصاحو «ىهتتلا ةيحالطص|ةقيقح وهو ايحالطصا الوة'م راص هيف عاش امل نكا قولا ىلع

 دوقعلا ىلع بترتملا رثالا اهنمو ٠ عراشلا باطخ رثا وه ءاسهقفلا دنع مكلا نا اذه

 مي واتا ىفو ءءارنشاا وهو فلكملا لعف لع ةيرتلا ةيفنملا وا ةءتئاولا شرا كلك الار

 دوقعلا ىلع ؛بترثملا رثالا ىلعو عراشلا ٍباَدْح ىلع عرشلا ىف مكحلا قالطا مكحلا باب ىف

 تباثلا رثالا ىلع مكحلا قالطا نا اذه نم ملعف ٠ ىهتنا كارتشالا قيرطإ وه امنا خوسفلاو

 باخ ؛ىثثاب داري نا الا مهللا ةيفراعاا. بحاص هرك ذ أم ءاهقفلا عاضوا نه سيل ”ىثلاب

 ناق مهريغ فرعو مهف لع ف علاش ىنعملا اذه 00/1 خوسفااو دوقعلاوا عراسشلا

 "ىلا نع نتترتملا رثالاب كلل ريض ةباضلا هان هيشاس ىف نيدلا ماصع قرارا

 ةصاخلا اهنءو ٠ ىهتنا ص | نينافا ىف ا ىلع رثعا مل ناو ماوقا دعب ماوقا هب ىلا ام

 ةداراو مزاللا رك ذ :ليبق نم. اذه دادهلا لاق برعملا ثحب ىف ةيدنهلا ةيشا ىف عقق اك

 نبل راو ملاحي با ةروربط ىياصتخغالا نوكأ ىرلا ئان 'لوثلا كح نال موزاما

 ةعارمشلا ردص هراتخا ام ىلع اعونل مكحلا طفل هيلع قلطإلام )1 ميس ) دحاو .رثا ىلع

 مكحلاف نكي مل ناف ٠ الوا 'ىثب ”ىش قاب. مكح اما مكحلا نا هلصاحام وه حميضوتلا ىف
 ربتعملاف ةفص ناكناو هنع .انهه ثح الف كلملاك ارثا ناك ن اف هل رثا وا تفاكملا لهفل ةفص اما

 ةران هيلا ظنلاب لعفلا .مسقني لرالاف ٠ ةيورخالاوا ةيويئدلا دصاقملا اما ايلوا ارابتعا هيف

 ىلا ةراتو ذفان ريغو ذفان ىلا ةراتو دّتعنم ريغو دقعتم ىلا ةراثو د_سافو لطابو حس ىلا

 كرتلا نم ىلوا:لعفلا نوك نا ااما ىلصالف ىلعا ريغوا ىلا اما ىناثلاو «:مزال ريغو مآل

 ىبطق ليلدب كرناا عنم ع. ناكنا لوالف ىلوا اهدحا نك :الوا لحفل نم نيا كتل

 ىناثلاو بدقالاو ةنسف نيدلا ىف ةكولسم ةّقارط لعفلا ناكنافالاو بجاوف ىظبوا ضرفف

 ناكناو ..ةدخر ىلدالا ريغو حا-.. ثلاثاو هو ركفالاو مارحف لمعفلا عنم عم ناكنا

 نافال و: ةلفف هيف ارث ناك نافالاو نكشف لاخله ناكر قطتملاو وشي اس ا ا
 اق امناو . ةمالعنالاو طرشف ةلع *ىثلا فتون نافالاو ببسف ةلمعا ىف هلا الصوم ناك

 ليشيال هرثاوا عراشلا باطخ مكحلاب ديرا ول ذا اعرش مكحلا ظفل هيلع قاطيام مسقت اذه

 ماسقا ناس انهه دوصقملاف باطخلاال فاكملا لمطب تدب اما كلملا نال كلما ون مكحلا

 عربشلا باطخ ىلع مك1لا قالطا نا قيقحتلا ناف عرشلا ىف مكحلا ظفل هيلع قلطإلم

 ركذ اذكه كارتشالا قيرطب وه امنا خوسفلاو دوقعلا ىلع بترتملا رثالا ىلعو هرئا ىلعو
 معا ٠ هلحم ىف ”ىجب مك ماسقا ةعبس ىلا ةلعلا مهميسقت اذه لثدو مكذلا باب ىف عولتلا ىف

 نإفالاو حابف هكرتو هلعف ىواسآ نا فاكملا هب ىتأي ام نال امسق ريشع انا فاكملا لاعفا:نا

 عملا عف ىلوا هكر ناك ناو: :بودنم: هنودبو  :بحاو .كرتلا :نع عملا عف ىلوا هلعف ناك

 لعف/ا نع عملا نودب وميردتلا ةهارك هوركم ىظ ليلدبو مارح ىنطق ليادب لءفلا نع
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 مزلالاو رخآ ىلا صا دانسا.اذه ىلع ىعرسشلا مكحلا الوق ىف مكحلا ىنعمو نايالا بوجو

 لبق *ء ةيعرش ةدياغل عراشلا باطخ مكحلا ىدم لا لاقو ه ئعرسشلا لد راركت ١

 لساد الف رودال نا مسولو رودف مكحلا قلعتمب .ةيعرمشلا ةدئافلا ىدم آلا رسف نا

 لاق ثيدح همالأك هب رعشإام ىلع ةياقعالو هيسليح نوكت الاع ايههربو ناو طظفللا ف هيلع

 تالوقءملاو .تاسوسلا نع رابخال اك ةيعرش ةدياف ديشال امب.هباطخ نع زارتحا ديفاا اذه

 نوياغيس مهباغ دعب نم مهو ىلاعت هلوقك تابيغملاب عراسشلا رابخا دا درط ىلع درو

 باطخلا ىلع عالطالاب الا ةدئافلا كلت لصحتال ذا هيلع درواام جرحيل هه صتخب دق ديزف

 لولدم ربخ لكل ذا عرشلا باطخ نمال اهيلع علطإبق تابيغمللا نع رابخالا ةدئاف نال

لدةسالاو ةرورمذلاو انيس وسلا ف ساسخ لاك رخآ قيرطب هعوقو مما دق ىجراخ
 لا

 لدب ماكتملا سف ىف اَنباث ىنعمو اظفا ربخال ناف تابيغملا ىف الثم ماهلالاو تالوقعملا ىف

 ىنءملا كلذل اةلعتمو مكحلاو نيفرطلا موهفم وه عماسلا سفن ىف منت ريف ظفللا هسياع

 نكل جرالا ىف ةعوقوب ظفللا رعشي نيفرطلا نيب سمنالا سفن ىف ةققحتاا ةينسنلا وه

 نوكيف نركال دقو اقداص ريان وكيف اعفاو نوكيدق لب هعودو مزاتسال هعوفوب, راعشالا

 سيل نكل هيلع لدي ىنعمو ظفل هل ءاشنالاو ءاشنا هناف روك ذملا ىنءملاب مكحلا فال ابذاك
 تباثأ| ىنعملا كلذ سفنب راءءالا هب دصَش امنا لب هب مالعالاو راعشالا دصَم: قلعتم هانعم

 قيرطب ىا افون ظفللابالا لعيال ىنمملا اذه لثمو ةيبلطلا تاءاشنالا ىفالثم .بلطل اك سفنلا ىف

 بدك ىلءت هلوق لثق هيلع لادلا باطّلاب صت>يف سفنلا ىف هتويث ىلع افقاو عماسلا لءج
 روك ذملا ىنعملاب امكح نوكي الف اربخ ناك ةّغاس ةعقاو ةسنب مالعالا هبدصق نا مايصلا مكياع
 ةفرعم ذا روذ انهه لق ءاامكح نوكف ءاثنا ناك سفنلاب مئاقلا بلطلاب مالعالا هب دصق ناو

 مالكلا فقوت ةرورض ةصتخلا ةدئافلا ووصت ىلع ةفوقوم هب ةصتخم  ةدئاف ةديفملا باطلا

 باطلا ىلع فقواملا نا هءاوج ىلق هرودلا مزمللف باطلا ىلع ةفقوتم ىو هازجا روصت ىلع

 ء.رود الف هروصت ريغ ؛ىثلا لوصحو اهروصت باطلا هيلع فقوتامو ةدئافلا لوصح

 ةدئافلا رمسفت ناب كلذو هيلع رانغالا سكعنمو درطم دخلا لب ددقلا ةدايز ىلا ةجاحال لبق
 ىل ة'سملا ىف ولو هسفن ىف لداح وهام نود عراشلا باطخ املوصح وهام ليص< ةعرمشلا

 للا ديشب لب اهلصحال اهنع رابخالا نافتاييغملاك هباطخم ملي هنكلال ما عرمشلا باطخ هب درو

 دحلا ىف لخد ديعلا منو نودهاملا مق لاه .هلوق لثم نانوبعوت وش دع قيل ركلل هيا

 «٠ برءملا ثحب ىف ةفاكلا ةشاح دادهلا ىف عتو اك *ىنثلاب تباثلا رثالا اهنمو ٠ مكحم سيلو
 امنا ”ىثلاب تباثلا رثالا ىنمي مكلا نوك ءوضولا ناس ىف ةياقولا حرش ةيشاح ةيفراءلا ىفو

 مكحلا نوقلطي حدضوتلا ىفو ٠ ىهتنا نيرخأتملا تاحالطصاو ءاهقفلا عاضوا نه وه

 قاخاك لوعنملا ىلع ردملا مسا قالطا قيرطب ازاجم ةمركاو بوجولاك باهلاب تدنام ىلع
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 نيفلكملا لاءفال ةنبملا صضقلا هيف لخدب ذا عنام ريغ هنايدحلا ىلع ضرتءاو .٠ .صصقلاك

 تسبل امنا عم نوامعت امو مكقلخ هللاو ىللاعت هلوقك مهلامتاب ةقلعتملا رايخالاو مهلاو>او

 نيفلكلا لعفش قلعتملا هلل !باطخ م 5.11 ىندملاف دودلا ىف ةريتعم ةيلا ناب تءجاو , اماكحا

 اننا يفغ رع طشلا واود ف نلاتغالا ناطللا قلعت سيلو فاكملا لعف ود ثيح نف
 ندنلا لب ةحاباا تاطخ:هب قاس امف فياكتلا ةّدح رارتعا نكل ١. ه نيفلكملا لاعأا
 نع زارتحالل ريبختلا را ءاضتقالاب الق دحلا ىف: ضعإلا داز اذلو.لمأت عشوم ةهاركلاو
 باط اما وهو باطلا ءاضتقالا ىنءهو ء دحلا نود دودحلا ميسقتلوا ةملكو هةروكذملا رومالا

 بلطوا ميرحتلا وهو لالا وع عنملا عم كرتلا تاطوا با الا وهو كرتلا نع عملا عم فق

 ةهاركلا وهو لعءفقلا نع عملا نودب كرثلا باطوا بدنلا وهو كزلا نع عملا نودب لعفلا

 لاذفاب اًقلعتم ٍباطَتا ناك اذا لبق نا . ةحابالا وهو كرتلاو لعفلا بلط مدع ريبخ:لا ىنعمو

 ٠هفدس وهو مودءملا نه كرتلاو لعفلا ٍتاط مزلب ىزعشالا ىأر وه م لزالا ىف نيفلكم لا
 ريد ىلع هنم هيلط افاو ةءدع لاح مودعأا نع كرتلا وا لعفلا بلط وه اما هفسا| تلق

 . ميورخ مزلي هنا قب نكل هدوجولا نيح ملعأا بالعب صاف انبا لجرلا ردق اذا مالف هذودجو

 نيفلكلا لاعفاب قلءملا وهو ىنياكت « راعون باطخْملا ناف مكح هناعم دا نه ىيضولا باطلا
 ىدش هماسأا ةثث ىلع كلذو :'ىثب ”ىد صاصتخاب باطلا وهؤىمضو وريختلاو ءاضتئالا

 ةراهطسلاك تالا طرا ناب كاطنلاك نط رشاو ةاواضلا كول ذلك كلثا امس تس نايا
 عضولا باطخ ناب هنع ضءلا باجاف + ةولصال ةساحي!اك كلذل علام اذه ىا ىتنامو ةولصال

 مسا الق مكح هلا سول و حالطصالا ىف ةحاشم الذا امكح انريغ اهلعج ناو مكحم سيل

 باطلاو ىنوضلاو نحب 'رصتأانم معا رييختلاو ءاضتقالا نه دارملا ذا دخلا نع هجورخ

 ةطرش ىنءمو كولدلا داع ةولصإا بوجحو كولدلا ةييس ىنءم ذا ىمضلا ليبق نم ىضولا

 ةولضلا :ةمرخ ةساخالا ةيعاام ىننمو:امنودب ةولصلا ةهرحوا ةولصلا ىف اعوجحو ةراهطا

 مهضعبو ٠ علاوملاو طورمشلاو باسالا عيمح ىف اذكو ةولصلا ةلاح !هلازا بوجووا امعم

 ٠ هلعجو عراشلا عضو ىا عضولاوا ريبختلاوا ءاضتقالاب لاقف هلمتشيل فيرعتلا ىف ادق داز

 مك اخلا تلق . ىملاعت هللا ىلا تسد, فيك ءاطخلل لمتحلا ساسقلا لوانتي مكحلا تلق ناف
 قا وه هيلا بوسنملا مكحلاف باوصااب الا مكحم مل هنا الا ىلاعت هللا وه ةيدامتجالا ةلئسملا ىف

 انهاظ .لب ةقيقح مك نسيلف دهتعملل ءاطألا نم عقو امو لظايلا هلوح موال ىذلا

 فييزوتلا ادع 0 - فرىع مهضعل ةورشلا ردضص لاق « كلذ ف روذدعم وهو

 ادق وك عرشلا ىلع ل 0 و مكحلل فييرعتلا اذه ناك اذاف روك ذملا

 هل'دؤوام '!نعربشلا قس ىعرشلا م ميرا هن رع ا هو2و ناءالا بوجوا احرخم

 لثم هلوانتل دودحلا ن» ما كك ناكلالاو عرمشلا ىلع فقوسامال .عراشلا باطخ
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 كردي

 لصفمو لمح تسا بايسا همه بيسم ىلاعتو هناحيس ىوو تسا قلطم م <> تاربسم بناجم ظ
 ار بايسا عضو لصا نيل ريبدت ٠ سا .هردقو اضف ددركم عرفتمو بعش ذم ٍَ زاو

 لتجنلا ندرك ادسو هيلك با.سا ندرك من ءاقو ٠ تسوا م 0 تاميسم بناح وحرك هجوما

 مدعنمو دوش لدبتءو ريغتم كنا زجو نا ةيسانتم كاع ك١ 5 نامسا و نيمز
 لاو>اب بايسا نبا ندينادرك هجوتهو , تسا انضق دسررد نأ ىلا هكشقو.ان ددركيم

 ةظحجاب ةظلس نإ نادك ثداحو تايبنسم بنا. هياوسحب ةردقمو هدودجم ةسان:.:تاكرجو
 بابسا يم لك عضو اضقو ه رصبلا حاك تسوا سافل ىلإ ريب دن مك> هسا ه» تساردف

 ناصغنو هدايز هكنيغم ددعي هدودعم تاييسع .هيلك بارسا نا هيجون ردقو . ار همباذ ةيلك

 ناصّهو تدايزو دور' نوربب . ىلاعأ ىو ردقو اضق زا ريح جه ةقنما احزا .وفارخت

 , ردقلاب نامعالا باب ىف .ةوكشملا ةحر“ ىف ثدحلا قحلادبع ىتؤلؤملا ركذ زنكو درب ذي هن

 نم قءملا اًدهو ىرعشالا نع لّقن اذكه نفلكملا لامفاي قلءملا ىلاعت هللا باطخ ا-منءو

 ىذلا مالكلا ىلإ لقن مث ريغلا وحن مالكلا هيجوت ةغااىف باطتملاو .نيياوصالا.تاحلطصم
 همكح الا يكح الذا هاوس نم باطخ جرخ ىلاعت هللا ىلا «تفاضابو بطاختلا هب. عش

 , اهايا ىلاعت هللا باجئاب وه امنا ديسلاو مالا ىلواو مالسسلا دع ىلا ةعاط .بوجوو
 لب ىردصللا ىنءملا مكحللاب داري نا الا مهللا.ىوغالا ىنملا سيل انهه باطخلاب دارملاو
 ىلغفالا نالىفنلا مالكلا لب اقلطمال نكا روكذملا مالكا انم هيلالوقنملا نمل هب. دارملا

 نء ىذلا مالكلا بطاخت ا هب عه ىذلا مالكلاب ديرا ءاوس . هيلع لاد لب مكحح سبل
 باطخلاو مكحلا مدق نم ىرعشالا ىأر وه مايلزا هب اباطخ مالكلا نركف بطاختلا هناش

 هانعم هه را وا . اهريغوا امنوا اسسا لزالا ىف هعونتو مالكلا تاقلعت ةيلزا ىلع ءانبت

 ماهفا هنم دصق ىذلا مالكلا وهو لعفلاب بطاختلا هب عش ىذلا مالكلا ىا رايتملا هاظلا

 ىلع ءانس نانداج باطألاو م كلا نا نم ناطقلا نا هيلا بهذ اك همهف. ”ىهتم اوه نم

 باطخلاو مكحلا نا لافام ىنعم اذهو.لزالا ىف هعوت مدعو مالكلا تاقلغت. ثودح

 ىنععز ه ابناطخ لزالا ىف مالكلا ىدمسسال وهف همدق عم مالكلا ماسقا عومج لب ناثداح

 نع عما ةفاضا مهوبام ىلع مهلاعفا عيجمال مهلامف. نم لعفب هقلعت نيفلكملا لامفاب هقلعت

 ساوخ لله شيف لاعفالا عيم قلعتب .باطخ الدا الصا مك دجوب ملاالاو قارغتسالا

 ملا ناكاذا لاَشال م ل نم عبرالا ق قوذام هَ نب - هلا و هيلع هللا ىلص ىلا

 عيمجم قاءتم دجاو باطخ ققدتيف ةدحاو ةفص هنا ك_-ش الو ىر.فتا مالكلا باطقلاب

 وهو هقلعت رايتعاي الا اياطخ سيل نكل ةدحاو ةفص تناك ناو مالكلا لوقنانال ه لاعفالا
 لافاب قلعتملا هوب جرخو عييمجاب اقلعتم دحاو باطخ نوكي الف تاقلعتملا بس ددعت»

 فلكملا لقت سيل امم كلذ ريغو هناءزنتو هتافصو هتاذ لاوحان ةقاعت.ا تاباطأا نيفلكملا



 مكحلا ْ 5١١

 دافتدملا ليصفتلا الو قيدصتلا عاوتا نم مهولاو كشاا نا نم ضعبلا هموت امداسف رهظف

 رهظ دقف ٠ ةهانتم ريغ تاّهدصت بترت همازاتسالو نا دحولا فالخ هنال طفالا هاظ نم

 اهكاردا ناك ةيجراخ ةبسْنب. ةرعشم تناكامل اهناف ةيربلا ةماتلا ةبسنلاب قلعتم كاردا مكلا نا
 ثرح نمو الث. كشلا ةروص ىف ماهمني ةطبار نيفرطلاب ةقلعت» امنا ثبح نم نيهجو ىلع

 نك انام: قيدشتللاو مكحلا ره اذهو ناءذالا ةروض ىف م صالا سفن ىف كلذكاهنا

 ةيمكحلا ةبسنلا ةيسنلاب دارملا ناب رعشي اهعوقو الوا ةبسنلا عوقو كاردا ىنممي مكحلا نوك
 دنع 'ىثشب سيل اهسفن كاردا وه ةمان' اهمتوك ريدقت ىلع مكحلا نال ةيربألا ةمات 1. ةبسنلاال

 ةدحاو.ةسن ىهو ةبربخلا ةمانلا ةيسذلاو هبو هيلع موك ا ةثلث ةبضقلا ءازجا ناو «قيقحتلا
 هيلا بهذ امال نيققحلا دنع قحلاوهو هب هداحتا مدعوا عوضوملاب لوما دانا ىه

 .اهعوقو الوا اهعوقوو ةمكحلا ةسنلاو هبو هيلع موكحللا ةعبرا اهءازجا نا نم نورخأتملا

 مهدنع قلعتنال روصتلا ناف قلعتملاو تاذلا بسحب قيدصتااو رو صتا نيب فالتخالا ناو
 روصتلاو اهءوقو الوا هبسالا عوقوب قاعتم كاردا مهدنع قيدصتلاف قيدصتلا هب قلع اع

 اضيا قزدصتلا هب قلعت ام قاعتب روصتلا نا نيققحلا دنع قلاو . كلذ ريغب قلعتم كاردا

 بذكلاو قدصلا لات>اك مزاوالاو تاذلا تسحم الا قيدصتلاو روصتلا نبب زايتما الف
 ناو طقف قيدصتلاب مكحلا رش نا زو هنا فيرشلا ديسلا ركذ هنا معاو : نافلة زاد

 ناب ناعذا اةعقاونإ, تسال ةيدسنلا نا ناعذا نا ىلع ءاس'اذهو يسدكتلاو قيدصتلاب رسفب

 فرعي ناو طقف عوقولا كارداب مكا فرعي نا زوجي اذه ىلعف ةعقاو ةيباسلا ةبسنلا
 ىنيوا قيدصتلا ىنمي ذخا ءاوس مكحلا 6 ميسقنلا )اعم عوقو اللاو عوقولا كارداب

 نا طرسشب عرمشلا نم ذخؤيام نعرسشلاف ٠ ىعرش ريغو ىعرش ىلا مسقس ةيربخلا ةيسنلا

 كردبال ناب عرمشلا ىلع فقوتي امم ناك ءاوس ذخ آلا مهف ىلا ةبسنلاب تايعطقلا فلاخال
 ىلا مقا وهو هديحوتو ىلامآ هدوجوك نكي ملوا ةولصلا بوجوك عراشلا باطخ الول

 .انعرفو ااننيلمع ليعتزاو اهب: ئلشام: ناو انداقتعاو' انللسا ىو لمع ةفكب قلت اذ

 لقعا درحم نم ةذوخألا ةيلقءلا ماكح الاك عرشلا نم ذخؤي الام ىعرشلا ريغو
 ىولوملا هركذام ةصالخ وه انركذام رثكاو حالطصالا نم ةذوخأملا ةيخالطضالاو
 اهنمو . هيلع موكحملا انهو « ةيسمشلا حرش ةيشاحو ةبطخلا ىف ىلايخلا ةيشاح ىف مك طادنع

 هب موكحملا ىلع مكحلا قالطا دبك أ:ا ثحمن ىف لوضملا ةيثاح ىف ىلا لاق هب موكحملا
 ىف فيئرشلا ديلسلا .ركذ اذكهاو ٠ ئبشا هلع موكتملا لع .هقالطاك احلا دنع فراس

 قلطي م اذهو .ىلايلا ةيشاح ىف اضيا ىلطا ركذام ىلع ةيضقلا سفن انهو . لوطملا ةيشاح

 لادلا باب نم نوذاا لضف ىف ةنايدلا ظفل ىف ”ىح اك ءاضقلا اهنمو ه ةيضقلا ىلع قيدصتلا
 ٠ اقتنا: نزل هوم "تنل نادقوت تبا اضفاو تاما مكح لاق ثيح ىلازغلا هركذامو ةلحهملا
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 نا ىلا نيهاذلانئمذقتملا دنع اماو «قيدصتلاب ىئمسملا وه هككردا ىذلا اهعوقؤ الؤا ةسننلا
 نوكي الف قيدصت اهكاردا ىتلا ةيربخلا ةماناا ةسنلاو هبو هيلع موكا ةثلث ةيضقنا ءازجا
 ه.ةيرخا ةناسنال ارياغ..1 سا كسل :ةيمكحلا ةسشنلا.نأ نم:تفنع امل كوالا ىءءال“ازباغم
 قيدصتلاب حملا اهعوقو الوا ةبنلا عوقو كاردا انهو . ةمكحلا ةيسنلا كلت كاردا اهنهو

 ةيشاح ىف اسضيا ىلا نيينعملا نيذه الكب حرص دقو . ءامكحلاو نييقدنملا حاطصم اذهو
 نيب قرفلا اولاق نيرخأنا بهذم ىلع روصتس امنا اضيا نينملا :نيذه نيب رياغتلاو ه ىلابخلا
 لصحم امير هلا وه مكحلاب ىمسملا اهعوقو الوا اهعوقو كارداو ةيمكحلا ةبسنلا كاردا
 اهعوقوالو اهعوقو ناب ددرتمةيمكحلا ةسنلا ىف ككشناناف مكمل نود.ةيمك ل اةسنلا كاردا

 امهف مكنحلاب ىمسملا عوقاللاو عوقولا كاردا هللص 1و امطق ةيسنلا كاردا هل ىلصح دف '

 كردملاف عوقواللاوا عوقولاب قلعتي ملام ةقيقح موقتنال ددرتلا ناب بيجاو ء اءطق نارياغتم

 كردملا اذه قاعتف ةلخابو هىددرتوا ىناعذا هناب كاردالا ىف توافتلاودحاو نيترودلا ىف

 ا.م. ىتا ةيسنلل هتشاطم رايتعاب ىبدصت معو اههندب ةيسأ هنآ ثبح نم ىروصت ع ناملع

 تهد ىلعاماو .لوالا ىنءملا ف هبل ةراشالا تصام ىلع اهاا هتشاطم مدعو صال سفن ىف

 عوقاللاو عوقولا كارداو هبسنلا كاردا انلوةىنعف ريمعالاب الا نيترابعا نيبقرف الف ءامدقلا

 اماو ةيريخلا ةءاتلاةسنلا ىهو ع ةواللاو عوقولا ىوس ةسن انل سيل ذا دحاو مهد ىلع

 عوقولا ةفاضا اذه ىلعف ء تفرع كهل توبتال امه اهل ةرباغملا ةيمكحلا ةيديبقتلا ةمسنلا
 .مكحلاب مهدنع ىمسملا وهو ىناءعذا ناعون كاردالا اذه نكل ةيناس ةبسنلا ىلا عوقواللاو
 ركذام اذه ديؤيو .مولعم ريغ لل. مهدنع مكحلاب هتيمدتو ىناع ذا:ريغو قيدصتلفدارملا
 كاردا انلوق ىنعم نا هلءاحو ه ةيسمشلا حوش ىشاو>+ىف ميكحلا دبع ئواوملاو دئسا| ديسلا

 ناف ةمسنا ىلا افاضم عوقواللا وا عوقولا ىنعم كردي نا سيل اهعوقو الوا ةبشنلا عوقو

 نا هانعم لب ةفاضالا لق نم ىديبقت يكرم كازدا:وه لب امكح نسل ىنملاذم:امهكارذا

 تسبا ةي_سنلا نا كرد نا وا اعاحنا امك كارردألا [كدح ىمسو ةعئاو هسذلا نا كردي

 نيفرطلا نيب ةكردملا ةيسنلا:نا كرد نا هانعم ىنععا ايياس امكح كاردالا اذه ىمسيو ةعقاوب
 وا اهابا انك اردا نع رظلا عطق عم اهتاذ دح ىف امهند ةعقاو هب موكحلاو هيلع موكحملا ىا

 جراخلا ىفوا مالا سفن ىف امل ةدهذلا ةبسنلا ةشاطم ناعذالا وهو كلذك ةعقاوب: تسيل

 وا ةهادءلا نف ةدافةدم اهنا ثيحح نم لب كردملا كاردا نع رظنلا عطق عم ةسنلل ىنعا

 ةدحاو ةقباطم اما انلوقو ةعقاوب تسيلوا ةعقاو هم_نلا نا انلوق لاق رظنلا وا سحلا

 كارداال ندي وركب ةيسرافلاب هنعربعملا ميلستلاو ناءذالا اهل لاَغ ىنلا ةيلامحالا ةلاخلا هب دارملاو

 ةرورض مهولاو ليختلا ةروص ىف دجوب قيدصتلا هبقلعتسا« قلعت روصت هناف ةيضقلا هذه

 «ماستلاو ناعذالا:ه>و ىلع تسل اهنا الاعوقواللاو عوقوا وه مهولا تناخ ىف كردملا نا
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 ىرخا :ه هيأ كلا نببلو كنك عوقزاللاوا ةسفل عوقولا ود م ءاقلاو دز نيب عفاو ١١ نا

 اهاوصح را.دعا ربع ند اهني َْق ةيسنلا هذه روصُب دق هناو اا باجنالا دروم

 ءافتنالاوا توثلا قلعت نيفرطلا ناب قلعت اهنا راءتعاب لب لمجال ضن ف اهلوص> الوا

 صاقلا ىلا ماعلا ةيسسن اضيا ةيتويث ةمسنو بلسااو ٍباءالا درومو ةيمكح ةبسن ىمستو

 رودتب دقو توشلا ءافتنا ربتعا اذا اضيا ةيبلس ىعسأ دقو الوا روصتملا هنال توبثلا ىنعا

 اهلوصحم نع ذا ناو كشلا وهف ددرت ناف مالا سفن ىن اهلوصحال وا اهلوصح راستعاب
 لمتحمال اهدحا نايروصت نانثاهثنث مولع اه قلعتت ةيتو.ثلا هيسنلاف ءقردّصتلا وهف اهلوصحالوا

 ثلاثلاو هلمت< امهناثو اهلوص>الو اهل وضح راءةعا ريغ نم اهسفن ىبن اهروصت وهو ضيقنلا

 ىنعم ناو ءعوقواللاو عوقوال ارياغم !ضا نسل 2 0 ىءاانا رهظ دقف .قيدصت

 باحيالا ناكنا اعوقو الوا ناك اعوقو ضايرصا قلعت سما ىلا سما دانساو سماب سما ةيدسن انلوق'
 تجدلوا ةعقاو ةيسناانا كاردا بلسلاو باالاب ديرا ناو عوقواللاو عوقولا ىععي باسلاو
 باسلاو باحنالا ناف بلسال ادروموا باجئالل ادروم ناك ءاوس ماب يصا قلعت هانءث هءقاوب

 ناو ٠ ىدضعلا .ةيشاح ىف ىنازاتفتلا ققحللا كلذب حرنم اك نيشملا نيِذه الك ىلع قلطي
 ىف هعقاو ة-توشا ةيسنلا نا كاردا ةءعقاو ترسل وا ةعقاو ةءسنلا نا كاردا انلوق ىنعم

 سيل مكلا نا لوقي نه بهذم ىلع ريرقتلا اذه مث ء ايف ةعقاوب تسيلوا ىمالا سفن
 نيرخأ لاو ىزارلا مامالاك لهما ةلوقم نم مكلا ناب لوب ن٠ اماو لغفلا ةاوقم نم

 لاش نا انلسوا اناا رذنأ ىلا سا دانساب كلا ريسفت ىف مهدنع بسانملاف نيبقطنملا نه

 ديفن ثرحح د ىلا سما مك فرعا ىفو ىزيجم ىزيج .نداد هك ىنءع ”ةغل دانيسالا نا

 ىلعو هيغونا ناس اءاسوا اباحما انلوق لوالا ىلعذ ةيسنلا قلظم ىنعع قاطي دقو ةماث ةدئاف

 ىف م5 ندوبز باسلاو ندرك مزال باح الاو ةيربلا ةيسنلا ىوسام جارخال ديشب ىناثلا

 نع ةئينم نامي باسلاو باحمالاو دانسالا رس نا اذه ىلع بسانملاف ةلمابو .. حارمصلا

 عوقولا بليلاو ب'نالابو نيفرطلا نيب قلعتلا ةبسنلابو مضلاب دارب الو .العف مكحلا نخل

 باجبالا وه مكحلا اناوق سايقلا اذه ىلعو العف مكلا قبب مل كلذ دير اولذا عوفواللاو

 نوك نع ل ةيوغللا .ىناعملاب ريقه ايتاف ع ىنللا وا عازتنالاو عاشالا وا بلسلاو

 وه كهل طرشوا مامالا هيلا بهذ ا قيدصتلا نم ءزج اما اذهىلع مكحلاف ءالعف مكحلا
 دانصلا بان نم فاقلا: لصف ىف قيدصتلا ظافل ىف ”ىحنو.ه نييقظ:لا نم نيرخأتملا بهذم
 دعب ىلايخلا ةيشاح ىف ىلا هب حرضام ىلع ةيمكلا ةيسنلا سفن اهنمو « اذهل قيق< ةدايز
 نا ىلا نيهاذلا نيرخألا دنع لوالل ارياخ» نوكي امنا ىنعملا ذهو لوالا ىنءملاب عرصتلا

 كلت عوقوو ةيمكحلا ةبسنلاب ةامسم ةيدييقت ةيسنو هبو هيلع موكحلا ةعبرا ةيضقلا ءازجا
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 مكحلا 2

 حلاو ةلاينلا قفا لغوتم تقو ىف قغإ نإ (ةائاف ]3 كس ثحبلا بلاء ايمرشظو
 قالا برقا هنال هللا ةفياخ وهو نيت.كتملا ىف هلامك].ىرمصنملا ملعلا ةسير ىا ةساررلا هلف
 هلانلا ىف لغوتءاف قفشي مل ناو ثحبلا ىف طسوتا هلاتلا ىف لغواللاف قفتي مل. ناو ىلاعت هنم

 ضرالا ولخ زوم هاف نيلوالا فالحب ادا هلثم نع ضرالا واخ نكعالو ثحبلا مدع
 ةفالخلا ىف دبال ذا طقف ثحلا ىف لغوتملا ثحابلل ضرالا ىف ةءايرالو ه ٠ءمتردنل امهنع
 دقن ةءامالا قاقحتسا لب بلغتلا ةساررلاب دارا سيلو لوةعاو ”ىئراسلا نم ىتلدلا نم

 ءامكلا كولملا ضد و ةكوشلا ىوذ ءادنالا راسك امهاظ اياوتسم هللا مامالا نوكي
 ةدايرلا هلف بطقلا ةفاكلا هامس ىذلا وهو ايفخ نوكي دقو ثرصويكو نودي رفا زدنكساك
 ىلا هلأتملاو نيلماطاوا نتروهذملا ةقودلاو ءامكلا ىيلأتم راسك لوألا ةياغ ىف ناكنأو
 ”ادحاو نوكي الك منالا نااالا ةعاسخ مهنم نوكي نآمرو ٌرصَع لك ىفو اطق ”ئسِ

 هل رست نه هنكمتل ايرون نامزلا ناك هلأملا دس ةسايسلا تناكاذآو « ةيو.نلا رابخالا ق
 ريبدت نع نامزلا الخ اذاو مالسلاو ةولصلا مهيلع ءاسنالا نامزك اهوحنو لدعلاو ةمكحلاو

 تاونلا دهع ذعبو تارتفاا نامزك ةيلاف تاملظلا تناك هئامكحو هتايدنا ة'سلا ىلع نس ىلا

 ىهتنا ثحبا بلاط مث هلأتلا بلاط مث ثدجبلاو هلأتلا بلاط ةلطلا دوجاو .. اذه اننامزك
 . ةمكلا قارشا“ حرش ىق'ان

 دانسا امنه ه ناعم ىلع زاّلاو ةققاوا كارتشالاب قلطإ فاكلا نوكسو مخاب (مكلا)

 ىتاا ةيريخلا ةيسنلا سفن مكحلا نا هلصاحو ىفرع ىنملا اذهو ابلسوا ابانا رخآ ىلا سما
 اهعوقوالو ة..ذلا عوقوب ىنعملا اذه نع ربعي دقو .ة.كسوا تناك ةبالا قيدصت اهك ازدأ

 سرلق تامولءملا ن٠ ىنملا اذهو هءقاون تسساوا ةعئاو ةيبسنلا نا انتو هنع ربعإ دقو

 باحنالاو ةءسناا قلطم ىنعع ذانسالاف ه ملل تخم ناحردنم [١]ناعون امال قيدصتالو رودتن

 مووهفم لك روصت لب تاقدصتلا اذكو عونلا بسحم ةدحتم ةلثامم تسدل تاروصتلا نا ملعا ]1١[

 عونلاب ىرخا ةيسنب قيدصتلا .رياغي ةبسن لكب قيدصتلا اذكو عونلا ثئسحم :نخا موهفم روصت رياغي

 قيدصتلاو ورمع روصن رياغي لحملا نع رطنلا عطق عم الثم دير روصت نا كلذ ىلا كدشري ىذلاو

 نم اصخش ناك نإو الثم اديز نا هقيت#و هدؤعقب قيدصتلا .رياذي لحملا.نع رظنلا مق عم ديز مايقن

 تالصحلا لبقي هنا ثيح نم هبملعلا نكل جراخلاو ةعيبطلا بسن ناظةنم لضحت هل سيلو نامنالا صاخشا
 ةاخلابو « هريغب ملغلل هناذ ىف رياغم عولو ىلك وهف ناهذالا صاخشاب همايق رابتءاب هةحلت ىلا ةينهذلا

 ةروصلا كمللاو ةلصاحلا ةروصلا نع ناترا_ع اهو مول_.1ا مم ةدحتم ةيسنج ةعيبط ملسلا نا
 ةروصلا ةنراقم ىه ةلءاقتم تاننلك تحب ةحردتم ضراوعلا كاللتو نهذلا ىف اهقحلت ةينهذ ضراوع

 ضراوعلا نوكتو قيدصتلاو روصت!ا ”تايهام لص# ةروصلا امهءايضناف ه.دعل ابتراقمو ناعذالإ

 قىرخا ةيلك ةينهذ ضراوع أمها مغنبو امهتحع ل ناسرق نامذج ابنا مث امهل الوصف ةيلكلا ةينهذلا

 نوكيو نيعم موهفمل همدع ةنراقمو ةنيعم ةيسنب ةصوصخلا ناعذالل ةنرافملاك ىلوالاضراوعلا نه ضخا
 ددعب عاوتا قيدصتناو تاموهفملا ددعب ةيقيق- عاولا روص الف قيدصتلل وا روصتلل اعون تكامل عومجملا

 قيدصتلاو روصتلا تايها الوصف 8 ةنهذلا ةروصلل ةينهذلا ضراوع'ا نا تقق# دقف +« بسنلا

 اسنح تناك ةروضلا ناو عاونالا كلل نيسرق نيسنج اتناك قيدصتلاو روصتا قعمط ناو امهعاولاو

 ( هححصا) ىوبنلكلا هلصقو ىناودلا هققح امم اذه اهل اديعب
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 اوناك مهنال كلذب اوبفل . نويئاشملا ءامكملا مهنالاو نوملكتملا مهف مالسلاو ةولصلا مهيلع

 ةشرط ىناثلاو . ةئد املا قيرطب ةيكفطاو للا هنم نيماعتم نوطالفا باكر قف نساتشو

 نوعزماتملا ةيفوصلامهف ةعيرشلا مهمتضانريف اوقفاونا اه ركلامو ءتادهاجلاوةضايرلا لها

 ةضايرلاب ةيفاصلا مهنطاوب تقرشانيذلا مه مهنال كلذب اوبقل «نويقارشالا ءامكحلا مهفالاو

 هنطاب ىلا نيهجوتمو هسلحم نع نيماغوا هساحم ىف نبرضاح نوطالفا نطاب نم ةدهاجلاو

 لكلف .ةرظانملاو ةثحاملابال هنطاب ىلا هجوتلابهنم نيديفتسم فراءملاو مولعلاب ىلح:.ا ىناصلا
 ةياغاواهتايصىف ىقرتلاو ةيرظنلا ةوقلاب لامكتسالاىلوالا ةّش رطل لصاحو .ناتفئاط َةَشا

 ةوقاب لامكتسالا ةناتلاَدّه رطلا لوصخو:» 8و ]دافتسملا لقملا ىهبتارأا كلتنم رس |
 روص سفنللا ىلع ضيفت ةوفاا هذه نم ةثااثلا ةجردلا ىفو ا-متاحرد ىف ىقزنااو ةيلمعلا

 نال [؟] هنم ىوقاو لك اةجردلا هذهلب دافتملالّقعلا ىف اك ةدهاشما لبدس ىلع تامولعملا
 ىئاوح ىف اذكه هايف هقيقحن *ىهح م [سز ةيهوا تاهشلا نع ولخنال دافتسملاف لصاحخلا
 اميدحا . ريثع ءامكحلا بتارم ةمكحلا قارششا حرش ىفو . ةبطخلا ىف عااطملا حرش

 اشم نم ءاياوالاو ءانالا كاك اذهو ثحبلا ميدع هلأستاا ف“ لغاوتم ىمملا ميكح ٠

 ثحلا نود قوذلا بابرا نه اهوحنو هللا د هع ن لهسو ياذفسلا ديزي ىنك فوصلا

 ةشولا نكح ةنترملا هذهو كسلا ف لغوتنالالا ميدع ثا ميكح اهتيناثو .ىمكحلا

 ىلع ىباو ىنا رافلا نيخشلاك ن.رخأتملا ن نهو نيئاشملا زك < نيدقتل نه وهو ىلوالا

 تيركأا | نم نعا ةقطلا هذهو هلأتلاو ثحلا ىف لغوتم ىمماا مكح اهني انو ءاينهعاناو

 هلأتا ىف نيلغوتم وناك ناو مال ةفصلا هذه افوصوم نيمدةق ا نم دحا فرءبالو رمح الا

 ناهربلاب دعاوقلاو لوصالا ةفرعم هيف مهلغوتب داري نا الا ثحبلا ىف نيلغوتم اونوكي مل
 ند دينااو حيقنتلا عم ضعل نه اهضعا مولعلا زييكو لسا ليصفتو عورفلا طسإ ريغ نه

 هلابتلا ىف لغو قبلا ميكح اهتسماخو . امتءبارو . وطسرا دا-هتجاب الا متام اذه نال

 ل شوتم تعا ف لغو ميكح داش امتداسو ء فيعضوا ثحلا ىف طسوتم

 . بحق هانا ولاظ م تحبلاو هلال بلاط ا مناتو ء فيشر] هلأتلا ف

 (هححصل)  تايرظنلا ةدهاشم ىنعا ]١[
 ىف سشنلا ىلع ضئافلازا امهناثو فلؤملا هركذام اعدحا نيهجو نم دافتسملا لقعلا نم ىا [']

 خاسوا نع اهتلاقصو تارودكلا نع اهئافصب :سفنلا تدعتسا ةريثك ًاروص نوكب دق ةئلاثلا ةحردلا
 ىأ ارنب هلاف ةريثك روص هيفانااه ىذاوحو تلقص ةآرك ابلع'روضلا كلت نفت نإل تا |
 كلت بسانت ىلا مولءلا وهو دافتسملا لقعلا ىف !ميباع ضئاعلاو روصلا كلت نم هل ىه منت امايف
 نم ليلق ”ىش الا اهيف مستري الف اهن» ريسي ءىش لقص ةأرك لوهجم ىلا ىدْدلا 1م تنثر ىلا ىداملا
 ( هححصل) علاظلا حرش ىلع دنسلا ديسلا ىشاوح ىف اذك اهل ةيذاهلا ءايشالا

 دق ةيسحلا اهانركذ ىتلا ةيسدقلا روصلا كلتفالخي ةثءاباا ةقيرط ىف ءاليتسا هل مهولا نال [؟]

 ( هححصا ) اهب مك ايف اهعزات اله هيلقعلا ةوفلل كانه ترخس
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 ة.كحلانم ةياءعلا ةمكحلانارنعم ةمدقملافقبسدقو ةمكهلا لع اهنم .ناعم ىلع قلظت ءاملعلا
 ةفرعم انهو . ةيرظنلا ةيكحلا نانو ةيندملاو ةيسايسلا ةمكحلاو ةيلزناا ةيكحخلاو ةيقاخلا
 ريش ريكا ريسفالاىف اذكه ةيعريشلا فيلاكتلا وهو هب لمعلا لجال ريخلاو هئاذلقملا

 هنم برشو . ليثارسا ين ةروس ىف .ةمكحلا نم كير كيلا ىحوا امب كلذ.ىلاعت هلوق
 يم مك تاضايرلاو ناطيسشلاو سفنلا تافا ةفرع» ةمكملا نا نم كوالا .لها,ركذام

 انال ةمكحللا لع. نم سنك تلا انهيت ةيكيطاو وب ءاوايبلا لع فيرد ىف ةمدقملا ىف
 ردصت ةئيه ىهو ةزبرجلا نيب ةطسوته ةيملعلا ةيلقعلا ةوقلإةْئيه امنمو ٠ ىنال م هعاونا نم
 ىنءملا اذه-ةمكحلاو . [1] قملا هو ةهاللا نيبو فاصنا ريغنم'ةلياو ركملاب لاعذالا اهب
 ءاخلا با نم فاسقلا لصف ىف ىاخعات طفلا "زمن م روخال ةلباتملا ةلاذعلا ءارَجْا تحتا
 لامفا امنع ردصت'ةكلم ئه ذا لطاب اذهو ةيملعلا ةمكحلا ىه اهنأ ضعلا نظو ٠ ةمحعملا
 نأب قرفلاو ةماوصلا رومالاب علا ىه ةيملعلا ةتكملاو- ةوالاوةزيزحلا نيل وتم
 تناك ءاوس اقلطم ءايسشالاب معلا ىه ذا ةمكحلا ملل ةرباخ» ىه اذكو هاظ مملاو ةكلملا
 ةجحلا اهنفو . ةردقلا ثحب.. ةئاخ ىف تفقاوملا حرش ىف اذكالوا انتردق ىلا ةدنتسم

 دقف ةمكحلا تبر نمو ىلاعت هللا لاق لماكلا عانقالاو نظلا نود داقتعالا ةديفملا ةرطقلا

 ريسفت ىف ريبكلا ريسفتلا ىف اذك ةيآآلا ةمكحلاب كبر ليبس ىلا .عدا لاقو اريثك اريخ ىوا
 هديؤيو اضيا ناهربلا ىلع قلطت ةمكلانا اذه لصاحو .لحتنلا ةروس خا ىف ةيآلا هذه
 لنترت ةكحلممو ءىظراياو ةرايكع ىببا ناعزلا نحاضنا علاطملا حرش ىف عقوام

 لصف-ىف *ىجح مك اضيا ةياغلاب ىمستو لعفلا ىلع لعافلل ةثعاب نوكت نا. يغب نم لعفلا ىلع

 سكحيهاي هك تسيرارسا هيفوص دزت اهنع توكسسملا ةمكحلاو . ةمجملا :نيفلا باب نو ءايلا
 ماليا ةكنانح تنكح رو تسا هديشدوب 4 تينا ناك دز ةلويحلا ة.كلاو .:تقك ناونن

 لق اذك رانو تنجرد :دولخو ناربي تايحو لافطا توهو ىذعب شيعو داذبع ىضعب
 « ىثاكلا قازرلا ديع خيشلا نع

 بحاص ىلعو ةروك ذملا ةئءهلا بحاص ىلعو ةئكملا و بحاص ىلع قاطإ ) ميكا (

 هللا يطقلا 5 ءامشلا نا معا ءامكلا ميكحلا عمحو ٠ ناهربلاب ةامسملا ةيعطقلا ةحالا

 ناصقنلا نع هزيتلاو لامكلا تافص نه هلام ىلاعت عناصلا ةفرعم ىه ةقطانلا سمنال ايلعلا
 ةف رعملا هدفا قيرطلاو [*] عرس لاو ىل والا ةأمنلاىف لاعفالاو راث الا نهدهنع ردص امو

 ءاننالا للم نب ةلء.اوءمتانا اهوكلاسو .لالدتسالاو رظنلالغا ةقآرط لوالا «نيهجو: ند

 ىه ىلا ةزيرجلا نيب ةظطسوتملا ةيملعلا ةيلقعلا ةوفلا ةئيه ىه اضيا ةمكحلا دئسلا ديسلا لاق ]١[

 ( هححصل ( ىهنا اهطب رفت ىه ىلا ةهالبلاو ةوقلا هاذه طارفا

 ( ةحخصملل ) ' " داعملاو أديملا ةفرمم ةلملابو ]؟]



 1.6 ةمكحلا . ةيمزاخلا . مرحلا . مارحالا ٠ ةعرحتلا

 ةنيملا تمرح لاقيف هيف ءاملا ىرجب قيرطو نايرلا ليبس هنال نهنلا ىرج لاش اك هيبس
 اذك كلا مارت>ال كانه ةمركا نال رينلا ةاند تمرح لاقت الو اذ ىجمل تمرح اهنال

 ٠ 1 وتلا ىف

 واصل ىلوألا ةريكتلا-عرشلا ىف تيس امرح *ىدثلا لعج ةغللا ىف ىه ( ةعيرحتلا)
 لقال ليقو ةدحوال اهف ءاتلاف ٠ ةولصلا ىف عورتشلا لبق ةءاملا ءايشالا مرحن انال

 ىدنجربلا ىف اذك ةنهلئا ل زتواو ةنحيملاق مك ةغاا.ءال ليقو ةيمسالا ىلا ةيفصولا نم
 *« ةولصلا ةفص لصف ىف

 جحلا دصق دنع ءايسشا باحماو ءايشا مير اعرشو عملا ةغل ةزمهلا رسمك « (مارحالا )

 جملا ةين نع ةرابع مارحالا نا ةيفنلا دنع بهذملا ىدنجربلا ىفو ه.زومرلا عماج ىف !ذك

 ةرابع ةيفوصلا دنع مارحالاو ٠ ىهتنا امر ىمسي مارحالل دصاقلاو ةيدتلا ظفل عم

 لوزنلاو قلخلل عسوتلا نع ةرابع مهدنع مارحالا نع جورآساو ٠ تاقولخلا ةوهش كرت نع

 . ميلا ىلدف ىف جحلا ظفا ىف قبس دقو قدصلا دعقم ىف ةيدنعلا دعب مهبلا ٠

 اهحاكت هيلع مرح ىذلا وه ةأرملل مرحلا جحلا ٍباتكىف زومرلا عماج ىفو ٠ حارصلاىف اك
 احر ناك ناو اذهو بتكلا نم ريهاشملا ىف اذك ةرهاصموا عاضروا ةبارش ديبأتلا ىلع

 جوزل ادكو ةدؤم تسلو حاكللاب ةد ا-مهزح ناف اهلاخو امتمعو ةحوزلا تخال

 مرحلا فرع ولف اضيا جوزال جرخم هنكل ثلثا تاهملا ىدحاب تسبل هتمرح ناف ةنعالملا
 ءارلا حتفو مملا حتفب مرحلا نا ىنعي ىهتنا جوزلا هيف لخدل ادبا حاكلا مرحوا ؤوطولا لحامب
 للحشد هدنع ةنيزلا لاحم زربتلا زوو هعم ةوللا زو ن. لك ىلع فرعلا ىف قلطي

 ريهاشملا فام ىلع مولا ففيرعتف اذه تفرع اذاف هدسأتلا ىلع هحاكت مر نه لكو جوزلا

 اضيا جوزلا لخدل ادبا هل حاكتلا مرحوا ٌؤطولا ل- ىذلاب فرع ولف جوزال عماج ريغ

 اذه أشن اما لوقا لا ةارملل مرحغاو جوزلا لاق فنصملا نال هيلا جابت الف انهه اما

 تافلكتلا هذه ىلا جاتحال ميرحتلا ن ه لوعفملا مسا ةغيص ىلع ءرقواو ءارلاو ميملا حف 10

 ٠ ىنال مك

 ؛ ةبدبعشلا اوقفاو مصاع نب مزاح باصحلا جراولا نم ةقرف ةحجعملا ءازلإب ( ةيمزاحلا )
 ةءاريلاب نوح رصنام هنع ةءاريلاب م هحو هللا مارك لعف نوففوتب مهنا مع ىو

 فئقاوملا حرش يف اذك هريغ نع

 حالطسا ىفو ءامهماكجاو لوقلاو لمذلا ناسقتا ىه لسالا ىف رسكلإب ( ةمكحلا )
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 هحبق ةهج كرد اهف ةلزت.ملا دنع مارا مث . مكلا ظفل ىف ”ىجنو ميرحتلا ةهارك اهوركم

 مارخلا ( ميدقتلا ) نونلا لصف ىف ندحلا ظفل ىف 'ىجحنو ةدسفم ىلع ىلء:_ثاام وه لتعلاب

 نا.عالاىلاةمراو للا فاضيدق هنا هحيضؤتاو ٠ ةريغل امار> نوكيدقو هئيعل امارح نوكيدق

 قالطا باب نه زا هلا ىلع نيققحلا نم زيثكو كلذ وو تاهمالاو راو ةئيما ةءرك
 حاكتو را برشو ة:ملا لكا مرح ىا فاضملا فذح .لع ىنيم وهوا لالا ىلع لحما مما

 نا امدحا . نيهجول ةقيقح. هلا ىلا مهضعب بهذو . فذحلا ىلع لقعلا ةلالدل تاهمالا

 نا ىنءع اعوام هنوك لعفلا ةهرح قب ثلا ميرحو ةكم مرح هنمو عنملا اهانعم ةمرحلا

 ايف افرصت دبعلا نم تعام اهنا نيعلا ةءرح ىنعمو هليصحتو هباستك ١ نه عنم فلكم ا
 ىنعمو ءاملا اذه برمثنال مالغلل لاش 5 “ىشا نع لجرلا عنم لبق نم لعفلا ةءرحف

 0 نا ام 00 لف لأ وهو الم للا! كل ناي لحرلا نغ يتلا عم نيعلا ةمرح

 نع هجورخ ليفلا ةءرح ىنعم نأ م ارش الحم نوكي نا نع اهجؤورخ نيغلا ةءرح

 نيعلا جورخو ازاحم نكي الف ا مهف ققحت: راشعالا نع جورلاف اعرش زابتعالا

 لاهحا ىتربال ثيح مزلاو دكوا قيرطب لسعفلا عنم مزملاسي لعفلل الحم نوكي نا نع
 حال الو .ادو_كق» ناكاذا هين نم ىوقا اعط ناك ناو هيف لءفأ| ىننف الها لعفلا

 نوك ىلا ىوغالا هانعم نع تلقن دق عرشلاىف ةءرلا نا ىلع ءان, فعضلا رئا مالكلا اذه ىلع
 نايعالا ض.ب ىلا ةمرخلا ةفاضا كلذ عم ناكو هلعاف بقاعي ثيحب هنوكو اعرش هنع اعونم لعفلا

 كلذ ىف ةعيرنشلا ردص كلم ريغلا:نيخ ةءرك ضعباا نود زماو ةترلا ةءرك ادج ةنسحتسم
 لحلا كلذ نيغ «:هرج أشنم نوكيام اهدحا « ناعونمارحلا لعفلا نا وهؤ هةطسو:. ةّشرط
 لما كلذ وع ةمزرا ءاعفم قاوكاماقاثلازو ههقيملئ افا تح قطن و ةرخلا قزاشو.ةترللا لكآ ةمرك

 نك عونذم لكالاف ريغلا كمل هنوكل لب لاملا كلذ سفنل تسل اهناف ريا لام لك ةءرك
 لعفلا ةباباق نع جر -ق للا ناف ىلوالا فالخم كلام هاكأب ناب ةلمعا ىف لكالل لباق لحما

 لعفااو ىللصا لحما هنيعل مارا ىنف هلحم مدع ةرورض لءفلا مدنع كلذ نه مزلو

 اجرخمو اعونمم لعفلا' رام مث عمو لعفلا لوبق نم الوا جرخا دق للا نا ىنعمب عبت

 اعرش لعفلل اص ريغ هنا ىلع ةلالد لحلا ىلا اهتتاضاو ةمرحلا ةمسن نسخ رابتعالا نع

 داري ناب هيف.لالا لمفلا ةداراو لحلا قالطا نم كلذ نوكيالو هسفنل مارحلا هنأك ىتح

 فالخم لءفلا ةيحالص نع لحل جورخ ىلع ةلالدلا تاوف ن٠ كلذ ىف امل اهاكا ةتيملاب

 لحلا قالطاوا ىفاضأا ىفذح ىلع نوكي لحلا ىلا هيف ةهرحلا تفدضا اذا هناف هربغل مارحلا

 مارتن ريغلا زيخ انلقاذاو اهلكأ ةمر1 أشذ» ةّبلا نا هانمف مارح ةتبملا انلق اذاف لاخلا ىلع
 ةمرطاو لخلا نا رارشالا ىف ركذو ٠ فاضملا فذح ىلعوا از'# اما مارح هاكا نا هانعف

 اهنأل املا تقيضا :نيغلا نمل ةخزللاو اا للا تنئا“ىت» نكأ :لءفلا لحم اتفصال لعف انْفِص



 4.“ : قرا »* مادحتسالا # مجحلا

 سكلا ددع_بازضي نإ ههرطو : لوألا .تفنعلا نم دات ةينل 4 بسزلا هتطردكلا] ناد

 جرالاف لولا ريمكلا كلذ جر ىا هجر ىلع لصاحلا مشو هيلا لولا جرخلا ىف

 ليو# تدرا ىنمإ اددس ؟فصالا لبق اذاف هيلا لولا جرخلا نم بولطملا رسسكلا وه
 سدسلا جرخ ئه ىنلا ةتسلا ىف دحاولا ىا .فصن ١ ةروض.بريضاف. سادسالا ىلا فضنلا

 لييعلا دعب ةثلثلا جراج فصلنلا جر# وه ىذلا نيننالا ىلع هتسلا مدقا مْ ةتس لصح ف

 ٠ باسحلا ةصالخ حرش ىف اذكه سادسا ةثلث.وهو

 ه4[ ميلا لصف 1+

 تاراشالا حرش ىفو تاغالا زنك ىف اك مسكلا رادقم وه مج ا نوكسو حئفلاب )0 لنا (

 ىف لصتملا ىلعالا قلطإلال ملا ذا ل مناط ناك 0 رادةم هلام ىلع قا >4

 « قمعااو ضرءلاو لوطلا ىأ كلثلا تا

 ءاسلا بأ نم مبملا لصف ىف ”ىجعو مادختسالا وه ةمدعملا لاذلا ( ماذحتسالا )
 3 ةمحعلا

 انفنتي ةلعف: لصوت لف كرت سلظر مكلا وه عرمشلا ىف ءارلا ناتو مضلاب ) ةمرحلا )

 ميرحتلاو ةف رحلا اولاق اروظحمو امارح ىمسي لعفلا كلذو اضيا ميرحتلاب ىحسيو باقعلل

 باطلا ريغ. نع زارتحا بلطلاف ٠ مكحلا ظفل ىف فرعتسو ارابتعا نافاتخمو اناذ نادحت:»

 انوق ىو هوركملاجرخ ا هلعف ضني اءاوشإو بودنملاو بجاولا جرح لعغف كرت ددشو

 . ناقعلل انسولعف ضبتبىا ريتعنةيث للا ديقو لعءفلاىلع وفعلا زو# هناىلا. ةراشا باةعال اسبس

 بريشلاو لكالاب: لاغتسشالاك بجاو كرت هلع مزاتسملا حابملا جرخف لعف وه ثيح نم

 لعف هنأ ثسدح . نم باققعلل انيس سل حادملا اذه لو ىلف ناف تناف قا ىلا ةولصلا تقو

 وهو ريدا روظحملا دحلا نه حر ليق نا # بجاو كرا مزا سم هنأ ُه ههح نه لب حايم

 ضويش الفاذهوا مارح اذهعراشلا لاقاذا 0000 روما نمةئعنال ادحاو مرا نوكينا

 روظحلاب دخلا صتخاف هل ادس عب | لعق نوكي لب باقعلل اس ضعبلا كرتو ضعبلا لف
 نا ريا روظحلا ىف وهوام.هجوب ضايتالا وه باقعلل اهم هلعف ضاهتاب دارملا تلق » نيعملا

 ليفوه ثيح نمام هجوب اعرش مذلل ابيس هلعف ضهتنيام مارحلا ليفاذهلو رومالا عيجج لعفي
 هحوب هلوق ىا ىاثلاو « حابملاو 0 بودنملاو تحاولا نع زارت>ا لوالا د.قلاف هل

 معا ٠.بجاو كرت هلعف مزاتدملا حابملا نع زارتحالل .ةرثيحلا ديقو هربا روظحلا ل.:ةدلام

 ليلدب هئمرح تدنام ىلع مار ا 5 الوش 5 هللا امهمحر تهاسسولا اناو ةفينح ابا 3

 مارحلا فرءإو مارح وهف ىبطق ليادب هتم رح تدنام نا لوش هللاهمحر دمجو ىظوا ىب
 . ىعس ىنط ليادب تبث ناف ىعامق للإدب كلذ تدثو لعفلا عيم عم هلعف نم ىلوا هللرت 0



 ليودتلا ا

 ادراب ريصيال هدنع راخلاف ةلاحتسالا ركنا نم سانلا نهو . اعفدال اجيردب' لاقتنالا كلذ
 ةغدلاب ةفد٠2 تناكءازجال راتتساو نوك لاقتنالا كلذ نا معزو اراح ريصيال درابلاو

 اهو ةرارطاك ىرخالا ةف_صلاب ةفصتم تناك ءازجال رو-هظ ىازوربو ةدوربلاك ىلوالا

 اهتبفيكبو ام سحن ءازجالا كلت نم ىا اهنم زرببام نا الا. امتاد م.1ا كلذ ىف نادوجو.»

 اهف دجوبال مآسجالا نا اومعز زوربااو نومكلا بامصاف اهتيفكبو اهب سحنال نكامو
 ماب ىمسي هنكل ةفاتخلا عئابطلا عيمح نه طيح هناف مسج لك لب فرص طيسب وهام
 كلذ زربي هيف ابولغم ناكام :سنج نم هيلع للاغلا نوكام هّقل اذاف ىهاظلا لااغلا
 راكنا ىلا كلذ اولسوتو ٠ رهظي ىتح باافلا ةمواق» لواحمو نومكلا نم بولغملا

 الثم رالا نا ىلا طيلخلاب نيلئاقلا نم ةعامح بهذو . داسفلاو نوكلا راكناو ةلا>تسالا

 لوخدب اراح ريصي امنا مسجلا نا لاق نم مهنمو ٠ ةر الا ءازجالا هتقراف دقن ادراب راص اذا

 ةماملا ءازد>الاب طل اران الوا هوازحا بلق# لاق نم مهمو جراخ نم هيف ةيران ءازحا

 ةلاح:-الا مث ٠ ةلطاب لاوقالاهذهو .ةلاحّسالا نود داسفلاو نوكلاب نوفرتعم ةفئاطلا هذهف

 ىف م داسفلاو نوكلا ىلع قلطت كلذك تا_فيكلا ىف ريم: | ىلع ىا مام ىلع قذطت اك

 ىااوح ضع ىف عقو م ضرعلا ىف ىجي رد-لا ريغتلا ىلع قلطت كلذكو سهاوجلارحب
 ن٠ نيابمو فيكلا نم متا ضرعلا نوكل لوالا ن٠ معا ىنملا ذهف علاوادلا حرش
 ٠ ىبالا نه نيام لوالا ىنءملا اذكو ىلا ١ ىنءملا ىف هءدعو هف جيردتلا طارتشال ىناثلا

 ثيدحلل ناك اذا اولاق رخنآ داتسا ىلا داتسا نم لاقبنالا وه نيثدملا دنع ( ليوحتلا)
 ةراشإ ةلمهم ةدرذ٠ حرخا دانسا ىلا دانا نه لاقثبالا دنع بتك رثكا وا نادانعا

 هنايب هيلعدمتعي نم اننأب+ حالصاانبا لاقو حصالا وه ورخآ ىلا اهدحانم ليوحتلا ىلا

 مهوب الثل حص ىلا نضر هناب رعشم وهو ٠ حص ه اماكمىف ظافلا طخم تدجو ىتا ريغ
 03 00 ]ا تييح دانسا [ذهو ةبادكلا نم ءايسالا اذه ثدح .داتبا ظوقم

 حو 'ىثب ظفاش الف لئالطا نم ةانك ةلوايْلا در ىه ليقو ادحاو ادانسا نادانسالا

 ىراسلا داشرالاو ةصالخلا ةصالخ نم مهشب اذكه ثيدحلا هدنع نولوش مهنا ةبراغملا نع

 جرب لوا ىلا جرب رخآ نم بكوكلا هجوت ىا لاقتنا نيمجا لا دنعو . ىراخبلا حرش

 ىمسيو لما نم ىلوالا ةجردلا ىلا توا نم ةريخالا ةجردلا نم سمشلا لاقساك رخآ

 ءاوسىا اقلطم رخآ عضوم ىلا عضوم نم بكاوكلا لش ناىلع ضءلاو .اضيا لوطلاب

 غلا ذ حرش ىف ىدنجربلا ىلكادبع هرك ذام ىلع اليوحن ىمس الوا رخا جرب ىلا جرب نه ناك
 ىمست رمالا تالبوحن اولاق ال'ةننا ىمسي رمقلا ليو#و . تالاصتالا ةف رغم باب ىف ىس

 نم عون ريبغآ ىا: رخآ جرخم ىلا جرخم نم رسسكلا فرص نييساحلا دنعو . تالاقتلا

 ذخا اذا ددع .ىلا هيلا بودنملا ريغت نع ةرابع ليوحتلا نا ىعا رخآ عون ىلا رثسكلا



 4و ةلاحت ءالا م ةلاحالا ٠ ةلاوحخلا

 ملكة لاف لجر ىلع لاح ىلع هل ناكام اديزتلخا برغملاف لقالا“ةفل حتفلاب ( ةلاوخلا )
 ىذلا وهو لجرلاو ه.لا:#و هيلاحلاملاو لاة#ولاحم نادلا وهو ديزو ىل<نوددملا وهو

 ىلا ةجانط( مدعل ودل ماللاب ل ؟اتحم لاتحلا ةسستو هلع لاتعو هيلع ناخ ةلارا 0
 نه وهف ىلع للدو اذاو نبادلا وهف ماللاب لصو اذا هقفلا ىف لاتحلا جانلا ىفو ٠ ةلدلا

 ن٠ ىا لوغف٠ مسا ماللاب ةلرصوملا نا ىهاظلاف لاملا وهف ءابلاب لصو اذاو ةلاولا لش

 مدع ع رخا ىلع ّرخ آل نرد تايثا اعرشو هوذل الف هيلع لاخلا وه لياقلاو ةلاوألا لش

 نوسأ لهو لانها رش ل مهاوشب دارملاو ءنيدلا تايثا دعب ىا هدعب لحلا لع نيدلا ل

 ةلاوح لسا ىف لخدف لوا دقع نمض ىف نك وأو ىا نيد تانثا مهلوقو هيلع لالا

 قوكيال ىلا ةلاوطا هنن لشد نكد حصالا بهذملا ىلع لاخلا هل جرخو ةعيدولا مارد
 لدع اذلو لابتحمال هتءذ ىف تش ةلاولا لق اذا هيلع لاتحلا ناف نيد ليلا ىلع اهف

 ةروك ذا ةلاوللا هذه.هنع جري ذا ةمذ ىلا ةذذ نه نددلا لشن اهماب خاشملا فيرعت نع

 ىرتشملا ىلع علا هلل نعلا تارا هنف لخدب الو نوبدملا ىلع ةلاوخلا هع جر الو

 لاتجلا ىلع لاتحملل ند تاسثا لوالا ىف نال اهوحنو ضفة لا لع نضرقملل شالا

 ادم زرتحاو «ءاع لاتلا رخآ ىلع مهاوَش دارملا نا انلق اذلو كلذك نسل ىناثلا ىفو هياع

 درادبك أت 1١ نيدلا ءاَد مدع ع. مهلوقو ٠ حوجرملاو حجارلا نيلوقلا ىلع ةلافكلا نع

 دحلا اذه مث ٠ ةبلاطملا تايثا ةلاوْلا ناف ليلا ةءذىف قاب نيدلا نا خل اشملا ضعب لاقام

 حورشن٠ دافتسي اذكه ليحلا ظفل ركذىف رود الف صوصخلا دقعلا وه دلا ناف ىحسر

 هحرمتو ررغلا ىفو ٠ .مراكملا ىنا ح رشو ىدنجربيلا زومرلا عءاج نهو ةياقولا رصتخم

 ظافلالا' هده“ نئاذلا "لع قلطي أهل لاحؤ اهل: لاثححو لات قادلاو لتعغ نوردلا ررألا
 ٠ هيلع لاحمو هيلع لات# .ةلاولا لش نءو حالطصالا ىف ةثاثلا

 اهمالو ديربلاو نتسالاكتايفكلا ىف ودلا بخل نع ةراع ابك[ د 00
 هتق.ةح ىا 'ىثلا ةروص رييغتو كلذ عبام ىلع لاق م دقو دردااو ندبستلاك هلا

 دازملا وه ىعلا اذهو دا-سقلاو ن وكلا اهءزايو داسفالاو ننوكتتلاب ىدسملا هرهوجو

 « ةيتاينلا سفنلا ثحبم يف نيعلا ةمكح حرش ىف'اذك ةيذاغلا فيرعت ىف ةعئاوا ةلاحالاب

 يرخا ةيفيك ىلا ةرفيك نم .لافتلالا هو ةيفكلا ةكرملا هه اكل: دنع ( ةلاحتسالا )
 مكهنال خردتلا ىلع ىرخاةيفيك ىلا, ةيفيكنم مسجلا لاقتنا اهنا نم ليقامت ىلوا اذهو اجيردت
 ,ةيفيك ىل' ةيفيكن « نالقتبدق اضيا ةروصلاو ىلويولا كلذك ةيفك ىلا ةيفكنم مسجلا لقتني
 دربتلاو نخسالاك فءضلاو دادتشالا ليش امف عشت امنا لب تايفكلا ىف عقنال ةلاحتسالا مث

 نوكو ةرفك ىلا ةيفك نم لاقتنالا:نينصا نم ةلاحتسالا ىف ديالف الث: ءامال نيضراعلا

 05 « فاشك» ( كلوا)



 ىف ا را نا نا يس لا
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 لثاحلا 3 ةلاحخلا 2+

 تايصوصخلا وه لاخلا ىذتقم لاقف. لوطالا بحاص بهذ هبلاو ررهمجا راتخ وه اذهو

 نم اهل قباطيهب طرت مو مالكلا لاح اهنا ثيح نم ةيصوسآساف مالكلاب ةمئاقلا تافصلاو

 مالكلا ةبسن ةشاطم و4 ىلع ارادتعا نارياغت. قباطملاو قباطملاو لالا ىضتقم اهنا ثيح
 قباطي !سيفلاىفرملا ظفللا لاوخا هب فرغلي ىلع ىناغملا ع مهلوق وحنلا اذه ىلعو عقاو هال

 موقلا تاراغب قباطملا وه اذهو لاخلا ىضةةم ظفللا ةفص قباطي ىا لاخلا ىضتقم ظفللا

 ةيض ةااةلاخلا ىكاكسلالودب اذلو لاوحالاب ةللعم كلذريغ ىلا رك ذلاو فذحلانولعحم ثيح

 دابتعالاب قيلالا وهو ةيصوصألا ىه لاولا نوكيف كلذ ريغ ىلا ديك ألاو ىذحلاو ركذلل
 بهذ (5 اماع لمتشملا مالكلا نود تايصرصخلا الا ىصتقاال قرقحتلا دنع لاخلا نال

 مالك ىلا ىعادلا مالا وه لالا حافلا حرش ىف لاق ثيح ىنازاتقنلا ققحلا هيلا
 مالكلا وه قيقحتلا دنع لاحلا ىضتقم لوطملا ىف لاقو . ةبسانب ةصوصخم ةيفيك فيكم

 قباطم مالكلا اذه مهلوق نهاظ ىلع ةظفاحملا ةدارا هدوصق:و ةفررصع 0 فخكملا
 مالكلا وه قباطملاو ىلكلا مالكلا وه لابلا يضتقم نا مكحلا ىف عقوف لاحلا ىضتقا

 صضاظ وه امع لدوف ىزحال ىلكلا هفاطم نه نييقطنملا رادتعا نع ىلع ىلكلل ىزحلا

 لاحلا ىنازاتفتلا ققحلا لاق ( ةدئاف ) روكذملا فاكذلا يكتراو لوقعملا وه امعو لوقنملا
 هنوك مهون رادتعاب ماقم ىعادلا ىمالا ناف رابتعالاب امهنيب رااغتلاو موهفملاب نايراقتم ماقملاو
 ماقملا اضياو هل ابامز' هنوك موت راديتعاب لاحو ..ةيصوصخ ىلع هيف مالكلا دورول الحب
 قالطالاو ديك تلا ماقم لاقيف ةيمال ةفاضا حتفلاب ىضتق.ا ىلا لاوجالا رثك 1 ىف هتناضا ربتمإ

 ندهذلا واخ لاحو راكت الا لاح لاقيف ةيناينةفاضا رسكلاب ىضتقملا ىلا لاحلاو تايئالاوفذحلاو
 عضوملاو ناكملاو لحلا نود هياع ماقملا قالاطاب ىعادلا مالا صيصخ م ٠ كلذ ريغو

 ىا الثو دبك أتلا ماقم ىعادلا مالا كلذف هجاور ىنمع قوسلا مايق نم ماقملا نا راتعاب اما
 ىلع ماقملا قلطاف هلاثماو راعشالا دشانت ىف مارقلا ممتداع نم ناك هنالوا . هجاور لحي

 امهنا نهاظلا لوطالا بحاص لاقو . مهمايق لحم ىف هنوظحالا مهنال ىعادلا سمالا

 رابتعالاب موهفألا ددعتب مكحب ىتج ظفالا موهفم ىف الخ اد نوكيال ةيمسناا هجوذا تافدارتم

 ٠ ', هيشاوحو لوطملاو لوطالا' ن. بلطت ثاحنا انههو فدازرتلاب انمكح اذلو

 خرجو ندز تسدو عاممبو صقر هكدشس وكم ةلطملا ةفوصتملا نم. ةقرف )ع ةيلاملا (

 لادم سو ديوس شؤم هدير واى ىاح لاثفا ناابو تسا لالح نديد5 دورسو نفر

 تلاطبو تلالض نيع ناشبا بهذ.و درو لاح درت فرضت خيش كدت وك ناثبا

 ٠ بهاذملا ح.يضوت ىف ذك تكمحك فلو تعدو تلا

 نه ماللا لايبفف قف يو تسا لءخد مسا مي ىارعش ىضعإ دز ( لئاخلا )

 ٠ لادلا باي



 سقرقإ لاخلا
 000 200131111 ل هم

 زييغلاو لالا عمتجب 6 ةدئاف )[1] بابعلا .ىف انك لءافلا لاح رخؤيو ها لوعفملا لاح
 نيعفار اممنوك عبارلاو ةلضف امهن وك.ثلاثلاو نكتتلا .قالاو ةيمسالا لوالا روما ةسح ىف

 ةامح نوكت دق لاخلا نا لوالا روما ةعيسىب ناق_ةديو ٠ نييوصنم امهمنوك سماخاو ماهالل

 مالكلا ىنعم فقوتب دق لالا نا ىنلاشاو امماالا نوكيال زيرغلاو ارور<و اراجو افرظو

 تائيهلل ةنبه. لالا نا ثلاثلا زييقلا فالخم ىراكس متاو ةولضلا اونرقت الو و“ اههلع
 مدقتت لادحلا نا نيالا زيرقلا ىالخم ددعتت دق لاحلا نا عبارلا تاوذال نيبم زيرقلاو

 لاحلا نا سداسلا حيحضلا ىبءزييقلا فال ههشي افصوو' اقرضتم الذ ناك اذا اهلماع ىلع

 ناسك اعتن دق ؤدوالا زيتا قحو قافتشالا لاخلا قحنا عباسلا ريل فالحم اهلماعل دك وت

 مهوتب مهنه ريثكو « اسراف هرد هلل وحن اقتث.. زييقلاو ابهذ كلام اذه وحن ةدماج لاخلا عقتف

 عمم ةتاعولا ديال نق انللذك نيل د هلا هوأمألا نركنال دكا را
 ةاش ةاعناا تع ىف لاخعا امنءو غ4 دسا لثم ىاادسا سز ىنءاخ وحن .هبشتلا هه دصّشام انهو

 بصختاو اطسق ىزدتملا ءازجا ند ءزج لكا لعجت طيسقاا دصقت نا هتطاضو ٠ اهردو

 تعب وحن را فرحوا فطعلا واون عيان. ءزجم هدعب ىنأتو لالا ىلع طدشقلا كلذ

 ايكو :هتنتا و ؟قدقتلاب لوأملا ردصملا انهو + تاننعلاو ىذرلا" ف اذك ضرب ناسا
 ئنغملا ىف هلا ةلالدلا ىغمو لعفلا هيلع لدام لكىف دربملا دنع ساق وهو اضكار ىا

 هرصق ثيح هنود افالخ ةلدرو ةعرنس انانا و هءاوناو لمقلا كلذ تامسّقلا نف

 ايون دفعا 2 هلع ليوأتا نم برض 7 ردصم رع 0 دقو عاملا ىلع

 الجر مثوا الجرف الجر 0 0000 00 كسلا ىل هتف ةثف ايوان
 حالطصا ىف-لاسلاو . ىهتنا ديب ادب. هتعيابو ىف ىلا هآف هتلك هنمو بيترتلا اذهب نيت ىا

 ربتعي نا ىلا ىعادلا ىا_ صوضخم .هجو ىلع. م لكلا ىلا ىعادلا مالا نه ىناعملا لها

 1 7 الث» لالا ىضتق# ةاهسلا هام ةيصوصخ. ىنءملا لصإ هب ىدؤي ىذلا مالكلا عم

 ىذلا' ملكتلا ريسفنا ىفو ءاهاضتق دك أ اتاو مكحلا ذيكدأت ودق لاح مكحال اركم نشا

 ملكتلا نا ىلع هينألا ىف ةغلايم ةحاس» با لق وه ىذلا راتعالاب ناسللا لعق وه

 ماقملا ىضتقا اذا ىت> راتجالاو دصقلاب نرتقازذا لاخلا ىضتفمدس امأ صوصخلا ةجرلا ٠

 مالكلا ديل ىفو , لا ىضقمل اًساطم دعبال قافنالا قيرطب مالكىف كلذ عقوو دك ْأَنلا

 لا لع ةدئاز نوكت نا تحلاوحالا تانيضتخ# نا لم هين ىدملا لسا د1 ٠
 ىنملا لصا ىلع دئاز درجتلا اذه نال تايدوصآلا نع دردت ! ماقملا ءاضتقا درب الو ٠ ىنعملا

 ةميمنم .مدقا لوعفملا ةينع ناكامل هنال كلذو ديز دعصملاو ًاردحنم ادعصم ًاديز تدفا وحن [1]
 هيحاص بتجي نيلاطا دحا نوك نم لقا الذا لعافلا لاح ىلع لوعفملا لاح تمدقو نيلاخلا ترخاآ. لاخلا
 ( هححصمل ) ىضرلا ىف اذك هبحاص بنج دحاو لك نكي ملا



 لاخلا سفر

 اناوقو هلوءفملاو لعافلا هئيه ىلع لدي مل ناو قلعتلا كلذ دش هتدافال ريمضلا نع

 ههبلا فاضملا نعو نييونءملا لوعفملاو لعافلا نع لالا هيف لخدب اهارع ىرءامو

 و نع زارتحا ثدح ريغ انلوقو . ةلمح نومضأ اورق 'ىج ثدح ريغ مسا ةدك ملا دحو

 ٠ اوفاتخا مهنا هلصاحام قيقحتلا ةباغ ىفو ٠ ىخرلا هرك ذ ام لعاخ ىهتنا .اعوجر عجر

 ةيمسا ةلخ نوءضمل ةررقم نوكلام ةدكؤملاف ةدكؤملاو ةلقتنملا نيب ةظساوال لاق نم مهنه

 ةددجت٠ ةلقتمْلا لاق امهنب ةطساولا تبنا نم مهنمو . كلذك سبلام .ةلقتنملاو ةيلعفوا

 ررقت ةدكؤااو ةيلعفوا ةيهسا ةإ+وا ادرفم اهلفام ناك ءاو دس اهلقام نومضم. ررقنال
 اهءاسشا ثلاثلا . ئهّسا ةلعف ةلمم نومضم ررطنا ةمئادلاو ةيمسا ةلس .نومضم

 ىهو ةئطومو ٠ بلا غلا وهو ةدوصقم . نيسق ىلا ا مب هئطوتاو ا متاذل اهدصق بسحن

 اممم دييقتلا دوصصقملا نوكي ناب ةقرتلا ف لالا ىه :ةفدإ فوص وم دماج مسا
 انا ىلاعت هلوق رح ةقيقألا ىف لاح وه امل قيرطلا أطو دماجلا ممالا نأكف اهفوصوعءال
 ةئطوذتتا :اركذ رثدلاو نا ىقلا نافابونس ارمشب انهلا لثمتف ؤحنؤ ام نع:انا رق ءاننلزنا

 ندحي افأا ةثطوملاب لوقلا لبق اف . انسحم الجر ديز ىنءاج لوقتو ايوسو اينررع ركذ
 نالاح امها ابم الجر ديز ىنءاج ىف لاقي نا ىتينيف طرتشي مل اذا اماو قاق:ثالا طرتشا اذا

 ىمستو ةنراقم « ماسقا ةثلث ىلا نامزلا بسحم اهماسقلا عبارلا ٠ 'ىثب سيل نافدارتم
 اهولخداف وحن ةلقةملا ىهو ةردقمو ء اخيش ىلع اذه وحن باغلا وهو اضِنا ةقةحلا لاخلا

 ىهو ةكحمو ه هتوبن ًاردقم ىا اين قاحساب هانرشب وتو دولخلا ىردقم ىا نيدلاخ

 اهفالتخاو !متامزا داحتاو اهددعت راتعاباهماسقناس مالا . اك ار سما ديز ءاج وحن ةضاملا
 . سلام ةداضتملاو , نامزلا ف دحت ىتلا لاوحالا ىه ةقناونملاف + ةداضالاو ةقفاوتملا ىلا
 ل اردلو هتدارأل لا ددعتو لاا ىذ ددحو راغل اهماسا سداملا ٠ كيذا

 ةداثثا للا نوكي لب كلذك سلام ةلخادتملاو .دحاو اهع اصىنلا لاوحالا ىه ةفدارتملاف
 ةفدارتم تناك ءاوس ةقفاو:. لاحلا ددعت زو دا_ثرالاىفو . ىلوالا لا>لا ريمض نم
 امراق اكآر ديز ىنءاح وحن ةلخادملا ةقفاومملاف . ريغال ةفدارتم ةداضتم اذكو ةلخادتموا
 الاه اذه ريصي هز نم الاح مراق تلء+ ناف ابك ار ريمض نم الاح انراق نوكي نا ىلع
 ناك نا ( ةدئاف ) انك اس اكار اديز تيأر وحن ةفدارتملا ةداضتملاو ..ةفدارتملا ةققاوتلل

 ردحنموهو دعصم اناو هت:قا ىا اردحنم ادعصم هتنقل و2 بجاو قيرفتلاف نيتفلدخم نالاحلا

 تنقلوا اك ار اديز اك ار تيقاوا نينك ار هتيقلو# ىلوا عجاف نيتقفتم اتناك ناو سكءلابوا

 ةدحاو لك يحاص اهب فرعي ةئيرق ناك ناف نيتفلت# اتناك نا ىضرلا لات . اك ار ابك ار اديز
 ىلوالاف نكت مل ناو .ةردحنم ادعصم ادنه تبقا وي اتناك تذ (فيعرت و راع ايش
 لح نا فءض ىلع زوحنو ادمصم اديز اردجعام تبقل و2 هيحاص بنجم لاح لك لءجم نا



 سبأل ْ للا

 مالكا ىوش نم مهشي جراخ ما راسبتعا ريغ ن٠ هقوطنمو مالكلا ظفل رابتعاب لوءفملا

 ريمضلا ناف امئاق رادلا ىف ديز و امكحوا اماَق ادبز تبرض و ةرقح نيظوفام اناكءاوس

 لومفللا:ةلوفدو.لعاسفلا ةلعاف"نوكي نايابونموا نكح ظوفام :فرظلا ف نكتماا

 ةراشالا نوضتي اذه ظفا ناف اءاَق ديز اذه و مالكلا 0 نم مهش ىنعم راستعاب

 اهماسشا لوالا ٠ تارايتعاب لاخلا مسقنت 6 ميسقتلا ) .امناق ديز ىلا هيناوا ريشا ىا هيبنتلاو

 تجاو كلذو [1] ةّمزالمؤ بلاغا وهو ةلقتنم نيمسو ىلا هموزلو اهانعم لاقتنا وامشعاب

 كنج هدهوءاينهذا كلام اذه و 0+] :قداتلااةلوملا انيهلا ةدماخلا اهيرستا . للا
 قلخيو وك اب اص ددخم نع اهلماع لد :ىاا تل شو ءارذم ىو وح ةذكؤولا [”نالو ل

 ه [م] الاح برا اذا طسقلاب اًئاَف هنمو عامسلاب كلذ ريغ ىف ةمزالملا عقتو ءافعض ناسنالا

 اهمادقنا ىناثلا ءىنةملاف اذكه اهلبق'امن دافتسم ريغ اهاندمزال مهو ةدكؤم اهنا ةعاجلوقو
 ١! ىهو ةدكؤ + لاو م اضبا ةدسؤ.ىدستو كلاغلا وهو ةايم ىلا دو تاو نينا 0

 داوم اهحاضل ةدكؤ.وار ده :ىلو ىحم اهلماعا ةركؤم ثلث ىقو اهبوزب اهانم دا
 كوبا ديز وحن ةلمج نومضمل ةدكؤ٠و !ءرح مهلك ضرالا ىف نه نهال وو ارط مرةا
 ةدكؤملل ةلثمالا كلب هدلوو كلام نا م اهبجا_ضا ةدكؤملا ةادعتلا لاو ه افوطع

 ٠ لاحلا اذ مودام ةمئادلا لالا نيدلا ماضع ىولوملا لاق ٠ ىننملا ىف اذكه وهمس وهو اهلماعل
 , فيرغتلا دويق دئاوف ناس ىف ةراشالا هيلا قدس دقو اهفالخم ةلقةملاو هل مئادلاك نوككوا
 نوكت اهنا ىلع لدي امهمالك هاظ نا الا ةءزالملاب ةمادلا لاا ىنا اهامس ىنملا بحاصو

 قيفوتلا نكمي ذا ةريثك ةفاضخم الاق اف سيلف هل ةمئادلاك نوكب نادال لاتعإ ىلا

 مف ىمكملاو ىتيقحلا موزالا نه معا ىنذملا بحاص مالك ىف موزالاب دارب ناب اممءالك نيب
 2 « ةبسسؤملل ةلباقم ةعادلا نم مسق ةدك ولا ناو ةمئادال ةلباقم ةلةتملا نا اذه نم

 اقلطم ةدكٌولا لاخلا نا ةئابضاا داوفاا ىف ركذ دقف ةلقتنملا ةلبأ3ه ةدكؤملا لعج نم

 .لماعلل ديق ىهو لقبا فالخم ايلاف ادوجوم مادام امحاسص ن٠ لقتالال ىلا ىه
 لكاو ةدكؤ»و ةلةتنم نيب رض ىلع لالا ىضرلا خيشلا لاقو . ىهتنا ةدكٌؤاأ فالخم
 قلعت هنومضم لوصح تقود دية مالك ءزج ةلقتثملا دحف « امهتيهام فالث>ال دح اهم

 بكر ىف ةيناثلا ةلمخجا جرت مالك ءزج الربو  اهار ىرخنامو لوعفملاوا لعافلا ثدحلا
 وحن جرح هنومضم لوصح تقوي الوشبو , الاح اهلعمم مل اذا هماللغ هبوكر عم بكرو دز

 ثدحلا قاعت انلوقو . هنومضم لوص-ح تقوبال هسفنب ديقتي عوجرلا نال ىرتهقلا عجرإ
 ةيلاخلا ةلملا لخدتو قلعتلا كلذ هلوصح تقوي ديقتسال هناف تعنلا هنم جرو ديقدي لعاق

 (ةنيسل ) ءازلا سك دوف [ ١

 ( ةححصلل ) ىنغلآ ىف اذك كلذك س ياو قتشملاب ةلوأمالا نوكتال ةدماجلا لاحلانا مهوتب كك
 ( هححضا ) قبلا ال مدال تعنلاؤا حدملا ىلع هباصتلا نغ از'رتحا كالذب ديق [؟]



 لاخلا ساب

 مودت نان» معا ىه اضياو .[1] سمتلاعولطب هتنراة٠ ىلا .لعافلا ةفصناس نمضتت ةلاحلا

 لاحلا ىف اك ايلاف اب افوصو.٠ لوعفملاوا لعافلا نوكل مثادلاك نوكتوا لوعفملا وا لعافلا

 ةقاعتملا مولا دبق راتعا نم دبالو , ةلقتنملا لالا ىف اك هفالخ نوكت نا نمو ةمئادلا

 ةئيهلا ركذبف ٠ لوعفموا لعاف وه ثيح نم هب لوءفملاوا لعافلا ةئيه نيس ىا نيس هلوش
 اهريغ هئره نيسام جر 4 لوعذفملاو لعافلا ىلا امقادضابو زيئمتاك تاذلا نيام جرخ

 لدن اهناف لوعقملا وا لعافلا ةخد جرخ ةيثيحلا ديقو كوخا ملاهلا ديز وحن أدتبمللا ةفصك
 اخلسنا ول امهنا ىرتالا لوعفموا.لعاف هنا ثيخ نمال اقلطم لوءفملاوا لءافلا ةئيعه ىلع
 اذهو . هلا“ امهترهل امنا ناك كلذ ريغوا اربخو ًادتبم العجو .ةيلوءفملاو ةيلعافلا نع
 دارملاو . نيبك ار. ارمع ديز برض ون هنم جرخيالف عملا الولخلا عم ليبع ىلع: ديدزلا
 هعم لوءفملا نع لاخلا هيف لخدنف امكحوا ةقيقح نوكي نا نم متا هب لوعفااو لعافلاب
 ىنعمب هناف اديدش برضلا تبريضض لثم. ردصملا نع اذكو هب لوعفملاوا .لعاذلا ىنعم. هنوكل

 حبصي .الومذموا العاف فاضملا ناكاذا م ةيلا فاضضملا نع اذكو اديدش برضا! تئدحا

 [؟]افينح ميهاربا ةلمعبأل لب وحن لومفملا وا لعافلا هنأكف هماقم هيلافاضملا مايقو هفذح
 هيلا فاضملا ءزج وهو الوءفموا الءاف فاضملا ناكوا افينح مهاربا عبتن لب لانا حصي ذا
 ىلاعت هلوق ىف نيحبهك هماقم همايق حيصي مل ناو فاضاا نع لالا وه هنع لاخلا ناكف
 هؤزج هيلا فاضملا ربادلا نا راءتعاب ءالؤه نع لاح هناف نيحبصم عوطقم ءالؤه رباد نا

 لاتخإ عوفو زوخحالو ٠ عوادقملا ّق نعمل هريمض رايتعاب هلعاف مدس ملام لوءفم وهو

 عوقو ضءعباا زوج هنا ملعا ٠ امكحالو ةقيقحال نيلوتذم اممنوك مدعل هلو هيف لوءفملا نع

 فيرسشلا ديسلاو ىنازاتفتلا ققحلا زوجو حولنا ىلج ىف عقو ام أدتبملا نع لاحلا
 ناك لعاف نع لاحلا زومنال هنا وحنلا ةياده ىف حرص دقو ًأدتبملا ربخ نغ لاخلا عوقو
 اذلو مهءذمل فااخم بجاحلا نبا بهذم نا ىهاظلاو اعماج نركيال ذا اذه مهنهذم ىلعف

 ا لتشو اذملا 20 نمأل ل رظلا ريش نع عاق رادلا و ديز ف لاخلا لج
 ٠ مالكلا ىو نع نيطم لا هبناوأ ريشال الوءذ٠ هوك زابتعاب ديز نع امئاق ديز اذه ىف
 ةياوعفمو لعافلا ةيلعاف نوكي ناب انظم لوعفااو لعاقلا ناك ءاوس ىا ىءنؤا اظفل ةلوقو

 هوج ةكراشم لدتوا امياع ةلالدلا ىف لعافلا ةئيه لغتس# نا ْنِم معاو ماصعلا لضافلا لاق [5]
 ةءلكلا لصا عم ةييكرتلا ةئيهلاب ةيلعافلا تقوىف لعافلا ةئيه ىلع لد. هناف امئاق لث. ىناثلا ه ةملكلا

 ساو ديزز ىنءاج وحت لوالاو « ةيلالا ةئيهلا نم ةياعافلا لاح ىف هنوكو متاقلا نم مهب مايفلا ذا

 هلوخد بعصتسا امم اذهو » سمشلا عولطب ةنراقملا ىهو لعافلاةثره ىلءلدت ةيلاحلا ةئهلا ناف ةماط

 لوعفملاو هيدي نيب ورمعو ديز ىنءاج ىف مك ناكملاوا نامزلا ةئه نايبل هنا ليت ّىح لآحلا دح ىف
 ( هححضمل ) ىهتا هتقيقح فرءتسو هب لوءفملا نم: معا لاحلا د> ىف

 افينح يهاربإ لَم متبا نا ه افيثح ميهاربا أف محاَو ة افسح مهارإ ةله لب لق ةناآلا مظن [؟ل

 ( هخحضمل )



 مورو لاخلا

 نحت ةمودعم الو [1] ةدوجومال اهولمط ةيناث تالوقعم ءامكحلا امهسي ىتلا ةيراتعالا

 ليوأتاا اذهب رهظ دقو ليق اذك ةكذم مدع ةنولعجم مهو باجنالا با دوجولل مدعلا لمجم

 ىولوملل هتشاحو تفقاوألا حوش 2 عج راف قيقحتلا ةداز قس هلو ىلغفل عا ازنل١ نا اضيا

 ىلع قلطي نيبلوصالا حالطضا ىفو (هيجاوءةياسلا ومالا ةسبنم ىف كم

 درام وه نيكلاسلا حالطضا ىفو . داصلا باب نم ءايلا لسف ىف 'ى 5 باحصتسالا

 كول لا عمم ىفو ء كواسلا كلس ىف اذك ضيقوا طسوا نزحوا برط نم ىلقلا لع

 دورك هكتدا لد راك لاوحا هل دراو ال نمل دروال او !اق اذلو اضنا دراولاب لاخلا ىمستو :

 كتل اا نأ و جراوي هن دراد لدب قلعت لاودا ىعلا راكذا نافبط زا كلاس لدب دبا ىك

 دوب بهاوم لج زا لاوحا سل دبا ليدي لد رد راكذا نافع لوصح دعل بيغ ملاعزا

 ددنوب لد ىلاعتو هلاحبس قد زا هكدشاب ىءم لاح لتبقو هدشاب بساكم ”هلجزا تاماقمو

 كا هجدا موك ماودو اش ارلاح محاشم ىضعبو ءادور' نوح دؤوب ناو فاكتب او

 هل تَنعل هديسرلا لاح نا بحانم زونه دشاب متاول دود كاح دشادت اه تفصإ فوصوم

 هنو دلشان بحم حن هن دشانن ماود ى "1 دنا لاو>ا هلمح طاسوو ضيقو قوشو تم هكىنيب ش

 ماودو اًهارلاح ىذعبو دوشن عقاو ىورب نأ مسا ددركت تفص ارودن لاحاب وقاد ةلم قاتشم

 لامكل ةيفوصلا تاحالطصالا ىفو . مودن آلو ٍبلقلاب لْزَت َةلَزن لالا دينا لاق م دوك
 لمعلل اناريم هياع ةدراو اما . هبر نم دعلا ىلع ةضئافلا| بهاوملا ىه لاوحالا نيدلا

 امتاو ءاضحم انانتما ىلاعت قا نه ةلزان اماو ٠ بلقال ىنصملا سفن ىكزأا حاصلا

 تافصلا ىلا دعلا تاكردو ةرقلخلا موسزا نه ام دبعلا لو الاو>١ لاوء:الا تيمس

 ظفا ىلع قلطي ةاحنلا حالطصا ىنو . ىقرتلا ىنع. وه كلذو برقلا تاجردو ةبقحلا

 هتغيص هب اوهذن نا ىتزحيل ىلا وح اعضو هف' تنا ىذلا نامزلا ىنعم لاخلا ىلع لدب
 هركذام ىلع ىنع١وا اظفل هب لوعفملاوا لعا-ُلا ةئره نيس ظفل. ىلعو اهنعب لبقتسملا ةغيصا

 . ةقتلا لالا ىف مك ةققحم نوكت نا ن٠. معا ةلاحلا ةئيهلاب دارملاو ٠ ةيفاكلا ىف بجاحخلا نإ

 امهقاعتموا لو.ءفااوا لعافلا سفن لاح ن٠ جا ىهاضياو . ةردقملا لاطاىف(ك [؟ ]ةردقموا

 ةلم الات نا الا ةعلاط سمشلاو ديز ءاج لثع لكشي هنكل .هو.ا امئاَق ديز ىنءاج وحين الثم

 كيرتشكمي ةفصنملا تاودلاو عانتمإلا ناب ثحّبلا عقدنا ةدايزلا هذهبو جراخلا ىف اهيذاحتام مدعل [1]
 ديراول اذكو لاو>الا ليبق نم اهودمي ملو دوجولا اهل ضرعي نا اهبناش نم سيل الثم ىرابلا

 نان لوقعم وهام لك ناب نولوقبال مناف اهيف الخاد بلسلا سيلام ىا ةيدوجولا تاموهفمللا تاموهفملاب

 ( هححصا ) فقاوملا حرش ىلع مب كلا ديع ىثاوح ىف اذك لاحوؤهف

 لاح ىف لب مه دواخ لاح ىف سيل ةنجلا مهلوخد ناف نيدلاخ اهولخداف ىلاعت هلوقب لكشبالف []
 ( ءحصمل ) مهلدوالا ريدقت



 لاحلا ا

 ةيسفنلا تافصلا[؟] هيلع درواو .لاو>االتامودعم امنافقتادوجوملا ام مصتنىتابولسلا

 مهلوق ىف ماللا نا باوحلاو ءاهءدعو اهدوجو ىتااح تاوذلل ةلداح لاوحا مهدنع اهناف

 اضرا مودعمال اهلون صح رضي الق لوصحلاو طاتترالا در لب صاصتخالل سبا دوجوا

 تافصلاف ةلما ىف ىببت قةحت اهل نوكيل دوجودملل اهلوص> دنع الا الا ىمستال اهناالا
 الاو>ا نوكت ذئنل تامودعملا كلت لل_صح اذا ال« الاوءا١ تسدل تامودءءلل: ةي_سفنلا

 تهدم ىلع اماو مدعلا لاح لاو>الاب ففصتمو تبان' مودءعملا ناب لاق نم بهذم ىلع اذه

 « هلسا نه طقاس ضارتعالاف لاوحالاب هفاصتاب له ملو هب لاقوا مودعملا توبي لق مل ند

 نامزال٠2 نيريسفالاناف لوالا ىلا هعج سمو [+] هريغب هقةحم وكي مولعمهناب لاخلا رسفيدقو

 للي م لالاإ فوصوم وهاب ةمئاق ةدوعوم ةفصب ىا للعم اما لالا « مسقتلا )

 للعم ريغاماو ٠ ةردق أب ةيرداقلا ىلاعيو كرحتملاب ةمئاقلا ةدوجوملا ةكرلاب ةيكرحتملا

 داوسال ةيدوسالا وحن هب مئاَق ىنعم ببسبال تاذلل انبا' الح نوكيف ركذام فالحب وهو

 هذه ناف ةيغاملا ىلع.ادئاز هنوكب لئاقلا دنع دوجواو ىهودلل ةبرهوجلاو ملال ةيضرعلاو
 لاخلا لياعت [م] مئاهوبا زوج تلق ناف . اج ةمئاقناع. بسب اهلا امتوث سيل لاوحا

 اذه نيل َلْقتء وج وم نوككفا للملا لاما لعق طرتشا بكف .ىللاعت هتافص ىف لاخلا
 ةىعاشالا نم ىضاقلاو الؤأ نيمرا ماما نا لالا ( ةدئاف )) هريغ بهذم ىلع طارتشالا
 كلذك سلام مودعملاو قةحت هلام دوجوملا نال ىرورض هنالظنو ةلزتعملا نم مثاه وباو

 ىلا نيبةطساؤال هنان٠ انرك ذام ىف درا ناف ةرورض تايثالاوىنلا نيب [4] ةطساوالو

 ةلاصا ققحت هلام اآلثث ةوجوملا رمش ناب رخآ ىنعم ديرأ ناو [ه] ةطسفس وهف تابثالاو

 ايظفل عازنلا ريصيف اعبث ققحام ىه ةطساو كانه روُضديف الصا هل'ققحت ال امب مودعملاو

 ىف سعا ام ىذاحم نان اهل دوحوا ضاؤرع روض تاموهقم اودجو مما وه صسهاظإاو

 رومالاك كلذ اماشنم سياتاموهفم اودجوو امدءاهعءاقتراو ادو> واهةتغ اوم جرالا

 وه مصاصتخالا ىلع دوجومل -هلوق.ىف ماللا لم داربالا ىنبمو :ىاكلا وه دروملا ]١[
 ( هححصملل ) ضاظلا وه

 ىبتلاو ”ةدتاذلا ةكرحلاك هب امئاق هسفن“ ىف ةىشلل العاح ققحتلا نوكي نا ىلصآلا ققحتلا ىتعم [؟]
 اهسفنا ىف !ةقحت اهل نال ضارعالاب: ضقنلا درن الف ةئعننلا ةكرحلاك هب قلعت امل لب هل الصاح”نوكمال نا
 ( .هححصمل ) نيابي .دجاولا ققجتلا ماق مزاب الو

 بجوال تافصلا نم اهريغ ناف اهعديامو ةايحال الا نوكتال ةللعملا لاو>الا:نا هنعلقن دقو [*]
 ةيدئاكلاو ةبضبالاو ةيدوسالا نولوقي ةرعاشألا نم لاحلل نوتبثلاو ضايبلاو داوسلاك الاوحا اهلاح
 ( فقاوملا حرش ) ةقع٠ لاوحا اهلك ةكرختملاو

 ( ةححصا ) 'تاموهفملا نم'ءوتتىف [:]

 ( هححصمل ) قافتالاو ةرور لاب .ةلطاب [ه]

/ 



 5-5 لاخلا . عقاولا ليء# ٠ نيدضلا لمتحم

 . واولا باب نه ءاهلأ ىلهف ىف يو دنيوكار هيجوت اغاب دزن ( نيدضلا لمتحم )

 فيطا ىل> ىلاع عوقو ردار ىنع دوجو هكذ ازا تسترابع اغاب دز ( مقاولا ليمح )

 ىعمنيزا لاح ناو خردلا هنأ ديدي ضرىغ نإ ار ريح تناك ملل ناميرد ىبسو دتكادي

 نوتس ٠ دؤوأ واب هش نوتس ك.دز'/وعب , :رعش ٠ نيكد نوتس تفل رق ءةلاتم ءدش الصاع
 + قئانصلا مياس, اذككءاةداتينلا ايزدكلسب للا

 نامل لع قلطت دقو تفس ىأ كلا تنك اش ةفصا(ةغللا ىف ماللا يت ( كالا )
 عمحجو ٠ ةفاكلا ةيشاح ةيادهلا ىف اذك لالا ىذل ةفص نوكت اهنال ام ىمس ةف ثنا ىذلا

 سفنب ةصتخم ةيفيك ىه ءامكلا حالطصا ىفو ء ةفصلا ىنن« اضيا ةلاحلاو لاو>الا للا

 . هاوار حبو بختنملا ن٠ مهفي اذك اضيا ةلالاب ىمستو قرافت نا امناشامو سفن ىذبوا

 قو ٠ فاكلا باب نم ءافلا لصف ىف لاحلا حضوبام ةيناسفنلا تايفيكلا نا ىف ”ىجيو

 ماعلا حالطصاب لاش" لاو>الا هاوار ىف هاذه نم صخا ىلع قام ءابطالا حالطصا

 ضرملا ىناثلاو ةحصلا .لوالا طقف ءايشا ةثث ىلع ءادطالا صاّْلا حالطصابو ضراع لك ىلء

 لاو> الا ن. حالطصالا اذه باسالاو تامالعلا نركب الف امني ةطسوتملا ةلاطلا ثااثلاو

 , 'ىجل أم الاحال ةكلم ىمسي عوضوملا ىف خسارلا ذا قرافم ىا. ضراع: لك ىلع هلوق * ىبتا

 ةحصلا ةياغ امف دجوتال ىتاا ةلاخلا ىه مهدنع اضيا ةطسوتملا ةلالاب ىمستو ةئثلثلا ةلاخلاو
 جالط_صا ىفو ٠ ةحصلا ظفل ىف 'ىجيو اضيا سهاو+لارحن ىف عقو اك ضرملا ةياغالو
 ةفصلا ديقف « ةمودع» الو ةدوجومال دوجومل ةفد وهام ىلع لاخلا ظفل قلطي نيماكتملا

 , امهم ةطساو نوكت الو ةمودعموا ةدوجوم اما ىهف اهسفنأب ةئاق روما امناف.تاوذلا جرم
 لوصفلاو سا-جالا لخديف تعانلا صاصتحالا ىنءي هريغب امئاق نوكيام ةفصلاب دارملاو

 مهلوقو ٠ ام نم دنع ةيرداقلاو ةيهاملاك ىلاعت هتاذب ةمئاقلا لاو>الاو ٠ لاوحالا ىف

 هناي لاق نم دنع دوجولا لخ دف هءموا ةفصلا هذه مانق لبق ادو>وم ناك ءاوس ىا دوجومل
 مودعملا ةفصب دارملاو « الاح نوكت الف ةهودعم اهناف مودءملا ةفص جر دسبقلا اذهف لاح

 « املاح كاق نه دنع ةيدفألا تافضلاك مودءااب ةّمئاَقلا لاوحالا درب الف هب ةدصَتْخْلا ةفصلا

 دوجومل ديق نوكف ةءودعم ال ديش ةدراخ ىهف ةءودع» مودعملا تافص تناكاذا لاّشال

 ؛:. نكملا نود رخ الا نع ايهم لوالا دقلا نوكي نا كاردتسالا لوظ 0050

 اريتعم هنوكل 5 نام,باحنو .دوجوم ةمئاق ةمودعمال ةدوجومال اهنا لاق نم ىلع درب

 راتعاب ةققحتم اءاف ضارعالا جرخيأ ةدرجومال مهلوقو ٠ جارخالل ال لاخلا موهفم ىف

 جرخيل ةمودعم ال مهلوقو تادوجوملا لي ن٠ ىهف زيحتلا ىف اهلا ةعبات تناكناو اهتاوذ '



 نيلحلا لمتحم . لمتحلا  تالومحلا سورا

 نه ىلكلا ىلع مكحلا نارك ن[ناوهو“رطا مق ىقب هلا هيلع دزبو ٠ ةلمهللازا ةروضحلا

 ند“ ةخبقلا ىلع اهب سبب مكحل | نال ةبسانف ريغ ةييتط ةيضقلا كلت ةيمست اضياو وه ثيح
 حاصإ مل نا ةضقا عوضوم نا لاق نم ممو . مومعلا دش ةدنقملا ىلع لب نه نه ثىحب

 ناسنالا الوقك مومعلاب اديقموا اصخعش ناك ءاوس ةضوص#لا ىهف نيريثك ىلع لاقت نال
 ةادهموا ةروضحم اما ىهف دارفالا اما مكطا قاعنف نيريثك ىلع لاقت نال حلص ناو عون

 عوضوملا ليقو ء ةصوضخم ماعلا لج نه قزاسلا ثحبلا داعف ةيعينطلا ىو ىلكلا سفنوا

 دق مه اما ولم الف ةعتطلا سف اماو ةلءهملا وا ةر وعملا ىهو ةعبطلا هيلع قدصام انا

 ىو ىه ىه ثيح ننوا ةءاعلا ةضقلا ىهو مولا ديق عموا ةصوصخلا هو ضخشتلا
 ىلع مكح اذاف هعم عوضوملا ذخؤي ملم عوضوملا عم ربتعيال ديقلا نا قلاؤ ٠ ةّعببظلا

 دويقلا ربتعا ول هنافكلذ ريغوا ضاخوا ماع هنا ثيح نم مكحلا كلذ نوكأل مك ناءنالا

 دق اذا من هاو ةعرالا'ىف ةيدضقلا رصحت مل عوضوأا دوق عم اهذخا حاضإ ىلا

 الك ناكناؤ ةدوصخم ةضتلا نوكب امزح :نأكنا دنقملا عوظوملا كلذف دش عوضوملا

 ئهف انققح اًكرَح ناكنا ةرضقلا عوذو٠ لابو ةهسقلا عبرتنا ىلوالاقءهنف همادقا ئزم

 الاؤ ةلملهملا وا ةرودصخلا ىهف هيلع قدصام“ ىلع ناكنا مكمل اف ابك ناكناو ةدوضخلا

 ماع هنا"ثيح 'نم ناسنالا انناوةك دق دق ءاوش ةنلكلا ةعببطلا“ سفن ىلع مكحلا نوكي
 هب عوضوملا دي ملام ديق ١ ربتغيال نا تجاولا ناءالا عون ناسنالا انلوقك دش لوا عوت

 ةضقالاف ناك تفيكو ديقلان حرصي نا الا مهلا ناسنالا الا سل لاما اذه ىف عوضوملاف

 ىلكلا ةعيبط ىلع رخآلا ىفو ديقملا ىلكلا ةعيبط ىلع نيهسقلا دخا ىف مكحلا ناف ةفيبط
 ةيضقلاف انيثرَج ناكزا عوضولاا مسالا ىفو '. علانطملا حرش ىفام ةمالخ هلك اذه قلطملا

 مكحنا و نيمدقتملا دنع ةاههف طزنش ةدايز الب هيلع مكحناف الك ناكزاو ةدوصو .ةتضخش

 ةروصحف :ارفالا ةيك نيب ناف هدارفا ىلع مكح ناو ةيعينطق ةيثهذلا ةدحولا طرشن هلع .
 اضيا ةطرشلا ىف ىرجم ميسقتلا اذه نا ملعا ٠ ىمتا نيرخأتملا دنع ةلمهف نينت م ناو

 1 5 ىحب م

 ٠ هاوار ىف اذك جرفلا وا ربدلا ىف ناننالا اهلمحم ىتلا ةيودالا ىه )ع تالودخلا (

 دقو هيف لوكا عاشيا قلي دقو امه قرفلاب ليقو لمجلا وح ليت ( لتحل )
 : . زئالا ظفل ىف قبس

 كودو برت وم ناتح ازا تتار ىلظفلة رع اش ه1[ ىعق راع اقلب دز ( نيلحلا لمتحم )
 هتف وج دنيوك هك ك تس نوتس ٠ رغش ٠ هلاثم دوب دناوت مالك فانيتساو مالك تقو“ لح
 « عئانصلا عماج ىف اذك ٠ تسا نوت ىب ىهوك تسار منوكلب



 عكا ىلا

 ةيتامز ريغ ةطبار اهيف روك ذملاك نيعم عوضوم ىلا ةبسنلا ىلغ اهف لذ ةمان ةيئالثو الصا
 ىتلا وا .ةينامز ةطبار اهيف روكذملاك نيعم ريغ عوضوم ىلا ةبسناا ىلع ايف لد ةصقاد ةيئالثو

 قلم ميسا وا ةملكا_هلو# ىتلا ةيضقلا نا اهنم ثاحبا اههو . قتشم مسا وا ةماك اهلوم

 نلو ١ ثاثلا ىف بتارملا رصخ 5 ةسانث تناكن او ةيمانثلا ىف اهدع مقلسإ را تناك نإ

 ايف ترك ورق 1 هنالمأاب بتارملا ث ثان باوصلاف 5 ةسنلا ىلع اهبف لد ةحانث ءاه 5

 ىنلا ةدئازلا ةيئانثلاو هبسنا ىلع ا لدي ملو اهف رك ذا ىتلا ةمانلا ةئانثلاو ةطبارلا

 فالخي ةيسنلا ىلع ةلالدلا نودب مكحلا ىلع ةلالدلا نكميال هلال كلذو ةبسنلا ىلع اهيف لد.
 ىلع لدي مل اذا اما ذئنيح ةيئالث :ةيضقلاف ةبسنلا ىلع لو دقف مكلا ىلع لد اذاف سكملا

 نرخف اضيا هسنلا ىلع لد امرو ةسانش نوكتف اضيا ةيسنلا ىلع لدي 7 امبرف م 92

 نع ترخأت ادت ةيانثلا ىلع ةلالد ةضقلا تدب زف ةيسنلا ىلع لدي اء رو 4 28

 ءاةدال ةيانش ىهف م 2 ةسنأا وهو طبارلا موهفم ل دحاالا لوا مذا ملا

 ةيينلا نال عيطلاب ةيثالث ظفللا ىف ةرئانث قتشم مس اوا ةءاكاهلومحم ىتلا ةيضفلا مامالا لاقو

 نم نا ملعا مث + هعفد ىلا ةراشالا تقبس دقو ءراركتلابجوب اهركذف انمضت اهباع لوادم

 ىنرعلا بيكرتلا ناك نا لوشب اهار< ىرجم امو ةيبارعالا تاكرخلا نرعلا طيباور لغح

 ةكان ني تانمنل نم طاكذلو مئاق دي رك ةيئالث ةيضقلاف اهارجم ئرجم امو تايرعملا ن

 تيمس ايقيقح اييزج ناكنا ةيلما عوضوف ع وضوملا رابتعاب عببارلا . هيوريس اذه انل ا
 هيلاسوا بتاك ديز انلوقك تناك ةجوف 100- اهعوذوم صوصخل ةيصخشو ةدوصخم

 دارفالا 6-0-2 لمها لب روسلا اهب نكذب مل ناف ايلكناكناو تناكب سبل ديز انلوةك

 اي ركذ ناو رجح سيل نادنالا وي ةبااسوا ناويح ناسنالا وحن ةبجو.» ةلءهم .تيمس
 ناويح لك سبل .وحن ةلاسوا ناويح ناسا لكوحن ةنجو.ةروسمو ةروض# تيدس روسلا

 تحن ةجردنم اهناب بيجاو ٠ عون ناسنالا وحن ىلدشيال هنا رصحلا ىلع دزواو ءاناسنا

 نا دارملاف هيلع قدصام رايتعاب هيلع مكح ول روصتب امنا عوضوملا ةدك نال.ةدوصخلا

 لوالاو ةصوصخلا ىتاثلا الوا نئريثك ىلع هقدص ىاهتبلك رايتءاب هيلع مح نا اما عوضوملا

 ىت> تاءاكلا هلزنع تادوضخملا مهايزخ“ لاعبي جاردنالاب لوقلا را هيفو ا واقر وصلا ١

 قدصي هلال كلذو . نادنا اذهف 0 ديزو ديز اذه وحن لوالا لكشلا ىرعك ىف اهن ودروب

 لاقو اديدرت ضعبلا دازو ٠ عون ديز ىهو ةحبتنلا بذك عم عون ناسنالاو ناسنا ديز

 ىهف  ىلكلا هيلع قدصام ىلع مكحلا ناكناف اهتّيزجو !متءاك ىا دارفالا ةيك نيس مل نا
 ٠ ةيغئطلا ىفأ عون ناسنالا وحن ماع وه ثيح نه ىلكلا سفن ىلع مكنذلا ناكزاو ةلمهملا

 قدصي ثيجح نه هياع امكح جركي نأ امأ ىلكلا موهفملا ىلع مكمحلا نا ليقام هنم برقبو

 ىهو ىلكأا اهبلع قدصي ثيح نم تايئزملا ىلع انمكخوا ةيعيبطلا ىو تائزملا ىلع



 لا . لوما . دلوتملاق وقوملالناحلاء ىوقوملالماحلا . :لماخشلا مو.

 لمحم نا الا ةيعبطلاو ةيصخشلا اياضقلا ىف لا لمةشيال هنا هفو ٠ ةدحاو. تاذ هيلع

 ”ىش'ا فيرعت مزايف لما وه قدصلا اًضياو هسفنل 'ىثنا قدص لمتشي ثيحم قدصلا
 دوجولا بسحب نيرياغنملا نيموهفملا :داحتا لما لنقو ٠ ىظفل فيرعتلا لاه نا الا ءهسفن
 عوضوملا فاصتا لما ليقو ..ةيئهذلا اياضقلا ىف لما لمتشيال وهو اريدقتوا اقيقحت

 . اًهباس مام لما ىنعم ىف قحلاو تايتاذلا لمح لم:كيال وهو لومحلا

 الا باب نم ميلا ىلدف ىف ”ىحيو اريمشلا نعل جراخلا وه ةئيهلا لها دنع ( لماما )

 ه٠ ةمحعملا

 تيب كيرد هكدزيكنا ىنعم ل زد «<نازا تسنوابع ءارعد دزن ) فوقوملا لماحلا (

 لوا تب هكدروا نانج 9 قادس سد دك مام مود تدارد ترورضل دوا ماهي

 ٠ تشكب خرج تسا ارج ىناد جاه ٠ رعش . هلاثه ددرك لماح مود تيبو دنام فرةوم

 . اجي دنام ديدن .نيا تتردق .٠ شرس تشك ديدوت ردقبوا ٠ اب تسا نيمز اَرج ىناد جيه

 هتشون انو“ هدناوخانو هدئاوخ ا لماخ كتدنآ ناش دز ( دلوتملا فوقوملا.لقاخلا )
 .اانأ دبآ نوريب حبص ةكديشرو> .الا“دناع ىدك ار“ نسحرد ٠ نعش . ةلاثم 'ددرك مولغم
 اهعاّرصم هم ءاام ءذَنام وحْوا ىوش و ىثب .اامآ دسوول ايو دنك تمدخ

 . عماج ىف اذك تسا ىني نأ و ددركيم مولعم هت_شون ان ريخا عارم لماحو دبا فوقوم
 5 عئانضلا

 ةلط لا ىفو ةيطرشلا نود ةللإ ةيضقلا فه مركجلا وه نييتلطنلا دبع ( لوح
 ٠ ايلا ىمسي

 نيسسلا لاف ىف *يبخ اك ىنازتقالا ساسبقلا نه مسق ىلع قلطي نييقطنما دنع ( لي! )
 لييلحتلاب ىهتأ ةيطرشلا نوكلو . ةيطرمشال لباقم ةيضقلا ن» مق ىلعو ٠ فافلا باب نم
 علاطملا حرش ىف اذك ةبجوملا ةيللا اياضألا طسباو اضيا ةطيسن ةيلخا. تيمس نيتيانسا ىلا

 ةلمخ| ةيضقال ىا هلو . فاقلا باب نم ءاسلا لصف ىف ةيضقلا ظفا ىف ارك ذب اهفيرغتو

 تبوس اهفزط دحا نم ءزج بلسلا فرح نكي ا ناف نيفرطلا رانتءاب لوالا . تاهيسقت

 ةه>وم ىعدن ةهللا ىلع ةل.ةشم تناك ناف ةهجلا راتعاب ىناثلا . ةلودعم تيمسالاو ةاصح

 مئاق وهدز انلوقك ةشث ىمست ةطئارلا تركذ ناف ةطبارا راشعاب ثااثلا ٠ ةقاطنم ىماتالاو

 قكلبشمم مساوا ةدلك وه لوم ةجاح تسدلو « مئاق ديز انوقك ةس اتي تمتع اك ني ملناو

 ىلا ةجاحلا نا عمام عوضوم ىلا ةسنلا ىلع ةلالدلا نء امهيف امل دماحلا مسالا ةجاح طبرلا:ىلا

 ةيل ىلعايف لدي مل ةيئانث ثلئاي اضقلا بناىمنذاف نيعم عوض وم ىلا ةبدنلا ىلع ةلالدلل طبارلا
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 مر لا

 عقيف ضرعلاب اهصاوخ نم وه ىذلا درفلا ىلا بدن ةعببطلل هلا ثرح نمو تاذلاب لمح
 لوم#لا نا ديف وهو ىلوالا لما لوالا . نيمسق ىلا مسقني ةأطاوملا لمح مث هضرعلاب لح

 بذكلاوا قدصلا ىلوا هنوكلاياوا المح 9 عوضوملا ةقيقح 0

 اهدحا دخْوِب ناب نيفرطلا رياغت عم اماوهو ء هدفت ىلع ؛ىئشلا لمح ليلا اذه نمو

 'ىث ىلا تافتلالا نيكي ناب امني رياغتلا نودب اماو ٠ ىرخا ةّدح عم و ةيثيح عم

 هلا ةزورض ديف» ريغ حي ريغ ىلاثاو ديف ريغ حبك لوالاو اراتءاو اناذ د>او

 ةدحاو سشن نم نانافتلا دحاو “ىئثب قاعي نا نكعالو نيئيشلا .نيب الا ةي_دلا لقعتال

 قادصم نال تاذلاب المح نوكيال هسفن ىلع ؛ىثلا لمج ذئنيط لال . دحاو نامز ىف

 ابغا لهدن (كلالا نمخل نا عه لب طقف عوضوملا سفن سبل هيف :ريدقتلا كلذ ىلع لولا
 اوزكذ امو لومحلاو عوضوملا نيب ارباغت ىعدتست لما ةعيبط لوقت انال ء ثاذلاب لمخ

 دهب“ وهف ضرغااب لهخفالاو تاذلاب لم لما قةحم ىف انفك ناك نا عوضوملا قمنا

 ةريغ ىلا جاتخمال ربا غلا كلذ دعب هنال تاذلاب لمح هش ىلع '”ىثلا كمل ءاغتلا كلذ

 ديف وهو فراغتملا عئاشلا لمعا ىناثلاو . وه وهو لما موهفمىف ربتع. رباغلا نا قحلاو
 يمسي امتاو رخ ًالادرف اهدحال درف وه اموا.لومملا دارفا نم عوضوملا نوكي نا
 تارثاذلا لمح وهو تاذلاب لمح ىلا م.قنب وهو .ء الامعت_سا هعو.شو هفراعتا فراعاللاب

 قطنلا قب فراتعالا لما قلطن ام رو و تايضردلا لج وهو ضرصلاب لا
 ةينيع ثحبم ىف ةيشاحلا كلت ىف ركذ هنا مث . ىهتنا تاروصحلا ىف ققحتملا لما ىلع
 ثيح نم عوضوملا تاذ سفن لما قادصم نو نا تاذلاب لما نا هتيريغو دوخولا

 عوضوملا تاذ نوكت نأ اما وهو ٠ امن اجراخ لما قادصم نوكب نا ضرعلاب نطو

 عوضر مات اذ نركز انلو ادار هنوك ردت ىلع دوجولا لج اك أمق وش هينرح عم

 عوضؤملا ثاذ نوكمت نا اماو ٠ ةينيعلا فاصوالا لمح ىف لوم#لا ًادنم ةظح الم عم

 نوكن نا اماو . تافاضالا لخ ىف م امه:يب ةلباقءو اهل نام نا سا ةظحالم عم

 قادصم تايءدعلا لمحىت مك اهل هتيحاصم مدع نئاكدئاز نصا ةظحالم عم عوضوملا تاذ
 تاذ ةيريغلا ريد ىلعو ىهن ثيح نع عوضوملا تاذ ةشيعلا ريدقت ىلع دوجولا ىل+

 همس الفا منا معا « ىهتنا لعاوملا ىلا هدانسا ةك ةرلقع هيلع ةدئاز ةيئيح عم عوضوملا
 تايضرعلا نود تايتاذلا ىف حصي امنا اذهو ةوهلا ىف داحنالاو موهفلا ىف رياغتلا ضعلا

 ضايدلا .ةيوه ىف ريتهم.ضيبالا نا كشالو ةمزملا ةيهاملا ةيوهاا نال ضبا ناسنالا لثم

 ةياوج نمعألا موهفملا نشل 2: لما ناقنتالا ولحن ةمدنلا: روبالا هنزل ناسسنالا
 هموهفغ٠ديرا اذا: ليق «الاسأتم اذود وم هموهف» ناكل الاو ناسنالا ةيوهب .ةدحتم ةيجراخ

 اقدصام نا ىنمب اناذ نادحتم اموهفم نت ريالا نا لما ىندم ليق .لكلا مي ثري
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 رع ناف ديز:ىشعو ديز ىتثم اذكو ىضا- م١ وا لاقةسالا وا لاخلا ىف 5. وذ ديز

 وذوه لمحم قاث:كثالاو وه وه ىلح ةأطاوملا لمح ريش امبرو ٠ ليوأتلا كلدب رهظي

 لمح ىمسي مسج كرحتملا ا اوك ةفصلا ىلع فوصوملا لمح صخلملا ىف مامالالاقو ٠ ءاوه

 ىف ةائاف الو 00 لمح ىمسإ كرجتم م.+لا الوةك ف ودوملا ىلع ةفصاالمتو ةأضاوملا
 ' مالك ىلع قباسلا لوالا ىنملا ىلع حالدصالا وه فرا_هملا ناك اذإو حالطسالا اذه

 هةةذحام ةصالخ هلك اذه ققحناا دنع دحاو 'ىش ىلا هثاثلا ريسافتلا عج سم ناف مامالا

 حرش بحاصو تاروصحلا ىف ملسلا بحاصو ةيسمشلا حرش ةيشاح ىف ميكحلاددع ىولوملا

 لمآ قالطا نا معا تايلكلا ثحبه ىف علطالا حرش ةرشاح ىف دنسلا ديسلاو علاطملا

 امملع هقالطا نا هيشالاو ىونعملا كارتشالاب اذه ىلع قاقتشالا لمحو ةاطاوملا لمح ىلع

 حرش هيدشاح ىف دهاز. ازرم مالك سهاظو ملسلا بحاص ركذ اذكه ىظفللا كارتشالاب
 نا ةنهانا دص رم نم رششا_هل١ دصقمللا ىف لاق ثدح ىطفالا كارتشالا ىلع لدب فقاوملا

 هنافتناو ”ىنثال 'ىثلا توب مكْلا وهو ىوغللا لجخا:لوالا .:ناءم ةثنث ىلع قلطي لجخا

 طدوتو ىف دوجو» لا هل لاو قاقتشالا لما ىناثاو + لو.ةااو ناءذالا هتةيقحو هنع

 ىر#م لب تاقتشملا ىدانم اصتخم سيل وهو تعاذا صاصتخالا ىنمء لواحلا«ةنيةحو وذ

 همحاص ىلع لوم لاملا تلق.ناف : ررقن م5 ىضرنلا نم ميا ضرعلا ناف اضيا تاقّدشملا ىف

 ٠ كلملاو لاملا نيب ةفاضا وه ةقيقحلا ىف لومحلا تلق ٠ هنف الاح سب هنا عم وذ طسوتب

 ئعدتسب ةلا< الف وه وهلا هتقيقدو ىلع لوط لجلا هل لاّسو ةأطاوملا لمح ثلاثلاو
 ةهجح تناك ءاوسو-ضرغلابوا ١ تاذلاب ةدحوأا تناكءاؤس ر خا راشاب .ةرثكو: رائتعاب ةدحو

 ةرزكلل ةقرافملا ةدحولا ما-سقا عيمح وه وهلا ىف ىرجب هاف هريغوا دوجولا ةدسحولا
 م تاذلاب ادوجو ناكءاوس دوجولاب ةدحولا ةهج صصخ فراعت.ا نكل اهمتاهج عبمججو
 كحاض'١ لمح ىف كنضرعااب ادوجو وا هيلع كحاضلا لمعو ناسنالا ىلع ناورللا لمح ىف

 انانضتاا ىف اك ايجرات ادوحو ناك ءاوذسو ' ىمعالا ىلع .بناكاللا لمحو بتاكملا ىلع

 ةيقيقحلا اياضتلا ىف م دوجولا قلطم وا ةنهذلا انا ضقلا ىف م اينهذ ادوجو وا ةيجراتلا

 و2 بدحم دوجولا ءاحا نه وم ىف نيرباغتما داصحتا ىلا عجري ةأدطاوملا لمغ

 ىللح ىف م ضرعلابوا تاسرئاذلا لمح ىف م تاذلاب ادا 0 هيأ :نخ

 ىخرعلاو ضورءملاو دوحولاو ةقرقْلا بس ناد_حتم ىلاذلاو تاذلا ناف تايضرعلا
 ناف“. قادضم هنا ثيح نم ءةادصم ىلع ةأطاوالا لمح قلطي اعرو . امم.بس# نارباغتو
 ضرعلاب ىلخ اماع.درفلا لمحو هل ةيئاذ ادمنوكلل تاذلاب ل درفلا ىلع ةعببطلا: لمح لبق

 فالتخاب فا" ماكجالا اناق ءدحاو دوجوب دجوب امهنه الك نا عم ان اجراخ هنوكل

 عقف اس اذ نم نه ىتأا ةء.طلا ىلا تمشي درفلل هنا ثدح نه ل كال دِف تاسهفلا



 خرب لما ١ لا

 ءاوس لاصتالا قرفتل فدارم هلا نوناقاا نه رهظنامو ةهباشنملا ءاضعالاف ثدحن لاصتا

 ٠ ه ضارمالا دودحىب اذك ةيا الاوا ةهياشتملا ءاضعالا ىف ناك

 , هاو ارم ىف اذك ءام هرارتا لقو ناي 1١ هلا ميملاو ءاللا حافي ) لجلا (

 ةطقن ةامسم هلوا ىف ةطقغ لما لواو ةيعسرلا جوربلا نم جرب مسا ةّئهلا لها دعو ,

 ف روكدذم ريسكا لدع. نم لجأ لواو لئاملآ نم كف#| لوا قسم « ىدرا ا

 تال هيي سوس بف مل ام سوا كوع و حبس سمس مسمع

 مهلوقف جراذلا ىف انهذ نيراغتملا داحتا وه ءاملعلا فرع ىف نوكسلاو حتفلاب 4 لجلا)

 لما نا هانعمو داحتالا فرظ جرا-لا ىف ههلوقو نيرياغتلا ىف ةسذلا نم زييمت انهذ

 نع جراخلا ىف ىا جراذلا ف معلا وه ىذلا ىلظلا دوجولا ىف ىا انهذ نب رياغتملا داحتا

 اردقم وا ا_ةق# انجراخ ادوجو جراذلا كلذ ناكءاوس هيف نارياغتب .ىذلا .ىنهذلا دوجوا|

 ىف نيدخت.ا قطانلاو ناويلاك لوالاف ٠ اردقم وا اقةحم ايلصا اينهذ ادوجو نادل

 ءودتلع ةدرف وجو نمض.ىف ندجبتلاهصفو داقتلا سلكي ناكاو ءن ا 0
 , كيريشك عبارلاو ٠ .ناسنالا ملعلاك هنم درف نمض ىف هلصفو للا سنج دوجوك ثلاثلاو

 نوكي نا نه .معا دانحتالا كلذ مث . ردقملا ىنهذلا دوجولاب نادحتم اممماف عنتمم ىرابلا .

 داتا _لجلا نا. لصالاف ..تايددعلاو تانضرعلا ىف 6 ضرعلابوا.تايتاذلا ىف اك تاذلا '
 نا كبش :الو :ضورفملا وا:ققحللا لصأتمللا دوجولا ىفءاياظ: ادو»و ىاااموهفم نراغتملا

 جراخ نما اذهو ةيلمحلل تاموهفملاو ةيعوضومال.نيمتف صاخشالا وه دوجولا ىف لصأتنا
 وحن بسم لقمتلا نه وحن ىف نيرياغتملا داتا لما ىرخا ةرايعبو « لما موهفم نع

 ىمسإف لوم#لا هنيعب عوضوملا نا هبىنعي اما وهو ضرءلابوا تاذلاب اداحنا دوجولا نم نخل

 ىمسف دوجولا ىف دانت الا درحم ىلع هيف رصتشوا ٠ اضيا ابرظن نوكي دقو ىلوالا لما

 اما عوضوملا ىلا لومحلا ةبسن ناب مسقب دقو . مولعلا ىف ريتعملا وهو فراعتملا عئاشلا لجا
 نخ 51 ورع اطول نجلا وهو ةطساو البوا قاقتشالاب لا ويف ىفوا هلوا وذ ةطساوب
 ناسنالا.انلوقك ةطساو الب..ىا ةقيقحلاب عوضوملا ىلع الوب ئىثلا نوكي نا ةأطاوملا
 هلاف ناويلاك هدحو همسا هعوضوم ىطعي امب ةقرقملاب لومملا خيشلا رسفو . ناوح
 ساسح مان مسج ناينالا لاقيف هدح هيطعيو ناويح ناسنالا لاةيف همسا ناسنالل . ىطعإ

 ضاسيلاك هيلا بسن .لب ةقيقحلاب هيلع الوم نوكرال نا قاقتشالا لمجو .ةدارالاب كرحتم
 الوم :نوكي.دئنحو ضربا زا ضاس وذ لب ضاس ناسنالا لاش الذ ناسذالا ىلا ةبسنلاب

 ىلع ةطساولاو قاقتشا لمح ىناثلاو بك له .لوالا  ىحاسإ نف مهو * ةأطاوملاب هلع

 ىنعع .ىذهوا ىثم ديزو وذ ةملك ىنعم ىلع هلامشال قاقتشالا ىناثلا ىلعو وذ ةماك ل والا



 لالحتالا . لالا . ليلحتلا . ليلحتلا . ةلولحلا.لحملا خزي

 لحم 00 هل ْق 7 م هف لوءنملل مسا الا نهد نييفوكلا 2 لخلاو 0 عوضوملاو

 . ةئسلا نكر ىف حسبضوتلا ىف اذك ربا كلذ اهف درو ىنلا ةثداللا وه نييلوصالا دنع ريخلا

 تسآ خانم نانزو نادما :ىور رب رظن دننوك ةلظملا ةفوصتملا نه 'ةقرف ( ةيلولخلا )

 دورف امي هكىبات ىادخ .تافض زاثسا ىتفد نبا هكدنناوكو دنتك عامنو صقر لا-نارزدو
 ذئزاس اهساحم ناحثنا زا ىتمخو . تسا ضم َرفك نيو تسا لالحو حا.ءو هدأ
 قدشو زوس راهظاو هءزكو دايرؤو هلانو هاو هآ م1 هناشنورد سانلب قاخ رظن رذو

 تعدب همه نباو دشتامب قاحب اردوخ نأ دشنامو نيمزرب رات_مد ندزو نيتعاو ناجع

 ٠ بهاذملا حيضوت“ ىف اذك تما تالضو

 اذك اضيا للاحتلا هل لاشو ساو ست ريغ عارفتسا وو ءا_طالا دنع ( ليلحتلا (

 ل ةوط هدم ىف نرخ يذلا بارخلا للك ا لاحتلا قلطيو . ىهاولا رحب ىف

 2 لدي او تان ن٠. ةدحوأملا ءادأا ىف نما

 نيسلا لصف ىف 'ىجيو نكعلا وه نيساحلا دنعو . للحتلا وه ءامطالا دنع ( ليلحتلا )

 لدبام فذ> نع ةرابع اًضيا لالحالاب ىمسيو نيقطنملا دنعو ٠ نيتامهملا نيعلا باب نم

 طبرلا ىلع لت ةادا فذح ىا ةيمكملا ةيسنلا نم ةيضقلا قرط نب .ةقالعلا ىلع

 باب نم ءايلا ىلدف ىف ةيضقلا ظءا ىف 'ىحيو ايطرشوا ايلمح اطبر ناك ءاوس نيفراعلا نيب

 ناس ىف ةمدقملا ىف امرك ذ قيس نرخا نيياءه ىلع مهدنع ليلحتا!-قلطي دقو ٠ فاق

 ةيليه ستلا لامعالانم ىلوعل مسا ةيمعتلا لدا دنعو . ةيميلعتلا ءاحنالا ىف ةيناغلا سؤرلا

 ىرعش ىنعمرابتعاب هكن ازا تسترابع لللحت ديامرقيه دوخ ةفلو٠ ةلاضر رد ىئاج ىولوم

 هدبرع ىورز ٠ رعش ٠ هلاثم رتش» انزي»ود زا ف ىلامعم ىتنم راشعابو دشاب د_ د٠

 دزي>يمزب دامع مسا تدب نيزا ٠ ميدركيمم لاح لها شازرس لهجز ٠ مدر نايم لا دعت[ ا

 دعن لادح افا زا هككلاد فرحابو ام ظفلاب هتفرك نيع هذن لع ظفا ىور زا نوح قىنعي

 موا لص ا دان ينك ةياكارا تا مج فرح هكوا رش نتخادلا

 ريذخعشلل داما ”ىه ءاود ءايطالا 9 2 ليلا نه لعافلا مسا ةغيص ىلع ) للحملا (

 نفىف زجوملا ىف اذك عفد د حعيرلا قةرب ءاود جابرال ىلاحملاو ٠ رتسدس لدةملاك رخبتتف

 3 هبودالا

 قرش ءايطالا دنع درفلا لالختاو . تف ع م لياحتلا وه نييقطنملا دنع ( لالخ الا )



 ع ْ لاخلا

 , تعنلاب تعال فيرعت لا اتعن نيّتاعتملا دحا ريصي ثيحب هلوقب هريسفت نا ثلاثلاو ٠ هسفنس

 حسم ل باوجلا هينا ذه نم رهظيو تفيرعلال هين ريسفنلا اذه نا امهنع بازار

 ثودحلاو ناكمالاؤ بوجولاك ةيرابتعالا تافصلا صاصتخا ىلع قدصي هنا عبارلاو . هيفام
 لاحلا اورصح مهنال كلذك سيلو ةلاخ تافصلا هذه نوكي نا هنم مزلتو كلذ ريغو
 لؤَشوا ةقيقحلا توءالاب تعانلا صاصتخالا دارملا نا باوللاو ضرءلاو ةروصلا ىف

 لوللا نيملكتملا نط لاقتزو و للمال زك نادك تف ع لك هين لبي نيفتم سرا لينع ١.
 ءريغ ىف لحال ىلابمت هللا نا نيملكملا ووهجج لات .ةيبتا,ليبسس نك ل

 زو لق نار. ىاذلا بوجولا قاتب ناو ةعتلا نىلدببس لع لوصللا وه لولا
 عون بوجوال ايفانم هنوكو تافصلا ىف مي تعانلا صاصتخالا ىنءع لولحلا نوكي نا
 ىنعي لولحلا نا دري ىتح زي>ا ىف ةيعبتلا دارال لبق ٠ تافصلا ىف ديدزلا عش ملالاو

 فائمو ىرورض كلذو ةلملا ف لحملل عبات لاحلا نا ديرا لب تعاساا صاصتخالا

 ناذلا بوجؤلا ءافتنا ىلع لالدتسالاو قلطملا ءاغتسألا اتكخه وه ىذلا قاتلا بود إ

 هريغ ىف هتاذ لحال مو هيفنسال للعلا ددعت ذا انركذ اف حدّشال اذه ريغب تاتفصلا ىف
 ماسجأالا صاوخ نم وه امناو تافصلا ىلع روصتيال لاقتنالا نال هريغ ىف هتفص لحال

 لح 'اولاق .ىزاضنلا ىلوالا ٠ ثلث فئاوط لصالا اذه ىف فلا#لا نا معا ه. نها وجلاو

 ضعب ةروصض ىف ىلاعت هللا رهظب نا عتتوال اولاق مالسلا هيلع ىسع ىف ىلاعت ىراإا

 ةلالض ةذهو .مهتنْمتا ىلع ةبكالا فالطا نع اوثا ملو ةرهاطلا ةرتعلا مهلك اف نيلماكلا
 هللا لحن ةفوصتللا ضعب لاق ةثلاثلاو ٠ ةعيشلا ةالغ ن٠ ةبقاحالاو ةيرضلا ةيناثلاو ءةنب

 ديال رخآ اًبيش دارا ناو رفك دقف انركذ ام لولخلاب دارا ناف نيفراعغلا ىف لانا

 فازملا حرش ىنام ةدالخ هلك اذه ثابثالاو ىنالاب هيلع ملكتن ىتح الوا هويت نم
 ٠ امربغو ىلاحلل هةاشاحو

 ةروصلا ىف رصجنم ءامكملا دنع وهو قبسام هفيرعت لع دق ماللا ديدسشتب ( لالا )
 عني نم ىا اقلطم هيف لاحلا نع اينغ للا ناكنا نيبلا 00 حرش يف ٠ ضرعلاو
 لااا ىلا ةجاح. لحملل ىا هل ناك ناو اضع ىءبس هيف لا>ااو اعوضوم ىمسإ هو>ولا

 صخا كارتشا ناكرتشي ىلويهلاو عوضوملاف ٠ ةروص ىدسإ هيف لاخلاو ىلوره ىمي هجوب
 ىلوههلاو هيف لحب امع هءاوق ىف نت سم لح عوضوملا ناب ناقرتشو للاوهو معا تحن

 ما تحن صخا كارتشا ناكرتدت ةروصلاو ضرعلاو + هيف ل امج هماوةىف ىغتسإال لحم

 لاح :موملاد هنود موو لحنا هنع ىنغتدي لاح ضرعلا ناب ناقرتشو لاخلا وهو اضرا
 هع ٠ ىهتنا هنود موشالو لجلا هنعإ ىغتسال

 )0 « فاشك» ( لوا)



 لواحلا 1

 رخل آلا ضرعلا ىلا ةيسنلاب دخاو لحن ىف ةلالا ضارعالا نم دجاو لك ىلع قدنمب
 ةيارنس لسن ال ذا ضرعلا كلذ لحب ىلا: ٍةبسنلاب رخآ ضرع ىف لاما. ضرعلا .نلعو

 لوقو ؛كلذ مزمن انا اضيا لاقن نانكميو :٠ لا ةظساون لب تاذلاب رخآلا ىف اهددا
 جرخم هلا انهه ىتب هنا مث . ةظساؤلاب اهدجا نوكل هيف ةلاختسسا الو .ايضنا :لولج هنا
 :ةرصانلا لوصحو اهلا ىف فازرطالا لولاك ةيراسلا رنغلا ضارعالا لواح فن رعتلا..نم
 تفيرعتلا اذه ناب بيجاو . كالذ و<و خامصلا ىف ةغماسلاو مرشدا ىف ةءاشلاو نيعلا ىف

 قلعتلا .ىا تعاسنلا صاصتخالا وه: لولاهلا .ليقو م لوللاا .قلطملال ىناب رسلا لولجال

 تعانلا ىنعا لوالاو هب ان وعنم رخآلاو رخ الل ادمن نيقلءملا بحا ريصل هن ىذلا ضال

 نوكل ىضتقملا مسْطاو ضايبلا نيب قاعتلاك الحم ىمي توعنملا ىنعإ ىناثلاو الا ىمسإ
 نيرخأتملا دنع ىخرملا وه اذهو ضيبا مسج لاق ناب هب انوعنم مسجلا نوكو اتعن*ضايبلا
 صاضتخالاب ديرا نا هنا :لوالا ٠ هو>ونم هيلع درواو .٠ دب رحتلل دي دولا حراشلا منهو

 الذا السما لولح .ىلع قدصي الف ةأطاوملاب . توعنملا ىلع تعنلا لمج محصيام .تعاسنلا
 هيلع هلمح حيصيام هب ديرا ناو مسا ىلع ضايبلاك ضرعلا الو ىلويهلا ىلع ةروصلا لع

 مسجلا كاح اذكو سكملابو كلاما ىف :الاح :لاملا نوكي نا مزليف مالا وإ قاقتسشالاب

 ةروصلاو ضرملا ىف الاح ىلويهلاو عوضوملا نوكي لب كلفلا عم .بك وكلاو .ناكملا .عم

 نكملابو كلذ وذو ناكموذ بكوكلاو مسجلاو سكعلابو لاموذ كلاملا لاش نا. حضي ذا

 هل صاح اب دنسلا ديسلا هتع باحاو ةروص وذو عوضوم وذ. ىلويهلاو , ضرعءلاو

 توعملل ! امن, هاذي تءنلا :نوكي نا دارملاو ديدزتلا نء.ثلاثلاو :ىناثلا رابتخإ
 ةفصلا لب كلاملل ةفص هتاذب سيل هناف لاملا فال مسجلل فصو هناذب هناف ضايبااك
 هل تءن ةفاضالا كلت هطساوب لاملاو كالاملاو لاملا نيب ةفاضا وه ىذلا كلمآلا وه اما

 ضرعلا.عم ىلويهلاو عوضوملا اذكو كلفلاو ناكملا عم يكوكلاو. مسجلا لاح اذكو

 رخ الا ىف لوصح هلايفالا قتال ىهيدب نسما صاضتحالا اذه نا هلوصحبو ه.ةروصلاو
 تيجاو .. تاسوسحلا نم ناكاذا عضولا.ىف توءاملا نع زيك ءزج تعنال نوكيال هجو ىلع
 راقتفالا هجو ىلع وهام صانخلا قلعتلا نم دارملاو ثلاثلاوا يناثلا قشلا:رايتخاب اضيا

 ةحرللاب ةليلاو مروصللا لا ةيستلاب ىلينفال نا] هيقو: رجالا .ىلا, انقتقي امدح نركب ناب
 اضيا باوللا نكيو « راقتفالا هجو ىلغ قاقتثالاب صاصتخالا هيلع .قدصي :لؤاعملا ىلا
 ة نم لا مسملاو ضايبلا نيب قلعتاك هلوق وهو للثمتلا لعجيو ثلاثلاوا ىلاثلا رايتخاب

 ةيسنلاب ىلوهلاو كلفلاب بكوكلاو ناكملاب مسلاو كلاملب لاملا قلعت نا.ىنالو .فبرعتلا

 ريدتسفت نا. :.ىناثلاو... مسجلاب ضايبلا .قادتك سيل ركرذي مل امم اهلاثماو  اهريغو :روصلا ىلا

 *ىبثلا_بفارخت مزملوف ضاطلاب صاصتخالا فيرغت صاكلا ىل.:ااب تعابلا, صاضتخالا



 ميرال +الاواخا

 تاذلاب.رخب ًالاىلا ةراشالا قة .ناؤ الا اهدخا ىلاةراشالا ققال نا هرخ آلاىلا ةراشالا
 ةنلقلا نم. محا ةراشالاب هاري نابو « ةراشالاىف اههنيابت لقعلا دنع نكعال ىا عبتلاب وا
 اهم ماقام .ىلا ةراشالا -ىه ثاذلابو ادضق تادر#لا ىلا ةيلقعلا ةزاشالا نا كش الوةيساو

 ىلا ةراشالا ىه :تاذلابو ادصق فارطالا ىوذ:ىلا ةيسحلا ةراشالاو: ٠ نسكملابو عبتلاب

 لخادتلا ذا تفيرعتلا نع ةجراخ ةلخادتملا فازطالاو.. سكعابو عبتااب فارطالا

 ةراسشا نيدحتم اناك ناو هب صتخلا ريغ صتملا ذا ةرياغملا ىضتق لولك!و ذاحتالا ىضتف

 ىلا ةراشالا ققحم زوم هنال سابالا ىف صخشلاو ناكملا ىف مسا لوصح .ىف لالا اذكو

 .٠ ىماعلا ركذ اذك عبتلاب الو تاذلابال نسابللاو ناكملا ىلا ةزاشالا نودب صخشلاو مهلا
 ىلع قدضإ فيرعتلا نا :عم ضرعلاو ةزوضلا ىف ريصحنم ءامكحلا دنع لاخلا تلق. نا

 هنال ىماخا داحالا وه ةرامشالا:داحتاب دارملا لوقا «"ةرّا"ىف رانلاو دزولا ىف ءاملا لوصح

 درفنم دوجو امم. لكا نوكبال ثري لحلاو لاخلا: نوكي نا نم دبالف لماكلا دزفلا
 لصاخ عج رف «عوضوااو نضرعل'و ىلوههلاو ةرودلا ىف الا رو_صّترال اذه .لثمو الخصا

 هنلا ىدتام ىلع 'ىش ىف 'ىث لولح ىنعم لاق ثيح ىردصلا بحاص هراتخاام ىلا تفيرعتلا
 نإ لقانا موجاااتهو وتلا أكلذل هدوحو ا هنساؤه هاش ىف هدالحلو نوكل نا وه ىذا
 نخا تاضارتءا:انهه :ئلعلا دك دقو * ىبمنأ هريغ ىلع درب ام :ىدي دز ال ثيم هه رع

 هيف الضاح نكي نا وه "نش ىف ”ىش لواخ دم ليقو ٠ قءتحتلا اذنه لع اهله ”ىشا دوال
 مولغلا لول اريدقتو ا :ماخد:الا ىف نضاىعالا :لولح ىف ام اةيقحت امهباا ةراشالا دل ثدح

 قدسي واق واقفإلا قيدطب» لب ااكالا قيال نازك اليل وصلت ايل او« كادر
 الأو ناكملا: ىلا مسا رقتش الذا ناكملا ىف مسحلا لوذح ىلع الو ةلخادتملا فارطالا نع

 فيرعتلا ىنعم عجر اضيا اذه ىلعف ىملعلا ركذ اذك فلخاذه هيلع ناكملا مدقت ماي
 كوالا تفيرعتلا قدقحم لئا-ةا١1 اذه دوصقم:نوكي نا. دعسال لبق ٠ داك قيقحتلا ىلا

 نؤكمال اذه ىلغو ةيرب دقتلاو ةيقيقحتلا ميام ةراشالا نمو لوصحلا صاصتخالاب ذارملا ناب
 لبق + راظنالا هنع:عفدنت هجو ىلع لوالا فيرعثلا دويقا اريمن لب لواحلل رخآ افترعت
 ىت رخآ افيرعت نك ذي ملو هللا ديشلا دلو ءهركذ:تفيرعتلا اذه ناف دعبلا ةياغ ىف اذه
 الف اهفالتخاو ذويقلا تواهَن ققح تفيرعتلا هدعت اضياو هزيضفلا اذه: نو دوصقملا نوكيا
 ”ش ىف ”ىثش كلولح لنقو + نا انش ردت هنوكو ددعتلا قلو. توانفتلا تادئال هوا

 ةراشالا نيع .اهدحا ىلا ةزاشالا نك ضاصتخالاب دارملاو «.هبف ايراس هباضتخم نوكي نا

 ةروايتملا اهمال: ةظبساولار»ال .ةيتاذلا ةيازسسلاب دارملاوامتاد اربدقت وا اقيقحم زخآلا ىلإ

 رانلاو دابملا نال. ةرمجا:ىف ناثنلاو دولا ىف ءاملا لولح ىلع قدمي تيرعت | نان دزن-الف
 هلأ دربال اذكو ةرتعاو درولا ىلا ةعيسنلاب روك ذملا:ىءلاب :ةراسشالا ىف اه ذاحتا يالا
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 الصف «تاهتشملا ماسقا ركذو مالكلا انهه رخي>لا نبابنطا دقلو «فقوتأا'عبارلاو ه عنملا

 حرشفف ملعلا باتكىف ىراخبلا حرش ىف قيعلا لاقو:. روك ذملا هح رش ىلا عجبلف' دارا. نف
 تاهءاشتملا ىف نا هركذ مدشن ام انل. لصخ ةروكذملا لاوقالا رثكا رك ذ دعب ثيدحلا اذه

 تباشاف ةلدالا انف تضراغتىتلا اهنا اهدحا' ٠ الاوقا امانتحاىئذي ىلا ثيددعلا ىف ةروكذملا

 مكحلا نار ريغن٠ نيرمالا دحا ىلع مادقالا نال حبجرتلا ىلا فقولا هيف بجي اذه لئف

 ' هيف لخديو اهزيغو ىرذاملاو ىباطخلا لوق وهو تاهوركملا اهنا اهناثو:٠ مرحم ليلد ريغب
 ىطرقلا هدردقو امنءعروتبلالح ىصمهضع لاقوتاحابملا امااملاثو ه ءاماعلا فالتخ |عضاوم

 هللا لص ىنلا نا وهو عرشلا نم موأعم عفر ا ىدؤي اذه لتقناف ه ىقاثلا لوقلا راتخإو

 لك املا ىف ميلا ىف نودهز اوناك مالسلا مهيلع هبادتا رثك او هدعب ءافلخلاو سو هلآو هيلع
 اودهز مف لعفلا ىلع كرتلا حيجر" ىضتقا ىعريش بجوم: ىلع لوم كلذ تلق ٠ هربغو

 ن٠ عرشلا ههركب ةران هوركملا نكلو هوركم ما ىف لب ىواسنلا  هتةيقح نال حاسم ىف
 ذافا نم اهنم' فا املا ةهوركم اهمناف مئاصلل  ةلبقلاك هيلا ىدؤي هنال هعركب ةراتو وه ثيح
 نسل ليقف معالا سيل كرتو برطلا كرت ىف هللادمحر ىفاشلا.بادكا فلتخإ دقو .. موصلا

 مهغرفتو سانلا لاوحا فالتخاب كلذ تلتح ' غابصلا نا لاقو ةعاط هنا ليقو.ةعاطب

 ىلا جرام اماو باوصلا وه انباجا نم ىجفارلا لاقو ه ةعميلاو قيضلاب مهلافةثاو ةدابمال

 كرتك !مانتجا بولطملا تاهبشلا نم سيل اذهف ديعبلا سمالا زيوجم نه. ةسوسولا باب
 كرتو ةرهاصموا عاضروا بسنب مرحم اهيف هل نوكي نا نع افوخ_ مدلب ءاسن نم حاكسلا
 ميرحنلا بيس نوكي ناب اذهب هبتشي ام كلذ ريغ ىلا ةساحنلا ضورمع زاوخل ءام لامم:١

 نسل ذا ةيناطيش هسوسو اده لمه ىف عرولا ىطرقلا لاق ه« عرولا نم. سيل مهوت درج هيف

 و قا ةعرسلا دِصاقملا اح كلذ ىف عوقولا. ببسو 'ىش ةهشلا ىنعم نه هيف

 ٠ عرولاو ةهشلا طف 2 اذهب قلعسام

 نو ثبخي 'ىشب "قش صاصتخا وه ىلقف هفب رم ىف ءاماعلا.فادخا نيتمضإ 1 لولا (

 ةراتشالاب يرانا هناب-هدلع ضرتءاو: ٠ :رخآلا ىلا ةراشالا نيع؛اهدحا. ىلا ةزاشالا

 قدضي الف ةّدحلا اع ديرا ناو ٠ نيتراشالا .نيب زيع "لقعلا ناف الصا داحنا الف ةملقعلا

 لولح ىلع الو اسهل هسا ةراشالا :مدعلا تادزجلا ىف. :ضارعالا لواح ىلع فيزختلا
 جراشالا نال محلا ىق“حطسااو حطشلا ىفطالاو طاسا ىف ةطقنلا ل ولك اهلاجم:ىف فارطالا

 الاح ةلخادتملا فالطالا نوكي نا هنم ملف سس وأو قرطلا ئذ ىلا ةرايشالا ريغ .فرطلا ىلا
 هوحنو ناكبملا ىف ما لوصح ىلع فيرعتلا قدصي اضياو كلذك,سيلو ضمن ىف اهضعب
 ىأر ىلع تفي رمل ءانب' ناب .بيجب او“ ءالصأ لول. سيل هنا عم نيابإلا ىف ,صخيشلا لوم

 نيع اهدج !.ىلا ةراسثالا نوكب دازملا نابو .+:ضخالاو معالاب :فنيرعتلل نيزوجما نيمدقملا
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 مرعأ لالحلا

 هلآو هيلع .هللاىبص ىبنلا لاق هسيف-هللا ىدعت الام لهس لاقو ريغلا قح هسنع عطقنا

 + ماا هنييعاقيم ةكطا عيبا, ىرجتو هيلق هللارون امون نيعيرا الخلا لكا ن ن* سو

 مازحلا .دض: لالا سداسلا ثيدلا حرش ىف ىووال نيعنرالا .حرش ىف رححلا نبا لاق

 نوءلسملا عمجا وا هلودرو ىكلاغت هللا صنام وه سهاظا؛ ىا نيبلا لاللاو ء اعرشو ةغل ٠

 نيبلا«ماراو م نيلوقلا لبسا ىلع عنم هيف ملي ملام اضيا هنمو هسنج وا هنيعب هلياحت ىلع

 ءادنيعو واءاري زعتوا امدح ه«يفءنا. ىلع,وا هسنجوا هنيعب هع رحل ىلع عمجا وا ضنام

 بابسالاو .ىلاسعملا هتيذاجتو ةلدالا هتعزانت ام ةمراو .لحلا ء حضاوب .سلام هيتثملاو

 قدعماو دمجا ريدق مث نيو ٠ لاللطا ليلد هدضعي.اهضمبو مارا لياد هدضعي اهضغبف

 هبسكاوا عابسلا هولك هسياوا دييلاك هنرشوا لياكهلكا لح ىف فاتجا امي هبتشملا اهريغو

 ماركا ردق جر هنا اذه مكحو. ءمارحلاو لالخلا طالتخاب ةرم دمحا هرسفو ه ةنيعلا عببك

 نع ةلماعم:ةيتشملا نءو د رثكب ما مارا لق ءآَو سب ءاملعلا نم .نيريثك دنع .لالخلا لكأبو
 مارحلا»هلام شك ناكنا ىلازفلا هدمتعاو ىلقو تزاج ناو اقلطم هكرت عرولاف مارح هلام ىف

 ىلع: وا :لالخاف لدفلا ىلع .عمجا وا. ضن نا هءال خيم ةئاثلا ىف رصحلا مث . .ةلماعم تمرح
 سياو“ .'هنيدملاف:امهنم رجالا لعب ملو ناصن هيف ضراعتوا هنع تكسوا. مارحلاف امزاج عنملا
 دارملا لب ضقاتنتم مالك اذه ناف حبجرتلا نن ةدحاو ةه> ىلع اهلباشت اهضراءتب دارملا

 تاهاذشتملاو م حجرا هركف ققح اذاف هرظن ءادشنا ىف رظانلا ليغ ثيحم ضراعتلا

 عانجاوا "صنت اه.كح نوفرميف ءاملعلا اماو :ةلدألا ”ضراعتل :سانلا ن٠ ريثك نهكعبال

 الو صن هيف نكي ملو ةءرلاو ىلا نيب ”ىث ددرت اذاف اهوحنو باحصتسا وا سايقوا

 نوكي دقو'امارح وا الالخ ريضيف ىعرشلا ليلادلاب اهدخاب:ذخاو: هيف دهتحلا دهتجا عامجا
 ىلع قاب وهف ”ىثنديف دنت نهظإ ل امو هكرت عزؤلا نؤكيف لاتحالا نع لاخ ريغ هليلد
 ذئنيحو هريغاوا هلو» لهاردب لو هت ىف هدجو ”ىشك مهريغو ءاملعلا ىلا ةسنلاب ههايتشا

 لبقو مارا ىف عقوب هنال «تمرح ليقو هكر عرواو.هل-+ ليقف هب ذخأب ايف اوفلتخا

 صهادظلا ىوولا ا فناصملا لاق لوالا باوهلاو ىطرقلا لاف اممم دحاو هيف لاشال

 , كهانه' ةعؤإ هيفو' ع ليلا فؤزو لبق ماسشالاف فالخلا ىلع جر فالخلا اذه نا
 دع فيلكتلا“نال اهريغالو ةحابا الو ميرحت الو لات مكال هنا حصالا وهو لوالا

 للد ىطرقلا “لاق . ةحابالاَو نلخلا مكحلا:نا ىناثلاو . عرشلاب الا تّدبال قا لها

 كبيزبام عد هلوقب اهكرت عرولا نا ىلا. راشاو مارحلا .مق نءباهجرخا عرشلا نا.لحلا
 لهاتعلا زثاجلا قاطم لالخلاب: دازا اههنع عروس لالخ اهانءزبع نمو . كرر الاف ىلا

 امانام عدو هتف ”روضتسال  هنال ' نفزطلا  ىوتةسملا حايملاال اع عروتب هلوق ليل هور كل

 ثااثلاؤ"« بن ' لمذا "وا هرككرتلا حج ارلا ناكناف اهدحا حيرت اذا ام فالخم نييؤوتسم.
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 لالخلا . لخلا : ليظحتلا . لماحلا ميزو

 ه6“ ماللا لصف رؤس

 لصاحو « برضلاو قيرفلاو عمجاو فيضتلاو بفيصنالا نم ةيبايحلا لابتالا نم

 زومرلا غماج ىف اذكا فاطم ملا عخ“”ماعلا فرْلا فو 'عجلا ةثللا ىف ( لعصمتلا )
 هلامعتسا بلغ ةنكل ”ىث لك ليصحت ىف ماع ليضحتلا نا نم :ىدنجزبلا قام هديْؤيو
 ظفل ىف ”ىجحيو مثالا فورح ليض# نع ةرايع ةيمعتلا لقا دعو“. مولعلا لعل ىف

 ةيضقلا لج نع ةرانع نيئقطنملا دنعو ©"ةلمهلا ”نيعلا' باي: نم" ءامءلا لضف“ ىف: ىمعملا
 اهلومحمو اهءوضوم نه لك نوكي ةيل ةزضق مهددع ىهو ةددشملا داصلا ”ختف ةل

 تناك ءاودسس اعيمج لومحلاو :عوضؤملا ىيوهقف نم اجراخ ثلا نوكي نان ايدوجو
 داو لك نوكل اهب تيمس « بتاكب سيل دبز انلوقكةبلاسؤا. بتاك ديز.انلوةك ةبجوم
 ةبلاسلا ىحستو ةبجوملاب ةلهلا مما صصخم امبرو ٠ الصح ايدوجو انويف نيفرطلا نم

 ءزجت سيل هنا الا اف ادوجوم ناكزاوب باسلا فرحو هل ءزجالام طيبمبلا نال ةطيسب
 , ةلودعملا لقفل و "تاسلا ظفل ىف ؛ذهم. قلغتلام 'ىجح و اهفرط نفذ

 اومح ءانطالاو . الح ءاونلا قيقرت نوكي .كاذك دقتلا دعت يدعتلاو مشل ( لح. )
 حالطصا ىفو ٠ ىهاوجلارحي ىف اذك هنهدو ممسااك ةداملا ءانف همزلي ىذلا قبقرتلاب كلذ

 ضع لوق ىلأا لاثم ءررثن مظنب نا ىا دقعلا هيكعو .ه ماظأ رثثي نا نع ةرايع ءاغلبلا

 هموت قديصيو هدا. ناغلا ءوس لت ل هنالخم تلظنحو هنالعف تحق امل هناف ةبراغملا

 ىف لظنلاك هتالخن رام تراصو هلامعا تحبق امل برغملا لها ضءب لوق ىا هداّتعي ىذلا

 ىلا ةناكرا قد الط تاهرتو ةذتساف تزاحم ىلا هدودب هلط وس لاالم ةزارلا -
 ٠ رعش ه ةيهاتعلا رعش دقعلا لاشمو . بيطلا ىبا رعش لح رثنلا اذهف «هل ٌةداع تراص

 لال فاخر رع لوك دنع راشلا | وق , ضع ةرخأ ةقجو . ةقاقن:هلوأ نم لام
 000 01 زل از د1 دل دولت كرا الو نخيلاو مذإ ىالام هنع

 ىلا, عابس راج بيس ةنتسلاو تاَتكلا هخابا ام عرشلا”ف وع ميفلاب (لالخلا )
 ىقعب تسا مارح هكدنادن نيقيب كن ] ان ةيبش هيف نوكي الو لاا نم هيف ديالام ةقيرطلا
 نيقس كن | ديراددل عون تّشارط ىاملعو دئزاد لالحو راح نعل ىاملع

 دق ىذلا وه نالخلا كوالا ةسالخ ىفو . كولسلا عمم ىف اذكتسا لالح هكدنناد



 اب ل1 كفن كلا

 اضيا ثدحنو ىط.دولا لدعملا زكرملا ةكرح ةكرملا هذهل لاعب رادتعالا اذهبو ريسملا لدع»

 ةكرحلا هذهل لاَس رايتءالا اذهبو جوزبلا ةقطنم نم اهرادقع ربتعيو ملاءلا زكيم دنع ةيواز
 للصح جوالا ةكرخ لدعملا 'نكرملا ةكرح ىلا تفيضا اذاؤ ٠ لدعا زكرملا ةكرح

 ىقدلا ميوق ل! لصحم هنف ضّشوا لدعملا طسولا ىلع ىناثلا ىليدعتلا ديز اذاف لدعملا طولا:

 ةفاضملا ةكرفلا. هذع تيعس اذهلف نيرينلا ىف لالا كلذ نه ميو ةريحتملا ىف اذهو لوطلاب

 ةكرذلا.هذه/ريتعإ نا جوزبلا كلف ىلا ةفاسضالا ىنعمو. . لوطلا ةكرحي جوربلا كالف ىلا
 ش جراخلا ةكرح ع نا 2 ٠ ملا ءلا كنه وه. 1 ١١ كلف كر ىلا :هيشيئلاب

 ةكرحي طقف زكرملا ةكرج ىهست دوو طسولا .ةكرح ىمست ةريحتملاو سسمثلا:ىف لئءملاو
 ربدملا ىلع لمابحلا ةكرح لضفو .لثمملا ةكرحت 0 نومس لمعلا لهاز طيبا

 ةكرحب .دراطع ىف ريدملا ةكرح ىلع للءاطيا ةكرح لضف اومش امل مهناف طسولاب دراطع يف

 رجقلا,ىف طولا اماو ه طسولا ةكرحي روكذملا لضفااو لثءملا,ةكرح عود اومس زكرملا

 زكىم .ةكزج ىعدستو ٠ لئاماو هزولا ىتكرح عود ىلع زكرملا ةكرح لضف وهف
 فالتخالا ةكرخو .اطسو ةيوتسملا تاكرطا عي ىمدسي دقو ءاضإا لوطلا ىف رمقلا
 كلت دازت ةراتف .اهب.فلتخم .بكوكلا موقت نال اهب تيمس . بكوك لك ربودت ةكرح ىو

 بكركلا ةداخ ةكرج اضياىمستو ه منوةنلا لصحيل هنم صقنت ةراثو طسولا ىلع ةكرملا
 تاكرح نال, ةيبرغااو ةيقرسشلا نه تسيل ةكرحلا هذهو ةطساو الب اب كرحت هزكرم نال
 تناكناف ضرالل ةلءاش ريغ اهنوكل اهلفاسا تاكرحل ةهلا ىت ةفلاخم ةلاعال ريوادتلا ىلاعا

 هفالخ ىلا لفسالا ةكرح مع لاب رام ىا لارا نا ا ىلعا ةكرح“

 ىدنج ربلآ :قلملا دنع لضانفلا ةرك ام دانت اه[ ككل ىذا تناكذأو ١
 * صخلملا حرش ىف هلا د.سااؤ ةئيهلا 0 ىق هفيئاصت َّىك

 نابسنالا دعنا وه فنالا ةكينو 5 هوحنو بركاك كحنام لك كلا (ةكلا) ْ

 ارو هائيع اهنم عمدتو هغامد ىلا غابت ةعاذل . ةقرح درالا ءاوهلا قا_ثنتسا 3 هفنا ىف :

 حرشو ىئارسقالا ىفو . ىهاوجلا رحب ىف اذك درابلا ءاوهلا قا_ثنتسا ريغ نه اهدجو'
 ةفلتخم اهضعب رابكو اهضعب زاغص روث ٍترجلا نا برحلاو ةمكحلا نيب قرفلا هحنوناقلا

 : م ثبال ةمكطاو ةديدش ةكح عم هريغو حبقتلاو ةسوبيلاو ةبوطرلا ىف

 ةايلو 0 ا ماسلا ىلا يذم نا ىلا هنيخستو هتدح ن. غاب ىذلا وه 2 ]



 ةكرجلا مالا

 نكل ةطيس ىمست دقو د>او كلف نع ةرداسلا ةكرحلا ىهو ةدرفملا ةكرحلاو كنك

 كلف. نه رثك ١ نع ةرداصلا هو ةكرملا ةكرحلاو . :ةيناسشتملا ىه ةطيسدلا نا: روهشملا,

 لك _سيلو ةدرفم ةطيسب لك سلو كلم هنا لكو ةطيسإ ٌةدرق# ةكرح لك . دحاو

 رواياظل اهب تيمس, برغملا ىلا قرمش لا. نم,ةكرملا ىفو ةنقريثلا ةكرحلاو ٠ ةقاتخم ةكرم_

 ىلاوت .فالخ ىلع امال ىلاوتلا فالخ ىلا ةكرح اضرا ىعستو . قربشلا نم امب بكوكلا
 ىلوالا.« عبرا ةيقرثلا تاكرطاو ..برغلا ةهجىلا موكل ةيبرغلاب امسي ضعلاو :جؤزبلا:

 تاكرالا نم فرعياملوامنالاهب تيمسملاعلا رك يح ل وح مظعالا كلفلا .ىهوىلوالا ةكرحلا

 نال لكلا كالي: .اضيا ىهسي ماذغالا كلف' ١ ذا :اضيا لكلا ,ةكرم ىمنتو .ليلدةءاقا البةيواهسلا
 بيرقىف مت مظعالا كلفاا ةرود نال ةيمويل١ ةكرملاب اضيا ىمستو .هفوج ىف مارجالا قاب

 عرسا ةكرحلا هذه نال ةميرسلا ةكرحلاب اضنا ىمستو . ٍباسحلا .حالطضا ىلع هتايلب موب نم
 ريدملا ىف ذا جوالا ةكرح .ىمستو .. هزكسمن لو> دراطع. ريده.ةكرح ةيناثلا 2 تاكرخلا:

 .صيهزوح ةكرخ هئااثلا .٠ ةرورض ريدملا ةكرح جوالا اذه كرحتف دراطعل ىلاثاا جوالا

 ةعوارللا و ةكيرطل هال اطهكرشت) :ينذلاتو نتازلا لك عب ىل دو ركل سا لؤطت زوق

 . جوالا ناكاملو هتكرحم ةكرختل رمقلا جوا ةكرح ىمستؤ ةءزكسمع لوخ رمقلا لئام ةكرح
 ىتكرح عوج ضعبلا ئمي اضنا. هزوإلا ةكرح كرت .كلذك ةكرالا هذه: كراك.

 كلف ةكرك ةيبزغلا ةكرحلاو ٠ ةياهناا ىف ةمالعلا هب جرد جوالا ةكرح لئاملاو سهز ودا

 ىلع اهمال ىلاوتلا ىلا ةكرحلاب اضيا مستو ٠ قرسثملا ىلا :ترغملا نم ةكرحلا:ىهون ثباوثلا
 ةكرملاب اضيا: ىمستو ٠ قرشا ةهجىلا موكل اضيا ةيقرش اهيمسي ضعبلاو «جووبلا ىلاوت
 ٠ ليلد ةءاقا الب الوا فرعنال اهنال ةيناثلاةكروابو ىلوال. ةكرحلا نم أطباعاممال ةشطملا

 ةسارغلاو. ىلاوتلا -ىلاو ةئيطنلاو ةئاثا: ةكرحلاب ئمسست ضنا 'ةرانعلا 'ةعسدسلا تاكرحو

 ىوس تالثءملا تاكرح انهو ٠ تباوثلا كلف 'ةكرخ ةسزرغلا تاكرلا-نف ء .ةنقرشلاوا

 . ةدقعلا تاكرحو تارهزو+لاو ثاحوالا :تاكرح ىئمستو ه اهزكانما كو>: رمقلا لاك

 لك زكر يدان ةكرحو ءاهزك مآ لوح: زكارملا ةجزا1ا: كالفالا تاكرح اهنمو
 ريودتلا زك ةكرخ خئعبطالو اجالطضا :تكوكلا كلذ: زك ض ةكرح وماما نكاوك.

 دعيلاب ىئمدست نمقل ارك ةكرجو >«,ةغللا تتح ان ملع قلطر٠ تناكناو ضءلا. متر 5

 6-7 ةكر الماح ىمسي سمشلا ىوسام نكرم ج اخ نإ لعا + اضيا فعلا

 للصحي امنا زيوادتلا زكر ضرع نال ضرعلا ةكرح ىمس# كلذك زكزللا ةكرحي عت مك“
 لوطلا ةكرح ىه ضرعاا ةكرح ىا ىهو بكوكلا ضرع ىف لخد ةكرحلا هذهلف ام
 ةقطنم نع ا-وقراس اذا ريودتا زكسم نأ لعا ٠ جوربلا كلف ىلا تسيقو تفيضأ اذا أهتسب
 ةقطنم نء اهرادقم ريتعي و ريسملا لدعم نكيم دنع ةبواز: ثدحت/ الث, .نامز ىف لماحلا



 بجياب ةكرللا

 قوف هو ةانوسحلا :تادفيكلا ىف:ةكرحلا-قوف نه سنج تفاكلا ىف ةكرحلاف انف
 ىلا ىذا نا ىلا .اذكه:و :ناؤلالا ف ةكرحلا قوف .سنج ىهو تارصيملا ف ةكرشلا

 دانضا شيا نيتكنملا داضتو :٠ ةيصخاشلا  تاكرملا .ىلا :ةهتملا ةدعونلا: تاكرملا

 ضرعءلابوا ضيبلاو دوسلاكتاذلاب اما ها امو هنمام داسضنل لب:هيفامو نامزلاو كرحخلا

 ثيح.نم داضن امهل ضرع .ناتانام٠ ناتطش اهاهامو اهأدنم ناف طو.هلاو دوعصلاك

 ةكراشتملا هسناحتملا تاكزجلا نيب وه اعا داضتلاف ىهتنم ىزخالاو ًادبم تراض امهدحان اب

 ةلقناا ىفو لونذلاَو ءومسلاك مكلا ىفو.[١] ضيبلاو دوسنااك ةلاح: الا ىف زيخنالا سنحلا ىف

 تاذلاب سن ةكرطلا ماسشا (ةدئافإ اهيف داضت:الف ةيعضولا تاكرلا اماو ةطباهلاو ةدعاصل اك
 ةضورفملا هؤازجا تكرحت كرحت اذا:مسملا ناف كرحتملاو[ن] ةفاسملاو 09] نامزلا ماسقنابلب
 اهلحم ماسشاب ةكرحللا .تمسقنا دقف رخآلا ءزالاب ةمئاقلا ريغ ءزج نك< ةمئاقلا ةكرحلاو هنف

 نيةكرخ لك نيب نا ىلا ةلزتءملا نه ىنابحلاو هعابتاو وطسراكءامكحلا ضع. بهذ ( ةدئاف ١
 مذ نكس نا دبالف'عجر مث اًرسق دعص اذا رححلاف انوكس ةطباهو ةدعاصك نيت.تق:سف
 ريغ:ىلا ةءاقتسالا ىلع .بهذتال اهال“نوكساا ىلا, ىبتنت نا.دءال ةميقتسم .ةكوح لك ناف اعنا

 عجراف ثحااملا:قيقحت تئش ناو ةلزتعما نم نيملكتملا رشكاو.نوطالفاك ريغ هغنمو + ةباَملا

 صام ىلع قلطت م ةكرخلا * بدن ذي هاهريغو ىحاءلاو علاوطلا حرشو تفاوملا حرش ىلا“:

 لاق نوكسلا اهلباَغيؤ رثثكلاو -حتفلاو مضلا هو توضصال ةضراع ةيفيك ىلع قلطت.كلذك"
 ةدايزلل ةلباق ةتوصملا فوردحاا نالف الوا اما ٠ تاناوصملا ضا_ءبا تاكرجلا ىزارلا مامالا

 تاكرحلا هذهالا تانوصءلل ناضقلا ىف فرطالو نافرط هلف كلذك ناكام لكو ناصمقتااو '

  تانوصملا تلصح امل تانتوصملا ضاعبا نكت لول تاكرحلا نالف اينان اماو . ءارقت-الا ةداهشب

 فانيتابالا تانثوصملا ركذت نا ككل امتددهو اهل ةفلاخم تناك اذا: ةكرحلا ناف اهديدمت ٠
 تاكرخلا ديد ةرحم .تانتودملا لوصحمب دهاش سحلا نكل هلاعمت توصملا لع تحال

 « ءاهسا اهل.اهمارجا:ىفامو كالفالا تاكرح ه تاعومسملا ثحب ىف فقاوملا حرش ىفااذك

 ةطقنلا لوح ةكرحلابو:اضيا زكرملا لو ةكرخلابو ةءاةدم- ىمشتو ةطيسلا ةكرحلا

 ةرائعو ٠ ةيواستم اناوز ةييواسست٠ ةنمزا ىف كلدلا نكرم دنع ام .ثدحت ةكرح ىهو اضيا .

 نوكالام ىو.ةفلتحلا ةكرحلاو .ةيواستم ىسق ةب واستم ةنمزاىف زكرملادنع ام .ثدحت ىرخا

 فالحلا“ نم امهننييو عوضوملا ف ناكراثتمو ناولالا ىف ةكرملا تن ناجردنم ناعوت امهناف ]١[
 الا داصتلل قعمالو فالخلا ةةياغ وهف اهريغو رمحتلا رف_ضتلا نيبو اهدحا نين امم رثكأ وهام .

 (هحجصملل) كلذ
 ةعاس ىف ةكرحلا فصن ةعاس فصن ىف ةكرحلاف اهضراع ماسقناب مسفنتف اهل ضراع هنال [؟]

 ( هححصمل )
 ( هححصل )“اهلك ىلا ةكرحلا فضن اهفصن ىلإ ةكرملاف اهايا اهقابطنال [*]



 2-25 أ

 ةكرحلا من4

 ةيعبتو ةيضرع ةكرح هتكرح ىع_دو عتتلابو ضرعلاب كرحت٠ هنا'هل' لاق ىناثلاو كلذل

 ةكرخلاو . ةيئاذ ةكرح هتكرح ىح تو تاذلاب كرتختم هنا"هل لاق لوالاو.ةنتفملا بكاَرك
 ًادتءنوكيؤا ةيرنسقلا ةكرحاا ىهو-هرتغف ةكرحلا أدتم نوكي نا اما هنال ماسقا ةثلث ةيتاذلا:

 عءالواةيدارالا ةكرحلا.ىخوةكرحا | كلت ةكرحلا ًادسروقشىا ر وعشلا غم اما: ةيف ةكزخلا

 نيا أدبه نآل ضبالا ةكرح كلذكو ةيءبظ.ةيئاذلا.ةكرخلاف ةيعيطلا ةكرخلا فهو زوعشلا
 لعج نم أطخا دقو « هنع ةرداضلا ةكرحااب هلل زومشالو كرحتملا فق دوجوم نيتكرخلا
 ناتكر لا ناتاه ذئايح امنع :جرذذا امهف اهريصحو ةطناهلاو ةدعاصاا ىه ةيغبطلا ةكرحلا

 جورخم روءش ريغ نم.ةدحاو ةربتو ىلع ىلا ىف ةّعظلا ةكرحلا لحج نه أطخا اذكو
 نال, ماسقا ةتد ىلا ةيئاذلاو“ةيضرعو ةيئاذ ىلا ةكرخلا متدق نم مهنقو ٠ نيتكرخلا نيئاه
 اماف' هنع: ةجراخ نكت مل ناو ةيرسنق .ةكرحلاف كزخاملا نع ةجراخ ثناكنا ةكرحلا:ةؤقلا
 جم ىلغال ىا :ةكرم -نوكت نا اماو. داو جن: قلع ىا ةطيشن  ةكرخلا 'نوكت نا
 ةكرحلا ىهو ةداران الوا ةكلفلا ةكرحلا هو ةداراب مع نااما ةظنسلاو. ذخاو

 ةيئاتبنلا ةكرحلا:ةناثلاؤ :الوا ةيناودحلا ةؤقلا اهردضم“نوكي نا اما ةثكرملاو ه ةيعنطلا

 روغاش مدع عمؤا ةيناودلا ةنذارالا :ةكردلا ىفو "اه روءش عم ناوكن نا اما ىلوالاو

 لوألا هةّتأ ًارؤما"ىضتقت ةكرطلا ( ةدئاف) ضدلا“ةكرط ةيريختلا“ ةكرحلا سؤ

 ةكرطا: هيفام ثااثأا ١ [م] اهلحئا ةكرلا هلام ىلاثلا ٠ []ىلعافلا تبسلا ىلا ةكردغلا ”هنام
 ةكرملا هيلا ام ننءاخلاو .:ًادبملا ىاةكرحلا هئفام :عباّرلا 2 :عبرالا ثالوقلا دعا ىا

 ةكرولا ىف [م7 ضرفلابو ةغيقتسملا ةكرالا ىف :لففلا ئهتنملاو ًاذملا“ىا اهو ئهتنملا ىلا
 اهتيتعاوف !ءرورسذلاب ناهز ىف' ةكرحت لك نآف“ ناهزلا -ىأ :رادنقملا سواتشنلا .*:ةرتهثشملا

 هن نهامو ادهئامزو اهعرضوفم ةدحوب ةيصخشلا امد>ؤف . زومالا هذه ةدخؤب ةَقاَعَتم

 ةعونلا امدخوو ٠ ةددعتو كرما ةدحو [؛] ريتعنالو هيلا: امو هنقام ةدخو' اذه عدل و

 لكىف ةكرحلاف + طقف هنفام ةدحوب ةينسذحلا اهتتدخؤو . هيلا امو هينم امو:هنفام ةدحؤت
 تاكرحلا اذكو ىلاعلا سذحلا ىف ةدحتت» اهلك ةزنالا تاكردتلاف ةكرلا "نم نسلخت .سنج
 تاكرحيلا كالت عقت ىتلا سا_ئجالابترتب تاكرملا: سانجا بنتو ةفكلاو ةيمكلا

 ( هخحصمل ) < ةياعاف ةلع ن٠ اهل دءالف دوجولا نكمم سما ةكرحلا ناف ]١[

 ( ةححصملل ) ” هبموقت لحم نم اهل دبالف ضرع اهناف ]١[
 أدبم وه عضو كااده'نوكي الف ءامكملا دنع ةيدنا ةيلزا ةيكلفلا ةريدتستملا ةكرحلا"نال [؟]

 ( هححصا ), .٠ ٠ ضرفلا بسحم..الا اهاهتنموا' ةكرحلا
 عانطقنا لبق رخآ هكرحم دق .كرحمب كرحتملا نال. كلذو ةيضخ_ث ةدحاو ةكرحلا نوكىفب [4] ٠ ٠

 ' امريغ اهف ةينيثالا بجو» ةكرحلا كلت ىف زيمن آلو ةفاسملا لاصتا ةلصتم ةيصخش ةدحاوةكرجلاو هتكرح
 ( هّححصملا) 'لضفالو لعفلاب امف ىزجم الو رخآ ىلا :ضعبلاو كرخم ىلا اهضعب دانسا نه مهوتب



 ماله ةكرحلا
 يجرلا ةكرح اذه ىلعف ةريدتسم ةكرحب كرحتم هنإ لاقي ةرئاد.طح ىلع كرحت اذا: ميلا:
 ةناكم نع جرخت نا ريغ نم هسفن لوح رودي ىذلا ا مييجلا ةكرح اذكو ةيعضو

 ”ىشب سياو اهناكم ىف ةركأا ةكرح ىف ةرضخنم :ةيعضولا ةكرملا ليقو ٠ ةيعضو ةكرح
 ةيعضولا ربصح لوقو ٠ احيردت رخآ عضو ىلا عضو: نم لاقتنالا ىه عضونا ىف ةكرطلا ذا
 بفك عب -ضولا نف.ةكزلسا_ىنعم نم. تف رام نع ؛ىكب "نسل اضنا ةريدة#سملا ةكرألا قا

 00 لع <ال هنا عم نشأ عضو ىلا عضو نم لقتنإ ديقف دعق اذا ملاقلاو.

 قحلاف ةلجلابو . دارفنالا ىلع كانه ةيعضولا دجوتال من ؛كلذ ىفانيال ةينبالا ةكرطلا توبثو.
 ءانن :روكذملا 'رصحلا ناكف .تفنعااك عضو ىلا: عضو نه لاقتنالا ىه ةيعضونا ةكرأا نا

 كرحتملا عضو: لديت ٍةيعضولا ةكرحلا ليق اذإو دارغنالا ىلع ةيعيضولا ةكرحلا ةدارا ىلع.

 ىلع ءانب ميدقتلا :اذهو ٠ ىهتا اضيا ةيرود ةكرح ىحستو حردالا لس ىلع هناكم نود.

 عمت الف تالوقملا ىقاب اماو.غبدالا تالوقملا هذه ىف الا عشال ٠ ءادكل ا دم هلل را نا.

 تالوقم ىقاب ىف الو دايسفلاو نوكلاب ىمسيو ىفد هلوصح نال هولا ىفال ,ةكرح اهنا

 ةلوقملا كلت ىف عفت ةكرملا هيف عت ام امتاضورعم تناك.ناف اهتتاضورعمل ةعبات .امنال.ضرعلا

 عم ةلوقملا كلت نا وه. ةعامج دنع ةلرقمىف ةكرولا عوقو ىنعمو ءالف الاو اضيا ةكرحلا .

 عوبضوملا_ىه ةلوقملا كل“ :نوكتف, حيددتلا كيبسس ىلع لاخ ىلا .لاح. نه ريغتت اهنيعب اهئاَقب ,
 فوصوم .ةلوقملا كلنا, عوبضوم وه ىذلا يهوملا نا انالق ءاوسب ةكرالا كلنل: قتبقحلا :

 سيل الثم دوستلا نال لطاب وهوه :لقن ملوا.عبتلا ليب_س ىلعو .ضرتعلاب ةكرللا كلانا,
 دادتشا هيف سيلف .دادتدشالا دنع مدع نا داؤسا!؛كلذ نال. دتدي داوسلا تباذ ناوه'

 .ةدياز ةفد هيف تثدح ناو ءاضيا هيف دادتشا الف ةدئاز ةفض هيف ثدحمت ملو ىتب ناو,اعطق

 ٠ هفالخ ضورفملاو ةفص ىف لب:داوسبلا تاذ. ىف ةكرج الو اعطق .دادتشا الو لدبتءالف

 هنو, راق ىتالام نيالا نم نإ اولاق ةكرطا كلتا سنج ةلوقملا كلت.نا ءانعم ةعاج دعو

 هذه نه: سنج, لك-ن» لايبسلاف. عضولاو. تك مكلا ىف. لاخلا :اذكو ايش وهام“.
 ةكرحلل ىنعم الذا اضيا لطاي وهو ءسنحلا كلذ نء اعون ةكرملا نوكتف ةكرحلا وه سانجالا

 ريغتملا شنج ند سيل, ريا نا .كشالو عيردتا لوس ىلع هنافد يف عوضوملا ريغت الا

 3ك كرحلا ىف لد.لا ناك اذاف كلذك سبا لدبتملاو ةيفاضا ةييسسن ةلاح لدنتلا نال لديتملاو

 نا وه كلذ ىنعم نا باوصلاو . ايف عقاولا لدبتلل اسذج اهنم ”ىش نكي . تالوقألا هذه
 ن.وا:رخآ بنص ىلا بنص نه وا. رخا عون ىلا ةلوقنا كالا عون, نم .كرح .عوضوملا .'

 نااما ةكرحتلاب فضؤيام اولاق :ةيضرعوا ةنتاذااما ةكرحلا اضياو ٠ رخآ درف ىلا درف

 "ىل اهضوّنع طسوت الب هل ةضراع ةكرحاا نوكت ناب ةقرقحلاب هيف ةلصاخ ةكرحاا نوكت
 2 فسوف هنراق رخآ ؛ 'ىش ىف ةلداح ةكرحلا نوكت ا نوكت الواح



 ةكرملا 4

 ةفاسملا ىف نيتكرحلا ىواست ضرف اذا ىنعا ىواسملا نامزلا ىبب ةفاسملا نه رثكالا عطقت

 ناذهف ريك ١ ةعيربساا ةفاسم تناكنامزلا ىف امموايست: ضرف اذاو لقا ةعبربشسلا نامزب ناك

 ةئادمل اهعامق اناو امهنو دحاو لكب تفرع كلبذذلو اهل نابواسم هعيرمسال نامزال نامنصولا

 نامزلايف ةفاسملازم ىواسملا عطقف اهدكع ةئطبلاو . ةرصاق ةصاخنف رصقا نامز ىف لوطا:

 نامز ىف لقا ةفاسم تمطق اعرو ىواسملا .نامزلا يف ةفاسملا نم لقالا عطقتوا : كيرلا

 ةكرحلا ذا عونلاب افالتخا.سيل ءوطيلاو ةعرسلاب فالت>الاو ٠ اهل .لماش ٍريغهنكبا :رثكا.
 دادتشالل نالباق امهالو[١] ىرخا ىلا ةسنلاب ةيطبو ةكرج ىلا ةينينلاب ةمارس:ةدحاولا

 ناك اءلكف ةفادملاىف ىتذلا قورخلا ةعئام ةيعريطلايف ءوطللا ةلعاواق 6 ةدئاف) [؟] صقنلاو

 . لوزن ءاوهلا عم ءاملاك ةكرحلا وطب ءاضتفا ىف ىوقاو ةعيبطلل ةعئامب, دشا ناك ظاغا هفاوق

 ةينزتسقلا متاكرحلا:ىف امو: ءاوهلانى املا .هلؤزن“ نءا ًاطبامالل ىف نضرالا ىلا:رجحلا
 هيف ةيراسلا ةعيبطلا تناكوا ربك ا مسملا ناك اماكهنال اهدحو اما ةعببطلا ةعنامه ةيداوالاو

 ؤطملا ءاضتقا ىف ىوقاو :ةدازالاب كر 0 و.ريساقال ةمامم .دشا هتعيبطب مسا كلذ ناكربك |
 أدظبا رييكلا نرخحلا ةكرجب ناك مث نءؤ ىدادالا كرو رشاقلاو قورلا. دحتا ناو

 قورخملا ةعنام عم ةعيبطلا ةعاموا دجاو ساق نه ةدحاو ةفانسم ىف ريغضلا ةكرخ. نم

 امهف رئاسا ضخشلاكو ءاو_هلا ىف ةراتو ءاملا ىف ةزان :ةدحاؤ ةوقت.ىئرملا مهللاك

 دنحاو زيساق كري نا لث. -الداسعتف لقا نخ آلاو رثكأ اهدحا. قوام“ انعرو ةدارالاب-

 ةدايزلا رادقع ءاوهلا ةقواءم ىلع هتقو اعم ديزي ىلا ءاملاف يغصلاو:ءاوهلااىف-ريكلا مسا“

 اردت ناكم ىلا ناكم ن. لاقتنالا نهو ةذنآ اما: ةكرالا اضياو.. ربكالا ةعنتط ىق 0

 هركذ انمم ىلزا وهو ءااجردت نخآ مك ىلا كن لاقتنالا اوفا امازون العلا خت

 ىلويهلا لقتأب دق ذا حرردتلا ىلع كىلا نم ممسلا لاسقتنا الا نم مييدقلا"حراشتلا
 ومتلاو. تثاكتااو لختاختتلا هوجو ىلع عمت ةكرملا هذهو.. ىلا .؟ نم اًضيا ةذوصلاو
 ىعستو اجيردت ىرخا ىلا .ةيفيك نه لاقتنالا هو ةرفكاماو . لازهلاو نمسلاو لو.ذلاو

 ىلع ةكرح *ثلل نوكي نا هو ةعضو' اماو « ماللا لصف ىف “ىو انضيا ةلاحتتسالاب“

 هل ناكول هناكم ءازحا نم دحاو لك قراش كرحتملا ءاز+جا نه دحاو لك ناف ةرادتسالا

 مهلوقو. ٠ جيردالا ىلع هناكم ءازجا ىلا هلازجا ةبسن, تفتخا دقف هناكم هلك مزاليو.ناكم.

 حاطصملا وهام ةريدتسملا ةكرخاب:دارملاو * كالفالا كلف فيرءت'ا ”للمشيل ناكم هل'ناكول

 ناف كلذ ن٠ معا ىوغللا اهانعم ناف ىوغللاال' هناكم نع اب كرحتملا جرحت الام وهو

 ( ةححصمللا) 2 ةدحاو امهتهام نا عم ]١[

 نانؤكب آلف ”ىطنلاو ةعرسلا بتارص ىف ةفلد# تاكرأ ا_يعطق نك ةدحاولا ةفاسملا 5 ["؟]

 ( هححصملا) صقنتلاو دادتشالا لبقتال لوصفلا نال تاكرحلل نياعف



 انعام وس ةكرحلا

 ليقف ةكرحلا دؤجو ىف اوقلت>ا مهنا معا ٠ اهتقيقح روض ىلعال ماسجالل اهلوصح

 ىظفالا كارتشالاب لاش ةكرحلا لف وطدسشرا مهيب كاخو هدوحو مدع لقو هدودول

 ًادنملا نيب اطسوتم ادنا مدنخلا نوكي ام[1] ةقيكوهو دضقملا وح هجؤتلا لوالا نيشا

 زيخىف نا. لكى نوكي لب نين ![م] زيح ىف :نوكي الو [؟زاهامتتمو ةفاسملا أدس ىا ئهتملاو
 دودح نه'دح ىا ثدح مخديحلا خوك ابا اهنع نعي دقو + طسوتناىدع ةكردلا ىساور خا

 ايف مدجلا نؤكاهنابو ٠ هيف الصاح هدعبألو هيا لوضؤلانأ لبق وه نوكيالا ضرفب .ةفاسملا
 نينا ىف هلاحل افلاخم نأآلا كلذ ىف هلاخ نوكب ضر نأ ىا ثحن ئهتنملاو أدسملا نيب -

 كزرحتشمالنا سحلا ةنواعمت لعن اناف جزاخلا ف دوجوم سما ىنمملا اذه ةكرخلا_[4] ةبناطيحم
 ىلا: ةلا>لا كل ىمتتنتو امهم انف لب ملا قف الوتادبملا ىف هل ةتنان تشل ةطوطخم ةلاخ“

 اماذ راشعاب ىهت ةفاسملا دودح ىلا :كردتملا بسب فالات>ا مزلتساو ةعفد دجوتو ىهماملا

 رارقتسا ىنانث طسوتلا ىءم ةكرحلاف عطقلا ىندمي ةكرخلا وه راق ريغ ادتمم اسما لايخلا
 زيحلا ىف نوكشسأل ادض نوكت هيلا القانم ؤا:هنع القثتم ناكءاوس_ دحاو زيح ىف كر حتحا

 طفل ىف ”ىخم 6 ىنابثلا ,زيحلاب ىف نوكيا ةةلوجلا !ةلعحا نم فال. هبلاؤ هنع لقتنملا

 عطقلا, ىنمع ةكرحللا ىماسيو اهزخآ ىلا ةثاسسملا لوا نم دتمملا مالا يناثلا « نوكلا .

 لوالا :ءزكا ىلا: هتيسن لطب ىناثلا ءزللا ىف لوصحعلا ندع ذا "مهوتلا ىف الا اهل دوجو الو.

 كرحتملا ةبسن. ميتا امل .عن[ه] اهاهتنهىلا ا دض نم دم ماد كانه دجتؤا الفا ةروراض انه

 هكر ىذلا 'لوالا ءزلا ىلا هتيدست لوزير نا لبق.لابخلا ىف هكردا ىذلا ىناثلا ءزهلا ىلا.

 دم يما ةرادملا ةلعشل اوةلزانلا ةرطقلا نم .لصحب 53 دن صا ليم لايانع.ىا هلع

 ٠ ةئيطبوا ةعيرس اما ةكرحلا 6 ميسقتلا ) ةرئادو اطخ كلذل ىريف كرتسشملا نسحلا ىف
 نازإزال] اهمزليو ؛اهنامز:نم لقا نامزىف ىرخا ةفاسلقب واسم ةفاسم عطقن ىتلا ىه ةعيربسلاف ,

 ( هححصا ) .. تبثب مل ةيحالطصا ةئفيك اهنوكذا ىوغللا ىنعملا .ةيفيكلاب دارا .- + ]١[
 دوجو ناف لوس ابف مربوصتو هيله قفتم اهسذ ةكرحلا عوفو نال رك ذلاب ةناسملا صيصخت [؟]

 ( هنعمل ) ققحم اهنف طسوتلاو نئينلاو كيلا
 ( ةححصل ) ىتناااو ءادنملا نيب اهف ةمقاولا زايحالا نم [ع]

 روصت ىلع بفقوتل١ نافزلا :روصت ىلع فقوشب ةيدعبااو ةيلبفلاو نآلا زودت ناب .ضارتغالاو[ 4]
 ( هححصل ) *” فررعت ىلا ةجات# ريغ ةيلح نومالا هذه ناب دودمم رودذلا مزايف ةكرحلا

 تعطقنا دقف لصو اذاو اهمات ةكرحلا دجوت 1 ىمننملا ىلا لصرملام كرحتملا ىرخا ةراعبو [ه لإ 2.
 ” ( هححصمل ) الصا جراخلا ىف اهل دوجو الف ةكرحلا

 تمسنترا اذاف هكردا ىذلا ناكملا ىلا ةيسنو هكرت ىذلا ناكملا ىلا هتبسن كرحتملل نا ىنعي.[1]

 ناكملا ىف هنوكةروص هيف تمسترا .لايخلا نع اهلاوز لبقو لوالا ناكملا ىف هنوك ةروص لاخلا ىف
 ( هححصا )' دتمم دحاو ”ىش امها ىلع اع“ نيتروضلابننهذلا رعشيف لالا ىف تاتروضلا تعمتحا دقف ىتاثلا

 ( هخحصمل ) ةعيرسلا ةكرحلا ىا [07]



 3 رخلا نسال

 ديقبو ةيناثا تالامكلا جرخت لوالا ديقبو . لامكلا كلذ هيلا ىذأتي ايف لامكلا كلذ

 عاونال ةيعولا روصلا ىنعا قالطالا ىلع ىلوالا تالامكلا جرت لوالاب ةقاعتملا ةثخلا

 ةيارحا هذه نال نكل ةرقلاب امل ىلوا تال اهناف قاطملا مسجال ةيمس+لا روصلاو ماسجلا

 اهادعامو روضلا هذه وه امنا اهدفناىف قلطملا مسحلاو عاونالا هذه ليص# نال اقبطم لب

 ةكرجلا نال .كلذو طقذ ةيثمحلا هذه نم لوا لامك اهناف ةكرجلا فال ء اهل ةسان اهلاوخا نم

 ةيلوالاب تفصتا امناو هةيمسجلاو ةنعونلا روصلا ىلا سايقلاب ةيناثلا تالامكلا نم ةقيقألا ىف

 كلذ ىلا سايقلاب لا ىهذ اهعم ةوقلاب هنوك بحي ثيحب ابيلع رخآ لاك بترت اهمازاتسال
 ةونلاب وه ىذلا مسجلل لوا لاك ةكرحلا نا لماحلاف.. اقلطم ال.اهمم ةوقاب هنوكو لامكلا

 اذه ةيلؤا نوكت ناب ةوقلاب هل وه ىذلا:ىمالا ةهج نم هتيلوا .نوكي ثسحح ىناثلا هلاكف
 وهام ةهج ند مهاؤت نوكي نا.لوالا «ناارخآ :ناهجوت انههو هيلا ةسنلاب لافكلا

 لوا لام ىنملا نوكيف للسابطاو تباث اك ةوقلان وه ال مهلوق هب قلعتب امي اقلعتم ةوقلاب

 ةوقلاب هنوك ةهج نم هب قلعتمو ىناثلا هلاك ىف ةوقلاب هعم هنوك بحب ىذلا مسجلل.لصاح
 هعم هوك بجي .ىذلا.مسجلل ةكرحلا ةيقب وا لوصولا ىلا ةبسفلاب لاك ةكرحلا نال كلذو
 ةكرحلا ةيقبوا لوضولا ريد ىلع ذإ ةوقلاب هنوكةهج نم هل هلوصحو ىناثلا هلاك ىتةوقلاب

 الب كتل ضمانا ل تجويف! 3 اق نانو ٠ مسجاا] ةلصاح ريغ ةمطقثم ةكرحلا نوكت لعفلاب
 هيلع بترتبام. ىلا ةسنلاب لاك هنا قدصن ذا ىدادعتسالا . لاكمالاب .ةكرحا|. في رعت, ضاقتنا
 هنوكة وج نم ىناثلا لامكلا ىف ةونلاب هعم هنوك بحب ىذلا مسجال اديعبوا ابيرق ناكءاوس
 ىلا ةبسنلاب داةعتسالا ةاوا كلذكو هدادءتسسا لطب هيلع بترتيام .لصح اذا هناف ةوقلاب

 مسجلا لوا لاك ةكرحتلا نا ىنملا نوكيو .لابكلا .ظنلب .اقلءتم نوكي نا يناثلاو . بترتيام
 ايبس ىنعملا كلذ نوكي ناب ةوقلاب هب وه ىذلا ىنعملا ةهج نم قائلا هلاك ىف ةوقلاب وه ىذلا.

 لاك ىه امتا لب اناوي>وا امسج .هنوك ةهج نم هل الك تسيل ةكرحلا ناف كلذو هتيلابمكلا
 ريغوا صوصدخم عضووا صوصخم نا ىف هلودح ىنءا ةوقلاب ناكاهراتعاب ىتلا ةهحلا نم

 ريغوا عضووا نيا ىف: هلو صح ةهج نه الك تبل ةكرحلا نا وهو رظن هيفو + كلذ

 ةثلثا تا-مجوتلا ىلع دّربو « .ةرقلاب ناكام دعب اهلودح .رابتعاب وه امنا امتلاك ناف كلذ

 ىهتنم الذا مهمعز ىلع ةكلفلا ةيدبالا ةيلزالا ةريد:لا ةكرحلا فيرعتلا نم جرخي هنا

 ربتعا اذا الا ىهتلا ىلا لوصولا وه.نانو ةكرحلا وه لوا نالاك كاه سدلف مهولاب الا اهل
 ردا_,لا عقاولا نود مولا بس ىهتنو اذه نااالا هدعبام نود هلبقام ربتعاو نيعم عضو

 ةقرفتلا كردي لقاع لك ناف ركذ امم لهسا ةكرحلا روصت نا صخلملا فو. فيرغتلا نم

 الا اهروسصتيال امش: ةروكذملا رومالا اماو انك اس هنوك .نييو اكرحتم مسجلا نوك نبي

 قيدصنلاو هجوب اهروصت ىلع ,لدب هدروا »ام ناب هنع سجا دقو . سانلا نم. ءانكذالا
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 4 أ و رطا
 مسح 2 ا - ممم ٠ يجو دج سعة كام ايي ل لل عب

 ناغتنأ 'ةماوهلام ةيئرافلا 'ةقوسلا لدقق 'ءاستفا)و- ناوكألا وهو: ةقلادانلا 210 ىلا
 ة-قرقلا ةكرحاا وهو حردتلا ىلعاماو ادانفو انؤك لب ةكرح هوس الو ئفذ
 الوا ايتن اريسي اما لعفلا ىلا ةوقلا نم:جورشاوا لودحلارا ثودحلا ره ةك رحلا

 نبرخأتملا نكل 'ةكرحلا زودت ةدافال ةحلاض تارائقلا هذه نم لكو ٠ جبر دنلابوا ةمفد

 هغبرعت ىف نامزلا عقيف ناَمْر دعب نامز ىف ”ىشلا عوقو وه عردتلا نال كلذ نع اولدع
 اريسي“ ىتعم اذكو ةعفداللا ىف لاحللا اذكو رودلا مزاؤ ةكرحلا رادقم هناب ريسفم نامزلاو

 :وطسؤوا لاق.اذكهو ةوقلاب وهام ةهج نم ةوقلاب وه امل لوا لاك ةكرحلا اوافذ ايس

 ناناكما كانه هلف نخآ ناكمىف هلوصح نكماو الثم ناكمىف ناكاذا مسجلا نا هحيضوتو
 ةناف هل لوصحلا نكمم وهام لكو هيلا هجوتتا"ناكماو نلاسثلا ناكملا ىف لوص!١ ناكما

 ّْنا الا لاكهبيف لوصحلاو ىنادثلا ناكملا“ ىلا هجوتلا نم لكف هل الك ناك لدصح اذا

 لعقلاب“ةجوتلا مادام ةوقاان لوصحلا :نوكي نا ٍبجوف ةلا#ال لوصخلا ىلع مدقتم هجوتلا

 ”«كوصحلا وه ىنذلا ىنالا هلاك ىف ةوقلاب نوكي نا بجي ىذلا مدحت لوا لاك هجوتلاف

 تالامكل ا .رئاسسن قرافت ةكرحلاف ٠ ةوذلاب 'ىثا هنم ىقب دقف ًادوجوم مادام هجوتلا نا مث

 مزاتست هبلا كولنسلاو زيغلا ىلا ئداتلا:ىه: اهتةيقخ نا ثيح نم امنا امهيد>ا ٠ نيةداخن

 هيلاءاردأت ىئدأتلا نوكلل :لعفلاب اهعم لصاخ ريغ لوصحلا نكمي بولطم كانه نوكي نا
 اهيف"لصحالوريغاا خلا ىدأتلا اهتيهامت تنل ذا ةفصلا هذهب تالامكلا رئاس نم ”ىش سلو
 لغفلاب ةسعلاوم راض مث ةوقلاب اعنم ناك اذا الثم ”ىنثلا ناف نيفصولا نيذه نه دحاو

 « ةوقلاي:اهنم ”ىث اهل وصح دنع قس الو اًثاش تقءدنسال وه وه ثيح نم ةوعبرملا لوضحف.

 ناف:لعفلاب :هعم ل صاح ريغ لوقا نوكيال نا مزاّشي ناكراو .ىدادعتسالا ناكمالا اماو

 نا ئضتقت اهنا:اههتيناثو ٠ ىدأتلا سبل هتةيقج نك .لهفلا عم لطس دادعتسالا نا قيقحتلا
 لو اذا ةناف دصقملا ىلا لصي مل اذا:اكرحتم نوكي اما كزحتملا ناف ةوقلاب اهنم ”ئشأ نوكي

 ةكرحلا ةيؤهف..ةوقلاب ”ىش ةكرملا 'ن. قب دسقف :لصي مل مادامو ةتكرح غطقنا دقف هيلا
 ةوقو الا شابقلاب ةوق نيتوق ىلع المتش« نوكي ام هفاصتا لاح اهلحم نوكي نال ةمزلتسه

 توافنالب ةكرتمث دوضقملا ىلا ةسنلابىنا| ةؤفلا اما . ام دوصقملا وهام ىلا سايقلال ىرخا'

 الضاؤ نكي مل, ةفاتسملا ىف ماقام مسجلا ناف :طسوتلا ىنعب ةكرحاو عطقلا ىنعمب ةكرملا نيب.
 ناف امهم :تواقن' اهيفف ىرخالا ةوقلا اناو ءالضا ةكرح قت ملهيلا لصو اذاو ىهتملا ىلا

 لعغاي اههضعبو: ةوقاأن (ممازجا ضمب -نوكي اما كرحتملا فاصتا لاح :غطقلا :ىنعم ةكرحلا

 ملو لغفلاب تناكت لصح اذا ط_شوتلا ىنعع ةكرحلاو . دحاو ”ىش تاذ ىف لعفلاو ةرقلاف'

 اهتاذ نع. ةحراخ 'تسنلا كلتو ةفاشملا-دوذح ىلإ اهتادنب لب اهتاذ.“ ةقلعتم ةرق“ كانه نكت

 ىف ةؤقلاب ىه_ىذلا مسجل زوكذملا :ىنةملاب لاك ةكرحلا نا رهظ.دقف فرتتس ماهل ةضراعر



 1 ية ا ل
 ةيفكلاو ةكلا قم ةزعضولا ىلع ةغللا لها “دنع قاطت دقو : ةغالا لها تالامشا قف

 نا نه فئانخملا حرش ىف عقؤام نيقالطالا تبؤييو + ثقاوملا حرش ىف اذكهؤ نهتنا

 ةكرح ىفااك هازجا لاقتناؤا رخآ ناكَم ىلا ناكم نم مسّلا لاقتنا ماعلا فرغلا ىف ةكرحلا

 ٠ تاغللا فئاطل ىف اذك ىلاعت هللا للبس ىف كولاشلا ةكرخلا ةيفوصلا دنعو . ىهتنا ىحرلا

 عوم# ىا نخآ ناكم ىف هلوص> دعب ناكم ىف هوج لوصح ةكرحلا اوف ع نوملكتملا مث
 ناكناو .لوالا زيحلا ىف لودحلا دعب هنوكب ديقملا ىناثلا زيحلا ىف لوصحلاال نيلوصحلا

 نانوكنوكسلاو نيناكم ىف نينا يف نانوك ةكرحلا لبق اذلو فيرعتلا نهاظ. نم اردابتم
 هنم لةثناو نينا هيف رقةَءاو ناكم ىف ثدح ام.نا هيلع دربو ء داو ناكم ىف نينا ىف

 ارح ىلاثلا نآلا ىف .ثداحلاا كلذ نوك نوكي نا مزا نخآ  ناكمن ىلا كلاشلا نس لا ّى

 نوكي ثااثلا عمو انوكس نوكي لوالا نوكلا عم نوكلا اذه.ناف نوك-لاو ةكرحلا

 ىعا هنوكس نأ ىف نك اسلا نوكي هنا ىنعمي 0 ةكرحلا زاتمت 1

 ةكرجلا لق اذآو بففيرمتلا نه ردابتملا ىنعملا وه قحلاف . ةكرحلا ىف اعراش: ىناثلا نآلإ

 لوالا لوقلا ىلعو هياع دربو ٠ لوا ناكم ىف ناث نوك نوكسلاو نان' ناكم ىف لوا نوك ا

 ىلع ةيعاشالا نا ىلعا ه انو وكي الو .ةكرح .ن كيال ثودحلا نامز لوا ىف نوكلا.نإ اًضبا
 نوك.لا نا ىلع اوقفتا دق ةلزتعملاو ء نأ لكىف ةددجتم ضارعالا رئاسو ,ناوك الا نإ
 ناوك الا ءاقسب لوقلا ىلعف ء ال م' ةقاب ىه له ةكرحلا ىف اوفلتحاو مدجتتم ريغ قاب آ

 مهللا « هددعت مدعل اسناثو الوا نوكلا نوكل الو نينوكلل ىنعمال هنا نيشرفلا الك ىلع در

 0 ةكرحاا نوكيال. نا درب اهماَغ مدعي لوقلا ىلعو . اضرف ددجتلا ضرب ناالا
 لكلا دوجو: ىف ىف؟, لابش ناءالا مهللا « دوجولا ىف نينوكلا عامجا مدعل نيدوجوم

 اتم: نين وكلا عومج نوكسلا نا قحلا ليقو ٠ بقاعتلا لدس ىلبعولو هنازجا دوجو

 ناكم ىف نينوكب دارملا نا ملي نا بجي امو « نان' ناكم ىف لوا نوك ةكرحلاو دخاو
 سق اذه ىلعو ثلاثلا نو كا عام لوا ناكم. ىف ىناثلا نوكلابو .كلذ نوكبساا لا نا

 7 هنال ةيغضولا ةكردحلا ىله:بشيآل فيراعتلا عيج نا .انذ اذا ملَعاو تفزاعتلا م

 ىولرملاو نيدلا مادع ىواوملا هرك ذم دافتسي ادكه لوالا ناكملا ىف الااهب كرح

 ظفل ىف كركذلا ضب .عفدبام ”ىحمو ةيفسدنلا دْئاةع'ا_ حرش ىلع ام ع دنع
 2 كل ف رم رك وتاج ع ءابكسلا اباو6 قالا بانم 06 1 ل تدل

 زوحنال دوجوملا ؛ىثلا نا هناس ٠ ٠ جردتلا ىلع لعءفذنا ىلا ةوقلاب ام جورخ ىه ءامدقلا ضعب

 اذوَجَوَم نوكيإلا :مزلبق ةوقلا اضيا هوجو ناكل الاو هؤجولا“ عنخ ن. ةوقلاب نكي نأ

 ' لعفؤاب وا معد ىبَع لوقغلاو "ىاعت ”ىراشلا وهو هرحولا عام نم لعفلاب اما وهق

 ةومآ نم نضال كلذ جرخ و ةونلا حرم هبال ثح نش ضعن: نه ةوقلابو اهضعب نأ
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 سيخ ةكرحلا ٠ كانتحالا

 لصا ىف ايئاذ اذه ناكناف ةدالب لب اقمح .ئمسيال اهف ركفلا فعض ناف ةسدنهلاو بطلا

 ارسقالا ىفو ٠ ىهاوجلا ريىف اذك قمحلل ةفذاىم ةنوعرلاو , هل جالع الف ةلبجلاو ةقلالا

 , هنالطب قّاو ركف ١ ناصّقن ىه ةنوعزلا

 6 فاكلا لصف 8- ظ

 نقو اهعذباو قذحلا عاونا فطلا نم نايبلا لها دنع وهو ةدحوملا ءاملاب (كابتحالا )

 اذه همسي مو ناهربا[ ىف ئشكرزلا:هركذو . ةغاللا نف لها نم هيلع هرنوا هل هذا نم

 نيدلا ناسهرب ةءاللا رضعلا لها"نم تفيصتلاب هدرفاو ىلباتقملا فذحلا هاه لب مالا

 زيزع عون وهو كابتحالا غيدبلا عاو نمو ةعيدبلا حرش ىف ىددنالا لاقو ٠ ىتاقلا

 + لؤالا ىف هريظن تساام ىلا-ثلا نمو ىناثثلا ىف هريظن تدئاآم لوالا نم فذ“ نا وهو

 زافكلاو ءايبنالا "لثمو رئدقتلا ةيآلا' قعنت ىذلا لثك اورفك نيذلا لّثمؤ ىلاغت هلوقك

 ومو داع وم ذلا الد اجلا لوألا نتفق وتس ىذلاو ىلع قتلا لك
 ءاضيب جرخم كج ىف لدي لخدا ةلوقؤ هياغاورفك نيذل ةلالدل هب قعب ىذلا ىتانتلا
 نمو ءاضرأ ريغ لخدت لوالا'نم فذ ءاضي جرت اهجرخاو ءاضم ريغ لخدت ربدقتلا

 دحاو لك نه فانحيف نالباقتم مالكلا ىف عمت نا وه ىثكرزلا لاقو ٠ اهجرخاؤ ىناثلا

 ىارجا 'ىلعف 'هستنرتفا نا. لق هنرتفا نولوقب ما وحن « هيلع رخآلا ةلالدل هلباةم امهنف
 مكمارجلا مكياغو هنم ءارت ماو ىارجا ىلف هتبرتفا نا ريدقتلا نومزحم انمم "ىراناو

 نيقفاشنملا ٌبذعي ىا مهياع بوتبوا ءاش نا نيقفالا باذعي وحنو . نومرخت امث ”ىراناو

 اذاؤ نرفطت ىتح نهوبر شالو وحنو . ٠ ممذع اللؤ ماع بوّسوا مهلع بو الف ءاصس لا

 + نهؤلأف نريطتيو نرهطت اذاف ءاملاب نَرَهظَتسو مدنا نه نرهطت ىتح ىا نهونأف نرهطت

 دخلو « طاب ايس رخآو *ىس اطاض المع ىلا ايس رخآ و اا المع اوطلخ وتو

 كيش باوثاا ىف ةخاضلا رثا ني_-بحتو ماكحالاو د-شلا هانمه ىذلا كدا نم ةيمستلا هذه

 نسما عم لاخلا هنع متم“ ثيحم هماكحاو هدشو جرفلا نه ةطويخ نيتام ذسسا بوثلا
 املف 1 ند جرفلاب تمش مالكلا نم دلتا ماو نا هنم هذخا نانو ٠ قلورلاو

 هل اكئاح ناكهعضاؤم فوذحلا عضوف روما هاملا هغوضب ريصبلا دقاسنلا اهكردا

 اذك قنورلاو نّسحلا نه ىدك ١ امعم للخلا هن لصحام هزيدقتب دسف ةقزطإ ىلاخ نم اعام

 بانطالاو زامالا عون ىف قاقثالا ىف

 اذه ناك. ىلاناكم ند لفنلا ماعلا يرخلا ف سيلا مالاو احلا ل 0
 لاق . ةلقنلاب ةامملا ةزيالا ةكرحاا وه اذهو ةمكحلا ةراده حرش ةيشاح يف ىملعلا ركذ .

 ةردابتملا هو ةشالا ةكرحلا هذه ىلعالا نيماكتملا دنع ةكرحلا قلطتال لوطالا_ بجاص
 0540 « ناثكو (لوا) ٠



 101 هللا ١ قلطأو ول وقعاملا قطا ققدسملا ء قدعتلا ١ فعلا يك

 بابسسا ىلاوتل ةدددتم ةريغتم امنا ىناثلاو ٠ مدعت اذكو ةدحاو دعب ةدحاو دجو اهنال

 لاش ىزالا لباقم اهنمو ه ملسلا ىئاوخ ىف اذكه اهلاو-١ طيض نكم الف اهاع رغتلا

 قبقح ثنؤملاو ركذملا نم لك لاب اك كلذ ريغ وهام اهنمؤ ٠ ئزاحم كاذو قيقخ ىنءملا اذه
 ىحالطصاو ىطسوو قيقح ةنيسيأ وليف نم لكو ىلظفذاوا قيقح اما فيرعتلاو لفل

 ”٠ كلذ وحنو

 ةلزتمملا دنغو . دوجولاو نوكلاو توبثال فدا ةرعاشالا دنع وه ( ققحتلا )
 باب نم ميلا لصف ىف مولعملا ظفا ىف ”ىجيو دوجولاو نوكلا نم او ترد فدان

 « هن اًمئاق هسفن ىف 'ىثل الصاح قةحتلا نوكي نا وهو ىلصا . نامسق قةحالا مث . نيعلا

 اذك ة داو ةيتاذلا ةكرحلا سابق ىلع هب قلعت امل لب هل الصاح نوكيال نا وهو ىعبت اماو
 ٠ ةماعلا رومالا ةمدقم ىف ققاوملا حرش ىف

 ليلدلا تايثا قيقدتلا نا م ليادلاب ةلثملا تادئا ملا لها فرع ىف وه ) قيمحتلا )

 روهظ وه ةيفوصلا دنعو . نازيملا عيدب ةيشاح ىف ىناواحلا قداصلا رك ذ اذك ليادلاب
 فرح لك ءاطعا وه ءارقلا دنعو ٠ تاغالا فثك ىف اذك ةيبآالا ءاممالا روص ىف قحلا

 1: ميلا باب نم ةلءهملا لادلا لصف ىف ديودتلا ظفل ىف قيس دقو هقح

 نا نيعت ىف ىنيدتو ه رددءامرف قح 3 ع هك ققح هشوص دز ( قحلاب ققحتما )

 ىنيعتاي ىرابتعا اب ىتفصاي ىمساب ىديقم نهرد تسا دومشم هجرك | ىلاعت هللا هكاريز نيعتم
 دوب هزئمو قاطم ديقمو دشاب ديقم قلطم مرجال اهنإ رد تسين ديقمو رصحنم ىتّديحاي
 ٠ .ىثاكلا قازرلا دبع خيشلا نع لقن اذك قالطاالو قالطاو دييقتالو ديبقت زا

 لكو دييقتلا ىلا هجو هل دوجولا ىف قلطم لكنا ىرب نم ( قلخلاو قملاب قمحتلا )

 ديقم هجوو قلطم هجو هل ةدحاو ةقيقح دوجولا لك ىري لب قالطالا ىلا هجو هل ديقم
 اذكه ءاقلاو ءانفلاو قلخلاو قحلاب اققختم ناك اقوذ دهشأا اذه دهاش نءو دبق لكب

 - ٠ نيدلا لامكل ةيفوصلا تاحالطصالا ىف

 دحتلا ناف نيتيفالتم ريغ نائرئاد هب ط.# حطس نييضايرلا فرع ىف ىه ( ةقاا )

 ثحابم ىف ةركذتلا حرش ىف ىدنجزبلا ىلعلا دع رك ذ اذك اقوطم احطس ىمست اهازكيم
 + فلتكلا

 ةدوجو ةئددملاو لزنملا ىف ريندتلا نسم قلعتت ىتلا ةلمعلا ءاشالا ىف ركفلا ىف ناصّن وه
 ىملع لثم ةيلمعلا مولعلا ىف الو ةيرظنا مولعلا ىنأل مهعم ةلءاعملاو شانلا ةظااخمو شاعملا



 سب قيرقحلا ظ

 دجوول ام. لك ب ج١ لك اسال وق ىنعف ةعئتمملا دارفالا جرخف هيف ةءودعموا جراسخلا ىف

 ريتعا املو .:نورخأتملا ركذ اذكه ٠ ب ناك دجووا ثيح وهف ةنكمملا دارفالا نم ج ناك

 نمو فدكلا بحاص هرسف لما دقع ىف اذكو ل.صتالا عضولا دقع ىف ريسفلا اذه ىف
 وه ام لك نا + ب ناكدجو ول ثيحب وهف ج ناك دجو ولام لك انلوق ىنعم اواةف هعبت

 سفن بسحمل هيلع ج قدصي نا نكءام لك هانعم خيشلا لاقو . با موزام وهف لل موزلم
 زارتحالل ةردقملاو ةققحلارةيج را ادارفالا ميهعت مث م مالا سفن بسحب ب وهف لعفلاب ىمالا

 ىنعمن وكيف طقف ةققلاةيجراألا دارفالا ىلعاف مكحلا نوكي ةرضق هو ةيجراألاةيضقلا نع

 اهقدصو .ه حراس ا ىف ب جرا لاق دوجوم ج ل لك ريدقتلا اذه لعب ع لك 4بنلوف

 جراخلا ىف هدوجو مزملاست اهناف ةيقيقلا فال اققحم جر لا ىف عوضوملا دوجو مزلتسي

 ةدوجوملا هدارفا ىلع اروصقم ايف مكلا سيل رئاط ءاقأع لكانلوق ناف ًارادقموا اققحي
 دارفالا ةيحراخ راششعاو ٠ اضيا دوجولا ةردقملا هدارفا ىلعو أماع لب اًققحم جراسا ّق

 لك ىنمف طقذ نهذلا ىف ةدوجوملا دارفالا ىلع ابهف مك ةيضق ىهو ةينهذلا نغ زارتحالل

 ىلا اياضقلا تمسقنا دقف ٠ نهذلا ىف ب وهف نهذلا ىف ج لك ربدقالا اذه ىلع ب ج

 الآيس انك امها نانتغاب ةحراتتاو-ةققحلا ىلا اهمست .رووكلاو ء ماا
 دارفالل ةلماش ةيقيقلا لعجت نا ىلوالا لبق . اهم رمدخلا راةءاب ال مولءاا ثحامس ىف

 كتل ةردقا او ةققحلا ةيجراخلا دارقالاب ضتمالو ةردتملاو ةقفحلا ةجراخساو
 لاوحا لوقف ٠ اضيا ةينهذلا دارفالل لماش اهف مكحلا ناف ةيبا.حلاو ةيسدنهلا اياضقلا

 اذهو ةردقملاو ةققحلا ةيجراأللاو ةينهذلا دارفالا لوانت, مسق . ماسقا ةثثث ىلع ءايشالا

 ثلثلا اياوزلا ىواستو ةئاثال ةيدرفلاو ةعبرالل ةيجوزلك تايهاملا مزاولب ىمسي مسمتا
 ةيذرعلاو ةيئاذلاو ةمرحلاو ةلكلاك نهذلا ىف دوجوملاب صت# مسقو ٠ نيتماقلل ثاثملا ىف

 ٠ اياضق ثلث“ ريثعت نا ىتيتيف نوكسلاو ةكرحطلاك ىجراخلا دوجوملاب ص:# مسقو ٠ اهوحنو
 اردقموا اققحم انيجراخوا ناك اينهذ عوضوملا دارفا عبمح ىلع اهف مكحلا نوكيام امدحا

 دارفالاب اصوصخم انف مكلا نوكيام اهتيناثو ٠ ةرقيقح هذه ىمتوةيباسحلاو ةيسدنولا اياضةاك

 « ةدجراخ ةيضق ةيضقلا هذه ىمستو ةيعيطلا ةركحلا ااضقك اردقموا اقت# اقلطم ةيجراخلا
 اياضقلاك ةينهذ ةرضق هذه ىمستو ةينهذلا دارفالاب اصوصخم ايف مكملا نوكي نا اهتتااثو
 املع عالطالا دارا نش بانطالا نم ارادخ اننا نكرت كاع[ انهحو قطتلا ل لع

 اصوضخم اف مكح ىنلا ةيضقلا اماو . علاطملا حرشو هيسشاوحو ة.مشلا حرش ىلا عجريلف

 امنء ثحالو م 1 ىف ةريتعم تسلف ةردقملا نود طقذ ةققحللا ةدوجوملا ةيدراخلا دارفالاب

 مولعلا ىف اهنع تحال تاييزلاو تاثزإلا نع ثحبلا ىلا عجري امنع ثحبلا نال اهف
 اهرصح روصتبالو ابتطاحاو اهطرض نكميال اهنا ىنعم ةيهادتم ريغ امنا لوالا ٠ نيهجول
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 0 . ترن و فينو

 قيقا . ٌةرصاقلا ُهَقيَقْا ٠ قئاقلا ةقيقح عدد

 طفل ىف ىجنيو ةدوبرلا ةدهاشم ىه ىلقو دي>و: ا ىه ةقيقحلا ليقو ٠ ىهنا الصا هتفلاخم

 « ةلءهملا نيعلا بام ءاسلا لصف ىف *ىجحو عملا ىه ةيفوصلا دنع ( قئاقحلا ةقيقح )
 عماج هكّتسا تيدحا تاذ قئاقحلا ةقيقح هكّتسا لوقنم ىشاكقازرلادبع خش زاو

 [1] ٠ دشناوخيم دوجو ترضحو عم ترضح ار نأ و تسا قئاقح عج

 « دب رجعنلا ىف اك هانعم ءزج ىف ظفللا لامعتسا ةييرعلا لها دنع ىه ( ةرصاقلا ةّميشلا )
 لوق حرش ىف ىلا-ْلا ىشاو> ىف ميكحلاٍدبع ىولوملا رك ذ اذك زاحي امنا ىلع نورثكاالاو

 بوجولاو بوجولا ىف ةقيقح ىمالا نا م ةيطخلا حرش ىف تاذلا لالح دجوتملا حراشلا

 نع ةراسع وهو بدنلا ىنعم ىف لمعتسا اذاف كرتلا ةهرح عم لعفاا زاو> نع ةرايع

 كزنلا زاوج عم لعفلا زاوج وهو ةحابالا ىنعم ىف لمعتسا وا هناحجر عم لغفلا زاوج

 ٠ بوجولا ىنعم ضع ىف ملهعتسم امهنم الك نال ةرصاق ةقيقح ضعبلا دنع وهف
 عم .لعفلا زاوج بوجولا نال بوجولا وهو هلءا زواج هنال زاحم هنا ىلع نورثك الاو
 ناكف كرثلا زاوج عم لعفلا ناعر بدنلاو كرتلاو لعفاا زاوج ةحابالاو كرتلا ةمرح

 + لوصألا نك ىف اذكك ةرباتم نامع اهني دجاو لكل

 ةوؤتط وم 1ريغا نع نظنلا عنف عفن نت ةتانلا ةعدنلا اب. نان قلع راوي ( قيقا )
 اهنمو « هريغ ىلا سايقلاب ”ىثلل ىسنلا مالا ىنعع ىفناضالا ةلباّشو ةمودعم وا تناك

 ةرخ ىلا نتانعلاب الوطن ناك ءاؤس هل ققحألل ىذلا ئراتتعالا ةلباقنو ءروشلؤلا ةققلا
 امل الإا_ة. قيقا لعج ثيح ىكاكسلا هركذام اماو ٠ رايغالا نع رظنلا عظق عموا

 ىنعع ىسنلاو ىراتعالا لباّش ىنعم هل سل ىتيقحلا نال فريعضف ىسأو ىزانتعا وه

 ىلا هيبشتلا هجو ميدَقت ىف هيشتلا ثحب ىف لوطالا ىف اذكايبسنالو ايزادتعا نؤكي الام
 نويقطاملا لاق ةلضفالا ةيطرشلا ة-يضقلا نم مسق وه اهااهْمو ٠ ىفاضالاو ىقحلا
 ءافتنالاو ققحتلا ىف ىا بذكلاو قدصلا ىف ىفانتلا اهبف ريتعا ىنلا ةلضفنملا ةلطريتاا

 ةيضق اهو .٠ ادرف نوكي نا اماو اجوز ددعلا اذه نوكي نا اما اوقك ةيقيقح ىمسزاعم

 تناك ةياك ةبااوا تناكةمجو.٠ ةردقملاو ةققحلا ةيجراسلا دارفالا ىلع اف مكحلا نوكي

 دنع ةيضقلا موهفم نع ردابتملا مو ىا ةيضقلا ةقيقح اهنال ةيةيقح ترمس اماو ةيلزجوا
 دارفالا ىلع سبا ةيقيقللا ىف مكحلاف نويقطاملا لاق . ةيضقلا ةقيقح ىه انهناكف قالطالا
 ةدوجوه تناك ءاوس ة'كمملا دارفالا ن٠ هدوجو ردقام لك ىلع لب طقف جراذاىف ةدوجوملا

 ىعسنو قناقحلا عي ةعماجل' ةيدحالا ةسرملا ىه قئاقحلا ةقيق> دنسلا ديسلا تاشرعت فو ]١[
 ( هححصلا)  دوحولا ةريضخو عما ني

 ريك



 عقنو ا ةقيقحلا

 ةفوصصلاو را تكلم ايافعتماب قفا اذ ةيقشملا نأ را ايل

 نا لوالا صفاا ف صوصفلا حرش ىف تالا نورانج ىولوملا لاق 6 ميسقتلا ١)

 امتادب اهدوجو ة.جاو ةيلاع ةدحاو ةلاعف ةقاطم ةقيقح ىلوالا هثلث ةفودلا دنع قئاقحلا

 ة.جاولا ةقيقألا نم دوجولل ةلباق ةلفاس ةلعفنم ةديقم ةققح ةيناثلاو + هناحس هللا ةقيقح ىهو

 دييقتلاو قالطالا نيب ةعماج ةيدحا ةقيقح ةثلاثلاو ٠ ماعلا ةقيقح هو ىلحالاو ضيفلاب

 ةهج ن٠ ةلاعف رخا نه ةديقم هجو نم ةقلطم ىهف رثأتلاو ريثأتلاو لاعفنالاو لعفلاو

 ةيرخآلاو ةيلوالا ة-بتيم اهلو نيتفيقألا عم ةيدحا ةقيقللا هذهو ىئرخا نم ةلغفنم

 ديالف ةقزفتم لكو ةدقملا ةلعفنملا ةقيقطا ةلباقم ىف ةقلطملا ةلاءفلا ةقيقحلا-نال كلذو

 ةاهسملا ىه ةقيقحلا هذه ةيرهاظو لصفم ددعتم امومف وهو دحاو هبف اع لصا نم امهل

 ىف رثؤتو ةيملالا ءامسالا نف ا انف رخآ نم ةلعفنملاو هحو نم ةلاعفلا ةيلكلا ةعيطلاب

 ةقيقحللو ٠ ىهنا اهتحن ىتلا قئاقحخلا ةقرقح ثلثلا قئاقحلا هذه نم دحاو لكو اهداوم

 ضعبو ٠ ميملا باب نه فلالا لصف ىف ةيهاملا ظفل ىف 'ىجحن رخا تامسقت ىنملا اذه

 ٠ ةمحعملا لاذلا باب نم واولا لصف ىف اضيا تاذلا ظفل ىف ”ىح ماقملا اذهب قلعتنام

 زكا ملا اذبن ةقيقللا قالطاو مودعلا -لواتتال اذه لعق دوجولا زاتعاب ةسالا ا
 تاذلاو ةقيقحلا نا هرحتلا حراشو علاوطلا حراش لاق * اقاطم ةيهاملا ىنعم اهقالطا نم

 اذه ىلعف « ىبنا ةّمزجوا تناك ةيلك ىحراألا دوجولا رابتعا عم ةيهاملا ىلع ايلاف ناقلطت

 فشكىف . ةيفوصلا حلطصم وه ام اهنمو ٠ اذك اهتيهام لب اذك اهتقيقحو ءاقنعلا تاذلاشال

 تارثك وحمو .٠ تاننيعت باجم ىب تسا ق> تاذ روهظ هفوص دزن تقيقح تاغالا

 حالطصا ىف ةقيقملاو قحلا اما كولا عمم ىفو . همالك ىهتنا تاذ رون رد هموهوم

 مسا ةقيةملاو تاذلا مسا قحلاف تافصلا ىه ةقيقحلاو تاذلا وه قحلاف ةيفوصلا خاشف
 نال كلذو ةصاخ هتافصو ىىلاءت هللا تاذ هب اودارا كالذ اوةلطا اذا مهنا مث ء تافصلا

 ناسحالا ملاع ىف ل>دو ىوهلاو سفؤنلا دودح نع زواحنو اريدلا كر اذا ديرما

 ءاسالاو تافصاا ملاع نع دعب ناكناو قئاقحلا ماقم ىلا لصوو ةقيقحلا ملاع ىف لخد نولوق

 املقو هب ءادنقالل اال اخيش راصو قحلا ىلا لصو نولوّد تاذلا رون ىلا لصو اذاف

 لاقو ء ديحوتلا وه ىلكلا هدوصقم نال ممتافص ىفو رخا تاوذ ىف كلذ نولمعتس

 « ىلاعت هللا تاذ قحلاو ىلاعت هللا تافص نع ةرابع ةيفوصلا اشم دنع ةقيقملا ىحليدلا

 نه ةرابع مهدنع توكلملاو «تورباملاعودو توكللملاملاع ادعام لك ةققحلاب نودبرب دقو

 توربللاو ٠ ضاعالاو ىلاسملاو ماسجالا نم كلذ نيب امو ىرخا تحن ىلا شرءلاق وف

 اذه ىف مادام هيف رايتخا هل ديعااف توكلملا ملاع اماو رابكلا مهضعب لاقو ٠ توكلملا ادعام

 هةكميال هديررام ديري ناو قحلا رات نا ىلع اروبي راص توربلا ملاع ىف لخد اذاف ملاعلا



 ةفيقملا 0
 ىهه ثيح نءال دوجولا رابتعاب هل رثا ىهف ةيهاملا اماو جراخلا ىف هب ةفدصتم ةيهاملا لمجم

 نيريدقتلا الك ىلعف ةيهام ةيهاملا كلت اترك ثيح نه الو هنع ةرداص ةيهاملا سفن نوكي ناب
 كلذ “ىثاا نوكآل دوجولا راتعاب اماو هسفن اما جرالا ىف دوجوملا 'ىثلا لعافلا رثا

 دريف دوجوملا ىنمي ”ىثلا تلق ناف ءهدسفنو '“ىثلا نيب ةرياغمال هنا ةرورمضض 'ىثلا

 هنع ريخعو ملعب نا حصيام ىنعا ىوغللا ىنمملب وه لب كلذ لسنال تلق . روكذملا لاكشالا

 ناو زاجلا نع زارتحالاو ةقيقحلا تاشرعتلا ف لصالا نا ىلع ءانب, انملس ناز ازاخجم ولو
 دوجوملا كلذ دوجوملا هبام نيبو لعاف هناف دوحوم دوجوملا هبام نيب قرفف اروهشم ناك

 زاتمملا دوجوملا اذه زاتمملا دوءوملا اذه نوكىف لعافال لخدم الذا ةيهاسملا'هناف

 "ىنثلا نيب ةرياخدال تاق :ناف .. تفرعام ىلع دوجواب هفاصتا ىقوا هن ىف امأ.هريثأت لب

 'ىثلا جاتحيال هنا دوصقملاو ةرابعلا قيخ نم اذه تلق ٠ ةيببس امه, روصتن ىت> هتيهامو
 "ىلا نيب ةرياغم الذا هسفنب موش ام نهوملا اولاق اك اذهو اهربغ ىلا “ىنثلا كلذ هنوكىف
 ىذلا يمالا ىنءملف لزؤصومال ىنادلا ريمضا| لعجي دقو . امه مايقلا روصّب ىتخ هسفنو

 كلذ ريغ ىلا هل مالا كلذ توب ىف جاتال هنا ىنءمي صمالا كلذ وه '“ىثلا هبيسس

 هنام كحاضلا ذا ىضرعلاب فيرعتلا ىهاظ ضقتاب نكل لءافاب لاكشالا درب الف مالا

 نمالا كلذ هنوك ىف جاتحيال نا وه اناقام ىلع فيرعتلا لام ناكامل نكل كحاض ناسنالا
 انطابو !نهاظ ءزهلا ىتدع ىتاذلاب ضاقسسالا ىتب نكل ةقيقحلاب ضقن الف مالا كلذ ريغ ىلا
 ٠ 'ىب للعم ريغ هل هتوبث نال قطاناا ريغ سما ىلا جاتال اقطان هنوكىب ناسنالا نال
 ءالصضفلا ضعب ركذ اذاو ىضرعلا نع زاتم ثيحم ةيهاملا فيرعت دوصقملا لاَم نا نكميو
 ةيهاملا نيب قرفلا نايس ةماعلا رومالا ثحبم ءادّسا ىف موقلا ةذاع ترج هلا نه

 ةسفنل ”ىثلا ضرعا ذا امف ضراوعلاب ةيهاملا هبتشن دق هنال اهنايتاذ نود اهضرارعو

 ةسالخ هلك اذه ربدتف ءزجلاو لكلا نيب هابتسشاال هناف تايناذلا فالخم ىلكذل ىلكلاك
 حوش ةيثاح ىف نيدلا ماصع ىولوملا لاقو ٠ ىلابلا ةيثاح ىف ميك ادبع ىولاوملا هققحام

 اجار سيلو *”ىنثشلا الا سيل *ىثلا هيام نا هتدافال لصف ريمض لوالا ريمضلا نادئاقعلا

 الو'ئىثلاوه.'ىنثلا نوكي “ىلا عم هرابتعاب يماىنعا ”ىنثلا وه ”ىثلا هبام .ىنملاف ”ىشلاملا
 نوكي 'ىثلل هتابثاو ”ىثلاعم هرابتعاب هناف ضراعلاو ءزللا فالخم هسفن الا ”ىشلل هتايئابتبثي

 تريتعا .ولو اناسناالا ناسنالا نوكبال ناسنالا نابنالا عم تربتعا اذا كلاف هريغ ”ىثلا
 + كجاضلا ناسنالا نوكي. كحاضلا هعم تريتعا. واو قطانلا ناسنالا نوكي قطانلا هعم

 هتلعو ”ىشلا ةيهام نيب زيرءلا نم هيف رظان لك ىلع بعسام كياع لبس قيقحتلا اذهبو
 هبام ىنكيو دياز نيريمضلا دحا نا اضيا عفدناو . تافلكت نع توجو فيرعتلا اذهب

 اذهو ىبتتا ةينيننالا ىضتقت ةيسسلا ىلع ةلادلا ءاملا ةحاكن او ىتاذلا .درب هناو وه “ىلا وع "<



 ميو سب ةقيقطلا

 ىلاعملا كلت ىلد لدن ثيحب اهابآ ةئيبعتو عراشلا عضوي كلذ نا ىف عازنلا لب ايف قئاقح

 عرشلا لها ناسل ىف ىناعملا كلت ىف اهتلغبوا انيهذم وه !م ةيعرش قئاقح نوكتل ةنسرق الب

 مةيعرشال ةداخ ةيقلع قئاقح نوكتف نئارقلا ةنوعمب ازا اهيف اهلمعتسا امنا عراشلاو

 لوصالاو هقفلاو مالكلا لها مالكىف نئارقلا نع ةدر< تعقو اذاف ىضاقلا سهذم وه

 اندئف عراشلا مالك ىف اماو ه اذافو ةيعرششلا ىتاعملا ىلع لمحت مهحالطصاب بطاخم نمو

 دنعو . هيلا سايفلاب قئاقللا ىه ىناءملا هذهو هحالطصاب ماكس نا هاظلا ذا اهماع لمت

 ىلع ماكتب وهف عراشلا ةهج نم. ةعوضوم زيغ اهنال ةيوغللا اهناعم ىلع لم# ىضاقلا

 كثلاثال هنا قلاو .:ةيوغل تازاخم اهنا امعاز ةمعرش قئاقح اهماوك قش ىضاقلا ناف ةغللا نوناق

 بهدم وهو نيهجولا دحا ىلع عراشلا نم عضوت ىه له اهنا ىف عازنلا سل هناف امهل

 نمو ء ذئنيحامهل ثلاثث الف ىضاقلا بهذموهو ةيوغل تازاحم نوكتف الوا ءاهقفااو ةلزتعملا

 اهنوك ةثلث بهاذملا ريص:ف ةيوغللا اهشاةح ىلع ةاقيم امنا ىضاقلا بهذم نا معز نم
 اذه. ىلع ةدايزلا !تئش: ناو: ةنعرش قئانةح اهتوكو ةيوقل تازاس ارنوكو ةيودل قلت

 موهفلك تاذلاب ظوحلملا لقت_سملا موهفملا اهنمو ٠ هيشاوحو ىدضعلا ىلا عجراف رذقلا
 لمعتست دق دنسلا ديسلا لاق ء اضيا ةيبرعلا لها تاحالطصا نم ىنعملا اذهو مسالا

 اممم ٠ ةيعبتلا ةرامتسسالا ثحب ىف لوطالا ىف اذك مهمتالامعتسا ضعب ىف ىنعملا اذم ةقيقألا
 ةيلكلا نم معا ىنءملا اذه ةقرقحلاو ءاضيا تاذلاب ىمستو وه وه “ىثلا هبام ىنءمي ةيهاملا

 ىنملاف 'ىثلل ناريمضلاو ةيسبسال هب ىف ءاللا نا اضياو . ةمودعملاو ةدوجوملاو ةيثزلاو

 تلق نا. نصخا ناكل وه "ىلا هيام للف ولو ”ئثلا كلذ. ؛ىنثلا هسدق ىذلا سسالا

 بيس هادع امع ازيامم اناسنا ريصي انا الثم ناسنالا ناف ةيلعافلا ةلعلا ىلع قداص اذه

 أف هريغ نع نادم نوكأ لب انانسنا نوكال مودعملا نا ةرورض هدام او لعافلا 8

 اما لعاسفلا رثا ناف “ىنثلا كلذ “ىثلا هبامال جراخلا ىف دوجوم *ىثلا هيبسبام لءافاأ
 اهفديو دوجولا اهنع عزاب لقعااو سمشلل ءوضلا عابتتسا هل اعبتاسم 'ىشلا كلذ ةرهام سفن
 نا ىلا اوبهذ مهناف ةلوعجم ةيهاملا ناب نولئافلا مهريغو نويقارشالا لاقام ىلع هل

 اهن» عزتي لقعلا مث عابتاسالا ريثأتلا ىنتمو لعافلا ريثأت ىلع بئرثملا رئالا ىه ةيهاملا
 دوجحولاب لقعلا اهفصي مْ جراخلا ىف لعافلا اهعدلسإ دبز ةهام الثم هب اهفصيو ذوحولا

 ءوضلا نم !هتاباقم ىف رثا سمشلا نه لص هنا ام ايعازتنا ايلقع ايرامتعا الا سيل دو>ولاو
 دودحولا ةركرلا لقعلا نعل دوحولاب افصتم لع ةسشن ّق درفنم ءروض انهه نسلو صوضطلا

 ثرح نمال“دوجولا رايتعاب ةيهاملا اماو . سمشلا بيش ءوضلا دجو لاقيف هب هفصاو
 ناب نولئاقاا مهريغو نويئاشأا هيلا تهذام ىلع ةبهاملا كلت اهنوك ثيح نم الو اهسفن

 هلا ىنمع هيفاهدوجوو جراخلا ىف ةيهاملا تورث لعافلا رثا اولاق مهناف ةلوءمج تسيل ةيهاملا



 ةق.ةْلا . نيةأاقح . سفنلاقوقح مدرب

 حابب لاق هنا حابر ىبا نبا ءاطع نع ىورامالا جوزلا ةحارأب انزلا حا-مالو كلاملا -ةحانأب

 وهو ماعلا عفنا| هب قلعُس ام اضيا ريغلا لام ةمر> نا هيفو ٠ اهديدس نذاب ةمالا ٌوْطَو

 هللا قوقح جحلاو موصلاو ةولصلا ناب اضيا لوالا ىلع ضرتعاو . سانلا لاوفا ةنايص
 ادهو نارفكلا عفرو تاوثلا ليصحتل تعرش امنا اهناب بيحاو ءةماع اهءقثم نيدلو ىلاعت

 ه ريغلا لام ةءر> فال فيلكتلا ةيلها هل ْنَه لكل ةفاع ةعفنف

 ال لكس وهذ دازانو هذان و اعحوصن هله بل ردنام ةؤوصلا دنع ( :نيشللا قوم )
 «٠ ةمحعملا ءاللا باب نم ءارلا لصف ىف ةرطألا ظفا ىف ركذي. 6

 اينلغال الاحو اذوهشو املع هب ءاقلاو قا ىف_دصلا.دانف نع ةراع ( نيميلا.قدح:)

 صالخالا نيقيلا نيعو ةعيرسشلا ىهاظ نيقيلا لع لبقو . نيقيلالع توملا لقاعلك ملعف طقف
 ةرابع نيقبلا نا ملا ٠ ىناجرجلا ديسلا تافيرعت ىف اذكه اهف ةدهاشملا نيقيلا قحو ف
 لئالدلا ند لصحتام ىلوالا «بتارص ثلثىلع كلذو «تباثلا خسارلا مزاجلا داقتعالا ن
 ةدهاشملا ن٠ لص ام.ةيناثلاو ٠ .نيقيلا لع وهو اهوو رتاوتملا رب اوا ناهربل مم

 نيقيلا قح وهو “ىئثلا كلدب ملاعلا فاصتا دعب ”ىشاان لصحام هثلاثلاو «نيقءلا نيع وهو

 ل م« قطنملا ,تتيك نئاوح ىف اذكه

 ةراعتسالا نم منق من... ناد. قع داملعلا فرغ ىف كارتشالاب قلطت متفلاب (. ةقيقحلا )
 نيعل ١ باب نم ةلمهملا ءارلا لضف ىف “ىو سرفلا لها حالطصا هذهو زال اهلباشو

 ن* لكاولاق فرعلا لها نم نييناببااو عرششلا لها حلطصم وهام اهمو .٠ ةلمهملا

 ةقيقحلاب نايمسيو درفملا ىف اما امهنم الكفنال نيعون ىلع كارتشالاب قلطت زاحنلاو ةقيقحلا
 زاحلا ظفاىف اقس دقو نيبلقعلا زاحلاو ةقيقحلاب نانمسيو ةلمخا ىف اماو نييوغللا زاحلاو

 انالخ ةعقاو ةبعرسشلا ةقيقلا نويلوضالا لاق ٠ محلا باب نم ةمجفملا ءازلا لصف ىف

 عراشلا هعضو ىا عرشلا فى ىف هل عضو اف لله ةسملا ظفللا ىهو ركب ىفا ىضاةلل

 الوقنم نوكيف ىوغللا ىنعملا نيدو هنيب ةسامإ كلذ ناكءاوس ةئبرق الب هيلع لدن ثرحب ىنعمل
 منا ىهو اهعوقوب اولاقو اضيا ةينيدلا ةقرقللا ةلزتمملا تيئاو . ًادنبم انوضوم نوكف الوا
 لها فرعيال ناب ءادتا هانعمل عراشلا هعضوام وهو ةيعرشلا ةمترقملا .نم ضاخ عونل
 اموآ نيدلا لوصا نم ىقام ىا تاوذلا ءامسا نا اومعزو انمملكوا هاثعموا هظفل ةغللا
 ىا لاغعفالا ءامما نود ةينيدلا ليب# نم رفكلاو ناعالاو رفاكلاو نمؤملاك ٍبلقلاب قاعد

 نارهاظلاو . ةوكزلاو ةولضلاو ىكزملاو ىلصأاك حراؤجلانقلءتب اموا نيذلا عورف نم ىقام
 عار الو ه٠ هأأءم ةغللا لها فرغلي ملام ىن :ءا طّقف هشدلا ةققطا ن4 يناثلا مسقلا وه عقاولا

 تراص دق ةيوغللا اهناعم ريغ ا هلم عرشلا لها نآس 7 ةاوادتملا 'ظافلالا نا ىف



 مسي قحلا

 نيئيشلا نيب ةقباطملا نا امهنب.قرفلاو . عقاولل قباطملا دقءااو عقاوال قباطملا لوقلا امونم

 عقاولا داقتعالا قباط اذاف ةلعافملا باب ىف لع م ةقباطملاب رخ آلا ىلا امهنم لكة يسن ىضتقت

 هذهف اهحتفب اقباطم داقتعالاو ءابلا رسكب اًهاطم عقاولا نآك داقتعالا ىلا عقاولا بسن ناف

 ةفد هنا ىلع قح داقتعا اذه لاهو ىردصملا ىنءملاب ات- ىمست داقتعالاب ةئاقلا ةيشاطملا

 هنوكب فوصوملا عقاولا وه رابتعالا اذهىف الوا هيلا روظنملا نال كلذب تيمس امناو «ةهبشم
 عقاولاو ءابلا رسكباًهباطم داقتعالا ناك عقاولا ىلا داقنعالا بسنناو ء اققحتم اتباث ىااقح
 قداص ىا قدص داقّتءا اذه لاس و اقدص ىمست داقتعالاب ةماَقلا ةيشاطملا هذهف اه>تش اًهاطم

 ربيعا نك قودصلا نا ه>.ضوب' ىف لبقو ٠ ىهتنا اهتخا نع اهل ازيك كلذي تمس امتاو

 ريا وه قدادلاو حتفلاب هل اقباطم هنوك ىردصملا ىنعملاب قحلاو رسكلاب عقاولل اًناطم
 لباش و حتفلاب هل قباطملا ربخلا وه ةهشم ةفص قطانلا ةفص هنا ىلع ق>'او رسكلاب قباطملا

 هنا ىلع قحلاو بذاكلا قداصلا لباقتو نالطدلا ىردصملا ىنعملب قدتلاو بذكلا قدصلا

 هل اًمباطم هنوك مدعنالطبلاو رسكلاب عقاولل اًهباطم رب انوك مدع وهبذكلاف قطانلا ةفص

 اذك حتفلاب قباطملا ريغلا ربخلا وهلطابلاو رسكلاب قباطملا ريغلا ريخلا وه بذاكلاوحتفلاب
 تادهتلا ىف نالمعتسي باوضلاو ءاظخلا نا معا 6( ةدئاف ) لوطملا ةيشاحىف مساقلا وبالاق

 عورفلاىف انيف اكس هذمو انهذم نع انلئس اذا ىتح تادقتعملاف نالمعتسي لطاءااو قد>لاو

 باوصلا لمتحي ءاطخ انيفلاخ بهذمو ءاطخلا لمتحم باوص انبهذ» ناب بيمن ا انيلع بجي
 هيلع نام قحا١ لوقننا انيلع بحب تادقتعملا ف انموصخ دقتعمو اندقتعم نع اننئش اذاو

 معا ٠ ةهاركلا باتك ىف ةيداماىف اذك خاشملا نع لّمن اذكه هيلع انموصخ وهام لطابلاو
 داقتءالل هتّشاطم مدع لطابلاو داقتعالل مكحل ا ةقفباطم ىنء ماظنلا بهذم ىلع قحلا نا
 ةيدائعلا بهذم نيب قرفلا ناب ىف ىلاللا ةيشاج ىف مكحلا دبع ىولوملا رك ذ اذكه
 راع دملا قا دملا قح اذهو كلا قد انه نراوش لق نايل حالا نا معاو ءةيدنعلاو

 مودلاو ةولصلاك ديعلا طاقساب طقسالام هللا قحو صاصقلاك ديعلا طاقساب طقس ام '

 عاملا ةمرحو هللا ليبس ىف قافنالاو مرحلا رهشالا ىف لاتقلا ةمرحو جحلاو داهملاو

 قالطلا لئاسم اونود اذهلو كلذ و4#و قالطلا ةدعو ءالبالاب نابرقلا ةمرحو ضيحلاب

 ىلاعت هلوق ريسفت ىف ىناءملا رح ىف اذك ثالمادملا نود تاداسبعلا ىف ءالبالاو ناعالاو
 باب ىف مولتلا ةيشاح ىف ىلا لضافلا لاقو ٠ ىطسولا ةولصااو تاولصاا ىلع اوظفاح

 دحا هب صتخبالو دابعلا ماعلا عفنلا هب قلعتيام مهلوق ىف هللا قحي دارملا هب موكحملا
 نع دالوالا ةنايصو هابتشالا نع باسنالا ةمالس نم عفنلا مومع هب قلعتب هناف انزلا ةمر
 هلاقح نوكيالف عافتنالاو ررمتلا نع ىلاعتي هنال اميظعت ىلاعت هللا ىلا بسن امئاو عايضلا

 حاب اذلو ريغلا لام ةءرع ةصاخ ةحلصم هب قاعشام دبعلا ق< دارملاو ٠ هجولا اذهب
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 جورخ دنع قارتحا عجو لوبلا هقرحو . قرح 'ىش مط ىف ىوا ملالا نم بلقلا قوا

 دروأ تقر هكديوك ىروطب مالك هكتسن 1 ءاغلب دز تقرحو ٠ هاو ارم ىف اذك لولا

 ىادجو ناو دشابت عونصمو درادن عيدب ىناغمو ىلع بكرت ه>ركا دوش ءاكب بجومو

 لها زج نادب ذذلتو تسا طرش قوذ ردهآنج تن طرش نادي عاجا نكللو تسا

 ىزاين ىبو تبيهو تردقو تمظع ركذ ببنسإ دوب ميلس عئابط رد رثؤمو دريكت لد
 نابوبحو صاخشا ىانث ركذ ببسب ايو ٠ دئناوخ ىقبقح ار مالك نيئج نياو ىلات ىراب

 ديادشو قانتشا تايلغو دوب نارود ىئافو ىب نايدب ابو . دوب باد او ءابحا تقرافم عوقوو

 ٠ عئانصلا عءاج ىف اذك دنناوخ ىزائار مالك نينغاو دشاب نأ دنامو قآرف

 ىدح) عم سمشلا عمج وه نيمحتما بنعو .لامتفالا باي نم ردصم ( قارتحالا)
 . ”ىحح 6 0 نم وهو جوربلا كلف نم ةدحاو ةجرد ىف ةريحتملا ةسخلا

 بطرلا ديعصتب سبايلا هولا نع بطرلا ىهوجلا ةرازخلا زيمت نا وه ( قارحالا )
 فيطل هتزارح ىف ىا قرح ءاود ءابطالا دنع ءارلا ريدكب قرحملاو »© سيابلا بيسرتو

 ٠ زجوملاو ىهاوج+لارحب ىف اذك نويفرفلاك متيدامر قبو اهريذختو اهديمصتب طالخالا

 ' قف اذك نيش كلن ”ةعيرشو ' لبالا نم نيس عنّرأ هيلع ىاام 'ةغل ربكلاب (' ةقلعا )
 مام ىلا نيئس ثلث ةليصف ه ةقحلا نا هقفااو ةغالا بتك ةماع ىف نكل هقذلا بتك ضَعِ
 0 عمجاو ركاب قحلا توم ةقحلا مث . قلو نورا تيعسما امرنا عبرا

 مو ل باتيك :ىف زومرلا عباج ىف اذك

 هناا هك ىراكو بجاوو تسارو تدسودو راواوسو تراث ةغالا ىف حتفلاب ) قطا (

 ندرك :تسردو نذس ندرك تسارو ىلاعت ىادخ ىاهماثرا تسمانو ىتءارو دوش عقاو

 جيم ديقمريغ ىن»مي تسا قلطم دوجوزا ترابع هيفوص دزاو ]١[ ٠ بختمملاف اذك هدعو
 ٠ ةقيقحلا ظفاىف *ىجعو هللا تاذ زا تسترابع ناش دزن قح سب .تاغللا شك ىف م دبق
 رسكلاب قح *ىثلا قح ردصم ةغالا ىف قحلا ةدطخلا ىف ةياقولا رصتخم حرش ىدنجربلا ىفو
 'قدصلا نا 5 داقتعالل عقاوأ ولا ةشاطم وه ىرعلا ىفو ء اضيا تراثلا ىنءمب ءاح دقو تدب' ىا

 ىلع قاطي قدصلا نا م حتفلاب قباطملا ىلع اضيا قلطيو ٠ للا عقاوال داقتعالا ةقباطم

 قباطملا مكحلا وه قدا دئاقعلا حرش ىف ىنازاتفتلا ققحملا لاق اذكو .٠ ريكلاب قناطملا

 لطالا هلباشو كلذ ىلع اهلاّهشا رابتعاب يهاذملاو نايدالاو ئاقعلا ىلع .قلطي عقاولل

 ديسلا هركذام هقيقحتو . ىهسا بذكلا هلباغو ةصاخ لاوقالا ىف عاش دقف قدصلا اماو

 لكب فصوب دقذا دروملا ىف ناكراشتم قدصلاو ق>لانا نم علاطملا حرش ةيشاحىف دنسلا

 ( هححصا ) © تمسمان قح زينارتأرقف,[1]



 سم ةقرللا قطا قلل لفل رايد

 ءاجنهلا فورخنم فرح مسا نيقرضلا دنع فارحتالانم لعاف مما وه (( ترك 5
 ناس ىف هحورشو ةيفاشلا ىف اذكه ام قطنلا دنع ام فرغ ناسللا نال ماللا صو
 الو اعبرم نوكي الو عالضا ةعبرا ىذ حطسم لكد مسا نيسدنهملا دنعو ٠ ءاجهلا فورح
 هذه ادعام لاش دقو . سديلقا ءركذ امل قفاوملا وه اذه نيعملاب امه الو انيعم الو البطتسم

 ىمس نييزاو:..هعبرالا ةعالضانم ناعلض ناك نا تاعب را نم ةروك ذملا ةعبرالا لاكشألا

 ناتيقالاو نيتمئاق عبرالا ءاياوز ن٠ ناّتمواز ن وكت نا اهدحا , ماسقا ةثنث وهو -فردللاب

 نيتجرفنم ناتيقابلاو نيتيواستم نيتداح هاتيواز نوكيام اهناثو 4 / | اذكه نيتفلت#
 ا 21 اذكه رخ آلا ىلع هاتجرفنمو نييزاوتملا دحا ىلع هانداح تناك ءاوس نيتبواستم

 <> اذكه رخ آلا ىلع ناتيقابلاو اهدحا ىلع هيتجرفنم ىدحا عم هيتداح ىدحا تناك
 املاثو . نتقاذلا- ىذب ىمست ىاثلا مسقلاو ةقلذلا ىذب ىمسإ نيمسقلا نذه نم لوالاو

 ناو ىاالاو /1 اذكه نيتفلتخم نيتحرفنم ناتيقالاو نيتفاتخم نيتداح هاًسواز نيف

 ها هيمستلا هجوؤ فرحتلاب هيدشلاب ىحس نييزاوتم ةعبرالا هعالضا نم ناعلض نكي مل

 نييقطتملا دنع ةفرحلملاو ٠ باسحلا ةصالخ حرشو قيدشأتلا لاكشأ حرش نم دافتسي اذكه

 حرش نم بلطي هقيقحتو ىثزملا عوضوملاب وا لومحلاب روساا اهيف نرتقا ىنلا ةرضقلا ىه
 دقف هب نرتش ملاملف ىلكلا عوضوملاب نرتش نا روسلا قح ن٠. نال اهب تبمش علاطملا

 , اضيا ةيضقلا تفرحتاف هلصا نع فرحنا

 ةكوبت راغص روي وهو ننانلا بولا وه ةجهلا اسفل ١ ١ ٠٠
 فخ لاق ثيح ةيفاولا ىف هلثمو ٠ هجنوناقلا حرش ىف امك دللا ىهاظ ىف شرفنس ةريزلاك .

 مد ص هكتقو ةصاخ دبا ديدي ناتسات ردنا هدئنازو سو خرسو درخ تباغب دوب اهرثب

 عملك ل

 نيب لك دهب ىحسس من * دهعلا اب دخؤي نيم اهرسكوا ماللا 0 حتفلاب ( فلملا )

 ففاحلا ءاليإالا 0 ىف هيفو هزومرلا ع.اج ىف اذك نيميلل فدارم وهف تارمضملا ىف اك
 لوهللا فلحخلاو ديبأتلاب هيف حرصيام ديؤملا فااخلاو تقولا نييعتب هيف حرصيام تقوملا
 . هريغو دِسأتلاب تقولا هيف نيعي ملام

 - فاقلا لصف

 تسئرابع هيفوص حالطصا ردو ه ناخو#س ةاكاسلا ةلمهملا ءارلاو حتفااب ) قرا (

 31 تاغللا فئاطل ف اذكانف ىوسار كلا دب سا بداح هك تالت ةطساو زا

 دمرلا نم نيملا ف ناينآلا ءدحج ابو ضزوس ةنهلا ارنا نوكسو 01١



 فارخنالا : فرحملا 3-7

 ال ؤه هثدحا عون ةعدبلا نءو ناقنالا ىفو ٠ تاوصلا ةاعارمل نآ رقلا ظافلا ريبغت ةارقلا

 فلالا فد نولقعت الفا هلوق ىف نولوقيف دحاو توص» مهلكن ؤزقبف نوعمت# نيذلا
 ىو ىهنا في ردتلا ىعشي نا ىتْش ه 61 ىذلا قبرطلا مهل مقتسل دعب الام نؤدميو

 ىنأيو دحاو توصب مهلكنؤرقيف اوءمتم نا وه فؤرلا جراخ نان دعب ةمكلا قئاقدلا

 ىفو . ةضاخ تاوصالا ةاءارم ىلع نوظفايو اهضعبب رخ آلاو ةماكلا ضءرب مهنضعل
 مامز ريسكت ديوكيم طسبلا عاوناب ىمسم “هلاسر ردو ه مامزلا ريسكت وه رذملا لها حالطصا

 رد ار مامز رخآ فرح دنيامت ريسكت نوج هكدوب قيرطنيدب مامز فورح فير ىندي
 مامز رخآ لبقام فرحو مود فرح ئاجار مامز لوا فرحو دئديوني رطس لوا
 دنسيولب رطس لوا موس فرح ىاجار مامز رخآ لبقام فرحو مو دفرح ياار
 ارفير# ناو دننك مامت هدعاق نيمهبو مراهج فرح ىاجنار مامز لوا يود فرحو

 8 كلا وإ تسالعو + ها زاب نواب !ءامزب هيفا ماقر كن 1 ار دسات طنب نها رد
 مامز لوا رد لوا مامز مدد فرحو دبا مامز ةركإ ند لوا مامز لوا فرح نوح

 دهاوخ لوا مامز. رطس ناهه دنشاب هتساوذس ركيد رطس رك او.دشاب هدش ما ريسكت دنا

 طبدمت. رد آلا ددرك زاب لوا مامر كدلك جفا رك ىادام ظطسا عاونا عيمج ردو * ا

 بولطم فورح دادعتبو تا دنج بولطم قور> هكدنتكيم رظن لمع نارد هكجزامت
 دنشابّت فه ركاو في رحت رطس جنبات دنشاب فورح نإ بولطم فورح رك١ دئبام فيرحت

 ىنعي دننك نيلوا فرح زا ادتبا فيرحت رد روص ىضعب ردو سادق نيربو..رطس تفهات
 مود رطس مود رد ار تييسأ ىفرحو دنسإوب مود رطس لوا رد ار مامز لوا فرح

 ء دئناسر ناباس لمح نين>مهو

 تسا فحصم فدارم نيثدحم دزن فيرحتاا نه لو.ةملا مسا ةغيص ىلع (فرحلا)
 هدناوخ ىحمت فورحار ىلغفل قس دارك حالطصا ردو + دبا نياشم ودره لبقو

 ممجو فلاو ءانون فطل ٠ نهد ناهاشبو ىباوُش هاش « رعش ه هلاثم دشاب ظفل ضرغو,دوش

 .. عئانصلا عماج ىف اذك ء داد ميمو فلاو ميجوت لذب . هءهاياءرب ناس>١.هدزو ه داد

 لم وح ةلهلا لها دتنعو :ىرطلا ئا فرط للا نيلا“ةنو» ىف ( فازخنالا)
 بارولا ضرعب ىمسو لئاملا حام سس نع رودتلا نم نيطسوالا نيدءبلاب راملا رطقلا

 0 لا ءاقلا لصق ىف سلا لفل ىف حن «نييلذ ار نمتخب وهو اضن ءاوتالاو
 ةإاقلا تمس طخ نيبام قفالا ةرتاد نه سوق مهدنع ةل.ةلا تمس فاردئاو . نيعلا باب

 ىدنجربلا ىلا ركذ اذكه رودلا عبر نم ديزا نوكيال نا طريشب راهلا فصن طخو

 *. باب تسب حرش ىف



 ب في رحتتلا « تايلاعلا فورخلا . فرحلا

 زا كيره زا محو مراهج راهج روطس ددعو دئشاب تشه فورح ددع ركاو دشاب

 روطسو تفه :فورح ركاو راهجره ىن# دنشاب بولق فورج مويسو ميود رطس

 ركاو دنشاب بولق ميوسو مود. رطس زا كبره زا فورح مراسهج دنشاب راهج
 ف انك سلنق نبربم دئشاب بولق مويس زطس زا مشو 9-5 دنشاب جني روطسو هدفورح

 . طسبلا عاوتا

 اًننيا ىنملا فرح ئحايو يغفل ىنعم ىلع تلو ةساوحتلا ءالطسا ف( ف١
 تباث ىنءم ىلع هريغق ىنء» ىلع مهلوق ىنعمو [1 ةادالا نويقطنالا همس واضنا ةادالابو

 لجرلا ىف وه ىذلا فيرعتلا ىلع هسفنب .لدد الثم لجرلا انلوق ىف ماللا ناف هريغ ظفل ىف
 ليقو ٠ ديز ماق ةلمح ىف وه ىذلا ماهفتسالا ىلع هسفنس لدب ديز ماق له انلوة ىف لهو

 قضعلاا وح انهو هنن ىف مران ةءارال هقاذتن راشعاب ىأ ءرغ ىل'لصاع ىنم لك
 «٠ فورحلا مث ٠ ةلءهملا نيسلا باب نم واولا لصف ىف مسالا ظفاىف ىفوتسم كلذ فرعتسو
 ةهبشملا فورحلاك عفرلا عموا هتاوخاو ناك ةفرمد ةبصان وا ةمزاحوا تناك ةراج ةلماع اهضعإ

 سكع ىلع ريا عفرتو مسالا بصننت امناف نكلو لعلو تيلو نأكو ناو نا ىهو لعقلاب
 ام اهوحنو لبو واو واولاك فطعلا فور ةلماع ريغ اهضعبو ٠ سدلب نيتمشملا الوام

 ةففحلا ةزوسكملا ناك ىنملا لصا اهكرتب لتخال ىلا ةدابزلا فورخو فطملا:هب لصحم

 فورحو واولا باب نم ماللا لصف ىف ةادلا ظفل ىف ”ىحم مك ةاصلا فور ىمسنو
 فقورخو ءانتنالا فوزحو انك ءادنلا ا لسحم قاءادتلا قورخو ةئانلا للا ١١

 ضيضحتلا فورحو الاو اهك هينتلا فورح>و ىلبو منك باحنالا فورحو ماهفتسالا

 ذقك عقوت:اا فرحو فوسو نيسلاك سيفتلا فورحو ىاكريسفتلا فورحو الاو الهك

 ىلا عجراف هذه ليصافن ثْدش ناو كلذ ريغو الك وهو عنملاو رجزلا ىا عدرلا فرخو
 ظ «رزيبتا دكا

 ةاونلا ىف ةرجشلاك بويغلا بيغ ىف ةنماكلا ةيئاذلا نودلا ىه ( تايلاعلا فوركلا)
 ىلعا ىرذ ىف تاقلعتم ٠ لقت مل تايلاع افورح انك ٠ رعش ٠ هلو خيشلا راشا اهمااو

 نكح. لضو نمت ليسف وهوه ىف لكلاو . وه تناو تنا نحو هيف تناانا 00

 «٠ مئانغلا ىلا نيدلا لامكل ةيفوصلا تاحالطصالا يف

 ىافنحيصتلا وه نيثدحلا حالطصاىفو هعضوم نع ”ىثلا رييغ' وه ةغللا ىف ) في ردتلا (

 حالطصا ىفو . ةلءهملا داصلا باب نه ءافلا لصف ىف ”ىحو امهنب قرفلاب لبقو ثيدحلا ريبغت

 ضصقانلا: لعفلا نال'فرجلاب ةاحنلا هايس امم محا ءادالآب نويقطنملا هايسام نا كيلع بهذاالو [؟]
 ( هححصمل ) ني.ةطنما دع ماتلا لعفلاب ةصاخ ةملكلا نا امك ةادالا ىف قخحاد



 فرخلا نك

 رييكلا خيشلا لاق اذك ىنيعلا دوجولاب امغارصنا لبق ىبلالا را ةصرمع ىف ةمولعملا ةروصلا
 ' نادنالا ىفو ٠ فاكلا باب نم مملا لصف ىف ةلكلا ظفل ىف 'ىحمو تاحفنلا ىف نيدلاردض
 معلا ىف ةتباثلا نابعالا نع ةرابع اهنم ةطوقنملاف فورحلا اما . ٍتاتكلا ما باب ىف لماكلا

 ةسمخ ىهو اه ىه قلعتت الو فورحلا اهم قلغتت ةادهم . ناعوت اهنم ةلدهملاو ٠ ىبلالا
 تاذلا ةدمح ىهو هنالك تابضتق» ىلا ةراشا فلالاف :مالااو واولاو ءارلاو لادلاو لالا

 ليس الف تاذلل الا ةعبرالا هذه دوجو ىلا لبس الذا ةدارالاو ةردقلاو معلاو ة ومحلاو

 ةراشألاف ةعسن هو اهن نه قلعتتو فورا اه قلعتت ةلههمو ٠ اهعالا تاذلا تالاك ىلا
 عبرالا رصانعلا هو ةيقلألا ةعبرالاو ةبملالا ةسقعا نيب هعمل لماكلا ناسنالا ىلا اه

 نكلو هترود ىلع اهقاخ هنال ةطوقنم ريغ لماكلا ناسنالا فرحا تناكف اهنم دلوتام عم
 دجو.٠ ىلا نا_نالا دانتسال ةيناسنالا ةديقملا قئاقحلا نع ةيبلالا ةقلطملا قئاقحلا تزيم
 ةقلعت٠ هفورح تناكاذلو هريغ ىلا دنت نا همكح ناف دجوملا وه ناكولو هدجوب

 جاتحم ريغ هتاذب مثاق هلا دوجولا بجاو مكح ناكاملو . اع فورحلا قلعتتو فورحلاب

 ن٠ ىنملا اذه ىلا ةريشملا فورحلا تناك هيلا لكنا جايتحا عم هريغ ىلا هدوجو ىف

 فلا مال نا لهب الو . اهم فرح ىه قاعتت الو فورحلا اهم قلغتت ةامهم باتكلا

 نا ملعاو ٠ مهفاف دحاو فرح فلا مال ناب حرص دق ىوبنلا ثيدحلا ناف نافرح
 ىنيعلا داحمالا دنع الا نك ةملك تحن لخدنال ةتناثلا نايعالا نال تاملك تسل فورخلا
 نال قاخال قح ىهف نيوكتلا مسا اهلع لخدب الف ىملعلا !ميبعتو اههجوا ىنف ىه اماو
 ةقحلم اهنكل فصولا اذهب ملعلا ىف نايعالا تسيلو نك .ةماك تحت لخد امج ةرايع قلخلا
 مدق ىلا هسفن ىف ثداحلا دوجو دانتسا نم اهمتاوذ هيضت#ت امل ايمكح اقاحلا ثودخلاب

 قحلم وه ىذلا معلب ىماعلا ماعلا ىف ةقحلم فورحلاب الع ربعملا ةدوجوملا نايعالاف

 فورح هتفك ىثاك قازرلا درع خيشو ٠ همالك ىهتتا ةميدق ىناثلا رابتعالا اذم ىهف ملاعلاب
 نوح بوغلا بيغ رد هئماك دنا هاذ نوُئش تاءلاع فورحو ناعا زادنا هطيس قئاقح

 نآو دشوك داتوا فورح ار ىضعب مامز فورح زا رفج لها ةكتادب ه ةاون رد رجنش
 رد هكانح ذنربكب مو.بس فرحو دنراذكب ناممزا فرح ود نبا لثمو مراهجو لوا

 ىكب دنشاب راهج هشيمه نأ و دسوك راودا فورح ار ىضغبو ٠ دمأ دهاوخ مهدنو ظفل

 فرح مراهج نيرخآ مامز لوا فرح موس نأ رخآ فرح مود لوا مامز لوا فرخ
 زكا نبذ اذلا ماجر طادبو قورخ ناو دما نولق قوارخ از ىظمنو م نأ نخآا

 تفورح م.مج طسو ةكدنشان زاهخ بولاق فوزخ دنشاب جوز ودره روطسو فورح

 دئشابود بولق فورح تروص ود نبا ريغ ردو دشان كي دنشاب درف ودره ركاو دنشاب

 مح رطس فرح ىم بلق فرح سب دنشاب هن هن روطسو فورح ددع ركا الثم
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 مق قرا

 نونلاو ةدحوملا ءابلاو ةلمهملا ءارلاو ميلا هو سوطسعلاو ةقزهزلاو ةقدهدلاو دحسعأ اك

 فورح ىوسام هو ىمامحو ىعابر امنع كني فور> ىهو اهفال ةّتوصملاو . مال'او ءافلاو .

 كفْسالا كو فورا م>ا فورحلا هذهو مالكلاىف ةفلشلاو ةحاصفلا ةقالذلاو ٠ ةقالذلا

 تيبمسف الق نوكيف هل فوحال ىذلا وه تمصملا 'ئىئثلاو + ام تيمسف ىسامحو ىعاير اهنع

 ةلقلقلا فوردف ء اهربغو ةلقلقلا فورد ىلا ريشع عبارلا ٠ ناسالا ىلع اهلقل كلذ

 رهجلاف اعم ةروهجم ةديدش اهنوك قافنال كلذو فقولا ىف طغذ اهف ةدشلا ىلا مضنإام

 لصحام لصح كالذإف اهعم ىرحم نا توصلا عنع ةدشلاو اهعم ىر#حم نا نسفثلا عم

 عضوم نع كير و ناسللا ةلقنق ىلا حاتحيف ةنكاس ام قطالا دنع. ملكتمال طغضلا نم
 م مهلا و ةدحوملا ءاملاو ةلمهملا ءاطلاو ةلءهملا لادلاو فاقاا ىهو عمسيف 3 ا نَ

 فورح ىلا: ريشع سهاخلا . اهاوسام اهريغو « فاكلا لب امنه فاقلا سيل دربملا لافو

 داصلاو ةمح١ملا ءازلا هو اهب توصي ىا ام رفصلام ةريفصلا نوردف ه اهريغو ةريفصلا

 سدايسلا » اهريغ اهريغو ه ام قطالا دنع ريفصلا دودحول ام تيمس ناتلمهما نينسلاو

 ةركل ام تيمي ءالاو زاواو لالا ةل] ينورحف ء اهرغو.ةيلافورخ لاري

 فورحلابىمست ةلعلا فورحو ءاهريغ اهريغو ء ىاو لو هناف لياعلا ناسل ىلع اهنارود

 مث ءنيل فورح ىمست تنكس اذا ةلعلا فورح نا مث ٠ فوحلا نم اهجورذل اضيا ةيفوملا
 سكس الو نإإ فرح دم فرح لكف دم فورح ىمستف اهلفام ةكرح اهسناج اذا
 ضعن يف ف دادكو نيل افرح ةراثو دع افرع ةران' ءاملاو واو !او ادبادم فرح بفلالاو

 اما وهف اقلطم نبللاو دملا فورح فورحلا هذه ىلع نوقلطيام اريثكو ٠ لصفملا حورش
 ةيفاشلا حرش ىدربراجىف اذكه هيلا لؤيام مساب ؛ىثلا ةيمستوا ليصفتلا اذه ىلع لومح
 نك رخألا ىلع اهدحا قدص مدعو نيللاو دملا نيابت, ليقو . نينك اسلا ءاقتاا ثحب ىف

 رشع عباسلا « ىراقلا ريست ىف اذك اقلطم اصوصخو امو امهنبب لعج نم نيققحملا نم

 ::دارلاو ه.اصالا:ىلا مثعنماثلا .٠ اذه لبق تفرع دقو اهريغو دملاو نيللا فورح ىلا

 طقسام ةدئازلاو ..هئافرصتم ىف برضلا :فورح . ءاقك ظفالا تيزاصت ىف تنثاع ةيامالا)

 ظفللا نزو اذا لاَغ نا قيرطلاف نيملعتملا ميل ديرا اذا مث.. دءق ىف دوءق واوك اهضعب ىف

 سامو ىلصا وهف ةثلائلاو ةيناثلاو ىلوالا ماللاو نيعلاو ءافلا ةلباقم ىف هفورح نه ناكاش

 هيلع تلدام ىلع ةجلكلا لدل ىفذح ىلام انهه كارلا نك: دارملا ننلو كاز يهل كل
 ىدربزاج ىف اذك لعاذلا ما ىلع قابلا لدي مل تفذحول ةدئاز براض فلا ناف اهف وهو ظ

 دئاز لكلا ىف دجو اذا هنا ىنعا ه هاسنت مويلا فورح ةدايزلا فورحو ه ةبقاشلا ةيئاح

 مدعو قاق:دالاك قرط ىلصالانم دئازلاةفرءاو ٠ اهريغ نءالفورحلا كالتنم الا نوكال

 ةيفوصل |حالطصاىف فورحلاو ٠ ةدانزلاىذ ثحبىف هحو ردو ةيفاشلا نهبلطي اهريغوريظالا



 قرحلا 64
 ساب ا باوببسامل76مو

 نيعلاىف انلق 5 ماللاىلا هلسمو هفارخنال اًديِش ىرجهنكل هبقطنلا ءادّتباىف توصلا رج ملف
 . ريركللا ءانثا ىف هعم توبصلا ىرج رركت اذاف رركم ءارلا ابضياو ءاحلا ىلا لئاملا
 ءاوها عستت اهجراخم ناكامل نكل اريثك اهعم توصلا ئرجنال ةلعا فورح كلذكو

 , 'ىث هنم ىرحؤ رثكي اهعم توصلا ناك ةرزهجلا نه اهريغ عاستا نم دشا توصلا

 امهمتود ءاوهل هايلاو واولا ىجرخم عاسنا نم رثك ١ هتوص ءاوهل فلالا جرخم عاسناو

 يك ١ فلالل عاستالا ناكامتاو ٠ لبانلاو بشثانلاك ءاوهلا اذ ىا ىواهلا ىمس كاذلف

 الف فلالا اماو ءارل كذملا لبق كناسل عفرتو جرخلا قيضتف واولل كيتفش مضت كلال

 ىن>ا فورحاا هذهف واولا مث ءاياا مث فالا اجرخت نهعءسواف اذه نم ”ىش هل لمعي
 ناب قرفلا نا ملعا عك اهجرخم ةءسل فلالا نهاف>او اهدراخم عاسنال فورح>لا

 ٠ عطقتس مث نا ىف هب عمست كنا لب ام توصلا ىرحال ةديدشلا نا ةروهجلاو ةديدشلا

 تيودتلادنع سفلا ىرجمدعل اف راءالالب توصلا ىرج مدعلابف رادتعاال ةروهجلاو

 ةروهجلا نه جرخا مهضعبو ٠ ىخرلا هراتخاو بجاحلاا نا هيلا بهذام هلك اذه ء ام
 ءايلاو نيغاو نيعاو ءازلاو لاذلاو ءاطلاو داضلا ىا ةوخرلا نو ىه ىتلا ةعيسلا فرحالا

 نونلاو واولاو ميملاو ماللا ىهو امهنيب امم فرحا ةعبراو ةديدشلا فورحاا اهيف قيبف
 اذهو ٠ تبطق كدجا نلو ه٠ فور>ح ىهو افرح رشع ىنلا هدنع ةروهجلا عومت نوكف

 فرٌاب توصلا ىرحم نا ةواخرلا نال ”ىثب سيلو رهجلا ىفاشت ةواخرلا نا نظ لئاقلا

 ةقبطملا ىلا ريشع ىداسحلا . رحب ملوا توصلا ىرج ءاوس فرحلاب توصلا عفر رهملاو

 كنحلا ريصيف هيلا ناسللا عفرت كنال ناسللا ىلع كنحلا هعم قيطنيام ةقنطملاف , ةحتفنملاو

 داضلاو داصلا ىهو اياع اقطم اهني جرخت ىتلا فورخلا نوكتف ناسللا ىلع قيطلاك

 درطع سلف كنخلا هجر ىلع قيطسشام امنا نم بجاحلا نا لاقام اماو . ءاظلاو ءاطلاو

 هيلع قبطي ناسالا قابو سارضالا ىلع قطني هتقاحو ناسالا ةفاح داضلا جرم نال

 ءاطلا ىفو الاذ ناكل ءاظلا ىفو ايس ناكل داصلا ىف قايطالا الول هب ويس .لاق ٠ كنملا

 , اهريغ اهعضوم نه فورحلا نم ”ىث سبل هنال مالكلا نه داضلا بجرلو الاد ناكل
 فورد>لا ىوسام ىمو ام قطنلا دنع كنملاو ناسللا نيبام حتفسي هنال اهفالخم ةحتفنملاو

 ناسالا اميسب عفتر ام ةيلعتسملاف ء ةضفخنملاو ةيلعتذملا ىلا ٠ رسشع ىناثلا . ةقبطملا ةعرالا

 اضيا ةثلثلا هذه عفترب هنال فاقلاو ناةءجعملا نيغلاو ءاعاو ةقرطملا ةعبرالا فورحلا هو

 ىهو عفتربالو ناسالا هعمضفختام ةضفخاملاو « اياع كنحا!قابطنا دح ىلا ال نكل ناسالا

 مزايو قابطالا ءالعتسالا نم مزليالذا ةقيطملا نم معا ةيلعتسملاف ةلمحابو ه ةيلعتسلا ادعام

 ريثع ثلاثا.. ةقيطم ةيلعتسنم ةقطملا ةعيرالا فرحالا ىمسي اذلو ءالعتسالا قاطالا نم

 اذاشالا ىمامحو ا ىعابر هنع كفسالام ةقالذلا فو رحف ٠ ةتفصملاو ةقالذلا فورح ىلا
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 و٠ وفوق وقوأ, اق اه.اف' وك ىفورخلا كوت قع تاكرشلا كفشا ءاوسس هللا
 دعبالا سفناا ىرح الو عطقتسالو ىرحم توصلا ىرت كلناف :ققف ؤخم اهعشت ملوا ىف ىف

 ججرا-لا سفنلا نال كلذ ىري الف توصلا عف اماو ٠ توصلا ن وكسو داهعالا ءاضقنا

 ذا فرحلا جرم ىلع قطاتناا ذامعا فتثا اذا سنتح توضاا بكرم وهو ردصلا نم

 ئرج امتاؤ توص كانه نكي ل ناو سفنلا سب# مفلا وا قلحلا نم عضوم ىلغ داّءالا

 دحاؤب تقطناوا كنال ناحتمالا ف فورحلا ترركامتاو ٠ داتعالا فعض اذا سفنلا

 عم جرخ اسعا سفالا نا نظيف لصف الب سفلا ىر# هنم كغارف بيقعف رزكف ضال

 فورحلا كلت عم سفلا جرح لو فرحلا نامز لاطو رركت اذاف ةدعبال ةروهجملا

 نال .تاكرحلا عاشا زاج اماو «نسفذل سباحلا وه فوردلاب قطنلا نا تفرع ةرركملا
 اذا كءاف ةسومهملا اماو ٠ سغلا اموص خ٠ ىر# الف ةروهجم اضيا ءايلاو فلالاو واوا

 سيحيال اهجراخم ىلع داتعالا فعضا اهيهوج ناف امنودبوا ةكرحلا عايشأ عم امتررك
 ىلا رشاعلا ٠ اذه ىلع سقو ككك وحن توصلا ىرحن 5 ىرحيو سفلا جرخيف سفنلا
 ىرحي الف هناكسا دنع هجرخم ىف هئوص ىرج رصخام ةديدشلاف ءامهْءامو ةوخرلاوةديدشلا

 ماو ٠ ىرحلاالو راصحمتالا اهل ملال فور امهنيبام اماو « اهفالخم ةوخرلاو . توضلا
 تفاالاو ءايلاو واؤلا نه فورحلا ضاعبا تاكرخلاو !متكرحول كنال فورا ناكسا ريتعا
 ةواخرلا نم ”ئش ىلا ةذيدشلا فورحغااب اهلاصتا ةدشل. تاكرحلا تر ام ةواخر اهفو

 ةزمهااةديدشلا فورحلاف .ةوخرلا ن٠ ةديدشلا ناحتمال ناكسالا ديقف . امتدش نيش زن

 « فاقلاو فاكلاو ةيئاقوفلا ةاثملا ءاتلاو ةدحوملا ءابلاو ناتلءهملا ءاطلاو لادلاو ميجلاو

 ةديدش تسبل اهناف ءاهنءوري مل فورح ادعامو ةروك ذملا فورحلا هذه ادعام ةوخرلاو

 ةانثملا ءايلاو ميملاو ماللا ىا ةينامثلا فرحالا هذه لعج اماو ه امهنب امم ىهف ةوخرالو

 ةديدشلا نيب ىا امهنب امث.فلالاو نوالاو ةلمهملا نيعلاو واولاو ةلمهملا ءارلاو ةيناتحتلا

 فرحالا ةذهو فقولا دنع اهعضاوم ىف توصلا رصخ ىتلا ف ةديد_ثلا نال ةوذرلاو

 بون“ ضازعا اننهل ضرعي نكل اضيا فقولا:دنع:اهفضاوم ىف توصلا رضع ةيئاعثلا
 هءرقل نكل هجرخم دنع توضصلا رصحنيف نيغلا اما . اهعضاوم ريغنم توصلا جورخ

 ماللا اماو ء ءاحلا ىلع تفقو كنأكف اليلق هلوص لست ةسومهملا ن٠ ىه ىلا ءاخلا نم

 هنم: ىرجم الف هب قطنلا دنع كنا :نم هعضوم نع ىف احتال ناسالا فرط ىنغا اهجرخف
 هب .قطنلا دنع ناسللا فرط فرخمتا لب لادلاكة لكلاب توصلا قيرط دنني ملام نكل توص

 ناف نؤنلاو ميلا اماو : هحرخم قيوف ناسللا قدتسم نم هب قطنلا 5 اخ توصلا جرخ

 موشيخلاو مفلا ىف ناجرخم امهل ناكامل نكل مفلا نم امهعضوم نع جرخال ترضلا

 ءارلا اماو امهم توصلا رن ل كفنا تكسم اول كنال مفلا نود فنالا نم توصلا ىئرج
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 قرشا ىلا

 ةدلامز اما فورا فقاوملا حرش ىفو :ةيلا و ةينامز ىلا عيادسلا ٠ ففقاوملا حرش ىف

 تناوصلا ضع اذكو ٠ ةهشاالب انامز هعم ةبقان توصلل ةضراع ةينامز 1هناف ةتوصالاك ةفرصد

 ىلع بلاغا ناف راركت مهوت الب .اهديدمب .نكمي ام اهوو نيشااو .نيسلاو ىاقلاو ءاذلاك

 ىتاا تناودلا نم اهريغو ,هاطلاو. ءانااك ةفرص ةثآ اماو.هءاضيا ةينامز اسهنا نظلا
 ٠ طرفو تدب ظفل ىف م سفنلا سيح نامز رخآ ىف دجوتال ا-مئف الصا اهديدت نكمال

 طاسوا ىف تمادلا.كلت تءقؤ اذا م امهاءعسوتب نأ ىفوا ء بارت ظفل ىف.ك هلوا ىفوا

 امتممتو ٠ نامزلاو طخلا ىلا ةيسسنلاب نآلاو ةطقناك توصلا ىلا ةبسسنلاب ىهف ملكلا
 ةنا اماو ٠ فرطلا وه فرحلاو ثوصلا فارطا امنال اهريغب اهتيمست نه ىلوا فورجلاب

 ناف ءاخع| وءاخلاو ءارلاك ىنامز درف امنا نظيف اراسمةسآ" اءارفا دراودت نا ىهو ةينامزلا هيشت

 دوجولا ىآ اهم دحاولك ةلاوتم تا ءار الثم رادلا نخا ىف ءارلا نا نظلا ىلع. للاغلا
 ءالاو ءالا ىف لاحلا اذكو انامز ادحاو افرح اهظؤ اهتنمزا زايتماب رعشيال سملا نااالا

 امتاوذب اهنب فالتخا الام ةلثاّملاف . ةفااختناو ةلئاتملا ىلا نماثلا ٠ فقاوملا حرش ىف اذك

 ٠ ةكرطلا نم دحاو عونب نيكرحتملا نيئالاك نوكسلاو ةكرحلاب ةاءسملا اهضراوعب الو

 ءايلاك ضرعلابرا ميملاو ءايلاك ةقرقحلاو تاذلاب ةفلاخت. تناك ءاوس كلذك سلام ةفلاختللاو

 ةلثاءاملا نا فرصلا :نف ىف روكذملا نكل اذه .فقاوملا حرشىف اذك ةكرحاملاو ةنكاسلا

 - ىنمن ماغدالا ثحب ىف لاقتالا ىف لاق ٠ ضراوعلاب ةفلتخم تناك ناو ةقيقلا ىف ةقفاملا ىه

 ا_ةلتخاو احرخم اةفئاام نيسناحتملابو نيناللاو نيئابلاك ةفصو احر ا_ةفئاام نيلثامتملاب

 داضااو نيلاو.لادلك ةفصوا احر ايراقتام نيبراقتملبو ءاثلاو ءاظلاو "لاو ءاطلاك ةفص

 ندلامو ةيراقتاو ةييئافتلاو ةئانملا ءايبفا ةفراادع نع قورطلا» د ىفتنا نينلاو
 . هكرحت عم سفللا ىرج رصخام ةزوهحللاف ٠ ةسومهملاو ةروهحا ىلا عباتلا ه اهنم ايش

 نيسلا ىهو سائت>الا راصحالاو هكرحت عم سفلا ىرج رصخالام ىا اهفالخ ةسومهملاو
 ءاهلاو ءافااو ةلاذهملا داصااو ةساقوفلا ةانثملا ءاتلاو ةئاثملا ءانلاو ءالاو ءاحلاو .نيشلاو

 داهعالا عابشا نق همضوم ىف دامعالا عبشي ةروهجلا ىنف اهاوسام ةروهلاو . فاكلاو

 ةسومهملا ىف لاحلا اذكو م, ام تهسف توصلا عافترا وه رهجلاو توضلا عافترا لصحم

 توصلا ىرحو دامءالا تع.شا اذاف ءاذخالا وهو سمهلا لص دامعالا فقغض بنس هنال

 توصلا رحب ملو هّتسثا اذاو ةوخر ةروهجم ىهف ءايااو نيغااو نيعلاو ءازلاو داضلا ىف 3

 نم امتاوضا جرخت ةروهجلا ليق ٠ ةديدش ةروهجم ىهف لادلاو ءاطلاو منحلاو فاقااك

 جرخيف تودلا ىخرب امث كلذو مفلا ىف [اهحرا_ 2 نم اماوصا جر ةسومهااؤ ردصلا

 ردصلا نء.توصب امتوص تعبنا اهعامساو !مرهجلا تدرانا مث ٠ افيعض مفلا نم توضلا

 اب كنود تمفر ةروسك»وا ةدهومضموا ةجوتف٠ اهرركت ناب ةروهلا نحتمتو * مهفتل



 سوا ١ ولا

 ىناروت .ىلا ىناثشلا ءاضيا ةلمهملا ىمستو ةطوقنملا ريغ هو ةمحعملا ريغو ةطوقملا و

 طاربص اهعو#و رو_ساا ملاوف فورح ةيئاروئلا فور>لا رفا لها لاق ٠ ىناساظو
 قد-لا فوري ةيئارونلا فور>لا ىمسي نم مهنمو ٠ ةماملظ ةقالاو 2 ق3 نع

 دنا مسق ود ىناملظو دنناو> ىلعا ار ىنارون لاق نم مهنهو ٠ قالا فور ةيناماظلاو
 ار ىتب فر> تفهو تسا « غو ضدذ د تاب ٠ ناو دنئاوخ قدا ار فور> تفه

 « ىطظوةلملاو ىبونلملاو ىرورشملا ىلا ثااثلا .« ريا لئاتسر ضع ىف اذك دئئاوخ ىندا

 ظفلت رد فرح هس بكرت زادكذ 1 ىظوذام « دنا مق هس فورح رفطلا ئاسو ضء؛ فو
 دياز نعسف مقود رد رصحت» تسا.فرح هدزبس اهناو لادو ميجو فلانوح دوش ماع

 ه لادو مج نوج نوكسلا دئاز ىمسقو تما كرحتمؤا طسوا هكفلا نوج تكردلا

 دون لوا سنج زا رخآ فرح نكيل دبأ ظفلتب فرح هس بيكرت زا هكذا ىرورسمو

 امآو تسا فرح ودب نأ ظفات دكت | ىبوبلم « واوو نونو ميم تسا نبا فرخ هس نآو
 فرخ هت سا طورشم- ظوفلم رد 5 تسناد: دءابون» هالك ىبتا تسآدف ع ا
 زا لبا نسيب ذدرك ىطوفلم ماسسقا زا ىرورسم الاو دنشاين سنج كيزا رخا و لوا

 كنهرف رد هحنأ ارنيا تسا د ؤمو مق هس" وسل كيا ميسفت لطيم نياو دزيخ رماسقا

 ار لوا دنا هتخاس منق هسار فورح برع ءاملع هكدتفكو هدو ركذ ىريكناهج

 ابط از ار اخ اح اث ان اب هدنا فرد هدزا ود نباو تسا ىفرح ود نا و دئما' ىرورمسم

 لؤا مسق زا شرخ . هكدو..قرخ هش نأ و ةضوك ىظوفلعار مود مدقو ءاياه اف اظ

 فاق نبع نيع داض داص نيش نيس لاذ لاد ميج فلا ٠ تسا فرح هدريس ناو دمابن

 لوا مق زا نشر هكدشاب قرح هس نأ ف دوك ىو كو ىنوبأم ار موس مسقو ٠ مال فاك

 ربار ىبويلم مالك نيرد هلت سا ىنو ٠ ىهتا واو نون ميم ه٠ تما فرح هس نياو دشاب
 ىمطسالا عاوتا رد اهرتغو ةلصفنملا ىلا عبارلا *« قباس مالك سن ء هدو قالطا ىرورسم

 رد اهنيا هج دنئاو> هلصفنم ٌةعبس فورح اهيا ءالو واوو ازو ارو لاذو لادو فلا دروأ
 ريغار اهنيا ىاروامو دنناوخ زين متاوخ ارااسمناو دنوش ىع ركيد ىف رحب مضنم تباتك

 طسنلا عاونا رد ٠ اضيا ةهبءاشتملاب ىمسآ ىناا ةجوازتملاو ةدرفملا ىلا سماخلا .:دنيوك هاصفنم

 قوافشت ا 1 قوس رد هك ورح ناد دعا زين هجوازت.و دنا هباشت» ان فورح دب وكم

 ةيودملا ىلا نسوابنلا . فتشام ني «قورح ناوهدرفهاو ءاهنواس نوح هلا 0
 اهلبتام ةكرح ىتلا ةنك اسلا ةلعنا فور> ىا نيللاو دملا فورح ةتوصملاف ٠ ةثءاصلاو

 اهلقام ةكرح ىشل كلو 1:5 اسوا ةكرحتم كناك ماوس اهاودمام ةماصلا» ء ١١
 قالطاو .. احوتفم اهاقامو ةنك اس اهنوك بوجوا ةتوصم ادا فلالاف اهسذج نم

 اذك اضيا نيتتماص نانوكت دقف ءايلاو واولا اماو ىظفللا كارتشالاب ةزمهلا ىلع فلالا مسا



 فرملا م

 تماوصلا ف ورحخلا لوانتبال في رعتلا نا لبقام درب الف نامزال ن آلا ضورع هفرط ىف هل

 نوكتالف هتباهنوا توصلا نامز ةيادبو» ىذلاز الاف الا دجوتالاماف لادلاو .ءاطلاوءاتلاك
 ةين آلا فور>لا هذهو ضورعملا عم ادوجوم نوكي نا بحت ضراعلا ذا ةقيقح هل ةضراع
 ن الا ضوئع توصال هؤذراع اهنا عقدلا حييضولاو ٠ ىنامز وه ىذلا توملا عم دوبل

 دقو نامزلا ىف ناسءمتجب ثيم نوكي دق “ىشلل 'ىثلا ضورع ناف طخلل ةطقنلاو نامزال
 هل اضراع توصلل افرط ةين.آلا فور>لا نم دحاو .لك نوكي نا زو< ذئنيحو نوكرال
 لقثلاو ةدح/| فيرعنلا نع جرخيل لقثلاو ةدحلا! ىف هلثه هلوقو ء نامزلل ن آلا ضورع

 ىف هفلا#< امع توصلا كلذ امم زان تودال نيتضراع نيتعومسم نيّدفص اناكناو امهناف

 الو ةدحلا ىف هلئاع رخآ تود نع توص ةددلاب زاتعال هنا الا ةضراءلا ةفصلا كلت

 ن٠ رهظت ىتا مو ةغاا جرخيل عومسملا ىف ازيك هلوقو ٠ هيف هكراشي امع توص لقثلاب

 ةحودبلاو نيتف_شلا قاطنا عم مفلا ىلا انهضعبو فثالا ٍبناج ىلا اهضعب ءاوهلا بيرست

 ريغوا نيثذإ» اتناكءاوس ةحودبلاو ةنغلا ناف قلحلا نم جراألا توصلا ظاغ ىه ىتلا

 نيتعومسف ادسل امهكل لقثلاو ة:حلاىف هكراشيامع اممزاتع توصال تاتضراعناتفص نيتذلم

 لؤطك اهونو عوم سم وه ثيح نم عومسملا ىف ازيك امهن» لصاحلا زيرْتلا نوكي الف

 لوطلا اما ء اضيا ةعومسمت سل رومالا هذه ناف ببط ريغو ادبط هنوكو هرمصقو توصلا

 عومسمب امهنم'ئش الو ةفاضالا غم ةذوخأملاوا ةضحلا تايمكلا نم امهنالف رصقلاو
 رتوص نيود عو# رانتعا نم ىله< امك١ لوطلا ناف عومسمملا انهه نمضتي ناكناو

 ٠ عومس سياوهو تقولا كلذ لبق رلداح رتوصو عومس» وهو تقولا كلذ ىف ل صاح

 عم_سلا نود نادجولا هكردب يماف بط 2 عمطال امثالم ىا ابيط توصلا درك ا

 امو2و ةحودااو ةنغاا ىنعا رومالا هذه فاتت دق ذا ناعومسمال ناعويطم امهف

 ةضراع تناكناو رومالا هذه نال كلذو فلتخم عومسملاو د2 دقو دحاو عودمسملاو

 قالتخال ايضتقم اهفالتخا نوكي الف ةعوم_سم تسيل اهسفنا ىف اهنا الا عومسملا توصلل
 ىضتش اهفالتخا ناف ةعوم_سملا ضراوعلا فال هداال ايضتقم اهداحنا الو عومسملا

 اقلطمال عومسملا داحنا ىضتش اهداحناو هضراعو توصلا عو# وه ىدلا عومسملا فال:>ا

 هبام نوكي نا سيل عومسملاىف زييقلا ىتعم نا قحلاو ٠ عومسملا ضراعلا كلذ رابتعاب لب

 هداحتاب دحو هفالتخاب فاتح ناب عومسملا سفن ىف زيبعلا هب لص# نا لب اعومسم زيعلا

 * تاوصالا ثحبم ىف فقاوملا حرش ىف اذك اهوحنو ةحوحبلاو ةنغلا فال فردلاك

 ورد>لا ةلالد ىمستو ةلالدلاب لقتسم درفم ءاس هناب رفا لها دنع فرد>لا فرعيو

 لئاسر ضعب ىف حرص اذمبو رفحا لع عوضوم وهو ةيناث“ ةماكلا ةلالدو ةيلوا ةلالد

 ةمجعملا ىلا لوالا : ءاجهلا فورح تاهسّقنا ٠ فوردلا م رفا لع ىمسإ اذلو رفجلا



 مس هب فرحا .؛قوذلا . :لاضالاو ف ذا

 نف ىلاعت هلوقك اعرش هيلع فقوشي نكل هنودب حصي مسقو . :اهنا1 لاؤسلا دانسا حصيال

 ةداع هيلع فقوتب مسقو « ةدعف رطفاف ىارخا مايا .نم ةدعف. رفس ىلعوا اضيرم مكدنم ناك

 ليلد هياع لدي مدقو قلفناف هنريضف قافناف نححلا كاصعن برضا نا. ود اه را

 نبق اما هنا ىلع ليادلا لد لوسرلا.رثا نم ةضمبق تضرقف و ةداع وه الو ىعرش ريغ

 ىف ىناحتزلا لاقو + لوالا الا زاحم ماقالا هذه. ىف سدلاو لوسرلا-سرف رفا رثا.ن
 مل ذا ازاحم سيلف أدتبلا ريخ فذك ريغتب مل اذا اماف مكح نيغت اذا ازا نوكي امنا 1
 فذحم ةءلكلا بارعا ريغت ىتم حاضيالا ىف ىبوزقلا لاقو ٠ مالكلا.نه .قبام مكح نيغتي
 زارتخالاوراصتخالاك اوف فذحلل (ةدئافإل زاغاظفاىف قس دقو الفالاو زا>مفةدانزوا

 امل ماظعالاو مهلك ءارغالاو ريذحتلا ف 6 تقولا ق.ضىلع هبنتناكو هروهظب ثمعلانع

 ناب امم كلذ رغو ءادنلا فرحن فذح ىتاك مالكلا ىف هترثكل فيفختلاكو مامالا نم هنف

 , ناقتالاو ىنغملا ىلا عجراف ثحابملا كل: حيضوت تش ناو نايبلا تك

 وا لمقلا لاضناو ناهلا قدح نع ةزابع ةنن رمل حا دنع ( لاضتاالاو قفط ١
 «٠ ضيخاتلا ىئاو> ضعل نه دافتشإ اذكه روزا ىلإ ةيش

 «ءاحالطداو ةْغل قدح ىعم نك رهط ءانعق قدا 2 لوءفم م دن وه ( فوذهلا) ٠

 كمدش عقاو عئانصلا عمج رد كنانح قيسإم ريغ رخآ يعم لع. - دنع اضيا قلطيو

 ددركن صفقات روش ىعم نك ترضو ضوى زا 0 نوح كد وك ار هماك فوذحم

 0 ىراد 3 را نعش 2 هلادو تساز ىعءعو طظفلب دوش د ىرخح دنام هجناو

 برذخا جزه 0 زا نا ء ىراو نارد شف دحض راق نردد شه دص ه ىراد نايلب

  ه.دون ىعار نزو نك زود عارمص٠ ود نه ريخا زا ار ىراد ةملك كن1و ع

 ه1 ىف م برعلا فرع ىا فرعلا ىف ةامهملا ءارلا نوكمسو حيتفلاب ) فرملا )

 فورملا ءامسا اهنافءاتو مؤ كلا ال تاع وحم لكمال لك تيان 1 قلل
 , ىلا فرحو ءاجهلا فرحو ىحهتا فرح ىمسيو ةفاشلا حرش ىئاظنلا ىف.اك اهسفناال

 هداهعا نر نا وهو "ققحم عطقم ىلع دمددهم توص هيأب ءارقلا هف ىع راءدتعالا اذهو

 ةدازلا لبق اذلو ءزحلا كلذ ىف عطقني هلا ثري مفلا ءازجا نم ”*ىث ىف هل دستعدال

 ضرعت ةيفك هناب انيس نا هفمعو م ئراقلا رمسس ىف اذ ناسنالاب صحو ناصقللاو

 ف ازيد لقثلاو جدحلا َْق هلم ا توص نع توصلا زاتمع ةيفكلا كلّس ىا م تودلل

 اهضورع لواتبام هب دارا توصال- ضرعت هلوقو ٠ ةفصو ةئيه ىا ةيفيك هلوقف . عومسملا



 ويدخل م

 فلا الثث ىلءالا هناكم ىف ”ئثأا ردش نا لصالا « ةدئاف ) اعم افذح.امهمنا هيرودس

 اديز ىف رسفاا ردة نا ب>ف هلحم ريغ ىف 'ىثلا غضوو فذحلا نيه>و نه ىلءالا

 ةاحنلا هلاق كك صاصتخالا ة:افال ارخ و. هده نويناننلا :زوجو . هيلع امدقم ةتيأر
 ىلبال ذا انهه ارخؤم رد هنا ىلع ةاحنلا ناف مهاب دهف دوم اماو وحن عئام هنم عنم اذا

 ردقت ناك كلذلو للصالا ةفلانم لقثا نأ كما امهم ردا ليلقت ىتش ٠ ةدئاف ) لدف اما

 اذا ل صاح وهو نييرصنلا ىقا ريدشت نه ىلوا اءاَق ةب رض عاق ادبز ىبرض ىف شفخالا

 , اهحصفاو ضرغلل ةقفاوم اهدشا الا تافوذحلا نم رده الو نيدلا نع خسيشلا لاق امئاَق ناك

 هللا نال ليزتتلا ىف نسح>الا ريدقت بجو نسحالاو نسخاا نيب فوذحلا دذرت اههمو

 قانلاو العف فوذحلا نوك نيب مالا زاد اذا ( هائاف ) ثيدحلا نمحا هاب هلدك فلو
 نيع فوذح اف ربخلا نيع 1 1١ نال ىلوا ىنانالاف اريخ ىقاذلاو انتم هي زك نب العاف

 درب نا لوألا دضتعينا الا مهللا لعغافلا ريغهناف لعفل ا اماف رفدح داك افدح نوكف تباثلا

 لاقف اربخو ًادتبم هنوك نيب راد اذاو ٠ همشي رخآ عضومب وا عضوملا كلذ ىف ىرخا ةبأ

 زوجحتلا نال ريخلا ىلؤالا ىدنملا لاقو.. ةدئافلا ظحم ريا نال ىلوا ادم هنوك ىطساولا
 نا حجر مث نهو ىلوا ىناثلاف ايناثو الوا هنوك نيب مالا راذ اذاو: ٠ لبسا ةلمخا نخآ ىف
 اراصتخا لوءفملا فذح ىف 6 ةدئاف ) عفرلا نوال ةاقوا نون ىنوج احنا وحن ىف فوذحلا
 نودريو ارا صتقاو اراصتخا .لوعفملا ىفدح اولوُش نا ةاحالا ةداع ترج اراصتقاو

 ىا اوب رشاو اولك وج هنولثعو ليلد ريغب ىفذخلا راصتقالابو ليلدب فدحلاا راصتخالاب

 ضرغلا قلعش ران ه نايبلا لها لاق مك لاش نا قيتحتلاو . نيلءفلا نيذه اوءقوا
 ًادنسم هردصمب ءاجيف هيلع عقوا نمو هعقوانم نييعت ريغ نم لعفلا عوقو درع مالعالاب

 لعافا عاّشبا درجمب مالع الاب قلعتي ةراثو ٠ بهنزا قيرح لصح لاقيف ماع نوك لعف ىلا
 ٠ افوذحم ىمسي الو تباثلاك ىؤنملا نال ىو الو لوعفملا ركذب الو هيلع رصتتقيف لعفلل
 نوءلعي نذلا ىوتسسي له هنمو . هل لوءفم الام ةلزنم دصقلا اذهل لزتي لعفلا نال

 اذهو . نارك ذيف.هلوءفم هتءاغتو هلعاف ىلا لءفلا دانسا دصّش ةرانو . نوملءيال نيذلاو
 للصحف هيعدتسيام ظفالا ىف نوكي دقو . فوذحم هلا ىلق هلودفم رك ذي اذا عونلا
 فذحلا ىف لالا هدشي دقو ء الونسو هللا ثعب ىذلا اذها و4 هريدقت بوجوب مزحلا
 اومسوا فذح الف اودان هانعه نا هوّيدق نم رلا اوعداؤا هللا اوعدا لاق و2 همدعو

 نال ضعبلا هركتاو زاجلا نم هنا رومثملاف فذحلا ىف فاتخا ( ةدئاف ) عقاو فذحلاف
 فاضملا فذح ةطع نا لاقو . كلذك نبل فذحلاو هغضوم ريغ ىف ظفالا لامغتسا زاجل
 , ماسقا ةعبرا فذحلا ىف ءارفلا لاقو : ازاجم فذح لك سلو همظءو زالا نع وهو
 ذا اهلها ىا ةيرقلا لأ-او وحن :دانسالا ثيح :نم هانعمو ظفللا ةح هيلع فقوشب مسق



 م قذكلا

 وه اضن نيعتلا ىلع لدن ةراثو ء اهلكا مزح امنا مالسلاو ةواَضلا هلع هلوق نم دافتسف

 ىلالا ناىلءو ىلا::برلا ”ىحم ةلاحّتسا ىلع لد لقعل ا نال هباذع ىنعم كب رص اىا كبر ءاجو

 فذحلا ىلع لقعلا لد هيف ىنذتمل ىذلا نكلذف و ةداع نييعالا ىلع لدب ةراثو »هسا

 اهفغ_ث دق ىلاعت هلوقل هبح ىف ىتتمل ردن نا لمتحم مث موال افرظ حاصيال تنس نأ

 مالبال طرفملا تملا نال ىناثلا ىلع تلد ةداعلاو اما دوارل ىلاعت هلوقل هتدوارص ىنو ايح

 عضوم ىف هن ٠ حب رضتلا هيلع لدبي ةراثو + ةدوارملا فالخ ايرايتحا سيل هنال ةداع هيلع هيحاص

 نم لور مهءاح الو ليادب هللا دنع .نم ىا هللا نم لوسر و اهاوقا وهو رمل

 ظفللا ءارجا نع عئام ريغ لقعلا نوكي ناب ةداملا فذحخلا لصا ىلع ةلدالا نمو « هللا دنع

 اهكلاص اناكم دارملاو لاتق ناكم ىا م انعبتال الاتق معا وأ وحن فذح ريغ نم هرهاظ ىلع

 عنمت ةداعلاف هنوفرءإال مهلاب اوهوفتي ناب نوريغتبو لاتقلاب سانلا اوريخا اوناك مهمنال. لاتقال

 ردّقف ميحرلا نزلا هللا مسن وح لعفلا ىف عورشلا ةلدالا نمو « لاعقلا ةقاقح ةدارا

 فذ الف ,ءزاك ف وذحلا نوكبال نا ء ىناثلا « العفوا: ناك ةءارق هل ادم ةيمستلا تلعج ام

 قنا نال ادكود نوكبال ناو ثلثا !تاوخاو نا مساك هبشالو هيانالو ساشا
 ى.راسفلا در مث نهو لوطلا ىلع ىن.. ديك أتلاو راضصتخالا ىلع ىنيم هنال دك أتلل فانم
 فذحلا لاقأ نارحاس امهل ناذه نا ىا نارحاسا ناذه نا ىلاءت هلوق ىف جاجزلا ىلع

 فوذحلا نال امهنب ىنانت الف هديك أَو ليادل "ىشلا :فذح اماو ٠ نايفانتم ماللاب ديك أتلاو

 نا «٠ عبارلا ه دك ْوملا ردصملا لماع فذح زوال كلام نبا لاق اذلو .تباثلاك لللذلاب

 ا هنال هلودعم نود لعفلا مس ١ ىفذحم الف رمت 0000 ىلإ هفذح ىدؤيال

 عضاوم ىفالا مزاجلاو لعفلل بصان 7 و راولاك افيعض الماع نوكبال نا ٠ سماخلا «٠ لمفلا

 نا . سداسلا « اماع سايقلا زوالو لماوعلا كالتل لامعتسالا اهف رثكو ةلالدلا اهبف تيوق
 مهلوق ىفال ةملك الو تقلطنا اقلطنم تنا اما ىفام فذح الف 'ىث نع انضوع نوكلأل

 ل.اعلا ةئنمت ىلا هفذح ىدؤيال نا « نماثااو » عباسلا , ةدع نم ءاتلا الو الاما اذه لعفا

 ٠ ىوقلا لماعلا لامعا ناكما عم فريعضلا لماعلا لامعا ىلا الاو هع هءانقو لمعال

 ديز هتنرضضو قيرض و4 نه ىناثلا لعفلا لوءفم فذح نونرصبلا عنم لوالا ضاللو

 مه دنع عاتما نيالا عامجالو ٠ لوالا لعفلاب هعفرب هنع عطش مث ديز ىلع طاسش الثل

 ع٠ ديز ىف لمعلا ىلع برض طياسن هفذح ىف نال هتبرض ديز نم لوءفملا فذح اضيا

 هتنرض اديذ كلذ ىلع اولمح مث . لعفاا لامعا نم نكمتلا عم ءادتبالا لا او هنع هعطق
 ىف شفخالا ريتعا ( ةدئاف )' كلذ ىلا دوي مل ناو فذحلا اوءنف هشسرض اديز لهوا

 نا سفن ىزجتنال اموب اواو ىلاعت هلوق ىف لاق اذهاو نكما ثيح حيردتلا فذحلا

 بهذ.و ةعانصلا ىف ةفطالم هذهو ريمضا مث رجلا فرح فذ هيف ىزحال ىلصالا



 فذحلا نكح

 ىناثلاو هللاو مئاق ديز وحن لؤالاف باوجلا نع ىنغيام هفنتك ا وا هيلع مدقت اذا بحي مدقلا

 اًريخ هنع رخأسم ا نوك لمتحا مئا-ةاوا مئاق هنا هللاو ديز تلق ناف ٠ ملاق هللاو دز ون

 اقرغ تاعزانلاو وحن كلذ ريغ ىف زوو ربألا هءاوجو مسقلا ةلو ااوجوا مدقتملا نع

 رق نلطلا هو ىرطم وعاوأ طرشلا ج قدخ هتمو ةءذفام لما نك ةبآلا
 باوج فذح هنمو ٠ [9] ريثك ةادالا نودب طرششلا ةلج فذحو « [1] هللا مكسحم ىنوعبتاف
 نا ملاظ وه لثم ىف بجاو وهو مكبذعل ىا هتحرو مكلع هللا لضف 5 وم طرعلا

 وحن روك ذاا نع ةيثم ةلمح فذح هئمو . هللا ةنعل م ىا ملا لعف نا وه لثمو لمف

 ( ةدئاف ) لوطملاو ناقتالاىفام ةصالخ هلك اذه .لعفام لعف ىالطاءلا لطسو قا قحبل

 نودب اريخ دجم ناك كلذو ةعانصلا هتضتقا ام ؤه هيف رظنلا ىودللا مزاي ىذلا فذحلا

 نيكملابوا هيلع فوظتنم نودب افوطعموا سكملابوا:ءازج -نودن اطريشوا نكماابوا ؛ادتبم
 لوضفف دربلاو ريدقتلا نوك ىلع رحلا مكيف ليبارس مهلوق اماو « لماع نودب الومعموا

 كلذ وحنو هتراقحوا هتمظعل لعافلا فذحم مهلوق اذكو رسفمال كلذ امتاو وحنلا مع ىف

 لوالا « ةينامث ىهو فذحلا طورش رك ذ ىف ( ةدئاف ) نايبلا ةعانص ىلع مهنه لفطت هاف
 املس ىا امالس اولاق و4 اهرساب ةامح فوذحللا ناك اذا ىلاةهوا » ىلاح . لماد دوجو

 موق مالس لاق وحن انكر دحاوا . اريخ اولاق مكبر لزنا اذام مهل لبق اذا وحنو امالس

 اظفلوا . ةيناثلا ًادتمو ىلوالا ريخ. فذ 0 موق مثلا م كلغ :مااس ىا نوركتم

 هفذ1ط طرتشي الف ةلضف فوذ#لا ناكاذا اماو وافت هللات وحن هيلع ةيئيم ىف اهف ىنتعم ديشإ

 تب رضام كلوق ىف م ىونعم ررض هفذح ىف نوكبال نا طرتشي نكلو ليلدلا نادجو
 طارتشالو ٠ ديز تبرضو ىئرمض كلوقو هتبرض اديز كلوق ىف 5 ىعانصوا ءاديز الا

 . ابتاكالجر تيأر فالخي ضيبا الجر تيأر و2 ىف فوصوملا فذح عنتما ليلدلا
 ٠ ناشلا ريمض ناكاذا ادتملا فذحو . كبر ءاح فالخم دز مالغ وحن ىف ىفاضملا فذحو

 ةعانصلا ةهج نم فىع اما هناف وحلا ةف رعت ص: ىا ىعانص وهام ةلدالا نمو

 مسقا انال ريدقتلا نا ةميقلا موب مسقا الفا ا وفل لا ناكناو دعاوقلا ءاطعاو

 فوذحملا قبط نوكب نا ىظفالا ليادلا ىف طرتشيو ه هيلع مقال لاحلا لعف نال كالذو
 نمو ٠ روك ذملا فلام ىنعم فوذ#لاب داربو براض ىا ورمعو براض دز زوج الف

 لسا ىلع لدي ةراث مث . ف وذ ريدقتب الا القع مالكلا ةح ليحتسي ثيح .لقعلا ةلدالا
 مكيلع تمرد ود ع لتاد نم نيعتلا دافةهس لب هنعت ىلع هتلالد ريغ نه فيلا

 لوانتلا وهو هنيبعت اماو ”ىش فذح ىلع لة )| لد ما_ جالا ىلا هتفاضإ حصت مل امل هناف ةترملا

 (ةنحسلا ) مكسحم ىنوعدن ناف ىا ]١[

 ( هححصمل ) اهقلطنال ناو ىا ماسلا كفرفم لميال ناو وفك اهل تسلف اهتلطف هلوقك [؟]
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 و ظ فذحلا

 ليلا نومدقت هاب هلوق ىف حتفلا وبا هلاق ةيردصملا ام فذ هنمو . زابخ نال اذالخ

 روهما رده: اهو. ىدزكتلا تحن وح ىف قارعسلا هراعأ ةيردضملا ى قاذين هنيوو انا

 « ير اذههيلع جرخ ماهفتسالا ةزمهفدح هنمو ٠ زوجتلاب ىلوا ىهف بايلاما اهنال نا انه

 زل نكن اقل اذا ةفيللا ىف بجو ةرورضلل نلعفال ىف زو ديك نإ نوي فان هتلر

 اضيا رثنلا ىف ءاج ىلقو ةرورض هربغ ىفو نبرضا لصالاو ءالا حتش مالغلا برضا
 وحن اهمشو[1] ةفاضالادنع بحب عملجاو ةينثتلا ىنون فذحدهنمو ه حتفلاب خرشت ملا ةءارقك

 اونراضااو اديز ايراضلا وحن ةلصلا ريصّقت دنعو ةمدقم ماللا رده مل اذا دنزا ىمالغال

 «ةدورمذلا دنعو .بضللاب أرق نديفباذعلا اوقثاذل و“ الياق ةنكاسلا ماللا دعو ءارمع
 فئوالو فرضلا عاو اهمشو ةناضاللو لا :لوخدل اموزل فذحب ناونلا فان هنمؤ

 لع ىلا فيضاو هب لصتا امب افوصوم املع مسالا ن وكلو نيمضإ١ لاصتإلو تصتلا ريغ ىف ٠

 'ئرق هيلعو اليلق نيتك اسلا ءاقتلال فذحو ٠ موق دنع تئيوا اقافتا ةساوا ْننا نه رخآ
 روك ذم ريغا قاسضم :ناونت :فذخحتالو ا .دحا .نبوثن. كرنب دمضلا هللا تجا هللا وه لق
 فذح هنمو ٠ اهلاق نم لجرو دب هللا عطق ومن .فاضملا ظفللا ىف هيشا نا الآ .دارطاب

 « هنمو ٠ [9]نيونت ريغب مكيلع مالس عمسو ء ءادنلاو ةيوندملا ةفاضالل فذحم في رعتلا لا

 ' فذحو . اجاحا هادعج ءاشنوا وحوا باوج مال فذح ٠ ةثث كلذو ٠ باول! مال ىفذح

 فذح هنمو . قيس 6 مدقلا باوج مال فذحو . ةرورضلاب صتخم وهو ناءثال مال

 « ةثالثلا نوكسب قحا نهتلوعبو كصمأيو مكئراب ىلا اونوتف ةءارقك ءانبلاو بارعالا ةكرح
 ناوحلا قرح دعب اهدحا عضاوم ىف دارطإب كلذ عّسا و هتامجم مالكلا فذح هنمو

 مالكلا نا لقو صوصخملا فذح اذا سّدبو من دعب انيناثو . مل لوقتف ديز ماقا لاش
 فذح ىلع هنا لبق اذا نوملعي ىعوق تيلاب لء٠ ىف ءادلا فرح دعب اهلاناو.ه [من] ناتلمح

 ٠ ناو ىعاساي علا تانب تلاق . رعش . هلوةكةيطرمشلا نا دعب اهعبارو ٠ ءال ؤهان يا قداملا
 لعفا مهلوق ىف اهسماخو ٠ اضيإ هتيضر كلذك ناك ناو ىا٠ء ناو تلاق امدء٠ اع ناك

 نولسراف و2 ةل+ نه رثكا ىذح هنمو . .هلدفاق هريغ لعفتال تنك نا ىاالاما اذه

 فذخح' هنمو ٠ فسواب هل لاقف هاناف اولءفف اؤرلا هريعتسال فسون ىلا نولسراف ىا فسوب
 نيلوا لءف دقلوا نلعفال ليق ثيحو ه ءابلا ريغ عم مزال وهو ادج نيك وهو مسقلا ةلج

 وحت ىف فاتخاو ه اديدش اباذع هنيذعال وحن اردقم مسقلا نوكي مسق ةل+ مدقني لو لعف

 باوج فذح هنمو . الوا مسقال اباوج هنوك بح له مالو مئاق اديز ناو مئاق ديزل

 (هححصلا) ةقانلا ارلشرم ناو بجنا نا آه تل وحن ]١(

 (هححصمل) مكيلع للامالس لصالاو هيلافاضملا ربدقت ىلع هنوك ل متحبولا رامضا ىلع ليقف [؟]
 (هححصللا) . دبعلا من ًارباص هاندجو انا و2 []



 فذحلا 00 سو

 ىفرحلا لوصوملا فذج هنمو , ابق ن« لزنا ىذلا وهو.مهاربا ىلا لزنا اموانيلا لزنا:امو

 عمست وو مكبدي نا ىا قربلا مكر هناا نمو.وحن .نا:ىف الا زوال :كلام نبا:لاق

 ٠ اهريغ ىف ذاشو ةفورعم عضاوم ىف درطم وهو ىنغملا ىف لاق هار“ نا .نم.ريخ: ىديوملاب
 لعءفلا فذح هنمو هاهريغ ةلالدوأ ىرخا ةلص ةلالدل اليلق راح وهو ةلصلا فذح هنمو

 5 ىا تس وحن زيبمتلا فذح هنمو . اةهعموا بوصنموا:عوؤرم نمضم عموا هدحو

 وهو نورباص نورشع مكنم نكي نا هلوقو رسشع ةعست اهباع ىلاَعت هللا لاقو تمض اموب

 ء.ةدخر تم.نو ذخا ةدخ رلابق ىا تمعنو اهبف ةعمجا مون ًاضون نم وحن من باب ىف ذاش

 ةرمشع تضف لاش ساب نيقو.سملا ريغو الا دعب كلذو ىثتسملا يا ءاشتسالا فدح.هنمو

 .عومسم سبل وهو [1]نكيمل دعب كلذضعبلا زاجاو :ةرثشعالا سيل ىا.ريغسيلوا الا سيل
 'ىثل نلوقتالو ىلا هلوق ىف نق ىلهسلا نا الا دحا هزم مف ءاذآسالا ةادا فذح ماو

 فذح همالك نمضتف هللا ءاشن نا الا الئاق الا ريدَقتلا نا هللا ءاشي نا الا ًادغ كلذ لعاف ىتا

 لاحوا ردصم ىتتسملا ناو غرفم ءانثتسالا لاش نا باوصلاو ..اعيمح .ىتتسملاو ءاثتسالا ةاذا
 لوقلا نوكيال هنا رع دقو هللا ءاسثي ناب اسيتام .الا وا هللا ءاشي ناب ابوحصم الوق الا. ىا
 هنمو ه نا نم ةفوذحم ءابلاف كلذل هرك ذ ىوطف ءاناتسالا فرح عم الا كالذب ابودصم

 اريخ كرت نا ىلاعت هلرف شفخالا هيلع جرخ دقو ةرور غلاب صت# وهو باولا ءاف فذح

 ىخاملا لاخلا ىف دق فذح هنمو . كرت لعاف ةيصولا هريغ لاقو ةيصولاف ىا نيدلاوال ةيدولا

 شفخالا ىكح ةيربتلا ال فذح هسنمو ٠ ترصح دق ىا مهرودص ترصخ ؟ٌؤاجوا وحن
 بارجىف كلذ درطي ةيفالا ال فذح هنمو ء[+] ةأرماالو هلصاو حئتفلاب ةأرماو لجرال
 هلهسو ىذاملا عم لهو وقتال ىا فسوب رك ذي وتفت هللا و اعراضم ىنلا ناكاذا مسقلا

 مسقلا نودب عمسو ٠ ىوق ىلا ىدان هللاو الف“. عم ىعاشلا لوقك مسقلا ىلغال مدقت

 فوذحم فاضملا ىلقو .٠ اولضت الا ىا اولضت نا مك هللا نيب ىلاعت هلوق ىف هب ليق دقو

 سمالا مال ىفذخ هنمو » هنوقيطيال ىا هنرقيطي. نيذلا ىلغ هنمو . اولضت نا ةهارك ىا

 وه ليقو ٠ اولوش ىدابعل لقو هنم لءغجو لعش هل لق و< ىف مهضعل دنع درطم وهو

 مال. فذح هنمو ء رعشلاب صتخم اهفذ> نا قّلاو بلطلا باوجوا فوذحم طرشش ٍباوج

 فذح هنمو ٠ اوهتني ل نال ىا اورفك نيذلا نحيل نولوق امي اوهتني مل ناو وحن ةثطوتلا
 هنمو ه ايكز نم حافا دق وحن مالكلا لوط عم نسحنو مسقلا باوج مال وهو دفا مال

 اذك نلفال هللا ون رجلا ءاَه عم فذحم دقو ناو ناعم ثكي وهو ناس ] قدح

 مسقلا باوج ىف طعم نبا هزوج ةفانلا ام فذح هنمو ٠ ريثكف رورحلا عم. هفذحاماو

 ]١[ هححصملا) - نوكيال نكي مل لدب ىنغملا فو (
 هلام بيكرتلل ءانبلا قبوال“فقذحف [؟] ١) هححضلا ( 7



 مو 00

 هلمعف ىا هسفللف اخلاص لمع نم وحن باوحلا ءاف دعب و هللاران ىه ىا هللارات ةمطحلا ام

 هل ةفس ريا نوكنام دو نحنا وه ىا حاس اولاق الآ وحن, لوقلا دو 1

 ثعلا: ىف نسحوو يع مكب مص ومنو نودباعلا مه ىا نود اعلا نوئاتلا وحن ىنءملا ىف

 ىرصاق ىا ملم ريصصف وحن ريلا فذح هنمو ٠ كلذ ريغ ىف عقوو عفرلا ىلا عوطقملا

 هنمؤ ٠ تارصاق رو> ىا فرطلا تارصاق مهدنعو وحث فوصوملا فذح هئمو . ربص

 برضا.نإ وم هلع قوطمنا قدح هَتمَو م ةخيلاع ىا 4س دحاب رح ةنسلا لا
 ىف ليلعتلا مال ىلع بطءااواو تلخد ثيحو « قافناف برضف ىا قاغناف رحبلا كاصعل

 ءالب هنم نينمؤملا ىلاو ىلاعت هلوقك فوذحم هالعم اليلعت نركب نا اهدحا ٠ ناهجو هحنر#ت .

 ىرخا ةلغ ىلع ىوطعم هنا امهيناثو.٠ كلذ لعف نيئمؤملا ىلا ناسحاللو ىنعملاف انسح

 فذح هنمو هلا ىلببلو هسأب نترفاكلا -قيذيل كلذ لعف ىا بطعلا ة رهظيل ةرمضم

 ء هدغب نم قفنا نمو ىا حتفلا لبق نم قفنا نم مكتم ىوتسيال وحن فطاعلا عم فوطعملا
 ةمحان ذئمون هوجو ىلا-هت هلوق كلذ ىلع جرخ دقو رعشلا هبابو فطعلا فرح فذح هنمو

 ليقو بالا اذه موب رمال اريخ تاكا لبقو ةعشاخ ذئمون هوجو ىلع اهادع هو+وو ىا

 هعم بحف زئاح ريفف فطءلا قرح .نودب قوطعملا فذح اماو بارضالا لدب باب نه
 بذكلا مكتنسلا فصت ال اولوقنالو هيلع جرخ هنم لدبملا فذح هنمو ٠ فطاماا فذح
 ليلألاو هيوببسف ديكوتلا ءاقو دكؤملا فذح هنمو . ءاهلا نم لدب .بذكلاو هفصت امل ىا
 ردصملا لعاف ىن الا زوحنال وهو لعاذ ا ىفدح ةئمو + هوعنم هعسش نمو نسحلاو او هازاحا

 لوعفمىفريثكو هو لوعفملا فذ هتمو .ريخلا هتاعد نم ىا ريخلا ءاعدنم ناسنالا مأسيال وت

 ىسسونم لاق وحن بيرغ لوقلا ءاغو لوقملا فذح نكل اضيا اهريغ ىف دريو ةدارالاو ةيشملا
 ناك اذا رثكي لاحلا فذح هنمو . اذه رحخسا ليلدب رحس وه ىا مءاج امل ق>لل نولوقتا
 « كلذنيلئاقىا مكيلع مالس بابلك نه مهيلع نولخدي ةكئالملاو وحن لوقملا هنع ىنغا الوق
 راهنلا فصتسا ىاه سماع ءاملا راهتلا ففصن « ع« ىعاشلا لوق و2 لاحلاواو ىفذح هنمو

 موقاب الا ىا او دجسا اي الا وحن ىداتملا فذح> هنمو ء صئاغلا اذه نماغ ءاملا نا لاحلاو
 عبو . دئاعلا فذح هنمو ٠ قحلاب مكحا بروخت ءادنلا فرح فذح هنمو . اودحسا
 اواو ومن ةفصلاو هثعب ىا الوسر هللا ثعب ىذلا اذه او ةلدلا .باونا ةعبرا ىف

 هئمو + لاحااو ءدعو.ىا ىلا هللا دعو الكو وح راو هيف ىإ سفن رجال اند
 ىمسالا لوصوملا فذح هنمو ٠ بوبا ىا دعبلا من ون مذلاوا حدللاب :صوصخلا_فذح

 ىلغ افوطعم هنوك هبتك ضعب ىف طرشو كلام نبا مهعبتو شفخالاو نوفوكلا هزاحا

 نال مكيلا لزنا ىذلاو ىا مكيلا لزئاو انيلا لزءا ىذلاب م مح نمر لوصوم

 هللا انما اولوق هلوق ىثام تديعا اذهلو انلق ن. لزءا ىذلا وه سيل انيلا لزنا ىذلا



 فذحلا ْ 2

 ةقيقع عيدبلا ىلع نم سيل ىنءملا اذهبو ةيطقلا تائسحغلا ضعب ىلع قاطي عيدبلا لها
 بتاكلا طاةسا وهو تاقحلملا' نم هلعج هلعاو عيدبلا رع ىف ىا هيف ضعبلا م

 ردو ء لوطملا ىف اذك هند.صقوا هتطخ وا هتلاشر نم مجعملا فورا ضعءإ سعاشلا وا

 برعم هدايزاب فرح كي هكديام نا فاك ىعاشاي ريد هكتسن ا فذح هكدروا عئانصلا عمج
 ه٠ نيرب تشم تنيز درب ىروتسد دنمم» ردص تء:د هلاثم دروارت مالك رد مجعم او

 .٠ طوقنمو ليادعت تسا مسق وذ فادح تِعْبَص نيرد ريثعمو ٠ تسا كورتم فلا نيرد

 نا نييفرصلا حالططاب بدنالاو , هتثون فذح ىنءعار حرط عئانصلا عءاج بحاصو

 6 نامل هل رخأ طاق أ ىمضو هلك نم هك رخل ا 23 اوا فرح طاقم وهن ندا

 فدحلل ىلالعالا ا مه>الطصا قف نمسا دف ةيفاشلا حرش ّى ىذرلا لاق : قحال

 فذحلاو . ضاق ءايو اصء فلا ٍفذك دارطالا لبيس ىلع ة.جوم ةل نوكي ىذلا

 ادلألا 0 أ مدون مال فيلل درلللا رذ !ىنحلا ةماال قديبطاو  نبحّولا
 هب ريصي دقو لقا وا رثكا ةماكوا ةكرح طاقسا هنا نايبااو ىناعملا لهاو ةاحنلا حالطصاب

 نم معا ىنءملا اذهو ةيبرعلا ةغاحس ىتج نبا ىفذخلا ىا هامسو ازجوم ىئواسملا مالكلا

 ضعبلا هيمسيو كاتحالاو ءافتكآلاو عاطتقالا عاونا وهو ناّقتالا ىف ٠ نييفرمدلا ىندم

 وه ءافتك الاو , ةملكلا ضعب فذح عاطتقالاف ٠ لازتخالا عبارلاو اضيا ىبباقملا ىفذحلاب
 رزه كانسالاو . دك اهدحاب وكي طابراو زدات اميه ندح رث ذ ماقلا ىضتغ نا

 0 لوألا ف هريظن تدئاام ىلاثلا نمو ىناثلا ىف هريظن تدئاام لوالا نم فذحم نا

 فوذحلا نال ماسقا وهو ء قس امت ادحاو سلام وه لازتخالاو .. هعءضوم ىف.لك قيقحن

 قدح لازاطالا نسى هنقءاىبتا ةملك نع رك ١ اماو. ىرخوا لمف وا مسا ةملكاما

 ىقبا وا ةيرقلا لها ىا ةيرقلا لاساو و“ ه.ارعا هيلا فاضمال ىطعا ءاوس فاضملا

 هللاو ايندلا ةورألا ضرع نوديرت و اهلثم ىرخا ةفانضا ىذم دنع هءارعا ىلع

 ٍفذح ىلا مالكلا جاتحا اذاو ٠ ةرخآألا ضرع ىا ةءارق ىف طا ةرخ ما[ د
 ن٠ فذحلا نال ىلوا ىناثلا ع٠ هريدقتف ةردعأا عمو نيزلا لوا عم هريدقت 1

 ا فذح زوو جح ربشا ال رهشا جح جحلا ىا روشا جحلا و ىلوا ةلملا رخآ

 باق ناكذ وع ةثلثوا لوسرلا سرف رفاح رثثنم ىا لوسرلا رثا نم ةضقق تضبتف و2

 2 وهو هيلا فاضملا فذح هنمو ء[1] باق لّثم هبرق ةفاس» رادة٠ ناكف ىا نيسوق

 فو ىنكرفغا:براوحن ماكتملا ءا ىلا فاضملا ىدانملا فو. دعبو لبق وحم تااحغلا ىف

 ىا نيونت الب فوخ مغب :مهءلع:فوخ الف ةءارقك اهريغ ىف ءاجو ضع و لكو: ئا
 كاردا امو وحن ماهفتسالا باؤج ىف كو ًادتملا فذح همو ٠ مهيلع ”ىث فوخ الف

 ]١[ هححصمل) ىرسشخمزلا هردق اذك اهريخ نم دحاوو ناك مسا نم ةثلث تفذخف“ (



 م١4 قذحلا .ظوفحلا .ةيبوبرلادهع ٠ دهملا .ةظفاحلا . بكوكلا . سفنلا ظ واذ

 ني وخاتم ىذعب تاعرت# زا نإاو ردصلا ىلع ز>ءلا دو عاوأا ند عون ىلع قلطي ءاغلالا

 ىئابوت ء رعش , هلاثم دوش هدرب تاما ردصب فيدر هكمدش ةدوع عارتخا نانحو تسا

 كم تفكار فاس كن! ىثابوت . ئئابوت مدنغو سلوم 2 ريع ء ىثاوت مخ ناجو ىاذ

 . عئانصلا عماج ىف اذك . ىشابوت مهم لد: شيد ره

 4 ةمحعملا اظلا لضف 12-

 . قافلا لصف ىف *رخ قوقل ىف دازام ةفوصلا دنع ) سفنلا ظوظح :

 نو قافلا تاون اللا نفق ىف .لاضتالا افا ىف ركذب م ( يكوكلا ظوظح )

 « هجولا مث دحلا مث ةلثملا مث هفرش مث بكوكلا تيب

 كلذلو اهركذتو .ىئادملا نم ةيمهولا ةوقلا كرد ام ظفحمت ةوق ءامكمللا دنع ( .ةظفاللا )
 ةوق ىهو . يهاوهطلارحب ىف اذك غامدلا نه ريخالا نطبلا !هاحمو اضيا ةركاذ تيمس
 ىهف ةّئزلا ىئامملا نم معهولا هكرديام ظفح اهناش نم غامدلا نم ريخالا فيودنلا اهلحم
 ًااصفم ركذ دقو اجرا ديلا تاحالطصا ىف اذك كرنشملا سدلل لاياك مهوال ةنازخ
 . ساوحلا افا ىف

 الو يماام ثيح دّقش الق هدابعل ىلاعت هللا هدحام دنع ىوقولا وه ( دهعلا ظفح )

 ' ١ مئانغلا يبا نيدلا لامكأ ةفوضلا تاحالطصا ىف اذك ىهنام ثيح دجوب .

 الا اناتعالو برلا ىلا الا نب نا وه (ةبدوبعلاو ةيبودرلا دهع ظفح )

 ٠ ةفؤصلا تاحالادصالا ىف اذك دسعلا ىلا

 , ةمجعملا لاذلا لصف ىف *ىحنو ذاشلا لباق» ىلع قاطي نيثدحملا دنع وه ( ظوفحلا )
 ءالا باب نم فاالا لصف ىف 'ىحنو نيئاطخلا لمعيف نيصوصخم نيددعل ناهما ظوفحملاو

 تافلالا نع ىلاعت هللا هظفح ىذلاوه ظوفحملا ةفوصلا تاحالطصالا ىفو ٠ ةمجعلا
 هديرتام الا ديري الو هللا هب 3 الا لعش الو لوس الق ةدارالاو لعفااو لوا ىف
 « هي هللا ضاام الا دصش و هللا

 س47 ءافلا_ لصف

 ماعلا تاحالطنسا ىفو . طاق ءالإ اونع ةغالا ىف ةمدجتملا'لاذلا:نوكسو :عيتفلاب ( فذحلا )
 فيقطا بيسلا:طاقسا ىلع قاطإ ضورعءلا لها دئءف -صاخ طاقسا ىلع قلطي ةيبرعلا
 عضو لمعت سم ريغ ناك امل ىعافه نال نلوءف الثم نايعاففم نم قف ءزملا ع قشر

 دنعو . اهريغو عئانملا عماجي ىسخرسلا نيدلا بطق ةلاسر ىف اذكه ناوعف هعضوم



 طيحلا طاتحالا ,ىلز طا طاطئالا ,ىلكلاطاط#نالا .طاادالا . طاطا .ةطباخلا م4

 ةسالا مد اتت سافشنو ضيح ريغ صوصخ ميو نه مد جورخوا مذ” ةعلرشو

 1 وا.مايا ةنالاث نم لقا ةأرملا هارت مدآ-منةو زومرلا عماج ىف اذك ةريغصلاو ةضارملاو

 «:ناحرإلا ديسلا تاحالظا ىف اذك ساذلا ىف نيعبرا نمو نضحلا ىف مايا ةرئشع ن

 2 ةلمهملا ءاطلا لصف [ب-

 باحصا نء وهو طباح نب دما عابتا ةلزتغملا نم ةقرفا ةدحوملا ءانلاب ( ةيطباخلا )
 بسام ىذلاوه حبرسملاو حوبسملا وه ثدحيو ىلاعت هللاره ميدق نامأا ملاءال اولاق ماظنلا
 ىف ىناي ىذلاوهو اذد افص كلملاو كير ءاجو .ىلاعت هلوَش دارملا وهو ةرخ الا ىف سانلا

 ىدمالا لاق ءامثدحاو ماسحالا ع.ذ هلال حييسملا ىهس اناو رانلا ىف همدق راجل

 نع 'ىني هاف مهقح ىف مسالا اذه يلو فقاوملا حرش ىف اذ نوف رقم راخفك ءالؤهو
 ٠ ٠ مهلامعا طوخ

 . نه ول ارحب ىف اذك هجولا ىف جرخت ةرثب وه حتفلاب ) طاطملا (

 باب نم نيعلا لصف ىف “ىجيو عاضترالا لباقم ةئيهلا لها دنع وه ( طاطخالا )
 ظ ظ ظ د
 داري دقو ةيضرملا ةداملا ىلع ةيندلا ةوقلا ءاليتسا ءا_.طالا دنع ( ىلكلا طاطحالا)
 ٠ ىتقحلا ريغلا طاطخنالا

 ماو رظ ىف ا ةديدلا نامزأ كم وعو ةحازلا نامز وه ( ىتزجلا طاط#الا)

 ممل ف عوقوا نع سفنلا ظفح حالطصالا ىفو ظفحلا وه ةغالا ىف / طابتحالا (

 ..ىناح_لا د.سلا تاجالطضا ىف ذك

 ةرئاد طيح ريدتسسملا طخلل لاقي ىقملا .اذن يو ةطاحالا نم لعاف مس ( طيحنا:)
 ىدحاي .نيطيحم نيطخ لكل لاَ هنا نيسدنهملا لوق اماو ةرك طيح ريدتسملا حامسالو

 زودتلا ىلع ءانف حاعساا كلذب ناطيحم امها (اوزلا مئاق عالضالا ىزاوتم حطس اياوز
 حوطسلا كلت لثم ىف ةلباقملا عالضالا تناكامل نكل هنم ةيوازب ناطيحم ةةيقحلاب اههئاف

 ركذ اذكامهنيب ةيوازب نيطيحم نيعاض ريبعتب حوطسلا كلت نع ريبعتلا ىف تكا ةيواستم
 اناوز “سا ثيحم لكشب لكش طاحا اذا ها ملعا ٠ سديلقا رزحم ةيعاج ىف تلا ديلا

 ٠ ريرحتلا ىف اذكهيلع هناب طاحلا ىلاطي لاو هيف هناب طرحلا ىلاطاحلا دنسي طيحلا عالضا طاحلا

 احرج هناور لاوجاو ًادانساو 03 ةئاع هملع طاحا ىذلا وه نيثدحلا دنعو

 دنعو ٠ ةمدق0| ىف سم ام هيإ حاتحام.ىعوو هيلا للصيام ىور نم ليقو . اخنراثو اليدعتو



 7-5 ةضاحتسالا .. ضو ١ ضيمحتاا « ضرّضحتلا
 امتد

 ُرملا ضيضحلا ىمس و ةّئرلا ةورذلل ةلبا_ق. ةطقن. ىلع اضيا ضيضحلا قلطيو ٠ اهن»

 , ةمجعملا لاذلا باب نم واولا لصف ىف *ىحب طسولا برقالا دعلاو ىطسولاو طسوالاو

 [1] رك ذام ىلع جاعزاو ع 'ىثثلا باط ةلاعلا لهادتعو ثعبأ| ةغالاىف ) ضيضحتلا (

 ىلا: بلاط اهاسنءم ضيضحالاو ضرعلا نا كانه ركذ ثيح الولو الا نب ىف ىتنملا ف

 ظ . ءاشنالا عاونا نه ضيضحتلاو . بدأتو نيلب باط ضرعلا نكلو
 نا ةقيرطو هوحنو زنوشااك روزبلا لك ّق لس ىلقلا وه يملا ) ضيمحتلا 9

 هاوار حب 3 مهشب اذك ةحئارلا اهل جر ىد هت رانلا دووتو ردق ىف روزا عضوت

 د فاسبفالاو

 مد وه ربا ىو مدلا جورخ ةغللا ىف ةيناتحتلا ءاثملا نزرككسو يلا ع ضيملا (

 كش وا قيقح مد جورخ ىا مد مهأوقف ٠ سايالا غابت من الو ام ءادال ةغلاب ار محر هضفتي

 «٠ ضِسا جراخلا نوكي ناك مد» سبلام جورخ هنم جرخو نيمدلا نيب لاختملا رهطلا لمتشيف
 ئمسزال لخاد جرف. ىلا مدلا لزئول هناف يراخلا جرفلا ىلا هجرخم ىا هضفنب مهلوقو
 لوالاتو ساذلا اذكو ضيح هنا ىلاعت هللادحر دمحم نعو . ةءاورلا هاسظ ىف اك اضيح
 مد جرخف محر مهلوقو ٠ فالخ الب جراخلا ىلا لوزنلاب الا ةضاحتسالا تبثبالو ٠ ىت
 اذكو.تلبح اذا هّف دادسنال محرلا نم سيل هناف ىلءاحلاو تاحارلاو فنالا نم جراخ

 لاق انو قاسألا :ىقرعامد هنأل ةرضلا واو تكلا نم نك اوس ةساس الا 3 0 ١
 ىثنخلا جرخ ةغلابلا ديقو ه ريدلا مدل جرخم اذكو عراشلا هربتعي ملف ,محرلا نه هلا ميكحلا
 جرخم ا-م ءادال ديقو ٠ 2 ىف ةنآف هزكذ نم ىلاو همر نه مذلا ا ىذلا
 ىو ةسا "هلا مد جرخم سايالا خا 214 م م ع هنال اغلا

 كلت تارولف ةنس نيسمحو اسمح ليقو اننئامز ىف راتلا ىلع ةنس نيس تغلب ىتلا 17 1

 ءانن تفي رعتلا اذه م ريد 1 حقو زوهرلا عاج 2 اذك راتلا ىلع اًضيح نزكيال امد املا

 سملاو ةوالتلل مزملا مدلا نع نئاكلا ثدحلا ءامسم ناكنا اما ثدخ ضرلا ىمبنم نأ لغ

 ل نعو ةراهطلا هيف ظرتشا امع روكذملا مدلا بيس, ةيعرش ةعئام هشيرعتف كلذ و“و
 0 ْ َ تالف ةلاو دحسملاو

 مدلا اهب رمثسا ىا لوهجما ظفا ىلع ءارملا يفك وراسل ”ةغلا ) ةضاحتسالا (

 عراضلاب صضتختف ضرعلاو ضيضحتلل قوكل نا الول هحوا نم قل حا الو ثحح ىف هترانع [1]

 ضيضحتلا 0 0 قرفااو 8# تيرق لجا ىلا ىترخا .الول هللا نورفغتسل الوأ وح هليوأت فأن 3

 ( هححصا ) ىهنا بد و نيلب بلط ضرعلاو جاعزاو ثح باط



 ضيضح ا 2. ةصفخلا + نكوكلاةصح 5 ضرعل اةصخ ١ دعبل !ةصخ ماع اب

 د.قلاف ةلمابو « ىهتنا ةصخشملا ضراوءلاب ةفاتكم ةقيقحا | مام نع ةرابع ةصحلا لاق ثمح
 رفخلا لها دنع ةدحلاو , ايف لخاد قيقحلا درفلا ىفو ةقيقحاا نع جراخ ةصحاا ىف

 ٠ مسالاو مامزلاو جربلاب اضيا ىمسيو ريسكتلا ريطست مسا

 ةجردل ىلا لمملاو نكوكلا ضرع سوق نع ٠ ةراسع نيشايرلا دنع ( دعنلا ةصخ )
 ٠ نيسونجوا نيباامث اناكناب ةدحاو ةهج ىف اهالك ىنادا ليملاو ضرعلا ناك نا نيعومج
 دءللا ةصح ةهحف ةهملا ىف نيفلتخم اناكنا ىلناا ليلاو ضرعلا نيب لضفلا سوق نعو

 ةرئاد نه سوق دعبلا ةدخ ىناخليالا يزلا ىف اذك لضفلا ةهجوا عوملا ةهج اما
 ٠ ضرعلا

 ةلعقت ن« ةثدن.« ىلاوتلا ىلع لئمملا ةقامنم نم سوو ىم ةئيهاا لها دنع ( ضرعلاةصح )
 ضرع ةصخل ةلءاش ىهو لثمملا بكوكل ا ضرع ةرئاد عطاقت اهباع ىتلا ةطقلا ىلا سأرلا
 ىلاوتلا ىلع لثاملا ةتطنم نه سوف ضرعلا ةصح لاش دقو ه ةريحالا نه هربغو رمقلا

 رك ذ اذك تاجزلا ىف لمعت ىنملا اذهب و لئاملا نم ىا هنم رمقلا عضومو نعارلا نين

 رت دلل حرش ىف ىدنجربلا ىلعاا دبع

 نسعلا رطق نم نكوكلا رتتبام راذقما نع ةراندع مدنع ) 38 وكلا ةصخ (
 بابلا نم سماخلا لصفلا ىف ةركذنلا حرش ىف اضيا ىدنجربلا ىلعلا دبع رك ذ اذك
 8 عبارلا

 و لج نإ نب سنس نإ باكا ةجاللا نم قرف ناقل, ( ةيسنخلا )
 رب يسلط اح رطا ديلا تاحالطسا ىو + بللالا باب نم ةمجبملا داضلا لصف: ىف
 اهماف هللا ةفرعم كرشلاو ناميالا نيب نا ةيضايالا ىلعاو داز مادفملا ىلا نإ صفج وبا
 5 امهندب ةطسوتم ةلاصخ

 -16 ةمحعملا داضلا لصف 1-

 ىف م هوك نءادو نيمز ىتسب ىنء« ةغالا ىف ميركلاك ةمجعملا داضلاب ( ضيضحلا )

 نيحطسلا قتله نيب ةكرتشم ةطقن ىهو جوالل ةلباقم ةَطَشن وه ةئيهلا لها دنعو . بختتملا

 ىف وه ىذلا كلفلا حالس رخالاو زكرملا جراخلا حطس اهدحا نيكلفلا نه نيرعقملا

 دراطعلا لثمت ىرعقم نيب ةكرتشملا ةطقنلا وه ريدملا ضيضحو ىلثهملا ضيضحلاو ه هنخت
 ريدملا ىرعقم نيب ةكرتشملا ةطقنلا وه ىلءا>لا ضيضحلاو ىريدملا ضرضحلاو ء ريدملاو

 ةيمستلا هجو اماو جوالا ظفا ىف هيلا ةراشالا ترم اّمم_ست هجوو ٠ لما_>لاو

 لفسا نوكتف جوالا ةطقن ىلا ةبسنلاب انيلا برقا ةطقالا هذه نال هاظف اًتاطم ضيضحلاب



 هيف :طرتسشيال ئا:هروضح دعب ةتبيغ لاح ىف ةروك ذسملا تناًئيهلا كلت عم .”ىشثلا كاردا

 ناعم كاردا.وهو ءمهوتلاو . انيزِج كردملانوكو ضراوءلاب فانتاكالا لب ةداملا روضح

 هىهتنا 1 امزجواناك.ايلك اهنع ذرحلا كارذا قفاو م لقعتلاو ٠ تا-وسحملاب ةقلعتم ةّسزج
 ةقاعتملا ةسر نحلا ىناعملا الو اهنع اهتينغ لاح ءايشالا كردنال ةرهاظلا ساوا نا ىف ءاف>الو

 كردملا ناو ةروك ذملا طورسثأ١ كلت ءايشالا ةلردت اا لب داما نع درا آلو تاسوسحلا

 ةيهاظلا ساوملاب ةنوسحلا روصلا كردي هلاف كرتشلا سحلاالا نسل ةطالا اولا نا
 طرتقيآل للذتلا ىفذا ليختاا لق نم هك ١.داف ةداملا روضح هك اردا ىف طرتشيال نكلو
 سحلا كارذا ؤوه ليختلا نا تاراشالا حرش ىشاو- ضعب ىف لبق اذاو ه ةداملا روضح

 مهوتلا ليق نم هكارداف روصلا ال ىناعملا كردي هناف مهو'ا ال ةيلايلا روصلا كرتشملا

 ساسحالا نا تنثف «تايداملاكرذبال هناف لقعتلا ليبق نم الا نوكي الف لقعلا كارذأ اماو

 مهوتلا كاردا وه مهولاو كرتشملا سحلا كاردا وه ىلذ>لاو ةرهاظلا ساوألا كاردا وه

 لاتتتلاب ايام انانحا لكلا ئشي دق و هاذه ملعا ىلاعت-هللاو لمقءاا كاردا وه لقعتلاو

 ثحبم ىف. ىظقلا ةيشاح ىف ميكحلا دبع ىواوملا كلذ حريم ةنطابلاوا ةرهاظلا ساودلا

 ئناوحلاب رخ الا“: هاظلا 0 وحلاب كاردالا اهدخا ناينعم ساسحاللف ةلممابو ٠ تايلكلا

 ٠ نيبنعملا الكب اساسحا سيلف لقعتلا اماو ةطابااوا ةهاظلا

 م4 ةلمهملا داصلا لصف مح

 لآوو نلط وهو ةعانفلا دش نكلانللا دتع ةلمهلا ءارنإ نوكسو رسشلا(
 اذك ءالقعلا دنع مومذم ريغت صرحلا ةضايرلا لها لاقو مسالا, بلط ليقو ريغلا م

 ذا-ممجاب ”ىث بلط صرحا ىناحرحلا ديسسلا تاحالطصا ىو . كولسلا ةدالخ ىف

 «٠ هتاصا ىف

 ىمفام ٌةيسودخ راسبتعاب ىلكلا .موهفملا نع ةراسبع ه ديدغتلاو رسكلاب ( ةصخلا )
 ةيشاح ىف نيدلا ماصع ىول ءملا لاقو ٠ تاذلاب هبف ةيصوصٌلا ناف درفلا فال“ ىرابتعا درف

 ئذلا خرانثعالا دوفلا قلعالا .ىنزاعتملا:ىف -قلطتال ةطخلا نيبمتلا تح ىفب ةلايضلا ىاراا|
 ىقيق>حا١ درغ ١ ىلع قلطنالو نيع٠ ىلا ةفا_ضالا عم ىلكلا .موهفملا ذخا نم لقعلا هلصحم

 ددقملا ةيشاج ف عقوام هديؤنو فاقلا باب ن٠ ةملءهملا لادلا لصف ىف دنقلا ظفا ىف حنو

 ةادبق. اهنا ثمح' نه ةعيطلا نغ ةرائع ةددللا نا نم لصفلا ثحايم ىف علاطملا حرش ىلع

 لوالا صفلا ف ىماخلا نمحرلا دبع ىولوملل صوصقلا حرش ف اذكهو اهنع جراخ وع دش

 أذ . كاددالاف 0 اذ كارذالا نم اقطم صخا نوكيف معلب ىمسملا وه منقلا اذهو ]١[
 ( هححمصا ) عونلا س ذجلا ةقرافم معلا قراشب ىنعلا

 200 « فاشك» ( لوا )



 ناسحألا مست

 الوا حاد_لاب مئاق الثم ضايبلا نا تعمس دق كناف حضاو نيبنمملا نيب قرفلاو ه اعتالو

 اهرخا و حطسلاب اهدحا نيمايق ضايبلل نا هانعم سيلو ٠ ضرعلابو ايناث مدحلابو تاذلابو

 مايقلا كلذ راص مسجلاب :حطسلا ماق امل نكل حطسلاب ادحاو امايق هل. نا ءانعم لب مسجلا

 'ىثلا نوك ىن.٠ كلذ ىلع سقف ضرءلابو ايناث مسملا ىلاو تاذلابو الوا حطسلا ىلا ابوسذم

 ه.ةقاعتم ةيؤرلا نا ةاثعم ناك تاذلاب ىترض نروالا الق اذاف ضرعلاب ان يمو تاذلاب ام سم ال:

 ءوضلاب ةةاءتءىرخا ةؤر ةطورشمهتؤر نوك ىانمال كلذو هريغب هيو رلا كلت قاعتطسوت الب

 لم رادقملاانلق اذاو هرخ آلاةيؤرب ةطورشم اهدح'ةيؤر نكل تاذل+ نيم اهالكن وكف
 رادقملابو تاذلابو الوا نوالاب ةقلهدم ةدخاو ةيؤر كانه نا هائعم ناك نوالا ةطساو ضرعلاب

 عجراذا فصاملاو ةئلا هب ساسحالل قلعت الفو رمع ابا صخشلا نرك اماو ضرعلابو ايناث

 كلذ ني املا َّق فاثكلا هل الث. رادقما نا معو امد ةيرؤرمذ 4 هق رش دو ةسقل كك

 مظعلانمةروك ذلا رومالا نان.ةيقرسشملا ثحابملاىف مامالا رك ذام غفدناف ةوبالل فاشكتالا
 : هنكل 5 4اقح هب سخيالام ضر علا سؤ.سل نال ضرعءا ةسوسحم تسل اهوحنو لكشلاو ددعمأاو

 تاسوسحلا مث .ةيناويللا سفللا ثحبنىففقاوملا حرشف اذك قيقا ننوملل نراقم

 ىهحدشتو تاسوملللا ةندمح ساوحلا بسحم اهعاوناو اًضنا سملاب كردنام ىه تايفيكلا نه
 تناك ناىهو ٠ تامومشملاو تاقودملاو تاعومسااو تارضنملاو صاكاضياتاسوسحلا لئاواب

 ةرغهك تايلاعفنا تدوس اهلاوز هنع ريع ثيحب اهعوضوم و هسا ىا ةخسار تاك“

 تاشوسحلاو لجألا ةرمخو لجولا ةرفصك تالاعفلا تيمس الاو لسعلا ةوالحو بهذلا

 ٠ اذه لشق تفرع اناضقا نه

 ةداملاق دوجوملا 0 كرادا وهو كاردالا نم مسق وطه هزمهلا 2 ( ساسحالا )

 اهريغو عضولاو مكلاو. فيكلاو نيالا نم ةصوصخم ت اميه ةفونكم كردملا هدنع ةرضاحلا
 حرش ىف اذك ايئزج كردملا نوكو ت ائيهلا فانتك او ةداملا روضح ءابمشا ةثلث نم دءالف

 هيلع لديام ىلع ةرهاظلا ساوحلاب ”ىثلا كاردا ساسحالا نا لصاخاو ٠ تاراشالا

 راشاام ىلع كاردالا اومدق ءامكحلانا عمساف حسضوتلا ةدانز كيرا و ءةروك ذااطورشلا

 وهو «ءليختلاو ء[*] تقرعام وهو « ساسحالا « ماسقا ةعبرا ىلإ[ 1] دب رعلا حرام هلا

 وخ لوالا ني>الطصاب نييعع ىلع قلطي كاردالاف ةياسفنلا تانفيكلا ثح َْق لاق ثيح 1 ١[

 ارهوج ًاماكوا 120ج ٠ دامؤل ًادرحت نوكب نأ نم معا كردملا دنع "ىلا نع ةلصامحلا ةروملا

 ًاءاسقا لواشإ ىنعملا اذ كاردالاو * هنأ 6 قوا كردملا تاذ ىف .ةفعاع اخو ا 1 اشر

 تحن نيج ردنملا نيءونلا ةنرافم معلا قراش عملا ادهم وهف طقف ساس>الا وه قائلاو خلا ةعبرا

 ( هححصمل ) لوالا ىنعملاب كارذدالا تح امهحاردبال دحاو سنح

 ةفوفكم كردا دنع ةرضاملا ةداملا ىف دوجوملا ”ىفلا كاردا وه ديرجتلا حراش لاقو [؟]
 ( هخحصمل ) ىبمتا اهريغو فيكلاو مكلاو نبال' نم ةصوصخم تائروب



 بلت ق سوسحلا

 تايسلا نود 'ىح ام ايئاعداوا ايقيقح اما تارا رصح ىلا هيف حاتم ءارقتأالا نا
 تناكاذا ىلكلا مك.حلاب نيقيلا ىلا ىدؤت امنا تاساسحالا كلت نا كشال هنا مث . ةلكلا

 ءاطللا نع باوصلا يمت ل تا-اسحالا ن٠ لطابلاو قا نيب زيع لقملا نا الولف ةتاص

 مجعلا تاناو.لا ىف زييعلا: اذه مدعلو تايس.لا ىف لخدم لقعال ناك زيرعلا اذه لالخ:

 ماكحالا اهلع بترتيب الو اف لقع لخدم الب سحلا درجمب امنه ةيسملا ماكحالا تناك

 فيكف ناويحلل ةل_ءاح ةيكلا ماك>الا نكي مل اذا لبق ناف ٠ ناسنالا فالخم.ةيلكلا
 مكحالال لاثءالا نيب زيكا مدعل كلذ تلق .ةصوصخم رانلاهساسحا دعب راث لك نع برو
 ىف ميكطادبع ىولوملاو فقاوملا حرش ىف دنسلا ديسلا هركذام ةصالخ اذه ئلكلا
 حرش بحاصف ماقملا اذه ىف ةفاتحم موقلا تاملكن ا معا ٠ ةيءوشلا حرش ةيشاحو هتيشاح

 صخا اهل. دئسلا ديسلاو تفرع مك تادهاثملل ةفدارم تاسوسحلا لع علاوطلا

 هذه ىمستو يهاظلا سهلا درجمب هب مكىلام تادهاشملا فناولا حرش ىف لاق ثيح انه

 حرش ىف عقو اذكهو ةيرايتا اباضقو تايادجو هذه ىمستو نطابلا سا وا تاسوسحم ٠
 ةرها_ظا| ساوحلا نم ناكزاف تادها_كثملا ىهف سحلا كالا ناكزا لاق ثدح ةيسمشلا

 ىف حافلا وبا ركذ اذكهو تايئادجو تيمس ةنطادلا ساوحلا نم ناكناو تايسح تيمس

 تاسو_سحلا لاق ثيح اهنه معا اهنا علاطملا حرش ىف حربد دقو «٠ قطملا بيذهت ةيشاح
 ساوحلا تناكزا تادهاشم ىمستو ساوحلا ىدجا ةطساوب اهب لقعلا مكحم ىنلا اياضقأا ىه
 تايسرحتلا لوانتيف ايف لخدم سحللم ىنلاثلاو . ةئطاب تناك نا تاينادجوو ةرهاظ

 ضعبو تادهاشملاو .تايسدخلا ضعبو تاسو_سحملا ىف مهولا ماكحاو تارتاوتملاو

 يا تايمددلا ( ةدئاف ) ةيرورضلا ةينيقيأا مولعلا نم اضيا ىنعملا اذمب ىهو تايئادجولا
 اماو قالطالا ىلع ريغلا ىلعةحح موقت ةيرطفلا اناضقلا نم اهمكح ىف امو تابلوآلا
 ن٠ اسمضتش اهف ىنعا اهءانسا ىف كارتسشالا تبث اذا الا ريغلا ىلع ةحح موقت الف تايسحلا
 هل نكي ملام كريغ ىلع ةحح تسبإ ثئادهاشم ناف ةدهاشموا سدح وا رئاوت وا ةب رح

 رك ذ اذكه» لكلا ىف الخدم ةدهاشمال ناف قاوبلا سابق اذه ىلعو رّوعشلاو رعاملا كالذ
 ١ هتشاخ ل ميكحلا دبع ىولوملاو تفقاوملا حرش ىف دنسا| ديسلا

 اسوس نودي دق وهو عما تاسوداو سحاب كردما ىا دل وه ) سوسهلا (

 ةيعيئلابال ادوسحم نركيام تاذلاب سوم لاو ٠ ضرءلاب اسوس نوكي دقو تاذلب ةلادالاب

 تاذلاب نوللاو ءوُضلا سحب رصبلا >5. ةلاسالابال ةيمينلاب اسوم نركام ضرعلاب سوسحلاو
 طسوتب ىا ضرعلاب دعلاؤ برقلاو نوك-سااو ةكراطاو لكشلاو عضوا وددعلاو مظعلاو

 ةقيقطاب سوسحملا نراش نكل الصا هن: نسحنال ا صرعلاب سوسحملا لاش دقو . نرالاو ءوضلا
 ةلاصا ال الدأ اسو_سحم ورم ايا هنوك سياو صخعشلا كلذ سوا ناف ورم ابا انراصناك
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 تادسملا م4

 الم كان» ىلقعلاب دارملا نا 6 ةردازلظلا ساروا ىدحاب هثداموا وه كردام وه نافاتخم وا

 للخدف الوا هندام ضءب كردا ءاو_س ةرهاظلا ساوملا ىدح ان ا_هماع هندام الو وه كردي

 سحجلاب كردي امنم دحاو لك روما ند اعم حب ضرف ىذلا مودملا وهو ىلاخلا ىنملا ىف

 كرذا ولو ةرهاظلا ساو+لا ىدحاب ىا اه كردم ريغ وهام ىا ىموا ىلقعلا ف لخدو

 وهو ىنادجولا ىلعلا ىف لخد اذكو لاوغالا بايناك اب اكردم ناكل. ىثزلا هجولا. ىلع
 .ةقلعتملا هيشزهلا ىنامملا هو نيفاسلا ىمهولاو ىلا نم سدلو ةنطاباا ىوقلاب كرديام

 نركب الام لينلاو "هانظلا نيطع كردإ ال دا نإ روهتملاو ههاظلا نيالا ىبومملا
 ىسحلا نيب هطساو تاينادجولاو تانااعاو تارهولا اذه ىلعف ىلخدم هيف نطانلا .س حال

 ىلعج مولا ىلا ردانأللا نال لوالا وه هبي .ثتلا باب ىف راةحالاب ىلوالاو ٠ ىلةءااو

 بالطلا ىلع مالا ليهشو ماسقالا ليلقت هيف نالو سوسحملا ىف الخاد عرتللا سوسحلا
 ىلع قاطي نييلوصالا دنع ىملاو ٠ هببشتلا ثحن ىف لوطالاو لوطملا نه دافتسي اذكه
 ٠ ةمحعملا نيشلا باب نه ةل:هملا نيعلا ىلءذ ىف *ىح مك ىعرششلا لباقم

 ىلع قاطت اياضقلا ىف تايسحلاو ءاضيا تاسوىلاب ىمستو ىلا عمج (تابسملا )

 صهاظلا سلا ةطساوب اهفرط روصت درج“ لقعلا اء مزحم ىتلا اباضقاا لوالا ه نيينعم

 اذك ةيرورضلا ةنيقيلا تامدقملا نه هو اضيا تادهاشمو تاسوس# ىمستو نطادلاوا

 راركت ةطساو نودب ىا سلا ةطساوب اهفرط روصت درجمب هلوقف ٠ علاوطلا حرش ىف

 لَه ملو لقعلا ام مزجيلاق اعاو .تايسد+لا جرذف سدحلا نودبو تابرجلا جرذف سم لا

 َ ضعبلا بهذم ىلع وه امنا اكردم سما تك نال علاؤطلا ّق عفو 3 سما 4 مر

 قينطت نكميو ء تفرع م5 كردمال لقعءلا كاردال ةلا سلا ناف قيقحتلا فالخ وهو
 مزج فقول هنا امزاج سلا نوك ىنع٠ لاش ناب قيقحتلا وهام ىلع علاوطلا ةرابع

 ديفال سحلا نا ملعا . مزاللا وه سلا ناكف رخا صا ىلع ساسحالا دعب لقنلا

 تاي_.سحلاف ىلكلا كاردا ىلا هل لييسال ذا ةراح رانلا هذه كلوق ىف م اًمزج امكح الا

 قارشا حرش ىف عقو © عوضوملا ىلا ل ود ةسن ةدهاشم ةلداح ةمزجح ماك>ح ا اهاك

 لو.لا ثوبثب ساسحالا هل عقو ادا لقءال دافتسق ةراح زان لك ناب مكحلا اماو ةمكلا

 مكحلا لوبق سفلا دعت ةيسزجلا تا-ا_سحالا نا ىلع ءانب عوضوملا ن» ةريثك تاّئزهل
 ىلع فوقولا عم ساسحالا رركت ىلع فوةوم ىلوا مكح وهف سايفلا أدبا١ نم ىلكلا
 ىلا جابتحالا ىف هكراشي ناكناو ةمللا ىلع اهف فوقوال هناف تابرىلا نع زاتمب اذمو ةلعلا

 تابرجلا ىرجم ىر#م هنا تاراشالا حرش ىف ىسوطلا قةحلا لاق اذلو ةدعا-كملا رزكت

 تايسحلا نا قرت>ت اف الاو روكذملا ءانبلا رابتعاب تايلكلاو تائزحال تايسلا مجمعآ نارهظف
 ءارقت ءالاو ةبلكلا تايسملا نيب قرفلا مث ء اهباع بترثملا ةيلكلا اياضقلا نود ةّئزجلا اياضقلا ىه



 يل سام ىلا 50 سلا

 اذا ةنن نملك :روهخ هف ةقلاخو .3ك6و تارقالل لع ةرصابلاب كادالا ىاراصبالاو
 نا خيشالو ءايرورض اقرف نيلاخلا نيبدحن انف هاسأر مث امات املع الثم نوالاك ايش انملع
 ريغ ىلا ةدنتسملا مولعلا رئاسا افلاخم املع هنوك عنبال ىلا دجولا قرفلا كلذ ناب ببح

 6( ةالاف ) فقاوملا حرش ىلا عجراف ةدايزلا تش ناو ةيوهلاب وا عونلاب اما ةفل ساروا

 عيب معي سمللاو « نداعمللاو تانا_.!اك هريغ ىف دجونال ناووللاب صتخم ساوحلا عييمج

 هاا ةدسفملا تايفيكلا نع زارتحالا نم هل دبالف هجازم لادتعاب لاف نال تاناويخلا
 ٠ تاسوسلا لئاواب تاسوململا تيمس اذاو ءاضعالا عيمح ىف ارشتنم سمالا لءج اذإف

 ساودال دقافلا نيطارطاك هنع ناورخلا ولحم دقف ةالا هذم تسياف سارا رئاس اماو

 ه ةرهاظلا عددالا

 ةسوسحلا تاّمزللا روص اهيف مسترت ىتلا ةوقلا ءامكألا دنع وه ( كرتنملا طا

 انها سيساو لاك ساولاف سفنلا حو ىلا ايساطنم ةدانومأاب ىهسلو ةرهاظأا ساوحلاب

 لوالا في ودا ةوقلا د لحو - م ضعب دنع روصلا كل“ ةوقلا هده كردنوا

 اهارت ةلزانلا ةرطقلا نا اهنم ء اهوجو اهتابثال اوركذو .غامدلا ىف ىتلا ةثشالا فيواجتاا ند

 ةرادو اطخ جراألا ىف اسلو ةرئادااكاهارن ةديدش ةعرسد .راد ىتلا ةلعشلاو امةّئسم اطخ

 وهف وشه ثاح ملا كرد اما اهمال ةرصانلا ف نيدلف سحلا ف كيذك نانوكي اما امي

 اليلق ىتمو ةلعكلاو ةرطقلا ةروص ايف مدن رت ةرصارلا ىوس ىترخا ةوق ىف اهماسترال:

 امنوو . ةرادو طخ دها_ثدنف ضعس اهضعب ةياتثأا ةيريص)| تاماسترالا لدتت هجو ىلع

 وه سونا اذه نإ م نا انكما امل اهلك تاسوسحتلا ةكردم ةوق انيف نا الوأ هلا

 ةظحالم هنك< ىتح نافرطلا هرضحم نا دبال ؟ املا ناف نولملا اذه سيلوا نولملا اذه
 ليصفتو تايداملا كردبال هنال لقعلاالو كلذك ةرهاظلا ىوقلا ن٠ ”ىشث سيو امهني ةسنلا

 ْ , هريغو فقاوملا حرش ن٠ بلطي مهلع درا عم اذه

 لوطالا نه دافتسي اذكه اسوسحم ىمس ىبدحلاو نطالا وا ىهاظلا سحاب كردام ءامكلا
 ةذللاوملالا نء الكن ا ن٠ دب رحتلا حرشىف عقوام هديؤيو «رهاظ وهو ىلةعلا ىسملا لباشو.
 ةاطابلا .ساوحلاب قلعتت ةاطاباماو ةرهاظلا ساوْلاب قاعتت ةرهاظ اما ةيسحلاو ةياقعو ةيسح

 ني لكتملا دنع لباقتلا ىف ءاذ> الو ءامكحلا بهذم ىلع وهام ىلقءلاو ىنلاب دارا دقن ٠ ىهثا
 ه5 ريس الأب اضرا ىلقعلاو ىلا َّق تاكردملا مدنع رصخما ةنطالا ساوخلاب اولَوَد ع 1 مهناف

 نايلقعوا ناءدسح هاؤرط اما هييشتلا نابمأا لها لوَش ثدح هييشنلا باب ف ىسسحلاب دارملاو
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 سلا ظ سب

 تاوصالل عمسلا ةدوصخم ءايشا كاردال ساوخلا نم الك قاخ ىلاعت هللازا كشال هنا

 زوم له هنا اماو ٠ ىرخالا ةساملاب كردءام ام كردال ٌناورال مثلاو نوءطال قوذلاو

 كلذ نا امل زاوحلاب ةنسلا لهاو زاولا مدعب اولاق ةلزتعملاو ءامهكلاف ىالخ هيفف كلذ

 ةرصابلا فرص بيقع قلم نا عنتم الف اهيف ساودلل ريثأت ريغ نه ىلاعت هللا قاخ ضحعمب
 ةرالح كردت ةَش اذلا لبق ناف . ل.فلاب زاوألا مدع ىلءاوقفتا نكلو الثه تاوصالا كاردا

 مفلا ىف نيدوجوملا سمللاب ةرارغاو قوذلاب كردن ةوالحلا لبال انلق .اعم هترارحو 'ىثلا

 رو اما ىثزحلاو ىثز> وا ىاكاما موهفملا ءامكلا لاقف ةيطابلا ساوحلا اماو . ناسالاو
 رودلانم ةعزنملا ةدزحلا رومالا هو ناعم اماو ةرهاظلا ساوأا ىدحاب ةدو.لا ىهو

 ن٠ همكح ىف امو ىلكلا كردف ظفاحو كردم ةثلثلا ماسقالا نهدحاو لكلو ةسوسحملا
 روضدلا كردمو ضابفلا أدم هظفاحو لقعلا وه ةيداملا ضراوعلا نع ةدرملا تائزملا
 ن. دبالو ةركاذلا اهظفاحو مهولا وه ىناءلا كردمو لايخلا اهظفاحو كرتشملا سحلا وه
 تاكاردألا لاوحا ظن ةعبسلا رومآلا هذهعو ةل>:.و ةركفم تبمس ةفرصتم ىرخا ةوق
 ةئطابلا ساوحلا ه هين ء هعضوم نء بلطي امن. لك لليصغتو لامحالا ىلع مالك اذه اهلك

 مك ادبع ىواوملا هركذام ىلع هحيضوتو ٠ مالسالا لها اهركتاو ة-الفلا ضعب اهنا

 تايئزجلاو تارلكال كردل انا ىلع اوةفنا نييققلا نا معلا بابسا قايب ىف ىلايخلا ةيشاحىف
 ناىف اوفاتءاو ٠ نيكسلا ىلا عطقلا ةيدن اهاوق ىلا كاردالا ةبسن ناو ةقطانلا سفنلا وه

 . تايلكلا روص مسشرتس فلانا ىلا ةعاج بهذفاهمالا ىنوا اف مسترت ةيداملا تايئزملا روص

 روصلاب اهفيكتو ةدرحم ةطيسب سلا ناىلع ءانب امنال ا ىف مسترت ةيداملاتايئزجلا روصواويف
 ماستزا ناماسترا كانه سيلؤ ءاهتالا ىف اهءاسترا اهل سفنلا كارداف !متداسإ ىناس ةمزحلا

 عيمح نا ىلا ةءاج بهذو ٠ مهونام ىلع سهلا ىف ةدساولاب ماستراو تال آلا ىف تاذلاب
 تايئزجلل اهكاردا نا الا ءايشالا ةكردملا اهنال ىلا ىف مسترت اا ةيئزجوا ةياك روصلا

 كلذل قرط ساوحلا نا هتاف اهف روصلا ماسترا ىناسال كلذو امناذبال ةطساوب ةيداملا

 تحف اذاو ةروص ايف متري لو رصبملا ىثرلا كردي مل ردبلا حتشب ملام الثم ما-سنرالا
 دبال هنا ةرورض ةنطايلا ساوحلا ترثا لوالا ىلا بهذ نُث . قا وه اذهو ٠ تمسترا

 نال: لاخ نع انه ةعرالا يوصل اخو ار كويش دعب ةسوي للا ةيواملا تارا ءاجقزال
 بهذ ءامكلا ضعب نال اوقفنا نيققحللا نا لاقاماو . هءالك ىبتنا اهافن ىناثلا ىلا بهذ

 كردللو ةقطللا سفلاوفت ءزرخا تايئزلا نءءايكح ى انو تانلكلل كربملا نانا
 اذه ىلءو ةنطاللاو ةرها_ظلا ساوملا نه ةينامملا ىوقلا هذه وه ةيداملا تايزجال

 ةرهاظلا سما ساوحلا تاكاردا ( ةدئاف )ل ىرو رمد ةنطابلا سارا تابثا اضيا بهذملا
 تاءعوءسملا ع ةعماساب كاردالا ىا عم سلف اهنا فقلعتع مع ى رعشالا خيشلا دنع



 3-3 سحلا « سارتحالا
 كا

 لكلا ديو ةذايزلا بانا نع عون ىناءملا لها دنع ةلءهملا ءارلاب ( سارتحالا )

 . مهولا كلذ عفري اب دوصقملا فالخ ,موب ىذلا هرخاوا مالكلا طسو ىف .ىني ناوهو

 كنا دهشن اولاق ىلا_عت هلوقك « ىنؤب قلءتم عفري امب مهاوقو مالكلا ةفد ىذلا مهلوقو

 الثا سارت> ا ىلع ولا ةلمخ اذ هنوذاكل نيقفانملازا 0 هللاو هلوسرل كنا معيهللاو هللالوسرل

 كلذ نم لك ىلو ناف حارفالا سورع ىن لق ٠ ىمالا سفن ىف امل بيذكدلا نا مهوتي
 ناو هريغ مهوت عفر ثيح نم هلآ امل بانطا وه انلق ابانطا نوكي الف اديدج ىنعم دافا

 هلوقف «نورعشبال مهو هدونجو ناماس مكتمطخال ىلاعت هلوقكو . هسفن ىف ىنعع هل ناك
 نال سارتخالاب ىدس امناو ٠ ناهاس ىلا للا ةبسأ مهوب الل سارتثحا نورعشبال مهو

 ,هاظ لمكذلانهتيمست هجوو ءمامالا ناصقن نع مالكلا ظفحت هيفو ظفحتلا. وه سارثحالا
 هريغو تيبلا ىف نوب هنا ةهج ند هنم يا سارتحالا نا لافيالا نيبو هني ةءسنلا م

 صخاو تببا نخا ىف نوي نا بحب هناف لاغيالا فالخن هرخآ و مالكلا ءانثا ىف نوكيو

 نا بمال هناف لاغيالا فالخم دوصقملا فالخ ماها عفرل نوكي نا بح هلا ةهج نم هنم

 نيبو هني ةيسنلا اماو ٠ هجو نه صوصخو مومحع امهم روكذملا ماهالا عفرل نوكي
 دولا فالخ ماها عفرل سارتحالا نوكي نا بج هنال ةئيابملا اهنا ىعاظلاف ليبذتلا

 امفارو “ىثل ادكوم ”ىثلا نوك زو نا الا مهلا دك أن للدذتلا نوكي نا بحنو

 ةمالخ هلك اذه هجو نم امومع ذئيح اممن» ةبسنلا نوكتف اضيا دوصقملا ىفالخ ماهءال

 لصف ىف ق.س دق مي.تلا نيبو هنب ةءسنلاو هيشاوحو لوطملاو لوطالاو ناقثالا ىفام

 : «٠ ةيقوفلا ةانثلا ءاتلا باب نم ميلا

 دعب ءاسنإا قخ ًايعجو اضياو ةيئاسفنلا ةكردملا ةرقلا وه ديدستلاو رسكأ ( سال ١
 اذك سمالاو مدلاو قوذلاو عمسلاو رصاا صو نا ىعاشملا ىف ساوحلاو « ةدالولا

 راصتقالاو .ىختمملا ىفامىلع ةروكّذملا سلا ىهو ة-احلا عمج ساوحلاو . هاو+ ارحم ىف

 نيملكتملا نا م ةرهاظلا سلا هذه الا نوفرءنال ةغالا لها نا ىلع ءانب سا كلت ىلع

 مهولاو لايخلاو كرت شملا سلا ىهو ةنطابباا سما سارحلا اما ٠ هذهالا نونا
 ةرقلاب سلا فيرعت تلق ناف ٠ ةفسالفلا تاعرتخم ن٠ ىه امءاف ةفرصتملاو ةظفا-لاو

 تسل اهمال ةفرصتملاو ةركاذلاو لالا جور ةفسالفلا بهذم ىلع عماج ريغ ةكردملا
 كاردالا نك اهم ىتاا ةوقلا مههذم ىلع ةكردملاب دارملا تاق هكاردالا ىف ةنيع لب كرم

 كاح لقعلا اولاق نيملكتملاو ءاسمكح لا نا معا. ةنيع١ وا |-مسفت ىف ةكردم تناك اوك
 سفن ىف ققحت نا زاوط سلا ىف اهرصحل ال ةرها-ظا١ سلا ساوملا دوجون ةرورضلاب
 مث . راصبالا ةوق ملال هكالا نا م اهماعن مل ناو تاناويملا ضعبل .ىرخا ةءاح نمالا



 ىطسولا دودحال رفظلا وه لئقو ٠ سفنلا ىف ةعفد هاري ىرخم امو طسوالا دحلا لثم وه
 نكي ملوا اجردت بااطملا ىلا قوشلا مه ناكءاو_ ةكرح ريغ نم ةعفد اهعم بلاطملا لثكو
 مولود مهدارش لوقلا اذه ىلءو ىداملا ىلا بااطملا نم ل ةتنالا ىهو ىلوالا ةكرلا نود

 قداصلا ركذ اذك اقاظم ةكرلا موزل ىنن وا ةيناثلا ةكرحلا ىفن سدحلا ىف ةكرال
 نم ةلءهملا ءارلا ىلهف ىف ركفلا ظفل ىف اذه قرقحن ”ىجو : ىبطلا ةيسشاخ ىف ىلا وللا
 ٠ ءافلا باب

 ةله_باون لقعلا اب مكحم ىتا اباضقلا ىف نيماكت او ءامكملا فى ىف ( تايسدحلا )

 مك تايعطةلانم دعت نيقبلل ديفم كشال ليم ىوق سدح ةطساوب مكحلا ناكناف « سدحلا
 ايسدح امكح ملاع هناب انمكح ةقثم ةمكح ىلاعت هلاعفا نا اندهاش امل اناف هلعف نادال عناضلا
 سمشاا نم هعاضوا ىنالتخا بس ةيروناا هتالكشت ىف رمقلا فالتخا لاح اىددهاش امل اذكو

 ند دعت ىوق سدح ةطساوب مكبجلا 2 ناو ٠ اهرون نه دافتسم هرون نأ هنم انسدح

 تاينظلانم رخ آلا ضءءلاو تايعطقلا نه اهاعج ضعلاف فالتخالا ىرت كلذلو تاينظلا

 . ىفةدهاشملا راركت طارتشاف فلتخاو هفقاوملا حرش ة يتاح ىف مكلادبع ىولوملا ركذ اذكه
 نكي ملول هناف ىنلا سايقلا ةنراقُمو ةدهاشملا راركت نم تايسد#لا ىف دبال ليقف تايسدحلا
 اذه رمتسا املابق نا ةيرونلا هتالكشت فالتخا نأك لب سمشلارون ن. ًادافتسم رمقلارون

 .ببسلا نا لوالا ٠ هوجو ن. امهني قرفلاو « تابرحلايف اذكهو دحاو طمت ىلع قالتخالا

 مل ول هنا وهو ادحاو اسايبق اهل نراقملا سايقلا ناك كلذلف ةيهاملا مولعم ريغ تاسرجتلا ىف

 اعم ةرهاملاو ةيبيسلا مولعم اهيف بيسلا ناف تايسدخلا الخ ايرثك الو اماد نكي مل ةلعل نكي.
 ىف بيسلان ا ىنعن اهتانهامو للعلا فالّتخا بس ةفلت# ةسقا اهل نراقملا سايقلا ناك كلذإف

 نيرابتعالاب مولعم تايسدحلا ىنو ةرهاملا ةيصوصخ ثيح ن٠ لوهجم ةيببسلا مولعم تايبردتلا
 هماعإ م ناو لاهسالا ابهس كانه نا ع اينومةس برش ىلع لاهسالا بترت دهاش نم ناف

 نع هعاضوا فالتخا بسحن ةيرونا لكشالا فالتخا ر.ةلاىف دهاش نمو هتيصوصخب

 حرش ةيداح ىف دشلا ديسلا ةركذ اذك نيمشلا نم دافتسم رمقلا رون نا لع سمشلا

 بولطاملا هتطساوب فرعي ىت> ناسنالا هلعف لعف ىلع فتودت ةبرحتلا نا ىناثلاو ه علاوطلا

 ةريثك ًارارم ةدهاشملا 'راركت ىلا جات تابرجلاب لقعلا مزج نا ثلاثلاو .سدخلا فال
 ناارقلا ماهضنال نيترع ةدهاشملا هيف ىنتك, لب كلذ ىلا جاتحم ريغ تاي داب لقعلا مزجو

 ىف ةمزال ريغ اًضيا نيتي ةذهاشملا نا قحلا لبقو . سفنلا نع ددرتالا لوزي ثيحي اهلا

 بااطملا ناف ةهزالب تذبل اًضيا ةدهاشملا لب اهلا ةروكذملا نءارقلا ءامضنا دنغ تايسدخلا

 اذكه لبقام ىلع تايسدخلا ىف ةلاد تايداعلا نا ىهاظلا مث . ةيسدح نوكت دق ةيلقعلا
 ىنطلا ةيشاح ىف اولا قداصلا نكذ



 اس8 سدحلا ٠ سايتحالا . زي>تملا . زيحتلا

 ىللصح رانااو ةاءالاو ضوالاك .ةدابتم تناك ناو ءاللك طسولا رصْنملا زيح ىف بكرلا

 لملا ىف ناكرتشي ءاملاو ضرالا نالو نيالا نه بذا ىواستل اًضيا طسولا ىف بكرملا .

 لصح ةيواستم تناك ناف ةعبرا نو بكرت ناو ه رابتعالا اذه رابلا ناءاغي امهف لفسا ىلا

 الخ اذا بكولا هيضتشام ىلاحرظنلاب هلك انج ٠ ناافلا نيخ قفالاو ظلسرلا ل
 ةرعون ةروص بكرمال لصحب نا زو هناف اهلاعفا نع رصانعءلا علم رخآ ضتق» نع
 ناءجنم دزأ زيحو . فقاوملا حرتش ىف اذك ملعا هللاو بولغملا طء_سلا ناكم هل نيعت

 نيهذ ريز بشب ىش ىكوكو دشاب نيمز ىالاب زورب ىزور بك رك هكنازأ تست رابع
 « هتفك هرحش رد نا دشاب

 ثلاثلا فقوملا ةءدقم ىف فقاوملا حرش ىفام ىلع ناكملا ىف لوصلا وه ( زيحتلا (

 لوصحلاب ريسش نا ىلوالا نكل ناكملاو زيا دارت رادتعاب احيا هسفن ىف ناكناو اذهو

 د الوا امهفدارت ريتعأ ءاوس اتااعت ادرك وكل زيا ف

 ةراشالل ةيعيتلابوا تاذلاب لباقلا ىرخا ةراعبو « زيحلا ىف لصاحلا وه (زيحتملا )

 اماو تاذلاب ةراشالل لبا-ة'ا ىا تاذلاب زيحتملا الا ىهوجال نيملكاملا دنعف « ةيسجلا

 نوكأ دقو تاذلاب ازي>2ه صولا 058 دق ءاييكللا دج طولو عيبتلاب زيت ضرعلا

 رومالا ةءدقم ىف فقاوملا حرش ىف ركذ ام دافتسي اذكه ةدرلا هاوإلاك الصا ازيحتم
 قوق نادال ماسقا ةنلث زيحتلا تاكاحلا بصاص لاق . ضرعلاو هولا ثحبمو ةمءاعلا

 هلواح ليب-_س ىلع اما ةيعبتلاب ازيحتم نوكب نا اماو مسلاو ةروصلاك لالقةسالاب ايحتم :
 لولح 0 ريش هناق ىلو.هلاك هيف ريغلا لواح لييس ىلعوا ض ما غالاك ريغأ | ّق

 #4 أمق ةروصلا

 م ةلمهملا نيسلا لصف م ١

 دعتمو امذال "ىجعو ندبلا ىف داوم ناقتحا وه ءابطالا دنع ةدحوملا هب ( سابتحالا )
 * ضامالا دودح ُّق ا ط] سايتءا هئمو

 ىف ةترال ىواملا لثم وع ءامطلا فن يع ىفهل] لالا نورك حاس[ ب
 نم ذو+أم وهو بولطملا لصحيفالوا نلطدعب ناك ءاوس رايتخاو دصق ريغنم ةعفد سفنلا

 بولطملا ىلا.يداملا ن٠ لاقتنالا ةعرسس روهثملا ىف فرع اذلو ريسلا ةعرسلا ىندعي سدحلا

 ”ىجي م ركفلا لباَش اذلو سدحلا ىف ةكرح الذا حماس هيفو هاعم اهاوصح ناك ثيحم
 اوربعو ةكرملا ةءرسسب لاةننالاب جردتلا مدع اووبش مهنأكف ةكرملاب الا فصونال ةعرسلاو
 ىلقو ٠ اهسفن ءاقان نه ىطسولا دودخلا ضانتقا ىلا سفلا ةكرح ةدوج وه لقو . اهم هنع



 زيا بالا و

 مسجلا تاذا نوكيام وه ىهباعلا زيألا نا نيعلا ةدكح حرش ةيشاج ىف دنسلا ديسلا مالك
 ضب نم موهفملاو هاذ مزال وا هاذ سفنوا هثزج ىلا ادنتسم ناك ءاوس هيف لخدم
 كلذ دانت-ا لطبا ثيح ةيعونلا ةروصلا ىلا ًادنتسم نوكيام وه ىعدطلا ناكملانا هتافإؤ»
 ىلويهلا ىلا اذكو .ةيوسلا .ىلع اهلك زايحالا ىلا .!هتيدن: نوكل ,ةكرتشملا.ةيمس1لا ىلا ناكملا

 ضرفلا نوكأ جراخ سما ىلا اذكو قالطالا ىلع اهزيح ءاضتقا ىف ةيمسجلل ةعباب اهنوكل

 هيف لخاد يما ىلا دنتس» وهف ةجراخلا روهالا ن٠ هنع هواخ نكميام عبمح نع هولخ
 ىنعملا ىلع 4 عطلاب دارملاو لوالا نم صخا ىنعملا اذهو ءةيعطلاب دارملا وهو هب ضت#ء

 نءو لوالا ىنءملا وه انهه ةدكحلا ةياده نحاص مالك نم م هفمملا مث ٠ ةقيقحلا لوالا

 نوك ن..دارملا نا لكشلا ثححبم ىف هحراش مالك نهو ىلاثا ىنملا انهه هحراش. مالك

 ثيح ةسرغلا ضارعالا ن.ال هل ةيئاذلا ضراوعلا نم ناكملا نا مسجال ابيعبط ناكملا
 وه ثيح نه هل همزال الو هتاذ ىلا ةدنتسف تسل ةاساوب .”ىشأ ضرع امو لوشب

 نوكيام مجال ىبطلا ناكملانا خيشلا تاراشا نم مهفيو ٠ ىبتتا هتاذل هل اضراع نوكيال
 ن٠ اضرا ىناثلا ىلع لب ثلادثلاو لوالا ىلع هقبطت نكي هنا ىنح الو هتاذل اميالم
 بارطضالا نع باسل اذه ىف مالك ةلمعابو صهاظلا فالخ هنكل ةعالملا ىف صيصخت

 بلاغلا طيسبلا ناكم بكرملل ىبطلا ناكملا ءامكحلا لاق.( ةدئاف ) ىملعلا رك ذام:ىبتنا
 ,زيحاا كلذل ابلاط هعبطو ىلخ اذا لكلا نوكيف هزي>ىلا هبذجنو هادعامرهش هناف هيف
 " هلال رظن هيف وريغلا ةيولوا مدعل هدوجو قفنا ىذلا وه هناكف اهلك طئاسبلا تواست ناو
 مدعل جرخا اننا نكسسي لب اعبط هيلا دعي مل ناكملا كلذ نع بكرملا كلذ جرخا اذا
 نافات دق ارادق.و امم نابوأستملا ناطيسبلاو هل ايعبط ناكملا كلذ نوكي الف حجرملا
 لفاسلا ل.ءلل ةيضرالا ءاضتقا ناك امرف رانلاو ضرالا نهنايواستءنارادةم ذخا اذاهناف ةوق

 ةوق ىوقا ًارادق» صقالا ناكامبر لب سكعلابوا دعاصلا ليملل ةنرانلا ءاضتقا ن٠ ىوقا
 . بكرت نا ههنا لاّقو لصف دقو . رادقملاو مجحلا نود ةوقلا ىف ىواستلا وه.ريتعملاف

 عريطلاب بذحن بكرملاف جازتمالا ظفام كانه ناكو ةوق ايلاف اهدحا ناكناف نيطيسب نه
 مل ناف الوا مك رح ىف رف اا[ املا ام لك نوكح نا اناذ ايواست نإو. بلاغا ناكم ىلل

 ضرالاو ضرالا تن نم رانلا نوكت نا لث. امنا ناو رساّق الا اعمتمم ملو اقرتفا اعنا
 ناقواعتب لوالا ىلعف الوا رخآلا دعبل ايواسم هزيج نع امه. لكدءب نوكي نا اماف قوفب نم

 ىتناثلا .ىلعو امه زي> نيب كرتسشملا دحلا ىف ناكاذا امسال ناكملا كلذ ىف بكرملا سيتحبف

 00 20 دنت ملا كاكرطا نال اح ىلا: ترا زوهاح نع ىلا بكرلل بج
 ىف هعبادأ .بكرملا لضح اهدن>ا بلغ ناف ةثلث نم بكرت ناو . دعملا دنع رتشتو اهزاتحا

 لضح ءاوؤلاو ءاسلاو ضرالاك ةرواجتم ةئاثلا تناك ناف تواست ناورمب مك فلاغلا زيح



 ففي زيا

 ةكرحتت لا ةنيفسلا ىفرقثملا ناك ضورفملا دعبااب رسف ناف هزيحلا ريسفت ىلا دوعي ىظفل عارت
 زيح نال رخآ ني> ىلا زيح نه ذئنيح امهم لك جور ةطسون لا ىهاوألا اذكو اكرحتم
 اطعسولا هولا نكي مل ةظيحلا ىهاوجلاب زبحلا رمسف ناو ٠ ليكال زيحلا نم ضعب 22

 نود هب.ةطيملا ىهاوللا نم اضعب قراش هناف روك ذملا رقتسملا اماو « الصا هزيحل اقرافم

 نك ةماعلا دنع فراعتملا وه م ىهوجلا لقث هياع دمتعا اب زيحلا رمف ناو ٠ . ضع

 غل نافدارتم ناكملاو زيعلا نا ىف حرص اذه ناف ىهّسا الصا هلاكمل اقراسغ» :هتاسلا

 كلذ حرصام ىلع نيماكتملا حالظصا لوالاو ناكمال ىوغل ريخالا ىنءملا ناف احالطصاو .

 ,زكلاب نيلئاقلا دنع ناكملا نا تاراشالا حراش لاقو ٠ ناكملا ثحبم ىف فقاوملا حراش

 نكمتملا هيلع دمتعي ام. وهو ىوغللا هموهفم نم بيرق. مهدنع ناكملا نال زيحلا ريغ

 هلغشي ملوأ ىذلا زي>تملاب لرغثملا مهوتملا غارفلا مهدنع وهف زيحلا اماو . ريرعدلل ضرالاك

 حاعسلا وهو دخاو امهف روهملاو خيشلا دنع اماو . ءامال زيوكلا لخ انك ,قلاتع ناكنا

 هلساح ليقو ٠ ىولا ملا نه نهاسالا حطسسلل سامملا ىواحلا مسلا نم نطابلا

 نكململا هيلع دمّتميام ىوغالا هاتعمو ىؤفالا ةانعم نم بيرق تك دنع ناكملا نا

 يما ال موهوم دعب مهدنع ناكملا نا ليلدب ىوغللا موهفملا ىلا عجار وه ريمض ناف

 نه هوما غارذلا وه زيحلاف مهدنع ناكملا ريغ زيحلا نا ورب رسلل ضرالاك دو>وم

 عارفلا وه ناكملاو ىنئابزرملا حراستلا لاق اي همدعوا هيف مسحلا لوصح راددعا ريغ

 نوكي نا هناش نم ىذلا مهوتملا غارفلا وه ءالخلاو هيف مسجلا لوصح رايتعا عم مهوتملا
 نآلاو الوذشم نوكي نا هناش نم ىذلا مهوتملا غارملا وه ءالخسا نا ىنعي ىبتنا زيتناب الوغشم

 ءالخلا نا لبق اذلو زيدللافداسم ءالخلا ريدي الاو نيملكتملا ىأر وعام ىلع .لغاشلا نع لاخ
 مسج هيف لصحبال نا رابتعا عم موهوملا غارفلا وه ءاللا نال زيْلا نم صخا مهدنع

 نم موهفملاو . هلوصح مدعوا هيف مسا لوصح رايتعا ريغ نم موهوملا غارفلا وه زيلاو

 معا حطسلا ره ناكملا ناب نيلئاقلا دنع زيحلا نا ىماع'ا هيشحنو ةمكحلا ةياده حراش مالك
 عضوال اضيا لوانتم وهف ةيس1لا ةراشالا ىف ماسجالا زاتم هبام مهدنع زيهلا ناف ناكملا نم

 ىف سيلو زي>ت٠ وهف ةيسحلا ةراشالا ىف هريغ نم مظعالا كلف ىنعا ددحلا زاتمي هب ىذلا

 ةروصلاو .ىلويهلا ريسؤلا اذه ىلع دري الو ٠ روك ذملا نطارلا حطسلا وه ناكملا نال ناكم

 عضوال ذا ةيسلا ةراشالا ىف امهم زيامتال نكلا امهم زياهت تناك ناو داسجالا ذا ةيعونلا
 تلق . ناكمو عضو ماسجالا هذهل ذا نازي> دد#ملا ريغا نوكي نا مزان- لق نا ءامهل

 دارملاو دحاو زي عومجملاف.ةيسألا ةراشالاىف ماسجالا نيب زياتلا لد ناكملاو عضولاب

 الو ىعبط زي> هلف مسج لك ءا_هكحلا لاق « ةدئاف ) اهؤزجوا ةلوقملا وه انهه عضولاب

 نم موهفملا ةدكملا ةياده حرش ةيشاح ىف ىماعلا لاق ء نايعبط نازيخ هل نوكي نا نكمي



 زيا . رم[ هزل . قزم ناب

 . مهدنع ربتعم ريغ لعفااب جارخالا ناف نيبطقلا نيب هلوصو مهواملا ىا  نيطقلا نيب
 م اضيا رولا طخم ىمسيو بطقلا ظفل ىف ”ىجب ام ملنءالا كلفلا رو وه ملاءعاا روحو

 ء اهمهس ةربدتسملا ةناوادسالا روحي اذكو همهس ردتسملا طور#لا رو<و .تاذالا فشكىف

 هيل ١ 1 ملا ىف دفن ىذلا يضفلا رع ءاطالا دع مارا زم قام لع ةضفاا ووحتو
 ظ ء ىرخا نم جرو

 4-1 ةمحعملا ءازلا لضف ر-

 اذا هزرحا لاش نيمحلا عضوملا ةغللا ىف نيتامهملا ءارلا ن 5 و دا ) زرحلا)

 زرحب ىذلا ناكملا ىا ةداع لاملا هيف ظفحتام عربش ا ىفو ٠ برغملا ىف اذك,ززحلا ىف هلمج
 نه لوعذملا مسا ةغيص ىلع زرحلاو ء هسفن صخشلاو ةميخلاو :توناسلاو رادلاكه ف

 . زرخلا لصف ىف ةقرسلا باتك ىف قئارلا .رحبلا ىف.اذك اعيضم هبحاص.هدعتالام زارخالا

 هنا الا عرمشلا ىف اذكو 'ىثلا هيف زرحب ىذلا عضوملا ةغللا ىف زرخلا .ريدقلا. .حتف ىفو

 ٠ صخشلاو ةيبلاو توناخلاو رادلاك لاملا هيف زرحم ىذلا ناكملا ىا ةلاملادَِه

 نوكي لاصتا قر# وه ءابطالا دنعو ةجرفلاو عطقلا ةغالا ىف ديدشتلاو حتفلاب ( 11105
 ١ ١ « هاوجلا رحم ىف اذك اضرع ةلضءلا طّسو ىف

 ةفومبلا ارقفاو كاروإ ن. ةزوب ناا ةدراحسلا جراوجلا نم ةقرف حتفلا ( ةيزجلا)
 ش ء فقاوملا حرش ىف اذك رانلا ىف رافكلا لافطا اولاق مهانإلا

 انيآ الركذو لا تعيتعا ءاخ دقو ودعا ةيناجسلا ةاشلح ايا ةنكو مدن ( زياتا)
 اصقانوا هيلع اهئازوا هلغشي امل ايوا_بم ناكءاوس اًقطم غارفلا ةغللا ىف وه بختملا ىف اك

 هلاضعا ضعب لب وه هعسيال قيض زيح ىفوا ريثك عمح هعسي عيسو زيح ىف ديز لاق هنع
 نيملكتلاو ءامكا حالططا ىفو ه ناكملا هنا ةغالا تك رثك ١ ىفو ه لق اذك زيخلا جراخ

 ةششاح ىف نيدلا ماصع ىواوملا لاق . هيلع هزبح ةدايزالو هزي> ىلع 'ىثلا ةدايز روصتبال

 حط سلا ناكملا لعج نم دنع دحاو ناكملاو زيا ةياسلا تافصلا ناب ىف دئاقعلا حرش

 حراسشلا لاق اف . مهوتملا دعبلا ىنممي هنا الا نيملكملا دنع اذكو ققحلا درطدعبلاوا

 'ئىش هلغثي ىذلا مهوتملا غارفاا وه زيا نال ناكملا: نم معا زيا نا نم ىنازاتفتلا

 حصفتف مارا بع اماو . همالك ىف الا هدم ا 80-0 سلو زيحتم درفلا صهوالاف 8 1

 نوكلا ثحارم ىف فئاوملا حرش ىف عقوام هديؤيو . ىهتنا ناكملاو زيا ىنعم داحا نع

 اوفات>او هنم ةرهاظلا ساوخلا كرحن مسج كرخمت اذا هنا ىف اوقفتا نيملكتلا ناوهَو

 وهو ة:فساا ىف رقتسملا ىف لاحلا كلذكو ال لنقو كرحتم ليقف ةطدسوللا ضاوخلا ىف
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 زاخلا مرولا ىه ءاطالا دلعو . ىخرس عع ةغللا ىف ميملا نوكَسو مهاب ) ةرمجا 1

 هم لكش م ءا لمرلا لذا دنعو .٠ ,هاوذلا 0 0 1-0 امسراف سما ىوارفصلا

 هما لالا

 نيثدحم حالطصا ردو ٠ دينو 1 فرص خرس تغلرد ةدودمملا فلالاب ( ءارجلا) :

 ةءاح ناش دز ءارذدو ءارمضخ نينحض و دنشاب خمس ىاهطخ ىورد هك دن وك ار ة.ءاج

 حمص ةحرت ىف اذكه دوبام رايد رد هك هجنالا هجنانج دراد درزو زبس ىاهطخ د

 نديشوب نيثدحم ك7 تن ته حالطصا ناو ىراقا ريس قاما ىراخبلا

 . ىزامتاف ةرخاو كابا ثيدح هاظب كسمت تهجزا تسا عونم صلاخ خرس جراي

 ليوأت ارنآ ناشيا ءارمح ةل> هيلع هك ثسا لوقنتم ترضخ نابل رد هحنا و « ناطيشلا

 مهب طوطخ هكاجئازا اما خرسس طوطخم دوب ططخم هروكاذم ٌةلح هكطمن نيرب دانكيم
 هداتفا اهخو ظلغ رد ىوار اذهأ دشيم نا.ا# خ رس ماك رودزا دوبرت كيدزاو ءةسويب

 سانقازا دنعبو ها فالخ روك ذم ليوأت هك دام هديشوبو ه هدرك تباوز ءارمخ ه2
 ءاثتيسا ار رفصعم كنر فرصو دنا لئاق رمحا بوث سل زاوجب كم ىاهقفو تسا

 وامالو تلاو تسا دراو رفصء٠ كنر رد ةرعاو 2 ثيدح هك دس امرف ىو دنحم

 ةولصلا هلع ترضح نأ 5 ىم تباور هجو نياب نأ دورو ةضقو تعا دهع ىارب

 كنر اههجراب هدر دا اررفصعم كنر نامدسمع ةياحرد ديدوه رو رذك مالسلاو

 دهع مالرد لصا هحاربز ثيدحلا ةرجاو 11 5 دول ف ترسض> تع نسل دبادرك ع

 نكم ك ادوش يع لوخم قارغتسار :ةرورمؤلاب سر دشان دوهه. ىزج كتو اما لا

 « هقفلا بتك ىف اذكه سنجرب هنركو داب

 . سهاوهلا رحبو زجوملا ىف اذك لدرآلاك هنول رمحيف نيخست عم

 عقاو ترص نايا اب ارامو دزنأ حمام ذز ىو 5 ىتثم نارود> دسوللام كدا الا

 ٠ بهاذملا حميضوت ىف اذك دسك ىع لسغ دسا مب شو نوعو دوا

 هكوكبوجو ددرك نارب هك خرج ريت ىنع ةغالاف حتفلامث نوكسلا مث رسكلاب (روحلا)
 لداو ! ميقتسملا طخلا وه نيس دنهملا دنعو « تاغالا رك ىف جدك نبع ار نان ريمج ْنآ



 راكت>الا . رقحلا . روظلا ٠ ةرض'ملا ه٠ رضحلا . راصحالا فما

 محل رصكو هعوضؤمو هللا ةءاحلا ناسو قطنملا ةهام ىلع ةمدقملا رصك؟ هتايزج

 هنازحا ىلع لكلا مسا قالطا حمال ىذلا وه ء هازجا ىف لكلا رصحو ه٠ ماسفالا ىف

 ا ل اي لك لع ةلاسرلا قلطبال نال تقلا ءاعالا لع "ةلاصولا رصخ

 . ىاجرحلا ديسلا ىف !ذك لصفااؤ سنحلا ىف عونلا رصكو

 مي لك ن. عونمملا اوهو داع حتشب طاغا ةلمو' ”ىع لك نم عنملا ةغأ ) رادصحالا 1

 مامت ىلا مرحلا لوصو نه ضرملاوا فوألا عنم عرشاا ىف راصحالاو هريغو فاشكلا ىف اك

 دعب ضصصوا فول ةرمعلاوا جحلا نع عونمملا عرشلا ىف رصحملاو ٠ هترمعوا هحح
 . رردلاو زومرلا عءاج ىف اذك مارحالا

 ىو + لارصلا ىفاو لججسسلا تعب فقرظلا تأ ةغس لع تشل ماضل .(رضحلا )
 اءهنن ىرجامو ىضاةأا دنع نيمصا>تنا روضح هيف تشك ام رطل رردلا هحرشو ررغلا

 .٠ لحسلا اذكو ء.ءادشالا عفري هجو ىلع لوكللاوا ةنيلاب مكحلاو راكنالاو رارقالا ن٠

 رارقالا ٍباَد5 كصلا برغملا فو . اهوو رارقالاوا نهرلاوا عيبلا هيف بتكام كدصلاو

 كصلاو رضحلاو لحسلا ىنعي ةثلثلا نالوا ةقيشوااو ةححلاو كح بر. هربغو لاملاب

 ىعدا اذا ًادحا نا طورش'ا ةياتفك ىف رك ذو ٠ ىهتنا قاثولاو ةحلا ىنعم امنه لكى ف نال

 ٠ لجسلاف مكح اذاو عفو <لا ماقاوترخألا باحا اذا ورضحملا بوتكملاف رخ آلا ىلع

 دف ىف لاصؤلا ظفل ىف <ىجعو باجمل عفر لبق ةيؤرلا نيكلاسلا دنع ىح ( ةرضاحلا )
 . ”ىحن م دوك ار قئاقلا ةقيقح دوجو ترضحو عمح ترضحو ه واولا باب نه ماللا

 6 بانلا اذه نم تاغللا فشقك ىف مك دنسوك ار تدحو ماقم روذحو

 ْ .. بالا اذه نم ميلا للصف ىف 'ىجع اك مارحلا وه ( روظحلا )

 'ىجيو ريقحتلا اذكو رغصملا فدارمم وه ريق>:لا ن٠ لودفملا مسا ةغيص ىلع (رقحلا )
 لهما نا نء ةلمهملا ءارلا لصف ىف

 * هل مما فاكلا نوكسو مضلاب ةركحلاو هلالغا *ىثلا سابتحا ةغا وه ( راكتحالا )
 ربلاو ةرذلاو زرالاك رششدلا توقو ه ءالغلا ىلا هسحو ماهلاو رعشلا توق ءارتشا اعرمشو

 لبق سيلا ةدمو ٠ هوحنو نيتلاك مئاهلا توقو ٠ نمسلاو لسعاا نود اهوحنو ريعشلاو

 نكل ايندلا ىف ةقاعملا ق- ىف ربداقملا هذهو ةنس نم رثك ا لبقو رهش لبقو امون نوعبرا
 ءارتشالا ضعبلا طرشو . ةفورعم طئارسشب اعرش هوركم راكتحالا ناف ةدملا تلق ناو مث
 ركل سانلاب رضيالو صخرلا ىف ىرت_دا ولف رايت>الا ىف امك هتدايز ارظتنم ءالغلا تقو

 ٠ ةيهاركلا باتك ىف رردلاو زومرلا عماج نم مهفي اذكه هركح



 مسبام هناي زج ىف ىلكل ارصح , راصألا.

 اذه ناروهشملا مث.. ديدعتلا ىنمي ريدحلا وه انهه رمدملاب دارملا نا هاظلاف هنع
 ة١سقلا موهفم ةظحالم درحع لقعلا هب مز ثيح ناكنا هنال نيمسق ىف رصدنم رصحلا

 دجوب اما ريثك ىلق , ئارقتسا وهف الاو ىلقع وهف ةيجراألا رو.الا نع رظنلا عطق عم

 ةيبنتي هيف نامت سي لب ءارقاسالاب هل قاعت الو ميقا موهفم هيف فكي مل رضح
 مدقلا ضعبلا مدق اذلو ايعاق ارصح ىمدي ناب قيقح ثلاث مسق كانه لاقف ناهربوا
 ااصطق لوالا نمو فاودسات قلو ةسدتلا وأ لئادلا لفدلا 8 مرام ىلا لاذ ١
 ةيلالخلا ةيدشاخلا ةيشاح ىف حتفلا وبا هركذ امن دافاسي اذكه ايئارقاسا ىناسثلاو

 ىلا ةءلكلا ميسقت ىف ةيئايضلا دئاوفلا ةيشاح ىف نيدلا ماصع ىولوملاو ةلالدلا ثحب ىف

 ناك نا كانه ةئايضلا دئاوفلا ةيشاح ةيشاح ىف ميكا دبع ىواوملا لاقو . هيو>او مسالا

 نوكي ناب رخآ ماب ةئاعتسا ريغ نم ماسقالا موهفذم ةظاالم درج الصاخ راسالاب مزلا

 مسق عانتما ىلع لدي لياد ند ادافتسم. ناكراو ىلقت رصحاف تايثالاو ىتالا نيب اراد

 زياك ةظحالم لصح ناو ىئارقتساف عت نم !دافتسسم ناك ناو ىنيَق ىا ىطقف خا

 نكميال. تابثالاو ىلا نيب ارئاد ىلَدءا رصحلا ناكاملو ىلع مساسقلا اهربتعا فلاختو

 رضا ةيسمشلا حرش :ةيسشاح ىف:لاقو ٠ ىهتنا نيمسقالا هب ةاماخلا ما_سقالا نوكي نا
 اناوق ىلقءلا لاثمو ٠ ىهتنا هيف الخادم لعا-لا لعل نا الا ةقيقلا ىف ىئارقتسا ىلءأا

 جرخآل ددعلا ناب انمزج درفلاو جوزلا موهفم انظحال اذا انف درفوا جوز اما ددغلا
 دنع رضحلا مث ٠ ؛ د نقيسسا لبقو ىلةع ليق ةثنثأ] ما مقالا ىف ةملكلا رصخو امهنع

 ةيطرشوا ةيلمح تناك ءاوس اضاا ةروسم ىمسآو ةرودخم ةيضقلا نوك ن ع ةرابع نييقطنملا

 عدو ناو ناسلا كوخ ابهئيمح اما عودضوملا دارفا ىلع للا ىف مكذلا ناالا

 ظفل ىف جنو ةيئزج ةروص# ىمستو ناسنا ناونْلا ضعب وك اهضعبؤا ةيلك ةروصخم

 اهضعبوأ اهعبمج اما مدقملا ريداَع' رايثعاب ةيظرششلا ىفو . بايلا اذه نم ماللا لصف ىف ةلمخا
 ةروضحلا مث . ةمجعملا نيشلا باب نه ةلمهملا ءاطلا لصف ىف ةيطرسشلا ظفل ىف ”ىجب اك

 « هعضوم ىف امنه لك رك ذ 'ىحيو ةدهذو ةيجراخو ةرقرقح ىلا مس

 ناظم 1و هلع رولز يك خورك ةرضاار علق 2 ىلا , ( راصحلا )

 ناتمات دشايؤا :شدبو: شب هجر ودان جرب كيرد يداي 3 نآف تسنك وك ندوت

 كنا دب مياعتلا ةيافك ىف اذكت داون روطخاو كوك 1 َتْدَد نادب بكوك ود عاعش

 تناغ لماذ نحت ود نايم شنادوبو تشا تداعس تاغ لياد دوس ود نايم روصحن ندو»

0 ْ 

 25 للك ل اكلا 2 لالا حصل ىدذلا وه 0 ىلا ضخ |



 يلو ا << ليو

 ةفارتم ظفلا داعملاو ثعبلاو وه. فرعلا ىف ةمجعملا نيشلا نوكسو حتقفلاب ( رشملا )
 ىلامسلا ىلع ىهاظاا وه م ىطظفالا طارتشالاب قاطيو . دئاقعلا حرش ىشاو- ضعب ىف اك

 ةداعا وه ىلاحورلاو رو.قلا نء ىتوملا ندب ىلاعت هللا ثعس ْنا وه ىنامسملاف ىناحورلاو

 ءازجالا هللا مدعي ناب ءانفاا دعب داحما . ريشا ناىف اوفاتخا مهنا 7 . مادبا ىلا حاورالا

 مث ضعبب اهضعب طلت>و ءازحالا قرش ناب قيرفتلا دعب عمجوا . اهديعبمث ندبال ةيلصالا
 , ديدج قلخ ىنا مكنا قزمم لك متهم اذا ىلاعت هلوق ىهاظ هيلع لدبو فيلأت/ا اهفدسإ
 داسجالا ريث# لوش نم دنع اذه , انئاوا ايفن هيف مزج الو كلذ تدي مل هلا قملاو
 نع سفنلا ةقرافم نع ةرايع ىناحورلا داعملا لوقف داسجالا رسل ركذملا اماو حاورالاو

 اهلئاضفب كانه !مراقشو امتداعسو تادر#لا ملاع وه ىذلا ىلقعلا ملاءلاب اهلاصتاو امندب

 نع ةزابع ىناحورلا داعملا ةمكحلا ةاده حرش ىشاو- ضعب ىفو . اهلئاذرو ةيسفلا
 ىف ةنكمملا لاوقالا نأ معا «٠ اضنا ةرخ آلان ىكمسيو ةواقدشلاو ةداعشلا ىف نسفنلا لاوحا

 رثكا لوق وهو ظقن ىنامحلا داعملا تويث لوالا . ةسمخ ىلع ديزتال داعملا ةلئسم

 ةغسالفأا لوق وهو طق١ ىلاحورلا داعملا تو ىن او ء ةقطانلا سفلل نيفانلا نيملكتملا

 بغارلاو ىلازغلاو ىم.للاك نيققحلا نم ريثك لو وهو اعم امهتورث ثلاثلاو . نييهلالا

 رو مك ةيضانألا ىرشاتم روهمجو ةلزملا ءايدق نم رمعدو ئمودلا ذبز قاو

 .بائملاوىد'ءلاو عيطملاو فلكملاوهو ةقطانلا سفنلاوه ةّمرقْلاِب ناسنالا اولاقهماف ةيفوصلا
  هللادارا اذاف ندلا داسق دعب قاب سفنلاو ةل آلا ىرجم امنه ىرحت سفنلاو بقامملاو

 ايندلاىف ناك م هيف فرصتيو هب قلتي اند حاورالا نم دحاو لكل قلخ قئالخلا رشح
 لوالا ندلا وه نكي مل ناو نذل ةيلصا ءازجا ىلا ادوع هن وكل احسانت اذه سبلو

 ىلاعت هلوقو اهريغ ادولج مءانلدب مهدولج تحضن الك ىلاعت هلوق هب رعشلام ىلع هنبعل

 لها نوكو ةبآلا ىل مهلثم قلخي نا ىلع رداقب ضزالاو تاومسلا قلخ ىذلا سيلوا

 امه. 'ئىث ترث مدع عبارلاو * دحأ لك ىعاياعا نسر نوك و ًادرمو ا ةنحلا

 لاق م ماسالا هذه ىف فقوألا سماخلاو . نييعبطلا ةفسالفاا نه ءامدقلا لوق اذهو
 ىهوا امتداعا ليحتسيف تؤملا دنع مدعتيف جازملا ىف له سفنلا نا ىل نيب, مل سونيلاح
 « مالكلا بيذهتو فتاوملا حرش ىف اذك داعملا نكميف ندبلا داسف دءإ قاب هود

 دعو , ديدعتلاو ديدحتتاو ةطاحالا ةغللا ىف ةلءهملا داصلا نوكسو حتفااب (رصملا)

 مل سسانلا ن« ريثكو هادع امع هيفنو روكذملل مكحلا تابئا وهو رصمتا وه ةيبرعلا لها

 باب نم ةلهملا ءارلا ىلصصف ْى ىو اهب قرف مهضءإو صاصتخالا نيبو هش قرش

 واخي دقو ماسقالا نء ركذ اهف مسقلا رصح تامسقتأا ىف بلاغلا اوناق ام اماو . فاقلا



 05 0 ةرارحلا

 جراخ رخآآلاو بكرملا ءزج اهدحا نا ٍبيرغلاو ىزيرغلا راللا نيب قرفااو « قيرفتلا
 عملو تا-فاتلا قرف ةرارخلا انيس نبا لاق تلاثلا ٠ ةرهاملا ىف نيقفاوتم اممنوك عم هنع

 ةوق امأ ةرارخلا نال اضيا اهريغو تالكاشتملا نيب عمجم ىا سكعااب ةدوربلاو تالثاعملا

 ءزحلا لعفنن هظلغو ماوقلا ةقر ىف ةفلتخم ءازجا نه بكرم مدج ىف ترآ ذو ةدععب

 دوعصل| ىلا فطلالافبفطلالا ردابتيف ظيلفلا ف.ثكلان. غرساالاعفنا هنم قيقرلا فيطللا
 مزمف هدعصت ىلع ىو ةفخ هيف ةراركلا دشن ل ارو ءواسالا لءفتال هناف تكلا نوف

 ةيسنملا ناف اهسناح ام ىلا عبطلاب ع.تجم ءازجالا كلت مث ٠ تافلت#للا قيرفت تيسلا ادهم

 وه.ىذلا عناملا لاوز دعب اهعئابط نع رداصلا عامجالل ةدعم ةرارأاو رهتشا م مضلا ةلع

 طئاسإ نيب مايتلالا نكبر اذا اذه ءامتادعم ىلا لاعفالا تب.ذ ام اهلاعات>الا بسنف مايتلالا
 ءازجالا تناكنافعئاملا دوجول اهقرفنال بيكرتلا ىوقو دتشا اذا اماو ء.اديدش بكرملاكلذ
 انابوذو اناليس ةرارحلا هتدافا بهذلا ىف اك ةيمكلا ىف ةبراقتم مدملا ىن ةفيثكلاو ةفيطالا

 كلذ نم ثدحيف بذات عنام امني ثدخط فيثكلا هعنم ادوعسص فيطالا لاح اكو
 اذه الواو ةقتولا ىف ةببحملا ةعيرسلا هةكرح نم بهذلا ىف دهاشأ نارود ةكرح

 هتلتل فثكلا هعم بحص:سو دعصيق ادج ف.طالا بلغ ناو رانلا هقرفا قئاعلا

 بوذب الف رئأتي مل ادج فيثكلا بلغ ناو رانلا هقرشن رانلا هتفرشا اذا هناف رداشولاك ٠

 نع ىتفتسا دف قلطلا لح ننلمق !ذإو لبح ىلا هات ىف جاتحم هناف قلطلاك نيلي الو

 لاق اذإو هل نامزال قيرفتلاو عملاو ديعصتلا وه ةرارحلل ىلوالا لءفلا ءهيبذت . قلخلا

 رانلا ناف هروا# ايف اهلثم العاف اهلحم لعجت ىا ةلعف ةفك اهنا دود+لا ناتك انس نا

 نع ثدحيف ةفألا اهتادحال قوف ىلا هيف ةفكلا كلت نوكت امل ةكرحم اهرواحام نحسآ
 باب نم الخاخم ثدن#ىو تالئاهملا عمجمو تاادلا ةرارحلا قرفت نا كيرحتلا اذه

 هتلاحا ءاملا ىف اهاعفو ٠ فيطالا هدرءصتو فيدكلا هليلحتا عضولا باب نم افئاكتو فيكلا ٠
 ءازجالل عمال ماوقلا ىف اهللاحا ضيبلا ىف اهاعفو . تالئاعملا ءازجا نيب قيرفتال ءاوهلا ىلا

 دقف امم مامضنالا اماو ضايلاو ةرفصلا ماوق ىف اظاغ بجوت اهمترارحم راناا ناف ةفا#غا

 « هددت ةبرجتلاو ةرارحلا ثدحت ةكرحلا عبارلا . امهف ةرارحلا ريثأت لبق السصاح ناك
 نخستو ةديدش .ةنوخس كالفالا نذست نا بح ذئنيح هناي الدسم تاكربلا وا هركذاو

 لبقتال كالفالا داوم نا باوجلاو ء اران حردتااب اهلك ريصتف ةث كلا رصانعلا امترواجمب

 لباقلا دوحو نم ةكرشلا وه ىذلا ىذتتا ع« ةرارخلا دوجو ىف دبالو السا ةنوؤنلا

 ةنوحس سلو رصاتعلا قات نود كلثلا ةعياشم ةكرحتم رالا ناف رصانعلا نست الو

 قامة ءالدل لك اك اتيمؤاش ةيز راهم زلا ةفظلا ةؤور نأل قانا ةنودسسا

 ٠ ديرجتلا حرشو فقاوملا حرش
 هلل « فاشك» ( لوا)
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 ىوناهتلا ىلع نإ لع دمح خييشلا
 ىلاعت هللأ ههحر

 ىنثلا دلحلا

 5 ناتكلا رشات

 تدوج دمحا

 2 ري # 2
 2 اعررج# نيرو ( مادقألا ) ةالرج بحاض

 6 ٠

 . فاسك نم. ىرابلا ملعلا كالا نوعب قىلاثلا دلجملل مانتتخالا رتبت دق

 تاماجلا ىضاق اي نونفلا نم ةييفل لئايسم ىلع ايوتحم نونفلا تاحالظصا

 مهللا قفو ماظعلا روءالا عيمج ىف ماظتنالا انل لهس - تالكشملا تفداك ايو

 مدا تقلا ناسا عاملا مادا 2 ةنملا جسنلاو حالضالا مه ميطلا مادقاب موقا| ضاربنلا اذنه داقأل
 بو )سلا /

 تيد ةقرملا ةللكلا قراعملا ةراظن ةصخرت
 اما ةنس لوالا عبر مو ةخرؤملاو 3 3

 ةيلملا ةفالخلارادب ( مادقالا ) ةعبطمىف عبط ٠٠

 ةيزرجم 9*9 ةلس



 ةرارا لماع ٠

 هكئادب ٠ نا درو هيده لوق نين> مهو تسا رارب ناشيا دزت ا طالات+ا مدعو ايد

 نفك ناو ددرك لئازكدنب ىوزا دسر تورح ماقم ةدنب نوج هكدنب ركم هدحالا«ىنذعب
 ىركيد دشن لئاز مالسااو ةولصلا هيلع هانب تااسر ترضجح زا ىدني هكارج تسا 5

 نشبوخ سفن قد زا دسر تبرح ماقك نوج هدا ىرا دنز مد لحم نيرد 10

 سفنو ددرك دوخ سفن كلاموا أ دوغ ناو وا كام نع سد هما يدب هذزك دازأ

 مارآو طاشن تدابع ردو دوش رود وزا"تدانع تقشمو فيلكت ذوشوا داقهؤ عيطم
 ءادسا دنع دبعلا ةياده ىهف ةيدودعلا ةناهم ةيرخلاو دروا احن تدابع طاشنبو دئاد دو

 + قررا ناين ف كواسلا عن مع ىف اذك ءتق +

 امو تابهمددلا ن٠ امه هامو ىدرمس ىنعع ةدوربلا دض 2 حتفلاب ) ةراركا (

 مدع نع ةرابع ةدوربلا لعج ءامكملا ضعبو . ماكحالا ةلمح نم ىهف امهتقرتح ىف ركذ
 هترارح مدع ناف كلفلا نع زارتخالن هناشنم دقو اراح نوكي نا هناش نم امع ةرارحلا

 ,ةكلملاو مدعلا لباقت امهم لباقتلا اذهىلعف اراح نوكينا هناشنم سبل ذا ةدورب ىمسإال

 لاصفالا ناب هياع ضرتعاو . سوسحمب مدءأا نم “ىث الو ةسوسحم اهنال لطاب وهو
 نوالاك هضراوعو لصفألا وه سوس#لا ناب بيجاو ٠ سو_سحم هنا عم لاصتالا مدع

 ريغ مدعلا ناب مكحلا ناف ىهاظلا سملاب ال ىهاظلا سحلل عبات ١ مولاي كردي لاصفالاو

 نا اهناش ن٠ ةرارحال ةداضم ةدوجوم ةيفيك امنا قحلاف ةمدب ةيهاظلا. ساوحلاب سوسحم
 ليفلاب هترارح سحت امل راخلا لش ام لوالا .. ثاا انههو . اهريغو تالكاشتملا عمجت
 ندبلا ةسامم دعب اهب سحت نكلو لعفلاب هترارح سحتال امل اضيا لَه الثم رانلاك
 قلطي درالا اذكو ةوقلاب اراحىمسيو ةراحلا ةيذغ الاو ةيودالاك هنم رئأنتلاو ىتاودجلا
 ناةرط ةوقلاب درابلاو را-لا ةفرع» ىن مهلو . ةوقلاب درابلاو سفلاب درابلا ىلع

 ءاوتسا عم لا_فنالا ةعرسو ةحم ارلاو معطلاو نوالات -لالدتسالا نم سانقلاو ةبرحتلا

 ةعالملا ةيعبطلا ىا ةيزب رغلا ةرارغا نا باوصلاب ه.شالا ىلاثاأو ٠ هنوق وا ماوقلا

 هةيكوكلا ةزارطلاو ةهاالا رانلاب لوطالفا اهمسيو تاناودلا نادنا ىف ةدوجوملا ةويحلل
 ىف !متاموزلم فالتخا ىلع ةلادلا اهراثآ فالتخال ةرها-ملا ةفئاختم عاوتا هيراننلاو
 هراثلا رح لعف الام ةرضأا نم ىثغالا نيع ىف سمشلا ر> لعش هناق ةقناا

 ةسرغ لب ةيزغ تسبا ىتلا ةيرانلا ةرارحال ةمواقم 0 دا ةيزارغلا ةرارخلاو

 دشا ةيزيرغلا اًسهّتمواق ىتاورحلا جازملا لاذتعا لاطنا تلواح اذا ةيرانلا ةرارلا ناف

 . وطسرا بهذم اذهو هةيزيرغلا الا اهعفادال ةدرالاو ةراكلا مومسلا نا ىتح ةمؤاقم

 جازالاب تدافتساو ةيرانلا ىف ةيزب رغلاف دحاو عوب نم ةيرالاو ةيزيرغلا سودءلاح لاقو

 كلذ ا ماع رسع اهقنرفت ةدورب'ا وا ةرارخلا تدارا اذاق مايتلا هن لصح الدعم اجا ضم



 سابو ىلا نر لسلاا ..ردلا, سحتلاو رشطا دخلا

 َّق فورعألا رحألا وه دوسالا رحملاو حارمدلا َّق م كحس ىعك نيتحتس ) رجالا (

 : هدادواو ةماسنالا ةفيطألا نع ةرامع ةقوصلا كيوت دو_سالا رححلاو »* مارا تبلا

 اذه نم مهلا لصف ىف جحلا ظفل ىف قيس دقو ةيعطلا تايضتقااب هثولت نع ةرابع

 ٠ بالا

 ليقو مالا نع ةرانع بالرطسالا ع ىف بحتملا ف 6 نوكيسلاو مغلاب ( ةرجحلا 0

 دصيس زا تسترابع هرحخ ءازاو . فلالا باب نم ميلا لصف ىف قمس دق هل ةرياغم

 ”هلزعت نأ يف دنس وك لن هر : + تاحزو ارآو دون هر 4 ىورب هكءرتاد مسق تصشو

 هبا تسيب حرش ىف اذك تسا مهن كلف ةقدنم هكتسا راها لدعم تاجرد

 5 صاوجلار + ىف اذك نيعلا ف رجعو دمع ريد مرو وه 0 رححتلا :

 0 تاي نم + ةلمهلا لادلا ىلهؤ

 دانهلا لدعوات نوئاسرخ مع ةدحبلا لالا فيدقت ندج ودم ةقللا ف( 3
 ردحتاا اما ريدقتلا كلذو بنتحاو دعبو رذح لثم هوحنو قا رددةتشب هب لودءفملا وه

 دغل عقو ىدلاوه' هم رذلا) دشألا ةئراقم نم كابا قلا ىا دسالاو كاا وحن هدعب ام

 ىا قيرطلا قيرظلا و هب مالكلا لوطو ارركم هنم رذحلا ركذل اماو دسالا وهو كابا

 ٠ ةفاكلا حورش نم مهشي اذكه قيرطلا قا

 عاطقنال د آلا ىف رهظي ىمكح صواخ اعرشو صولخلا ةغا ديدشتلاو حافلا ( رخل

 لباَشو قيقرلا هلباشو حتفااب را نم ةغا مضلاب رخلاو هلك مدل رك هنع ريغلا ٍِ

 نيكلاسلا دنع ةيرخلاو كولسلا عم ىفو ٠ زومرلا عماج ىف حرص اذكه قرلا ةيرألاو رخل

 هكدسر ىتقو تبررح ماقم رد هدنب سب ةيلكلاب ىلاعت هللا ىوسام قاءت نه رطاخلا 0

 ردو كيزيح هل ارج درادن ىقعو اند ىاوزنو داك اريو ىواسد ضارغا زا ىضغ

 لاوقا دوش لامكب اريو زيج تفه «نسلا مدازا ةنفك لم نابكاد .ىناةدس لآ
 هتشاد لوا راهحىببك رك ١ ١تغارفوب. َتءانقو تلعو كركوك قالخاو فراعمولانقاو

 طالتخا زاو دننك رايت>ال و ىضعب « دنا ءفئاطود ناكدازا .دازا هن دنيوك ابار نآ دشاب
 ٠ تسازفا هقرفت ايند لدا تبحص كدماديمو بدساب زارت>١ا ناشيا ىاباده لوقو اند لها

 داشاب عفان هكدا شب ىراك ىنةوار ندا مك الو اطبق اللا م انضر ضنا

 لها طالتخا سب مكل ريخ وهو ايش اوهركت نا ىسع دءاب راضوا رظن ردهجركا



 رحل حلا ما ب

 ا ىنعمتوا ٠ . ىلاعت هلل الا نيروك ذملاد :ءلاو معلن "ىلا 4 ةم- امال لب ددبالو ع الف

 رو را نيدضلا اديك ان تنإ ةلك نوكيو. هاهو ءانثلا قخ ىث'نم ليق ةنأك ةيفائتسا.ةلماو

 ىذلا ءالا ثم كيلع ءانث ىلع ردقا ال هنائءملاو ةيردصموا ةقا ةلذم ا ةلوعب باكو كيلع ىف

 كر يزل م2 زدفحاح ليم هالتك للبول ف وسو للاؤا لوسولل ىلا لاما قفين و تملا
 ةلئامملا باسو هتاذ ىلع ىلاعت هللا ءانث لثم نع زدعلا راهظا مالكلا اذه نم مالساا هيلع

 ركسدلا وه فرعلا ىف دما نا معا . هناذ ىلع ىلاعت هلانث نيب و المفوأ الوق هئانث نيب

 ةلمهملا ءارلا لصف ىف كلذ ”ىحيو امعنم رك تنشب ممل ميظعتب زعشي لعف وهو ةغللا ىف

 ناّشللاو قانالا نا كلا ثلث نلعا نانا ةفوصاا 8 ناقد .ةمخعللا ١ ناغلا ناب نم

 هللا ماعنالا ثدحتتا| هن هركّدو ماوءال وهف ىناسنالا ناسالا اما + ىايرلا ناسسللاو: ىناحورلا

 رك ذ وهو ضاوخلل وهف ىناحورلا ناسالا اماو . ركشلا ءادان بلقلا قيدصت عم هاركاو

 وهف ىابرلا ناسالا اماو ٠ لاعفالا ةيكّرتو لاوحالا ةيبرتت ىف قحلا عانطصا فئاطلل باقلا
 لواراعللا تيتا ع اردادع لالخ لح قطا نكش دضصقل ريدلا :ةكرح وهو  نيفناخلل

 ضوخوؤ سنالا ةرم ءانتجاو ةبرقلا ىف ةبغلاو ةدها_ثملا تعب ففشاوكلا بثارغو

 . راونالا ةرشابع رارسالا قوذو سدقااو< ىف حورلا

 م4 ةمحعملا لاذلا لضف زد

 هف ىذلا ءزهلاو ءزحلا رخآ نم عومجلا دتولا طوةس ضورعلا لها دنع ) ذحلا )

 فذ ناعافتم نم ناءذ ذخا اذاف عئانصلا عماجو فرمشلا ناونع ىف اذك ذخا ىمسي ذحلا
 ناعف ىف لاخلا اذكو اذح لمعلا كلذ ىحدي نلعفنم المهم هنوكل اذنه لادباو هنم نلع

 اذه ديؤيو مافدالا كش ذذحلا ىنرعلا ضورعلا لئاسر ضعب ىفو ٠ نلعفتس» نم ذوخألا
 0 رولا لما تالرح نب نجم ندا نا نف حارصلاو بحتما ف عقوام
 ٠ لماكلا رحبلا نم اذهو ءاذح ىمست ةديصقلاو ناءاذت نم عومجلا دتولا طاقسا

 4 ةلمهملا ءارلا لصف

 ذافن عنم عرشلا ىفو . اقلطم عنملا ةغل مهلا نوكتسو | ءانلا تاكرح ( رجحلا)

 صخ ش لوق ىا ةيدهع ماللاو افوقوم روحجلا دّقع دقءني هناف هموزل عنم ىا .لوقلا

 هركملا رارقا ذا_فن ىضاقلا عنم ىلع قدصي الف نونحغاو قيقرلاو ريغصلا ىا صوصخم
 فانا ولف عرشلا رابتعا ىلا رقتشال هنال هيف رحال هناف لعفلا نع :زرتخا ولم

 ذفالا نال ذافنلا لب موزللا ظفلركذ ىلوالاو هنوئمضي اًئيش د.علا وا نونا: وا ىصلا

 اللا حصيال هناف هب قحلمو لقاع ريغ ريغص لوقل عماج ريغ هنا ىلع مزاللا نه ما
 . ىدنجربلاو زودرلا عماج ىف حربص اذكه



 ما دما

 ٠ ةيرايت>الا لاعثالا نا_ثوه 6 جراخ ضع أمف هجاتحا مدعو أمف تاذلا لالقتسال

 الثم ديز قازراك جراخ ىلا ةيرايتخالا لاعفالا ضءب ىف جاتحم ىلاعآ بجاولا تاذ نا هيفو

 نيب كرتسشملا معالا ىندملا رايتخالاب دارملا لاش نا ىلوالاف ديز دودو ىلا هيف جاتحم هباف
 هيلع قفتم هلاف لعفي مل أشي ل ناو لعف ءاش نا ثيحب لعافلا نوكوهو بجوملاو ردا
 لباق» هنال كرتلاو لعفلا هنم حصا ثيح هنوك ال هربغو بجاولا ىف ءامكلاو نيملكتملا نيب

 ديقلابو . ةيلالخلا ةيشاللاةيشاحىف حتفلا وباو لوطالا بحاص رك ذم دافتسي اذكهباحالل

 ميظعتلا دصق ىلع فصولا كلذ نوكي نا دما .ىف دبال ذا ةيرخسلاو ءازوتسالا جرخ نيخالا
 داةتعالا ةقباطم نع ىرع اذا هنال.دصقلا كلذ نع ةفرا_ص ةرق كانه نوكال ناب

 , ءازهتسالاو ةيرخسلا ن» ناك لب ةقرق> ادمح نكي مل اهوحنو حراوألا لاءفا هفلاخوا

 طرش اههنه.دحاو لكنا كلوش انال ءاضيا ناكرالاو نانا .لمف دمحاىف ربتعا دقف لاشال

 هدعبو ناسحالا ىلق نوكي حدملا ةحتافلا رارسا ىفو . هنم نكرال ادمح ناسالا لعف نوكل
 هوجو ىلع بارتلا اوثحا مالسلا هيلع لاق م ابن» نركي دق اضياو هدعبالا نوكيال داو .

 قالو .ىهتنا هللادمحمم سانلاد محند نء مالسلا؛ءاع لاق اقلطم هبرومأم داو نيحادملا
 لوقلاا ملعا مث .:اهريغو دماخلا ىلا ةلصاولا منا درا مومع نع قيسامل ةفلاخلا نه هيفام

 وهف هب رامخالا ال فصولا داجاو دما ءاشنا هه نوديرب اا هه نودمحم ىذلا صوصخلا

 اهل زهظمو لامك. ١ ةفص ىلع لاد هنال لب هصومد ادمح لوقلا كلذ سلو ريخال ءاشنا
 اها هراهظاو لامكلا ةفد ىلع هتلالدل نا لجا ن٠ ىا مث نمو ٠ كلذ ىف مان لخدم اهل ىا

 ةيلامكلا تافصلا راهظا نع ةيفوصلا نم نيققلا ضعب ربع اذمح هنوك ىف امان الخدم
 ةيلامكلا تافصلا راهطا دا ةقيقح لاق ثدح اًراحم مورماثب مزاللا نع امس د |

 ةواخسلا راثأ نه ىتلا لامذالا نال ىوقا اذهو .لءفلاب نوكب دقو لوقلاب نوكيدق كلذو

 اذه نءو اهاولدم امنع فلخت دق ةبعضو امناف لاوقالا ةلالد فال ةيعطق ةلالد اهلع لدن

 تانكمت ىلع دوجَؤلا طاسب طن نيح ىلاعت هلا كلذو ٠ هناذ ىلع هؤانثو هللا دمح ليقلا

 اهرهظاو هلاك تافص نع فش د قف ىهاتتنال ىنلا همرك دئاوم هيلع عضوو ىصختال
 روصتسالو اماغ لدت:دوجولا تارذ نه ةرذ لك ناف ةيهاشم ريغ ةليصفت ةيعطق تالالدب

 كيلع.ءاسنث ىصحا ال حسو هلا و هيلع هللا ىلص ىنلا لاق همث نءو كلذ لث» تارابعلا ىف
 ليبس ىلع دعلاوا . ملغلا . ىتع نوكي نا نكي ءاصحالاو . كنسفن ىلع تينا 5 تنا

 ةملكو ةدئاز فاكلاو أدم تنا ىنعا عوفرملا ريمضلا نيردقتلا الك ىلعو ءاصقتسالا
 ”امتفضوا انتا كلفن ىلع تننثاو اهانأي نء ةءلك ىلع اهرائتخاو ةفودومو' ةلوضوفأم

 ليلعت .عومجلاو 55 ربخ ةاملحا هاهو « ةرددح ىما ىتهس ىذلا انا ٠ عد هلوق ىفاك

 هانتم ريغ ءانث ناك هيسفن ىلع ىنتا اذا هلال: ىلاعت هيلع ءانث مو هلاو هيلع هللا ىلص هملع مدعأ



 دجلا مسا

 اها>: اهمايق ثيح نمو ام ادومم تناك ابل فصولا ناك اهنا ثيح نم ةءاحشلا كلت

 مث ٠ اعاجش هن وكل ةعاجشلاب هتفصو لاش اذلو رادتعالاب انه نارياغة.امهف املع ادو## تناك

 دعا درو. راصف اصوصخم الوق نوكيف لامكلا ةفص ىلع لدبام ركذ هنم ردابآ/ فصولا

 ءازاب اعقاو نوكي دق دما نا رهظ ةمعللا ةلباقم ىف هنوكب فصولا ديب ملام و هدحو ناسالا

 ٠ ليمجم سبل امب ليما ىلع فصولا جري هب دومحملا ليما ديو ه نوكيأل دقو ةمعتلا
 ىلا ةراسشا ىرايتخالا ديق ىفو ٠ لل ألا ريغ ىلع فصوأا جرم هيلع دومملا ليما ديقبو

 رورشم ريغوهو هب دومحلا ليث اىف ىرايتخالا ديق ربتعا ضعبلاو هحدملا نم صخا دما نا
 ليما ىلع ناسالاب ءانثلا وه دما ليق اذه ىلعو رهظالا ىلع هريغو ىرايتخالا مي هلاف
 ولْؤالا تحدم لاش اقلطم ليما ىلع ناسللاب ءاثلا وه حدملاو هريغوا ماما نم ىرايتخالا

 عقب هناف حدملا نود راْلا لعافلاب صخب دحاف كلذ ىلع امتدح لاش الو اهئافص ىلع

 دوما فالخم ايرايتخا نوكي نا بحال هب حودمملاك هيلع حودمملاف ةلمجابو هريغو ىحلا ىلع
 لاثه لعجو ايرايتخا سيلام ىلع حدملا ةح عنم نه مهنمو . ايرايتخا هنوك بجي هلاف هيلع
 نوكب لود نم نا نم ىحوغاسا ةيئاحىف دنسلا ديسلا هركذام هحيضوتو ءاعونَصَم واؤالا

 قرف الو لقعلا سدح هنفءاذوخأم هنوكب لوش ا. دخلا ىف اذوخأم ىراستتخالا ليما
 هتريصب ىلا عجر اذا بل ىذ لكو لاق ثيح فاشكلا بحاص هب حرص حدملاو دما نيب هيف
 نا نوبحيو مهف لزنا نيذلا ىلع ىبلاعت هللا ىفن دقو هلءف ريغب حدمبال ناسنالا نا هيلع ىنحال

 باجاو ٠ هجولا نسحو لاماب حدمب برعلا ناو كلذ فيكل أس مث . آلا اولعط م امب اودمحم ٠
 نع لشن مْ ه ةدو# قالخاو ىضرم رب نع رهشي رظنلا نس> نا كالذ عودا ىذلا ناب

 جدملا رصقو لوقعءال فلاخم وهو اطلغ هلعجو ىرا:>الا ريغ ىلع حداملا ةئطغ نايبلا ءاملع

 لقعلا بسحب وه امنا دملا ىف ىرايتخالا ذخا نا ىف رص اذهو ىرايتخالا للا لع

 اذهو نافدارتم حدملاو دا ناىف حيد اضياو ءنهتاحدملاو دا نيب هف قرفال هناو

 صت:#ريغ اضيا دملاف ىرايتخالاب امهصاصتخا مدعرا.: اب امودارت ليقول بقا5 ربشالا وه

 ىلاعت هلوَس هيلع لد:ةشاو ىحوغاسا ةيشاح ىف هنملا ديسلا هر'ت>او حدملاك ىرايتخالاب

 لاق.. هتدعو ىذلا دومحلا ماقملا هثءباو روثأمللا ثيدحلابو ادومم اماقمكبر كثعس نا قمع

 ميكحلا بواسالاو ميركلا باتكلاك هبحاص فدصوب هلافصو ىزالا فصولا ىلع لماو
 رداصلاوا روهشملا وه ام رارتءالاب رداصلا وهىرادتخالا ليما ىنءممث ٠ هاظلا نع فرص

 ضقنال ىلاثلا لوقلا ىلعف نيرخأتملا ضعب هب لاق اك هيف ارا-تم نكي مل ناو راَتخْا نع
 ناو هيلا ةدنتسم ىا ىلاعت هتاذ وهو راتلا نع ةرداص ىلا: هنافص نال ىلا هللا تافصب

 نا نه معا ىرايتخالاب دارب ناب لوالا ٍلوقلا ىلع اذكو رايتخالاب هنع ةرداص نكت م

 ةيرابتخالا لامفالا ةلزنك ةروكاذملا تافصلاو ىرابتخالا ةلزنموا ةقبقح ايرابتخا نوكي



 ما دبا : ةيطا

 ىفو ٠ حارصلا ىف م5 نأ_ساوخ دب ةغللا ىف نيتلهملا نيسلاو ءاحلا حتفب ) دسألا (

 يللا لكو هوبا م لاوُر ةدارا كولسلا لها دنع ودح دسحلا كولسلا ةسكا

 ناسنالا لاو>ا حبقاو ناطيشا| لاعفا نسحا دسلا ليقو دجاولا ةمسش هلها ىضرال

 دو.غلاوا دساحلا كالبالا لمدنالح رج دسحلالبقوتوملا الآ هل ءاودال ءاد دسحلال دقو

 الا موهذم ءاشالا لاوحا لكى دبيطا ميكح لاقو . دساحخلا اهدوقو ران دمسلا ليقو

 دسح دروا فئاص رد . ىهتنا ندبلاب عضاوتلاو لاملاب ةواخ_.لاو ملا لمعلاو علا

 رك ا اماو تسا مارح بهاذم عيمج رد نيو دهاو> ىركيد تمعن لاوز هكتسنا
 إل ةلطار آو تشات مارح دهاوذ نأ لثم نين دور كل ذهل 3 0 |

 تمعلرب ندري وزرا دس> دروا ىم كولسلا عمج رد . دون دهاو> نبا تشب لها نايم

 ار ىصخش ىلاعآ ىادخ ركا سب ىريغ تمعن لاوزرب ابو تسا ودب صوصخم هك ىريغ

 نادوخ لماع نن نع تغح نأ هلدراذ ورز ركد ىهحشو ىادر5 ضر 0

 لا 00 7 تمعل صوصخ لاوزر دراد 3و3 صخش نبا هج ددبوك دسح ار

 ارنا ريغ نادب .تمعأ نا صوصخ ابو تمعل نا لاوز نودي ىربغ تمعأ لوصح

 هللا من لاوزب ثتدارا دسملا نيدباعلا جاهنمىف رك دو «.ثسادوفم ناو نسوا
 هلوق مل.“ اذه ىلعو ةط.غ ءهف اهلاوز در“ م ناف حالص هيف هل امث مما كنخا نع

 اعاستا دسملاب ةطبغ ا نع ربعف كلذيف الا ةطبغال ىا نينثا ىف ىلا دسحال سو هلآو هيلع
 ناف ٠ ةحيصنلا دسملا دضو ةريغ كلذف هنع هلاوز تدراف حالص هيف نكي مل ناف امهم راقتل

 ملْلا ىرجم راج هناف بلاغلا نظلاب ملي تلق . داسفوا حالص هيف هل نا ملي فيك لبق
 نه دسحا نم اهءاّهب الو ةمعن لاوز درت الف كيلع هبتشا نا مث . عضولا اذه ىف

 مالك ىبنا دسحلا مكح نم صاختا حالصلا طرشو ضيوفتلاب اهيقم الا نيماسملا

 ه كولسلا عمج

 ىلع ىرابيتخالا ليلا ىلع ليملاب فصولا وه ةغللا ىف ميلا نوكسو حتتلاب (دملا)
 ميظعتلا ةدهج ىلع ليرخلاب هم مولا ره ليفت ل را ةنسو ١ ءالا دعب مظعتلا دصق

 ىلع هيوكو هب.دودحلا وهو. ليما امص ولا ةثلث روما دسالا ققحال دي[ نآل لي
 ىلع لمة ثم لوالا فيرعالاو ميظعتاا دصق ىلع هنوكو هيلع د ورا ىنعا ىرايتخالا ليما

 ةلد ءابلا لعج نا هيلع دو.لا ل. تشيال هناف ىلاشلا فيرعنلا فالحب رومالا هذه عيمج

 ملا فصو اذا ليت ناف ه.ةنييسلل ماسلا لعن نا هب .درملاو |(هابظلا وه اظاس

 فو اذااماو هيلع ادوم ماعذالاو اهب ادو# ةعادشلا تناكه ماعلا لجال اهوحنو ةعاجشلاب

 تاق ه امطق دمح فصولا اذه نا عم هيلع دو# كانه نكي مل هتعاجشل ةعاجيشلاب عاجشلا



0 ٠. 

 تاهذلا دد# , دودحلا م1

 زينعلا اماو مانا زييعلا الا دخلا نم ءايدالا ضرغ سبا هنا هلضاح ام اهنه دحاو لك دح

 ىهام' ىلع تادوجوملا لاوحا نع نيثحاسلا ةفسالفلإ ةفيظوف تاضرعلاو تانتاذلا نيب

 ثيح.نيدلا ماصع ىولوملا ركذ اذكهو عئاملا عماملا فرعملا وه ءابدالا دنع د1باف . هيلع

 « لوصالا ىف بجالا نإا هب حرص ام عناملا غماهلا فرعءملا ءابدالا دنع دسللا ىنعم لاق

 ٠ تامتاذلاب نوكام وهو ىظفللاو ىمسرلا لباّشام ىلع تافشرعتلا بابىف قاطي نيبقطنملا دنعو

 علاطملا حرش ىف لاق لومحللاو عوضوملاك سايفلا ةمدقم هيلا لام ىلع نايقلا باب ىفو

 هطسوال طسوا اد> دا كلذ ىهسدو دح ىف ناكرتشت نيتمدقم نم ىل# سايق لك ىف دبال

 نال رغدا ىحسو بولطملا عوضوم وه دحب نيتمدتاا ىدحا درفنتو بولطملا فرط نيب

 دحم ةيناثلا ةهدقملا درفنتو رغدا نوكي ادارفا لقا نوكيف صخا بلغالا ىف. عوضوملا

 هلا لخ اف ادارفا رثكا نوكف معا بلغالا ىف هنال ربكا ىمسيو بولطملا لو وه

 وه ىذلا دحلاب هل اهيثت ةنسنلا فرط هلال ادح ىم لومملاو عوضوملاك سايقلا ةءدقم

 الثم طسوالاو ربكآلاو رغصالا دودح ةئلث ىلع لءتشب سابق لكف ٠ نيبضايرلا بتك ىف
 ناسنا لك هنم ةلصاخلا ةحبتلا ىا بولطملاف مسج ناويح لكو ناوح ناسنا لك انلق اذا
 - طل 2 زك مسحلاو طسوا دح ناورلاو رغدادح ناسنالاو » ٠ مسج

 طظفل لدف هريغو همعل 0 ربدعأ نا بحاولاف نما .نب ايقلاب 4 ريغ تاحالطسصال ا

 ىبطلا قام ميدعتلا اده ديؤيو 2 ىهنأ 7 موكحملاب لومحملا ظفلو هيلع موكحملاب عوضولملا

 قرط ني ةطسوتل طسوا ىمس ادعاضف ساقلا ىتمدقم نيب. رركملا .كرتشملا نا نم

 هتيشاح ىف ىلاوللا قداصلا لاقو « ىهتا ايلاثوا امدقم الو وا اعوضوه ناكءاوس بولطملا

 صهاظو طبسبلا الو ىلا الو ىنارتفالاب صتخمال طسوالا دحلا ناب راعدا ةرانعلا هذه ىف

 [1] ٠ طيسلا قلما .ىنارتقالاب هصاضت>اب هراعشال لكلا قالخ موقلا مالك

 ىف لمعتسملا ريخالا ىنمملا ىق نأ الا دحلا ظفا ىف قبس اهب هانم لع دق ( دودحملا )
 ىلع ةاحنلا دنع اضيا قلطيو ه احالطصا ةدودحم ه.سنلا الو ةَمَدَقلا ىمستال :سائقلا باب

 تقوملاب ىمسملا قاطملا لوعفملا نو مق ىلعو مهلا هلباهو تقوملاب ىمسملا فرطلا ند مق

 ٠ ةءددملا ءاظلا باب نم ءافلا لصف ىف ”ىجحبو اضيا مهمللا هلباَغبو اضيا

 ىلصف 1 يف ةفاضا الي د ءاع قاطب دقو 0 كاف ا وه ) تاهملا ددحم )

 3 ءافلا باب نم 5 1

 موكحلاو رغصا ادح ىهي بولطملا ىف هيلع موك لاو هناهرب ىف ىوبنلكلا لضافلا لاقو ]١[

 نيب كرثشملا رركتملا ءزجلاو ىريك ربكألا اهيف ىتلاو ىرغص رغصالا اهيف ىلا ةمدفملاو ريكا ادح هن
 ةطسوتلوا ىقاوبلل رادعلا لوالا لكشلا ىف بولطلا' ىفرط نيب هظسوتل طسوا ادح ئركلاو ىرغضلا

 ( هدحصل ) 2 اهذخا دنع حرطب اذلو ةحيتنلاو لقءلا نيد

, 
 ب



 ساس دحلا

 حضو ىمسملا باسحلا,دعاؤف طباضا انحرشرملا عجراف ح.ضوالا تكد ناو ءحطس تاذلاب
 ىف هرونو ب كوكلا مرج ود بكوكأا دحو ءمكلا ميسقت ثحب» ىف فقاوملا حرشو نيهاوبلا

 جرب لك نومجا ا ماش اضياو ٠ واولا باب نم ماللا لصفىف لاصتالا ظفل ىف ”ىجيو كلفلا
 جرد ةتس نولوش .الثء ادحامل» ممق لك ىمسيو ةبوا_ةمريغ ةفلتخم ماسقاب ةريحتملاة سلا ىلع
 من دراطع دح اهدعب ةعبرالا مث ةرهزلادح ىرخالا ةتساا مث ىرتشملا دح لما لوانم

 بلطت ةريثكت افالت>ا دودحلا ميسقت ىفو ٠ لحزلا دح ةيقايلا ةسّعا مث خي رملا دح ةسمخحا
 نم علاطلا لئالد نوكرح .مهنا معا ٠ دحلا بحاص بكوكلا كلذل لابو موجالا بّتكنم
 ة>رد رادقع ةييمعلا ةيدلاق انين نوربتعإ ىا اهريغو رشاعلاو علاضلا ةحرد

 نءام بكوك دحم رييستلا غلب اذاو ارييسست .لمعلا اذه نومسيو لدملا نه ةدحاو
 هليصفتو ٠ مساقلاب ىمسي دخلا كلذ بحاصو ةمسقلا ةجردب هعضوم ىمسإ ةريحتملا ةسفلا
 صاصقلا ىمس الف ىلاعت هللاقح بحت ةردقم ةبوقع ءاهقدلا دنعو ٠ موجنلا بتك ن٠. بلطي

 وا برسضلاب نوكيام انهه ةبوقعلاب دارماو ء ريدقتلا مدعل نيزمالا الو د.ءلا قح هنال ادح

 ةنؤم هلاف جارخلا اذكو ةيوقعلاو ةدابعلا ىنمم ايف ناف تارافكآ اهنع جرذف عطقلاوا لتقلا

 ءادح نضضاصقلا ىمدسف اعرش ةردقم ةيوتع رومثملا ريغىفو . روهثملا وه اذه ةبوقع اهف .
 لوالا ىلع دحلاو . وفعلا لبشال مسقو وفعلا هيف حضي مدق نيمق ىلع اذهىلع دحلا نكأ
 امج راحزتالا هعرش نم ىلدالا دصقملاو كالا دنع ةييس تورث دعب طاق_سالا ىللشال

 ىلع اضيا قلطيو ٠ ىدنجربااو ريدقلا حتنو ةادهلا نه داف:سي اذكه دابعلا هبررضتي

 ادح حاصيال رهنااو قيرطلاو روكلاف ىضارالاو رودلاك ريغتبال امث هريغ نم راقع هب زيعام
 ىف اذك مالسالا سمش دنع راتلا وهو امهل افالخ هدنع اذهو برو صقنيو ديزي هنال
 نم راسقعلا ىوعد ىف دبال مهلوق ىف مقو ىنءملا اذمبو ٠ ىوعدلا باتيك ىف زومرلا عماج
 "ثا زيمام وهو رسكلاب فرعءملل فدارم نيباوصالا دنعو ٠ ةثلثلاوا ةعبرالا دودخلا ركذ
 ىف لحن نارا هلال ماسقإ ةثلل وهو حتملاب افرههو ادودحم يمسي '”ىثلا كلذو هريغ نع

 ذا ئظفل دح ىناثلاو ءاهادع امج ةلصاح ةروص زيمع ديشب وا ةل_ضاح ريغ ةرود نهذلا

 ىتقحلا دحلا وهو تايئاذلاضح؟ نوكي نا اما لوالاو .ىنعم ءازاب ظفللا نوك ةفرعم هندياف

 دحلا وهف كلذك نوكيال نا اماو صةانفالاو ماتف اعيمح ناكناف تادودلا قئاقح هتدافال

 روض ليص# ةمادوصقماو (مروا ادن ناك ءاوبس ىلسالا بيرم اهو 0
 ص مدخلا حراشلا لوقلا ىف جردنيف ةيرادتعالا تارهاملا نه اهريغو ةيحالطصالا تاموهفملا

 اذكه همز الب هنعوا مسالا موهف» تايتاذ نغ هلابنال (سروا ادح ةبستكملا تاروصتااب
 ىواوملا لاق ٠ ف رعملل فدارص ىا ةسرعلا لها دنع اذكو دنسااديسلل هتيشاحو ىدضعأا ىف |

 كذب ملع دقو ةيفاكلا ةرابع حرش ىف ةيئايض'ا دئاوفلا ةيسشاح ىف مك اديعو روفغلا دبع



 دحلا . ةجاخلا . ليلدلا عامجالا مكب

 «بتكلاىف ةعئاش ىمو هتاكساو م هلا مازلا اهنم دوصقملا م لا دنع ةيلملا تامدقملا .نم

 ركذ اذك هبأيعيال ليلد الب لوق 00 دن ىف اهقدص 4 مازلالا ,اهتدافا :مدعب لوقلاو

 ةئامثاثي هملع طاجا ىذلاوه نيثدحلا دنع ةجحلاو ٠ ىلارلا ةيشاح ىف ميكا دبع ىولوملا

 ٠ ةمدقملا ىف يمدقو ا راو اليدعتو احرج هنادر لاوحاو ادانساو انتم ثيدح فلا

 لولا نريسلا تايد زرم :ةلدهملا“ نيفلا لصق ىف ؟يحب , نخا قيم لع قلطت: ةعسلا دنهو

 ه دعب دنك دارنا هتئاعدأ ةيدقم ان ىتفد سصعاش 2ك كسلا ءاغلب دز ( ليلدلاب عامجالا )

 ناهرب ركو ىئاب ونز دربها ٠ رعش ٠ هلآثم دنك تباث هيلقن نئالد اب هْيلَقَع نيعا زن هب ازا

 ديان اَهب نأ ىف يدا هك ديوك ارب رادقم ترورضض دلو م كوالا عمم رد ( ةجاحلا )

 اذه عم دباي اه نأ ى ىدأ هكدنس وك اريرادقم تو + كيرا سفن قوةج 2

 نيزا هكدس وك ارنا لوضخو ٠ ىايرد نيلعنو نهاديب ىال مود ةءاج نوجب دوش جات ودب

 دياع لوضفو .تحاح كرت ىدّيبم دب ص هلداب سي درادن ىلااب نأ و دوب نوربب مق ودره

 2-ىمبا دنكن تروزَض كرو

 7 ةلمهملا لادلا لصف ريم

 حلتلاولمللا وهو رادقملا ةباهن نيسدتهمللا دتعو +.”ىشلا ةيابنو منملا ةغا حتفلاب ( دا )
 وذ وهو اضيا اكرتشم ادح ىمسيو اكرتشم نوكي دقو اضيا افرط ىميو ىملعتا مسحلاو
 ىلعامهل ةيادبوا امهل ةيامنوا رخ الاةيادناو اه دحال ةامتهنيعوه نوكي نيرادقمنيب عضو

 ةطقنلا امني كرتشملا دلاف نيئزج ىلا طخ مسق اذاف تارابتعالا فالتخاب تارابعلا فالتخا

 دودحلاو :حطنلا كيلذك مسقنملا مسلايف و طخلا امن كرتشملادحلاف كلذك حطسلا مق اذأو

 ثرحم هنوك بحب كرتشملا دخلا نال هل دودح ىه امل عونلا ىف ةفلاخم اهنوك يحن ةكرتشملا

 ناكل عسر الاو[»ز م صقل, مل هنع لصف اذاو[؟لالصا هبددزب مل نيمسقلا دحا ىلا مض اذا

 ىلاو ةثاث ىلا امسقن' نيءسق ىلا ميسقت | نوكيف موسقملا رادقملا 9 وج اح ةلرقلا درا

 طا اذكو هدأ ضرع ىه لب 0 1 تسلا ةطقنلاف اذكهو ةبمح 1 أيدت هئلث

 عضولا ىهاتملا طخلا ةباممن نا ملعا٠ مسجلا ىلا سايقلاب حطسلاو حطسسلا ىلا سابقلاب

 مسحلا ةءاهنو ةطشوا طخ 3 رادقملاو عضولا ىهانتملا حاسلا ةيامنو ةطقن رادقملاال

 هلام لخادم مزلتست اهنبال نيثزجلا .ةاقالل ازجاح ناكف هسفن ىف رادقم هل ناك هيدازول هنال ]١[.
 ( هححصمل ) ةبدب, لاحم وهو ارادقم هل نا ثيح نم رادقم هل امذ رادقم

 (هححصا) الصا تي وهف صافتنالا نم ائيش نيمسقلا دخا صقتن مل ىا ائيش صقتني ل هلوق ]١[
 ( هححصملا) * 2 ىنخال اك ىلا نايب هانركذ امو ىلا نايب اذه [*]



 فل ةجحلا

 كرت م »* دوجولاف فرصتلا"ن ع 01 ىلا ةراشا حاكللا كر" 00 هي تادلا هقيقح «ةقع

 تاقبملا مث م 5 ةيدحالا ة هيوه ف لافرمالا فشكلا بلط نع ريكا ىلا ةراشا لحكلا

 مْ 0 تاذلا نع ةزاع ةمكلا م * ةيهلالا ةمرملا نع ةراسع ةكم مْ * باقلا نع ةرايع

 ةيمبطلا تايضت:املاب هن ولت نع ةرامع هدادوءاو ٠ ةداسنالا ةقيطالا نع ةرامغ دوسالا رحطلا

 اباطخ هتدودف نيالا نه ًاضاس دشا دوسالا رجحلا لزن مالا هيلع هلو ةزاشالا هبلاو
 نا معا اذه تمهف اذاف .. نيلفاس لفسا هانددر مْ ىلاعت هل وف ىنعم اذهو مدأ ى

 ةراشا ةعس هركف هدهشمو هأش ذمو هدتحمو هتلوه كردي نانم هل ىتش امت ةرايع فاوطلا

 ىصنلاو عمسلاو ةردقلاو ةدارالاو مللاو ةوبحلا يو هاذا امم ىتلا ةع.سلا هفاصوا ىلا

 ىلا تافصلا هذه نم عجريل وه فاوطلاب ددءلا اذه نارتقا ىف ةنكنلا مث ٠ مالكلاو

 مالسلا هيلع لاق نوكف قاوءلا اذكو هللا ىلا هماعو هللا ىلا ةتويح بسن ىلاعت هللا تافص
 فاوطلا دعب اًتلطم ةولصلا مث ثردحلا هن رص ىذلا هرمدلو هب خوش ىذلا هعمس نو

 فاخ نوكت نا بحتست اموكو « كلذ هل مت نميف امسومان مايقو ةيدحالا زورب ىلا ةراشا

 هد حسم ناف هاللسسح 2 راث اا روهط 0 ةرابع وهف ةرذلا ماهم ىلا ةراشا ميهارإ ماقم

 للخت' كا معا قا كلذكو :ضرالا هل تيوط هجر ىشم ناو. صرالاو 30
 ةراشا اهنم نرنشلاو قئاقحلا مولع ىلا ةراثا ممر مش 0 لول ريغ ند أف ةيماالا راونالا

 ىلا ةراشا ةورملا مث ,ةقاخا تافدلا نع ىنكتلا ىلا ةراشآ لا «كلذ ند عاضتنا ىلا

 ققحن ىلا ة وانما دئنح قللا مْ ل 4 مآالا تافدأاو ءامسالا تاسأكي فشلا نمد ءاونرالا

 :ىتلا قيقحتلا ةجرد نع لزنف رصق نم ةراشا رصقلا 9 *# ماقملا كلذ ىف ةنماالا ةسايرنا

 جورخلا مث. نيشدصلا ةفاك ظح كلذو نايغلا ةجرد ىف وهف ةبرقلا لها ةيترم يه

 0 ءا.قدصلا دعقم ىف ةيدنعلا دعب مهلا لوزتلاو قلخال عسسوتلا ن نع ةراسغ مآرحالا نم

 ليبس امهءاع ناذللا لالحلاو لاما نع ةرانع نيملعلاو هللاب ةفرعملا ماقم نع ةرابع تافرع

 َِ #4 : ةيلاتتو ماقال عوسش نع ةرابع ةفادزملا مث ىلاعت هللا ىلع 3 ةلدالا اهمال هللاب ةف رعملا

 ىد مْ 0 ةيعرشلا| رو١٠الا 0 فوقولاب ةنماالا تامر ميظعأ نع ةرابع مارحلا رعشملا

 ةداعلاو عبطلاو سلا نع ةرابع ثاثلا راما مث . ةبرقلا ماقم لهال ىلا غول نع ةرابع
 * ةيملالا تافصلا 2 دع راثأ ةوش ا اماش ىءا تاوصح هدول هالك بصخف

 لامكلا دعب ماقنسال هناو ىهاالا ضرفلا ماودل ىقرتلا ماود نع ةرابع ةضافالا فاوظ مث
 هنال لالا قيرطب ىلاعت هللا ىلا ةراشا عادولا فاوط مث ه ىلاعت هلل ةبامن الذا 0

 ىلاعت هلوقل .اهقحّسي نمل ىلولا دنع ةعيدو ىلاعت قا رارساف هق>:سم ىف هللا رس عادبا

 « لماكلا نابنالا ىف اذك مهلاو.ا مهيلا اوعف داف ادشر مهنم متسنا ناف



4 

 جحلا 5 ةسراخلا 5 ةئداحلا 5 ثدحلا ميا ٠

 ةيشاح ىف فيرسشلا ديسلا لاقو « هنع هلل ىضر رمت بقانم باب ىف حيناصملا- حرش ىف ىذاقلا

 ٠ هتانقحو سمالاب ثدحو ىلعالا الملا ند مهلملا هنأك .ناغلا قداصلا ثدحلا ةوكشملا

 دوش ىم هذولا كاد ىو اوكا تيب مولع ىنعي ثدحي ةنك :ربمل ةمحرا ردو

 ئو لد رد” تسا ءددش هت>ادنا هك ىنك هتفك احلا عغمج ردو ٠ ذوش ىمم هداذ ربخو

 نادب ىلاعت قح ديادر) ىمع ضوخخم لامعا تسارفو سدح نأ دهد ىم ريخ "نسل ىتدع د

 دون ٍباوص ئزيمي دنك نظ نوج هنآ لقو ٠ دوخ ناكدشنزا ابهاو+ ىم هك ارك نه
 ٠ همالك ىهّسا كنالم ىو د و مالك لقؤ ه٠ ىو» تسا هدش درك كد رو

 هلا دنسملا وه مه دنع هنع ثدحلاو دئدملا وه اضرا هب ثد#لا ىعسبو ةاذعاا دنع ثذد# لاو

 ::حابضلا“ قا

 داضلا قا م ليخلا ضكر معا ثادحالا ىف لووذملا مسا ةغيد ىلع ) ثدحلا )

 هذ انحض كلم ملاع زا قدوه 5 ار هد اة قح ناطخ هيقوص دز ) ةثداحلا )

 دوخ 2 دوهرؤ ندعس رحش ناساب * رعش 0 هرحش زا مالسأا هياع ار ىموتم ديدومزؤ ادب

 + ىثاكلا قازرلا دبع نع لقن اذك ء دونشب ىنوم.عمش نآب

 قيس دقو ىضايالا ثراحلا ىلا باد دا ةيضانالا ند ةقرف ةلدهملا ءارلاب ) ةيبراملا 0

 + لالا انزع ةحشملا ذاضلا لصق ق

 ظ 6: ميلا لصف 1

 ةمكلا ىأ مازحلا تييىلا دصقلا ةعيرشو وذ ىلا دصقلا ةعل ديدنتنلاو حتتلاب 1( حجما )
 ةغا رسكلا للقو ةغل اهرسكو ءاحاا حتفو اولاق 5 صوصدخم ثقو ىف ةدوصخم لاما
 حتف ىف 6 سكملاب ليقو ردصملا رسكلابو مسالا حتفلاب لئقو مهريغا حتفلاو دان لها
 ةنمكلا مقل ىلع باع ددقلا ةغل وه ىدنج ربلا ىو #4 زومرلا عماج ُّق 3و ىراسبلا

 جح ليلا ناقو عمسي مل هنا الا حتفلا سايقلاو ةرملا رسكلاب ةححلاو فورعملا كسنلل

 جحلا «ناغون جحلا مث .ىهتنا ةكم ىلا مودقلا ىلع ظفالا اذه قاطاف مدق.ىا انيلع نالق
 جحلا اماو ء زوهرلا عاج ىف اذك ةرمعلا وهو رغصالا ججلاو مالسالا جح وهو. ربكالا
 دوهش كرت ىلا ةراشا مارخالاف ىلاعت هلل بلطلا ىف دصفلا رارمتسا ىلا ةراشاف ةيفوصلا دنع

 كرت م 2 ةدوم#ملا تافدلاب ةمومذملا ةتافص نع هدر 0 ةراشا طبخملا كر من * تاقوللا

 دوهش ىلا ةراشا رافظالا ميلقت كر“ مث ٠ ةيرسشبلا ةسايرلا كرت ىلا ةراشا سأرلا:قلح

 تافضلاو ءامسالا نع درختلا ىلا ةراشا بطلا كرت مث . هنم ةرداص'ا لاعفالا نف هللا لعف



 اس 8 ثدحلا , ثدّلا# ثدحتلا . ثيردحلا لع

 هلامذاو حسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاوقا هب. فرعإ معو ( تدنلا لع )
 « ةءدقملاف قيس دقو هلاوحاو

 ىاخيشلا طفل ن» عم ام صاخ رابخا نيثدحلا دنعو « رابخإالا ةغل ( ثيدحتلا )
 * مهعبت نمو ةقراشملا دنع عئاشلا وهو خيشلا نم هظفاب ىوارلا عمس ثيد# صاخ رايخا

 ىءعب مهدنع ثيدحتااو رابخالا لب حالطمصالا اذه هلا 0 ةيراغملا بلاغ اماو

 لاق اذا ايفو خيشلا نم عاملا ىلع انثدح لاقااذا ام لمحب عئاشلا لوقلا ىلعف ٠ دحاو

 اذكه ءادالا غيد نه مهدنع رابخالاو ثيدحتلا ىا اهالكو خيشلا عامس ىلع انربخا

 راجخالاو ثيدحتلا معلا باتك ىف ىرابلا حتف ىف ظفاحلا لاقو ٠ ه-رشو ةبخنلا حرش ىف

 هيفف حالطصالا ىلا ةيسنلاب اماو * ةمالا ىلإ ةسنلاب فالخ الن ملا لهإ دنع ءاوس ءانالاو

 ىو .ةذيع نباو كلامو ىرهزلا ىأر اذهو ةفالا لصا ىلع رمت-ا نه مف . فالكلا

 بجاسلا نبا هحجرو ةبراغملا لمح رمتسا هيلعو نييفوكااو نييزاجحلا رثكاو ناطقلا
 ثيح كلذ قالطا ىأر ن» مهنمو ٠ ةعبرالا مثالا بهذم هنا احلا نع لشنو هرصتخم ىف

 ىاسنلاوهيوه ار نب قاحسا بهذم وهو هيلع ؤرَش ثيح هدييقتو هظفا ن٠ خيثلا ورش
 لفمحتلا قارتفا بسحب غيصلا نيب ةفرفتلا ىأر نم مم:0و ٠ مهريغو ةدنم نباو نابح ناو
 عرج نا بهذم اذهو هيلع ٌؤرَش ام رابخالاو خيشلا هب ظفلت ام ثيدحتاا نوصخيف

 رخآ الايصفت م ثدحا مث . قرشملا لها روهجو بهو نإو ىفاشلاو ىعازوالاو
 أرق نمو عم هريغ عم عمس نمو ىثدح لامتو درفا خيشلا ظفل نه هدحو عمس نف

 اودارا امئاو مه ددع بحاوب نيبلو نسح سم اذهو قربخا لاقف درفا خيشلا ىلع هسفنس

 جاحت> الاف اوفلكتف بوجولا ليدس ىلع كلذ نا مهضع نظو ٠ لمحتلا لاوحا نيب زيبمتلا

 راص هنال طلتخم الثا روك اذ لا حالطصالا ةاءارم ىلا نورخ أملا جاتح . هلو هيلع

 الف الاو هدام ىلع لدت ةئيرش نايثالا ىلا جاتحا اهنع زو# ن مهدنع ةفلع ةقيقح

 فالخم دح او لم ىلع نيمدقتملا ظافلا نم دربام لمحبف زاحلاب ا طالتخا نمي
 ه همالك ىهتنا نير ا

 نيدحلا دنع وه ثيدحتاا نم لعاف مما هنا ىلع ةدد- ثملا لادلا 1 < ( ثدحلا)

 ىرقلاو نئادملا ىلا لخرو ىعوو عمسو أرقو .بتك نوكي نه. قارعلا هركذ ام ىلع
 فلا نم برقت .ىتلا يراوتلاو للعلاو ديناسملا بتك نم اغورف قاعو الوصا لض>و
 *« ةبخنلا حرش فراقك كود و يطا يا ور سلما كبح ف مه لقو فيئصت

 مهلملا وه نيدحلا دنع ثيدحتاا نم لوعءف» مسا هناىلع ةددشملا لادلا حتش ( ثدحلا (

 ركذ اذك تؤوكلملا ملاعنم هعور ىف ىتلاو هب ثدح هنأك باصا انظنظوا ايأرىأر اذاىذلا



 ثدحلا او

 هنال هللاءاشنا ةبسن ذثنيح هللا اهتتسنو بلغالا وهو هللا فا_ِضتف ىلات همالك نه ىهف

 ىلاعت هللا نع اه ربخلا هنال سو هلا و هياع هللا ىلص ىنلا ىلا فاضي دقو ..الوأ ام ملكتملا
 هللا لوسر لاق اهفو ىلاعت هللا لاق هيف لاقيف ىلا هيلا الا فاضيال هناف نا رقلا فالي

 ىحوب هلك وه لله ةنسلا ةش ىف فاتحاو ه هير نع ىؤرب اهف مسو هلا و هيلع هللا ىلص

 قلاالا طيو هلاو هيلع هللا ىلد لاق مث نمو لوالا ديؤت كوول نع قطسامو ةناو الوا

 زون لب يجول تافكأ نم ةقك ب كيواسالا كلب ريمجتالو - همم هلثمو باتكلا تنتوا

 اميواراو . كلملا ناسل ىلعو عورلا ىف ءاقاالاو مونلا يورك هنايفك نم ةيفيك ىاب لزنت نا
 هبر نع ىوري اف ملدسو هلا و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لوّش نا امها دحا ناتغنص

 هيلع هللا ىله هلوسر هنع هاور ايف ىلاعت هللا لاق لوب نا امهتيناثو ٠ فاسلا ةرابع ىمو

 نا رقلا نيب قرفلا نيدلا ديمح ريمالا دناوذ ىفو « همالك ىهتنا دحاو ىنءملاو ملسو هلاو

 مزليال ىسدقلا ثيدحلاو زحعم نا رقلا نا لوالا هجولا ههجوا ةئس ىلع ىمدقلا ثيدحلاو

 ثلاثلاو . ىسدقلا ثيدحلا ينال نا رقلاب الا نوكتال ةولضلانا ىتاثلاو ه ازحعم نوكينا

 لجرح نوك نم هفدضال نازقلا نا عبارلاو ءهدحاج فال رفكي نارقلا دحاج نا

 هىسدقل !ثيدا ىفال ىلاعت هللا نيبو مو هلا و هيلع هللا ىلص ىنلا نيب ةطساو مالسلا هب هيلع

 نوكينا زوج ىسدقلا تيدحلا فو ىلاعت هللا ن٠ هظفل وكي نأ بح نآ رقلا نا نيباخلاو

 ثيدحلاو ةراهطلاب الا سعال نا رقلا نا سداسلاو .مل-و هلاو هيلع هللا ىلصىننلا نم هظفل

 خسنام نيبو ىسدقلا ثيدحلا نيب قرفلا اذهل نيمو ٠ ىهتنا ثدحملا نو هسم زوحم ىسدقلا

 ( رخآ محدش ل هي لاو نا رقاب ئعبسلا هنا نم ناعالا نم انش امف تفرع امل اضيا هنوالت

 دكا 0 هثلث ىلا اند لكو ه٠ فيعذو نسحو حيت ىلا اضيا ثيدحلا مسقلب

 زيزعلاو « روهثملاو ٠ ٠ جرد اأو ءدرفلاو . قلعملاو ٠ نعئعملاو ه عوفرملاو * « لصتملاو ه

 رسمغع ىأ ىلا فيعضل ا مشو 1 12 1 ا لسسلمملاو د .نيسلاو ٠ 5 رغلاو ه

 كلو د تاكملاو : لصصلاو + عطقنملاو ٠ لسرملاو ٠ عوطقملاو ٠ فوقوملا . اهنق

 هلو .ةصالخلا ةسالخىف اذكه عوضوملاو . بولقااو هبرطضملاو ٠ سلدملاو ٠ ىلاعملاو ٠

 ثيدحلا نيب قرفلا ىف ثيدحلا لها فل:>ا 6 ةدئاف ) اهعضاوم ىف عب ,2 1 ناسو رخآا ماسقا
 ىلا نع ءاحام 10 قدضي هنآل ثردخحلا نه معاربخلا لقو ا ام ليقف ربعاو

 هلآو هيلع هللا ىلع ىنلاب ضت# هناف ثيدحلا قال هريغ نعو ميسو هلآ و هيلع هللا ىلص

 ىلا نع ءاجام ثيدحلا ناف نانيابت٠ امن لبقو ىلكن كع ربخ 'نم 'ربخ ثددح- لكف ملسو

 اهلكاشامو خيراونلاب لغتشي نه لبق مث نمو هريغ نع ءاجام ربخلاو مالسلاو ةولصلا هيلع
 صهاوأا ىنو ه هحرشو هيجنلا حرش ىف اذكه ثدحملا ةيودنلا ةنسااب لغتشي نمو ىراخالا

 لوسرلا ثدح ىف ربأاو فلسلا مالك ىف هنولمءتسي ممناف ءاهقفلا حالطصا نفث رثالا اماو
 5 رثالا فداريو ثيدحلا نياس ريدا ليقو مالسلاو ةولضلا هيلع



 ين ا كثردحلا

 لبةيف طقلا ظفافلاخو ةيبرعلا ىف حصو داح ١١ نع هن حص مسقو ه فدصملا طخو
 تششاالو داح الا ري نب عامحاب ذخؤوي م هناو هيلع عمجا ا ظنا نب سعال هن ٌؤرَس الو

 ةسرعلا ىف هل هخو الو ةقن' هلق منقو هد ذا عنسصام سننل و هدحاج رفكي الو نا رق هن

 ناتقيقخ تاازقلاو :نا رقلا ىبةكرزلا لاقو ه طألا قفاو ناو لش الف ةقثربغ هلقنوا

 « ةاذمعالااو* ناننلل و هلآ و هيلع هَّللاىلد دم ىلع لزملا ىحولا وه نأ ىقلاف » نانرباغتم

 (هريغو ديدشتتو فيف ند اممد؟وا فو را ىف روكذملا ىج ولا ظافلا فالتخا تاارفلاو

 تاناملا قد نياذتلا "نظام له ناارقلا نا ح.ضوتلا بخاص ركذ دق لق ناف ٠ ىهنا

 ةيواملا طفح 2 نا َرَقلا ادعام عنج جرذف حولتلا ف ندلاو ةلملا دعس لاقو ارتاوت

 لاقو ةراومدلاو ةداشلا ْثآ ارقلاو ةوالتلا حوسنمو ةيوءالاو ةيهاالا ثيداحالاو اهريغو

 "ضرع نأ ىدشتلا ف رك د 25 تلق ..نآ رش نلف اذاحآ لقلام لوسسالا رسلا ١

 كارقلا نا ىف ءافحالو ه ىقأ فلا ف لاوس له يذلا قارا هضم د وسألا

 تحاصملا ف .لوقنملا نا فلا وه لأ ربل ةهقفلا ةسسيرالا ةلدألا نم لذ
 ىوبن اما ثيدحلا ( ميسقتا ) ناقتالا بحاص هركذام نيب وركذام نيب عفادن الف ارتاوت
 هللاىلص ىنلا هورب يذلا وه ىمدفلا ثيدالاف ه اضنا امس دق ايد ىهصإو ىبلأ امأو

 نإ 0 أ من مهش اذكه كلذك نر تا والا لج وع ب لد و هلاو هيلع

 عرواتلا ةيشاح ىف ىلا لاقو . نيرشعلاو عبارلا ثيدحلا حرش ىف نيملا حتفلا ىف رجحلا

 ىلا ىلاعت هللا | م>وا ىتلا يه ةيبلالا ثيذاحالا نآ رقلا ىنعم نايب دنع لوالا نكرلا ىف

 لا نا لاق ( ةدئاف ) ىحولا رارمماب ىحستو جارعملا ةليل سو هلا و هيلع هللا ىلص ىنلا

 هللاىلص هنع ىورملا ىحولاو نآ رقلا وهو ولتملا تحولا نيب قرف ناب نم دبال كانه
 ةنسدقلا ىعسلو ةيلألا ثتداحالا نم دروام وهو لح وره هن نع سو هلاو هيلع

 ,ىىلاعت هيلا فاضملا مالكا نا ملعا» ريك مرح ل مهضعب اهعمح دقو ةئام نم 2ر١5 هو ض

 ,رم لع ةفا مرجعم هوكو هزاعاإ ةقلا نع هزيعل لآ ر تلا ابهفرشاو آسولوأ ١ ل ١
 متناورو بالا وحل هتوالتو ثدح. الهدم ةءرحو ليديتلاو ريغتلا نم ةظوفحم روهدلا

 ةياورىف هعس.عانتءابو ةرشعب هنم"فرح لكن ابو ان | رق هتيمستبو ةولصلاىف هنيبعتنو ىنءملاب

 ندكلا ةيقبب نة ءربغو 0, ةزو ديو ةيآ ملم هلا ةيهيتيو اندنع هتءاركو كيلا ا

 «تياورو ركذ نا هتوالتو هسم زودبف كلذ نم ”ىث اهل تشال ةيسدقلا :ثيداحالاو

 لكب .هب راق ىطعي الو انا رق ىحدي الو اهلطس لب ةولصلا ىف ”ىزجم الو ىنملاب
 ,اضيإ اقافنا ةروس الو ةبآ ةضعب ىمسي الو اقافنا هركي الو هعيب عنمي الو ةريشع

 ثيداحالا :ةَش املاثو ٠ اهلدرتو اهريغت لبق مالسسلاو ةواصلا مهنلع ءابدنالا" بتك اهناثو
 هيز نغع اهل :هدانتسا عم مسصو هلا و هيلع هللا ىلد هنع اذاحا انيلا لّقنام ىعو ةيمدقلا



 ثبدعا مو

 سو هلا و هيلع هللاىلص ىبنلا لوق وه ثيدحلا ةصالخلا ةصالخ ىف لاقو ٠ ىعباتلاو

 ىورملاو نيعباتلاو هبا_حصلا لوق ىلع قلطي دقو ٠ هريرشتو هلعفو هلوق نع ىورملاو
 مو هلا و هيلع هللاىلص ىبنلا ىلا فيضا ام ثيدحلا ةبخنلا حرش حرش ىفو ء مهرانآ نع

 نم معا وهف ةظقلا ىف تانكسااو تاكرحلا ىتح اور لبقو ةفصوا اربرقنوا العفوا الوق
 موهفملاو امهف دارت 3 لدي قار ءاا 1 ثردحا لها كف عشب اينكو« هدنلا

 نع زارتحا لل ف قو :٠ نينا 0 ا ثردحلا ىمسو لوق 0

 ةيكيد ىتإ ءاو_س هنوالت خدام نا رقلا ىف لخديو احالطصا اًءيدح ىمسبال هناف نا رقلا

 خسنلا عون ىف ناقنالا ىف ركذ اماف لوالا اما ٠ ةروهشملاو ةذاشلا تاارقلا اذكو الوا

 تااق اغم همكحو هنوال“ خدنام لوالا + برضا ةثلث ىلع نار قلا ف خسسنلا لاق ثدح

 تامولعم سمخ تخيسنف تامولغه تافص رشع لزتا اهف ناك اهنع ىلاعت هللاىضر ةشياع

 ىنعمو ٠ ناخيشلا“هاور نا رقلا نم ورش امث نهو سو هلاو هيلع هللا لص هللالوسر ىفوتف

 تافو د. ىلا سانلا لك كلذ غاي ملو اضيا تخسن ةوالتلا نا ٌؤرَش امم نهو اهلوق
 ىرعشالا ىموموبا لاقو اهرب سانلا ضعبو ىفوتف ملسو هلا و هيلع هللاى لص هللالوسر

 نود هتؤالث' ختام ثلاثلاو . هتوالت نود همكح .خ نام ىناثلاو . تعفر مث تازن

 لاق رمح نبا نع عفان نع بوبا نع ميهاربا نإ ليعمسا انئدح ديبع وبا لاق . همكح
 ريثك نا زقلا ن« بهذ دق هناف هلكام هيردبامو هلكنا رقلا تذخا دق ؟دحا ناوال
 ىلا نع ةعيهل' نا نع ميسم ىلا نبا انثدح لاقو . رهظام هنم تذخا دق لقيل نكاو

 بازحالا ةزوسس ثناك تأاق امنع ىلاعت هللاىذر ةثياع نع ريبزلا نب ةورع نع دوسالا

 امنه ردقب ل فحاصملا نان ىتك 8[ الم سو هلا و هيلع هللا ىلد ىنلا نامز ىف ورق

 ع انزاذا امنه تايا] برضلا اذه ىف ناقتالا بحاص ركيذ مث . ن آلا وهام ىلعالا

 ن٠ ايداو لاس مدآ نبا ناول امندو مكح زب نع هللاو هلل! نم الات هذيلا امرا ةحشلاو

 ا بوَسو بارتلا"الا مدآ نأ فوج ”المب الو اثلاث لأس هتيطعاف ايناث لأس هتيطعاف لام

 اريخ لمعي نمو ةيئارصنلا الو دويأا ريغ ةيفنملا هللادنع نبدلا تاذ ناو بان نم ىلع

 فيرعا نايف ة'سلا نكر ىف حبولتلا ةيسشاء ىف ىلا حرص دق اضياو ٠ ىهتا هرفكي نلف

 عون ىف اضيا ناتالا ىف ركذاملف ىتاثلا اماو . ةنساا نم سبل ةوالتلا خوسنم ناب ةئيسلا

 داحا و راا'وتف ىلا م.اقنت ةءارقلا ىنيةلبلا نيدلال الج ىذاقلا لاق لاق ثمح ةءارقلا ماسقا

 رثثعلا مام ىف ىتأا ثاثلا تاارفاا داح آلاو ٠ ةروهشملا عبس'! تاارقلا رتاوتملاف .ذاشو

 ىف ىورام ىكم لاقو ٠ شمحالاك نيماتلا تاارق ذاشلاو . ةباحصلا تاارق اهم قدحليو

 ةيبرعلا قفاوو تاسقتثلا هلقئام وهو هد>اج رفكيو هب وره مسق.. ماسقا ةث؟ ىلع نا رقلا



  .ء ف ثردحلا # ثادحألا * ثودحلا 3 ثدحلا

 رمح روب ةبصحلا ءاطالا لاق . حارتضلا ىف اذك هم ردضم دا كير بصخؤ تاب

 هتديركشخ يصر لب حيقتتالو بح مث تيغاربلا ضنك رهلظت تأدتبا اذا سرواخلا بك
 هتنوخعسو مدلا نايلغ ن٠ ءارفصلا كلت لثم للدمام اريثكو ةقيقز ةراخ ءارفص اهبدسو
 فعالا ٠ ةيومد ةيضخ ىردملا نا مك ىوارفص ىردج اهنأك ةصحلا لبق اذلو هتقرخو
 هنلالذل ”ئدروهو ىترخا ةرثب ةرثب لك فوج ىف نوكي نا ىردلا ن. اذكو ةبضاعا نم

 ٠ نارشقالا قاذك نمعاطلا ربغو تقءاضملا نم ظافمام طاتخلاور.” رانا 5

 7 سم ةثلثملا ءاثلا لصف وح ظ

 هاش تراهط هجرهو هدش اديب ون ىنعم :ةغاا ىف .نيتلمهملا لادلاو ءاذا حش 4 ثدحلا ( ٠

 لعافااب موش يما وه ةسرعلا لها دنعو «. تاخالا زك بدهملا ىف مك مدرص ثوحو نك

 ىذزلا ىف م رصقلاو لوطلاكر دصي ملوا ىثملاو برضاك هنع.ردص او دير مئاق ىنعم ىا

 قلظيو ٠ ةل.هملاداصلا باننم ةلمهملا ءارلا لصففف ردضملا ظ فاى "ىو ءددجت ا ىنءملابدارملاو

 لصف ىف. *ىجنؤ ءداشرالا ىف اكاًضيا العفو اءاثدح ىمسي و.قلظملا لوءفملا ىلع مهدنع,اضيا
 فالي ةيقيقملا ىلع قلطيالو ةمكلا ةساجخنلا وه ءاهقفلا.دنعو « ءاسفلا باب نم ماللا

 ىفو.ه ةياقولا حرش ةيشاح .ةيفراسعلا .ىف اذك ةيمكحلاو ة ةيقيقحلا ىلع قلطي هناف سحللا

 لدسغلاوا ءوضولاب عفترت ىنلا ةيمك1ا ةساجنلا وه ثدحلا ءوضولا ضقاون ىف ىدنجتبلا

 ةيعفاشلا ىواتف جاهلا حرش ىفو ةساحاا كلت هجورح تلصح ام ىلغ قلطي دقو « مها وا

 ةزوك ذملا بامسالا دحال  لولعم ءاضعالا ىلع ردقم ىدم ثدالا ٍظفا' نم ايل

 سول بجوب امب هنع ريم: ١ حصيالو كلذ وحنو ردلاوا لببقلا نم ”ىش 0

 ٠ ئهتنا ةولصلا ىلا مايقلا عم لب هدحو هيجوبال ثدلا نال

 ىئادذو اذ قيفحو ىناسأ وجو عدتلا لباتم ثواقسأو مدقلا لبا تل[ :( تلا
 ىعدتسي ثودملا ءامكحلا لاق . فاق | باب نه ميملا لصف ىف مدقلا ظفل ىف ىفو:سم “ىو

 ةروص ناك نأ ىلوضاامأو اضرع تداحلا ناك نا طوضوم امآ الن ىا ةذامز انا
 ٠ فناوملا حرش نه بلطي هقيقحنو ٠ اسفن ناكنا هب قاعتب امسح امأو

 نوتلا كسن ف ىو .ال لقد نيكل فدارم وه فاالا سا ظ

 1 0 هم

 نيدحلا حالطتصا 0 ةريثكو مالكلا ليلق ىف ركع منقل كينض 40 ) ثيدحلا (

 ىناحصلا لوقوا ةداللا ىفو ٠ ةرارشتو هلعف ةراكحو مو هلاو هيلع هللاىلد لوشرلا لوق

 هيفا . 4 وفاشك و (لوا)



 ةيطلا 1 طاوج اهنعألا 3 نان لا ٠ نسم لا م

 هيوذ تماءام ةزوص دعإ ةروض ىف ايندا ىف ناووْطلا نركي لازنالو نكءلانف نكتلاب ناك

 3 .٠ تفقاؤلا حرش ىف اذنك خناتلاب لوقلا نيع اذهو:«ء+

 ٠ حارصلا ىف م5 :تسن ىورع زا ءسم قروي نيتلمهما نيسلاو ءاللا حش (بسحلا)

 د نا نيدرد درص ىراوك رزيو م نحت باس ننوك تاغالا تنفك قدو

 نع طم لا ىفو . قالخالا مراكم بسحلا حاكنلا بانك نم ؤفكلا باب ىف ريدقلا حتف

 . بصنمو ةمشخو ها> هل ىذلا وه بيدا مالجالا ردح

 ىقام ىلع درمشو رامش ةغللا ىف ةل:هملا نيسلا فيفختو مضلاو رسكلاب ( بالا )
 وهو .ةمدقملا ىف قبس دقو ةنودملا مولعاا نم 5 ىلع حالطصالا ىف اضيا قلطيو ٠ بختملا

 ام ىلع بارتلاو تختاب ىئمسم ىارد» ريغو ىناوه ناعون قمعلاو ٠ ىلمعو .ىئرظن ناعوت

 نم اونيع مهنا كلذو اضرا لمججاب ىمسيو صوضخم باس منا دالا باسخو ٠ تفرع
 ةلمهملا ءاطلا ىلا فلذا نع غذض ذل تشرق صفعس نء.اك ىطح زوه دحما فورح

 ةل.هلا داصلا ىلا ةينئاتح ١ ةانثملا ءايلا.نمو روك ذملا بيترتلا ىلع ةلاوتملا ةعستلا داحالل

 عستلا تائملا داح آل ةمجعملا ءاظلا ىلا فاقلا نو بيترتلا ىلع ةيلاوتملا ةعستلا تارسثعلل
 ريش نم لهج ملاعل ليو تسا دعا ثيدح رد ٠ فلالا همحمملا نيغاا اوئنعو كلذك

 لازف هاوه عبتا ىا زوه . ةيصعملا ىف مدآ دجو ىا دحبا . تمشا دا ىعمو د#لالا
 تاملكب ماك. ىا .نماك٠ رافغتسالاو ةبوتلاب هيثذ هنع طح ىا ىطح . ةلا معن هلع

 رقا ىا تشرق ٠ هيلع ضوفف ايندا هيلع قاض ىا صفعس . همحرلاو لو.ةلاب هيلع باتف
 ناضيشلا ساوسو نع عجش ىا غافض ةرقلا هللا نم ذا ىا ذخت ء ةماركلاب هيلع ربف همنذب

 نيسلا حتفب تايساغلاو . باسْلا بحاص بساحلاو . هللا لوسر دمج هللا الا هلاال ةعزعإ

 ارشللا ينو تاييطا لع باوبا ند ةلباةملاو. ربا بابو ةحاسملا ىوسام ىه مهدنع

 « هللا ةمصع ديسأا ىولومال باسحلا ةدالخ حرش ىف اذك اضيا

 راكذالا ىنمب باستحالا ”يجحيو باحلاو دماا ىنمم ةنللا ىف ( ةبسملاو باستحالا )
 نع ىمنلاو هكر رهظ اذا فورعءملاب مالا اه عرمشلا ىفو . ريبدتلا ىنع: ةيسملاو “ىش ىلع

 ناذالاك ىلاعت هلل لعفب عوربشم لك لوانتي ماع ةميرتشلا ىف ةبسحلا مث ه هلعف رهظ اذا ركمملا
 ىفو ٠ ةسملا باونا نم باب ءاضقلا لق اذهاو هذادعت ةرثك ىلا .ةداهشلا.ءا-او ةءامالاو

 عداوشلا حالصا اهلاثو فزاعملا رسك اهناثو روّثحا ةتارا اهدحا روماب صتخا فرعلا

 ٠ بابتخالا باصن ىفاذك

 دار فاننا مادنا و 5 تتش نم ةغالا ىف ةلءهمأا داصلا ةروكيشلو حتفلاب ) ةبصملا (



 ا : ةسدخلا . ٌةيدحلا

 ثتاذارد هديد هك تدب ! لقع لاك هجن داب رود. لقع لاك زادشاب هلوقعم قارا فرقر
 اذ: كلاس ننا هتف ان هفضالف لثو دا هلوقفم قانم علطم جن هب دراف ادع كافل

 ديان ور تالوقء. ىناعمو دبأ هءاشك لقع ٌءدد 1 لقع ىافصو باجح عفر ردَش

 : ا داهنعا نيرب دنس 0 ىرظن تنك“ ار نإ دوشيم فدآشاكم تالوقءم رارساب و

 يجرم دوجو تمكجو شرفا رارسا أر كباس زك ١ رارسالا عم فوقولا رسلا باححو
 ىذا دصقم ار نياو دناع نيردمه ر 51 5 اهب وك نا فشك ار نبا دود تشك

 ار نباو هفشاكملا حورلا باجحو ء دهن رتشيب مدق 3 تشك ىو هاز باحتح درادت

 (ىطاخ نامز دزيخ رب تهدو ناكهو نامز باحح مام نيردو دب وك ناجور تفك 7

 نيرد هكةهكدباب ار كلاس سب .ددرك ادب ماقغرد تامارك رتسشببو ددرك كب لبقت سمو
 ماقم ماقم ناو ءايركلاو ة.ظعلا ىف بادحو ٠ تسا حور باحح همه 2ك دام

 ىتقح رونو.تاذ ىب# ماقع ان دهن رتشس.مدق مهب نيزا ا ؛سلب تسا قانص ل

 بشك ردو ..كولسا عمج ىف اذيك ءايشالا:هذه ىلا تافتلا هل سيل ن٠. لصاولا ناف دسر

 تافد ةلمج زيثو لالج ورهقو نوطب هكذانج هيقود دزت ىلاملظ باح دب وكيم تاغللا
 ءاهدمح تافص هاج زياو لامحو ففعل روهط ىنعي ىناروت با>و هميمذ

 لاقو ٠ حارصلا ىف م تشب ىزوك ةغللا ىف نيتلمهملا لادلاو ءاسحلا حت :ن ( ةبدحلا )
 نيالا دخا ىلا وا فلخ ىلاوا مادق ىلا اما رهظلا تارقف نه ةرقف 5 وز ىه ءانطالا

 يامل وهف فلخىلا تلام ناو عصقتلا ىعسأو مذَقملا ةيدح وهف مادق ىلا ةرقفلا تلام ناف
 ىلا تلام ناو ةرخؤألا ةبدحلا هذه امم دارب دبق الب ركذتو ةبدحلا ظفا قلطا اذاو رخؤملا
 ةطاف ةيوطرك ىنذنوا ةهطقسوا ل بدسإما ةبدحلا مث» «ءاودلالا فدو |
 غار أ رح قام مالح اذه هس رفالا حار قسيس ير ىا ريكألا عولاادهو عدو

 نارتو |

 0 الا ةطباحلا به ذم مههذ و ندا لضذظف عابتا ةلزمعملا نم ةقرف ) ةيدملا )

 ءالقع تاناوملا عدبا هناحيبس هللا نا اولاق مين فلكم ناوز> لك ناو خساتتلا 1

 مهالشا 9 هع مهياع م وذ لاو هتفر هم مهأ ١ 'قاخو رادلا هذه ىوس ٌراذ ىف نيفلاب

 ءاصعو اهيأ مهءاذتنا'ىتلا ميعت راد ىلا , صاف عب دما ىف مهضعب ةءاطاف هتمعت كش مهفلكو

 ظ مهضعل هغاسظاو زاسشلا نعو :باذعلا ناد ىلا 0 كلت نم مهجرخاف عب | ىف مهضعل

 رونح ىلع ةفثكلا ذاسجألا هذه ضاكو,اب دلا راد ىلا مهجرخاف ضدنا نود ضعزا 86

 ىلع تاذالاو مال آلاو ءارضلاو ءاسألاب هالساو تاناويللا رئاسو ناسنالا ةروصك ةم خم

 نءو' لقا همالا و نبحا هثروص: تناك رثك | هتعاطو لق! هيصاعم تناكن ف ممونذ ربداقم



 نادل نجاحا سم

 دقف نيبطاخم ريغ انك ناو امهف نونلاو .ىصلاك اهي لخاد ريغ نخآلاو .غلابلا لقانعلا

 دقو ثريدق نامرها بح بوجحملاف- ةلمجابو . لبق .اذك هلثم اذهف ميسقنلا ىف الخدا

 هيف ثرالا ةءاها مادعنال لاح ثربال مورا ناف مورحلا نيبو هنس قرفلا حضتاف. ثربال

 انامرح الو اناصّمال اندنع بححال مورا نا نه راما حرش رايتخالا ىنام هديؤي

 توفتو ةيلهالا دقفا مدعنت ةيلعلاو ةيلهالا مدعا نونربال منال قيقرلاو لتاقلاو رفاكلا لثم

 مدعااب اوقحتلا مهقح ىف ةدلعلا تمدغنا اذاو نونملا عيبك اهطئارش نم طرش تاوش

 هك باق رد هينوكروص عابطنا زا تسترابع هيفوص حالطصا رد بو .٠ ثرآلا تان ىف
 5 تاغالا فئاطا ىف اذك ملاع تروداروا روهظوار ىما ٌقئاقح لحن لوق 1 علام

 دنع بوجلاو بجاملا ام' ٠ بوجحلا اذكو افنآ1:تفرعام عرشلا ىف وه ( بجاملا )
 عا هيو رك تدق رابغ نم اكلإلا تح ةعاتملا ليو بدعم عقو اه ءازعشلا

 مكحرد هك ىزيجابو ديا راز 4 يدع كانا ل ( ةفاهنزا لقو ظفلرد انف لمت

 ايا سا نه دو دلع يه. + تدب. تنب نيدد رايزا ظفا لوا لاثم . دشاب لم ةم نإ

 قشع هدز هاتدب م تدب نيرد رد طظفا مود اثم م نعد رانزا لد هر دوشن دباب « .. يمت

 عفاو هيفاق ود نمرود كحال 1 ميا ماج تخوس ٠ ناجرد مشا 3

 اودع تلسأ ١ تيسبس تك عراد ناعأ رب نيمز هاش ىا ء تس ٠ هلاثم دبا .فطلا دوش

 راكب تاورو .ذماب بودءارإ بح اح رب ددثاب لمتشم ةكيرعشو ٠ تخمس ىراد ن 1
 دزن تما مث ىارعش تاعرتخمزا فيدرو 01 مولا و علا ا
 فيدر 4 ار تح اع ىذعل 2 عئانصلا عمج ردو ٠ تسب ردهم برع ىاحصمصف

 : ٠ دنتك قالطا ناذ دندشت فد ىدذع ار بوح

 و نئيدشلا نيب هب تب2 هو هذرب ىنءع ةفمغا ةخوتممل ميحلاو رسكلا (باجحلا )

 زج الأ ب باجحلاو ٠ ا نيللا اه غامدال نااع 0 لع تا قاطيو . با

 تاتو [ انو. ةدنملاو تقلا نك ىلا لش رغما نادل اوه اما يروا تادلتا ينو
 ءاشغ وهو بلا تاذب همرو ئمساو دخاو اه خيشلا لاق عالضالاو ردصلل نظيتسملا

 لاق هاك 2 اذك ةناطلاك ردصال نو و ةرسسإو 4 ردصلا عالضال ْن ةطتدا

 حورلا زون وهو ىناروت اما هللا برق نع ناسنالا هب بحل ىذلا باجتملا نا معا ةؤوصلا

 حورلاو ريسااو لقعلاو سفالا ن٠ ةنطالا تاكردملاو ٠ مدحلا ةماظ وهو ىناملظ اماوأ

 .بلقلا باو . ةيوهاللاو تاذالاو تادْمءا| سفنلا ا ٠ با هل ذحاو لك ّقْخلاَو

 تاذلو تاءمشب كره سب :ةلوقعملا ىناعملا عم ةفوقو لقءلا ٍباحَحَو ..قحلا ريغ 'ةظحالملا

 اركره ورود ادخ تفرعمزا رود سفن ”تفرعمزا 5ع و سفن تفرءءزا رؤرغم

 درع ل مور لدن ندي سرزا مرجال لس قحزا تاهو قح ريغ رب هرطانم



 اى نجيم » بحجئسملا »# ةحلا

 داقتعالا اذه ن. هللاب ذوعت ددرك حابم ورب مانآ باكتراو مالسا رئاعش رئاسو ةوكزو جحو
 ٠ بهاذملا حيضوت ىف اذك بير الب حرص رفك هناف

 ن٠ ماللا لمف ق.ناقكلا دنقلا قف ق.د دقو نيتريعشلا ْنرو رادقم ىه فلاب ) ةبللا (

 طفل ىف ”ىجنو , راسدلا رمثع سدس ىلعو عج جوسطلا ثلث ىلع قلطت دقو ه هثلثاا ء'2أ1 باب

 ةريعش لقو نان ريعش ةحلا هاوطارحم ىفو . لادلا بان نم ءارلا لصف ىف راندلا
 . : « ةدحاو

 ىلع ندرهش كيلو نائاد تسود مي باخحتسالا نم لوعقم ماوه ) بحتسملا (

 نوحي ىرشلا لزو حرع سو هلا و هيلع هللاىص ىنلا لعفأم عرشلا ىو ٠ ٍبْحَد لا قاف

 ىعسو ٠ حاملا ىلع هاا عراشلا راتخال هبىمحس ءاهف ةيظاوملا طارتشال ةدكؤملا نخسلا نود

 "ىو ٠ هريغ ىلع هتوايزل اضيا لفتلابو بجاو ريغ هنوكل عوطتلابو هيلا هلاعدل اضيا بودنملاب
 لعفلا نوك ىلع . بحتسملا قلطي دقو ٠ نونلا باب نه ماللا لضف ىف اضيا لفنلا ظفل ىف
 مرا ريغ ةنوك ىلعو .بدس)او ةانلاو ضرقلا لمتكف مزلا رشوا مانزل

 نك ك[رملاو هدوضولا تاحح سم ناس ىف رؤنرا عماج ىفاذك طقف نرخالا لما

 لوك مز ريغت انولظم هلوكيو ضيقنلا نم امئام انذط !(ولطم هوك مرد ايولطف ل |

 حيض وتلا قام ءدنؤبو لومالا بنك لسان نم دافتنإ 5 ضرقلا نم مام رغ اال 7
 ميرحتلاك امزاج كرتلا بابوا نا مزاج ريغوا باهئالاك امزاج لءفلا بلطب اما مكحلا

 ] ٠ ةهاركلاك مزاج ريغوا

 هناريم نع نيءه صخش عنم اعرشو عملا 4ءل بختاملا ىف اك ميا نوكسو حتافلاب (بجحلا)

 ىلا رثكأ مس نع بح وهو ناصَّق ب . ناعون وهو . رخآ صخش دوجوب هضءبوا هلكاما

 نا وهو نامرح بجو . بال تخالاو نإالا تنبو مالاو نيجوزال رفن ةَدمح وهو لغا مهم

 لاحم نويجحمال قيرف ءزاّشرف هيف ةثرواو ٠ ةيلكلاب امورح ريصيفةرملاب ثاربملا نع بجحم
 لاح زونرب قيرفو «مالاو ةجوزلاو تذلاو جوزلاو بالاو نبالا ةنس مهو بحملا اذهةتبلا

 ىوذوا ٍتابصع اونكءاوس ةثرولا نم ةّسلا ءالؤه ريغ مهو لاحم بخحلا اذم نوححو

 ىريكذاع ىواتف ىف عقوام هيلع لدبام ىلع ماحرالا ىوذوا ىنيرشلا ىف اذك ضورفلا

 . لو هيلع دري نم ضئارفلا باكا نه د>ا نكي + اذا ماحرالاو هذ ثرب امتاو لاق ثح

 امهعم نونارب ىا ةجوزلاو جوزلاب نو.ححال ماحرالا ىوذ نا ىلع اوء>او . ةيصع نك

 لاحب نو.ححمال قيرف تاق ناف ه ىهتلا ممب ىتابلا مسه مث هديصأ ةجوزلاو جوزال ىطعيف

 بوجحلا ريغ نم بوجحما لع فقوت املالق ٠ بجحلا ىف ركذ ملف بجحلا ٍباب نم نوكيال
 ارق لخاد اهدحا نيعون ىلع عرشلا تاباطخ ىف سانلا لقب 6 انهو ءدرك د لا جيتحا



 ةيا ه بود لا : من

 هتيداخ هيادعأ امهمو ةيناحور ةيدنحل هسفن ىلا سدحلا يذحم سيظانقملا نا م ةعونحلا
 ةصاخلا نا كش الو ةيسطاقملا ةيضالا:هابآ هؤاطعاو رخآ ديدح 'نذج هن ناتب ثيحب
 ةيضاخلا كلت ناكف ارهاظ هئه تدحو ناو سيطا ةدال ال٠ تسال ديدن ُّق ةيسطانقملا

 ةيدسنلاب ىومالا رهاطملا حورلا اذكهف سطانقملا ةخد انا لاخلا ناسان لوقت سيطانقملا ىف

 اههيا تاذلا سيطانقم هتنذج سيطانقملا ىلا ةبدذلاب ىلوال. ةدند1طاك ةيهلالا ةرضحلا ىلا
 هب ةقام٠2 احورف احور هحور ةطساوب هما حاورا م ةطساوالب الوا ةيازالا ةحلا ةيصاخم

 سطانقا ا ةيداخ ام رهظ ةذيدح لكو ىلوالا ةديدحلا ىلا ضعس اهضع قاعتملا تادندخلاك

 ىنآر نم مل-و هلا و هياع هللاىلد راشا اذه ىلاو:ه نارهولا راغت ناو سيطانقملا ام :أاكف

 مالك ن ١ هتمأ ضعل هب م - ام . قحلا انا هتفا نم ندح ؤملا ضغإ لوقو قحلا و دقق

 رارمالان ٠ ةناف كلذ 7 هراكتالا هيلعفعال هسفن نمال ةناكملا قنرط 9 ىوشوا ىنابر

 مثةسناوملا مثلما مت ةقئاوم ةمحلا ةيادبكولسلا عم ىفو «تالكشلا نم ريثك ؟ هبل ةزيزعلا

 نانمشد هكتسنا تقفاوم . . قشعلامت هلوا 37 فغشلا مت ةبللا للام ىوهلا متةد رملا

 تح ناشيا ايوىراد تسود ارقح ناتسودو ىراد نمشد سفنو ناظ.شو امندلثمارقح

 همهزا هكتسن | تسناوهو :ىناب ىاج ناشيا لد ردا ىراد زنئعار ناشيا نامرفو ى اد

 تدومو ٠ هللاريغ نه شح وتسا هللاب نفآ نم ناو تقو همهار قحو ىماب نازي رك

 ىوهو . ىرارقسو قايتسما تياغابو ئرازو زح» ىثشاب لوذش» لد تولخ رد هكتسنا
 هل 2 ه«ثدنا تلذو ه فاكرك نأو ىراد هدهاسحم رد هثصمار لد 2ةتلغا

 ىدرك كاب هميمذ فاصوا زا هكتسنا تحمو . ريغ زا ىنادرك ىلغو تسودار اضعا

 المك تن قوش حد ددرك كاب ب مام ذزا سفن : ا« دنح نه ىوش َق ودو ٠ هددت .قاصوابو

 ئراد ناهنب هايد باو قاد فرار لذا ناك ىوك تزارح ترف ناي ةملا فقل
 ه لاح هان دكم نفك ةساوعرلا رس ءادفكو كسنآ'تفاومر دن نحي ةكديادل نك ١2 تح

 ٠ ىدرك ف وصو» ىطاب ديرفغتو ىرهاظ دير 2و قادرك تب ةدئبار دوخ ةك تا ] متلو
 قيرطبو ىدرك لمح بارش تسفو ىئراد تدود:لاجح ربارب ار لد ةنبآ' هكت دنا :هلوو

 ٠ ىوذ رارقسو ىنادرك كار دوخ 6ك تنيل ا قشعالا ىثاب نار امس

 'ىحنو ةدحولا يطق وهو هم صخا ىلع قلطي دقو ها ع٠ تفرع دو ) بولا )

 ةردور ترفع ىنع نوح لالا ضو فاعلا نان نم ةدح ولا ءايلا: لصق ف
 00 0 قح تاذ نا

3 
 هب 5 0 0 ا

3 ١ 

 ( هحرد نوح وهدان لا ناشنا دقتعمو لوقو . هاطبملا هقومهاملا نم ةقرف ( ةيبخل

 مايصو ةولد كرتو ددركيم حام ورب تامرحو دوش طفاس وزا هيعرش تاقياكت دس تنجم



 يفهم ةبحما

 لاججو «٠ لاوزلا اهيا قرطتنال للا تورث ةئباةلاءذهو عطقلاو لصولاو ىلقاو بلاىت>

 تحلاو عف!اك تافمدلا نع ارش اهرئؤينا ه4 نم 4.العو اهضعب ىف دودو د.قمتافصلا

 لاعفالا لامحو ٠ لصضالا ىف هدنع هب هيحم اهنال لب هيلا اهراثا لوصو داس.تءايال لصولاو

 دق نابحلا ناذهو ..هيلا اهراثآلوصو را."ءاب اهرثؤي .نا هنحن .نم ةمالعو هنم اديقت رثكا

 هنم خوفلم حور وهو ةحالمو ىندح ىمد لاعفالا لاجو ٠ امم ويح ريغتب امهح ريغتي
 ةضاخلا ةئدانمال ارجو !نيثأع يثكاو :يهشاوذل ةداحوزلا روصلا نسح و. بيماتلا بلال ف
 ابدا براق قارات يشأ: .تاعوشسملا ىدج ناكاذهلو .ةياغورلا ف لما نيو 1

 ننلأد ةيعورارومملا نحاةضلا ةروج برقا رخالا كاي وسحناىس
 ةعيبطلا بفصو ةياغا با فصو هنع باس ثيح ةنافاا ىف عوقولا نه ندحلا دهاش م

 تكَر دارفاو داح لالا دوهشلا اذه ملي الو نع نمو باس باغ نم مك ةؤبمشلا نارو'و
 ظالاف ٠ تايبنجالا ىلا: مرح اذهلو ةوبشلاران ابمف تفطااو مهولق ترهطو مهضوفن 3

 زمطاو هيتافصلا بحل نفاولاظلطلاو م 'تاذلا: بحل لابا دويتو ,بحلا وجو هرم ىثرآلا
 لاصتاو:اهاذن .ةئاق..يعو ةيسحال ناتضراه ناتيح ةيوححاو ةينححلاو ..لاضالا نط

 فاصوالا ىف .امهلباقتل: ناتعمتلال نادبض اههنال ةنملا نيع ىف .الا كمال تو لاب نما

 ءانفتسالا نه بولا تاذ د دادضا.اهريغو ةاذلاو زحعلاو راققالا.ن. بحلا تاخد ناف

 دينطا لاق اك ةحلا الإ بحلا بحال ناب ةبحملا نيع ىف, امهعاّتجاو ه اهريغو ةزعلاو ةردقلاو
 ةيئاذ ةئفد ىهو ةبوبم تراصضصا اذا ةيحللا نال حر ىوولا لق اذكهو ةلا ةبحن ةبحلا حر

 لاق اذلو . ةبورملا ةبلا ىف بحلا ءانش نيتؤذطا نع داضتلا عفراو لوصوا ققحم بحملل
 دنع اهن.ذ,. اهءايقل ابا ةبحلا نوكيال ماقملا اذه ىفو هءدحاو “ئه بو لاو بحلا نوةقحلا

 اهّراعشاو نيتها اهءازاتسال با ةنحلا نا ليق امو ماه ةيدلاو ةسوخ لا ىتهح ءاف

 الا نوكيألا بحلا نال من١ سما .ةبورىلاو ةيبحلا ةيادبو ء ةيوبحم ريغ ةبح هب ديدا لاصفنالا
 ٍبو.< بحت لكو بحت بؤيحم لكذ هكا هنن د هيد الو هاا بولا .بذج هيفا ميغا

 ةينحلاب ءايلوالا ضدي صيمختو ه. بوبحلا صئاص# هتف نع. بحلا ملكت ةوحلا ذه نمو

 ةيللا تاراما هءاع رهظ نف رخ آلا نوطنو مهيف نيخدولا دحا روهظإ ةءورلاب مهضعإو

 تامالع هءاع رهظ ن.و هيف ةوحلا فدو نوطمأ بحت ل فشكلا هدامجا قبس نه

 ىلا بحلا لصي الو .:.3 ةحلا فدو نواعبل بوب لق داتجالا هفشك ق.-ن.» ةيورلا
 لوالا بو.لاو ٠ ةيسنحلا لوصحو ةيبن+ الا لاوزب لوصولا نكمتيل ةبودحلاب الا بودحلا
 دقت اهمال ةعاسملا نس# هنم برقا نك نم مْ معو هلاو هياع هللا ىلص رش قالا نع

 هيلا لطي هعتا نف هللا مكس ىنوءرتاف هيل نورحت مك نا لق.ىلاعتو هناجيس. لاق ةيبوبحلا

 ةيضاإلا هانا ةؤاطعاو هتلسفن ىلا "نخآ بذج هنم ىنأاب ثيح هيف ةئئودحلا ةيضاخ هنم ىرسسف



 ١ ةحملا .٠

 ءىوثش ىا' ىلع ديدنشلا قشملا الا ملاعلا اذه ىف هل سدلو ةجردلا ىلع ماقهءاذهو ثودحلا
 امدحا , نيمكح ىلع لمتشي هللابح ّدشا اوما نيذلاو هللا بع منو.“ هلوق ليق نا ء ناك
 الا مهديمنام اولاق مما مهم كح ىلامآ ةللازا عم ىلاءت'هل مواسم داداللرافكلا بحت نا

 نوتاي دويأا ىرت اناعم مم نم دشا ىلاعت هلنينمؤملا ةحم نا امهمنانو ىنلز هللا ىلا اناؤنرقيل

 مهسفلا نولتش مث ىلاعت هللالا ام نونأي الو نينمؤملا نم دخا اهنم 'ىئثب ىتانال ةقاش تاءاطب
 مينءلاو اهل ةعاطلاف هللا بك مهمتوبحم ىنتملا نا لوالا نع + بارا تلق: ىلاعت هل اح
 نؤوعرضيال نيسؤمأ نا:ىلاثلا نعو هورد ركذام ىفانال لا نم: لو ا:اذه ى ءاوتنالاف
 هريغ بح نم اضياو . دادنالا ىلا ةجاطلادنع نوءجرب مهاف نيكرشملا فال ىلا. هيلا الا

 نونمؤأا اماو « هنذا ريغب مهسفنا اولق لا_ها ءالؤهف ةكلم ىف"قرفت الف هلاضَقن ىضر

 عم نودبعإ رافكلاَو مهند نودحوب نيمؤما نا اضياو داهطا ىفام هنذاب مهسفنا نواف دقف

 مامالا لاقام ىهنا هيلا عملا ةبحم مضنيف دحاولا هل آلا اما دخاولا ةحح' صقشت امانصا مندلا
 درو مك ةدهاشملا ةلالدب لاما ىلا ليما ليم ةبحلا ةيضرافلا ةديضقلا حرش ىفو ٠ ئزارلا

 هلصوو هسنا ىلا عزتسو هسنجو ةلضاىلا بذ# ”ىشلكنال كلذو لاما بحي ليمح هللانا
 ىلاعت“ هلل ةيلزا ةفص ىتيقحلا لامعاو ء هيف لامعالا سل بودحلا لامح ىلا ثحلا ٍباذجاف
 21 5-3 ماعلا قاخف ةينع ةدهاشم هءنص ىف هارب ناداراف ةملع ةدهاشم الوا' هاذ ىف .هدهاش

 ايفخم ازنك تنك هلود مسو هلا و هيلع هللاىلص راما .هللاو انانع هلاخ”نيع هيف دهأش

 لن لكو هناحبسس هللاوه قيقا :ليمخاف ٠ ثيدسلا قلخلا :تةلطق«فرعا نا. تدتعاف
 الح دهاش املكف اًريصب الح هتروص ىلع ناسذالا هللا قا املو ةلاعخ رهظم نوكلا ىف
 صخالا بخلاوه باذحتالا اذهو . هارب يس قانعا هو2 دتماو هيلا ةتريضب قادحا بذا

 ةعلاطم ن٠ رهظ نا صاخلاو . تورلا ملاع ىف تاذلا لامح حورلا ةدهاش» نه رهظ نا

 لاعفالا لاج سفلا ةظ>الم نم رهظ نا ماعلاو . توكلالا ملاع ىف تافدلا لام: بلقلا
 بخلاف ٠ ةداهشلا ملاع ىف لاءفال لاح ندحلا ةننانء“ نم رهظ نا معالاو . بيغل ملغ ىف

 هءاذخت ال“ ىث لك ىف؛تبا نا نا .لدقامو ٠ رتضملا“ ليما ص: لاخلا دهام نم .هروهظن

 قاطبال اذهلو ةظرفم ةمحم هال هنم صخا قشنااو .ء زووتثلا فالخ ىلعف ه_ىذح' ىلا

 ناسنالا "نه ءالقعلا بح ءارو ىبنإالا ب1او 6 هتاف نع طارفالا ءافتنال:ىلاعت ةللالع

 رو امان ةملاخ نيك تانتلا نأ ة دس لكك هناذن ةمئاق ةجدق ةفسح لاق كالكاوأ ةيطباو
 دفب ل ناو اذه ىلا ةراشا هنوبح :ىلع مه مدقتو .. مهانا هن هنوبحيف مهم مئاق ءالقعلا

 ةلاقا تان دلا لف ةفش نك دوجوم قلظم تاذلا لات و-.ةيلعلاو :توزثلأ قاؤلا
 وه لاه وثاذلا ةفد لامجاوتاذلا لاح وه لاح لالخالت .ءاعاا تاذلا مؤمعل“ ةيلالؤاو

 عفلاو رمضلا نم .ةلباقملا تافصل اه دنع ىوتشتزا هتمالاعف تاذلا لامخ حا نءو» ةقضلا لاح



 مة ةحلا

 نارجتس -الا ىلع هيف ىذلا قلدملا لامكأ ١ روصت ىلع ةبترتم ةيلاجوو ةنفيك ىلا هلل نبت
 ةيفيكف ىلاعت هريغل انتى اماو ٠ رارفو روتف الب .سدقلا ةريضضح ىلا ماتلا هجوالل ةيضتقمو

 هي: وشعمل قفشاعلا 0 الغ ةلك انثموا 4.4'موا ةذل نه هيف لاك ىل# ىلع ةمئارتم

 علاولطعلا حورس و فئاوا ا جوش ّق 01 هش دصأ قيدصلاو هدلول دلاولاو ةندل هءاع ما

 سانا نءو ىلاعت هلوق ريسفا ىف ريكلا نسينا َّق ىزارلا مامالا لاق #* ةردقلا ثم ّق

 لاقف ةلا ىنمم ىف ءاءلعلا فاتخا ٠ ةيالا هللا بك مهءودحم ادادنا هللا نود نم ذََحخ نم
 قاعت ليج: بف نازئاحلاب الا أهل قاءثال ةدارالاو ةدارالا ال عون اما نيملكتملا روهج

 «* هباسحاو هءاونوا هتيدذو هئاط ب مغ هاش هللا ب انلق اذاف هتافدو ىللاعت هللا تادب ةحلا

 ةجردف هناوثوا ءتمدخ بح اماو هتاذل ىلاعت هللا ب دق ددعلا اولاق قف نرؤراعلا اماو

 بسةكت ملا] ليق اذا هلاف ةذللا اما . لامكلا اذكو امن ذل ةبور ةذللا نا كلذو ةلذان
 باطت لو ىليق اذاف بورشملاو لوك أملا هبدجنل اناق املا بلطت لو لبق اذاف لاملا دحنل انلق

 مل الا هركتو ةذللا بلطت ملو لبق اذاف ملالا عفدنو ةذللا لصحال انلق بورسملاو لوكأللا
 مالا نا 5 اتاذل: هب دطم ةدللا نا ملمف لسلستلاوا رودلا اما مزلالاو للعم ريغ اذهانلق

 تانفص نيفوصرم مهنوك درجمب ءايلوالاو ءاسالا ني اناللؤ لامكلا اماو 5 هناذل هوركم

 ةيفك ىلع ايءلطاو رايدنؤساو مسر لم ناهدء_ثلا ضع ةياكح انعمس اذاو لامكلا

 ريرقت ىف ميظعلا لاملا قانا ىلا ليملا كلذ غلبي دق هلا ىتح مها انولق لام مهتءاحش

 نوك ىفانال اهتاذل ةبوحم ةذللا نوكو حورلاب ةرطاخلا ىلا كلذ ىو: دقوهميظعت
 ةحم ىلع ىلاعت هللا ةبحم اولمح نيذلا لوقف اذه تد/' اذا ه هتاذل اوح لامكلا

 لابكلا نوك اونرح ملو اهناذل هبوبحم ةذالا نا اوف ع نيذلا مه ءالؤهف ه.اوثوا هتعاط

 نيذلا موف هناذ ىفو هناذإ بوو. نجل اع 2 اوذ ع نيذلا نوفرا_هلا اماو 5 هناذل انوي

 ىلاءتو هنا>.- قطاوه نيلماكلا نك ١ نإ كم الو هاذ بوحم لامكلا نا مهل فلكل

 رظنب ملام ديعا نا ٠ ىلا ءالوا ءرغ هيحاءاوسواذل بوح .وهفدنم داقتسي وشارك لل ١

 قئاقد ىلع هعالطا ناك نه لك مرج الف قحلا لاك عالطا ىلا لومولا هنكميال هتاكولمت ىف
 نكي مل املو منا هل *ي- ناكف متا هلاسكب هملع ناكمتا تاقولخلا ىف هتردقو هلا ةس.كح
 ترثك اذا مث ةبحملا بتارمل ةياهنال مرج الف ةياهن ىئاقدلا كلت ىلع دبعلا فوقو بئارا
 باقلا ىلع هللا بح ءاليتال اببس كلذ راصو ةبحلا ماقم ىف هبقرت رثك قئاقدلا كتل هتعااطم
 نع مناملا نال دشا هاوس امج ةرفنلا تناكدشا فلالا كلذ ناكالكو ةبحملاب فلالا ةدشو

 ةرخالابو بلقنا نع هاوس امع رفتتلاو هللا ةحم بقاعتب .لاز الف ءوركم بوما روح
 كلذ ريصبف هللا قوس مع ضاىعالا توون ةرغلاو هللا قوس رع ارو بلق'ا ريصإ
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 ا كح امم مساوا فضو هل نكي مل ناو . ىلحتملا ره 5 الا َكِلَذَف .هفاصوأ نم

 «بع قا هه ىلت ىذلا م.:الا نيع وه هياع ىلجتملا ىلولا كلذ مسا لاغ ةيمالا تافملأو

 ٠ ىلق ند م : امن مل دمام ةملع فلا مون هدهوعيس هنا مالا هب هيلع هاوق ىتعم كلذو

 اهامدىتلا ءامسالاف «كنبع ىف« ثر :ان وك هب تيس مسا لكب كلأسا ىنا مهالا:هلوقو

 وه لوعدا كلأسا هاو“ ىنعمو ٠ هيلع ىلحتملا لاو> ا 4 "اي ماع ان ىنإا نه هش ام 5

 ٠ ىهتنا دهشلا اذه ق'اذ ن.ءالا هفرعيال اذهو ىلتملا كلذ بادآ نم هلع ب ا مانقلا

 دناءدرك ربخ نيد لهادمه كت سا روك ذم صوفف حرش رد هك دب وكم تاغللا فشكردو

 قلخلا ىف ةانلاموي ىلحتب قحلا نا تسا هدمآ حيحرد ةكتانج ار دوخ تما م
 مهذئاقع ةدود ىف ىلحتيف كنم هللاب ذرهن نولوقيف ىلعالا مكبر انا لوقف ةركنم ةروص ىف

 كنيدي تسا قطان باكو دود ىامت روصب داب هاظ قح هكيتقو سب . هل نودحسرف
 امتروص نيد يهاظ هك ىني. نيدن ار فراعرم لد دش لصاح س .نطانلاو ىهالئاا وه

 روهظ دوج و :ىمي نأ و رولا مماب تسا ىمسم هك تسا دوجو ديهمت نأ و ىلجت ركم تسين
 تسا ن'_فغرلا سفن روهظ نأو دنا هنهمأأ روص ءامءاو ناوكا رد ءامسا روصب تسا قح

 . همالك ىهدلا دوج همه ُةنازخ نيا تسمم ابوك ءدوجو.٠ سفن نياب ءاشا همه ء رعش

 روصب قا روهظ وهو روزا مسا, ىم.لا د جوا روهظ وه ) ىدوبشلا ىلجتلا )
 لكلا هب دجوب ىذلا نمحرلا سفن وه روهظلا كلذر اجر واع نحن ىلا وك دلل ىف فايسا

 : ا تاحالصالا َق اذنك

 كاسل لأ تق كلا نم تا دخلا لمألا ف نونا فق#تو رسكلاب ( ةيانملا )
 لف لك ةالا ةنازلا ىفو .. برغملا ىف هلا ريشا م مرح لءف ىلا مث رشلا ىلا مث رثللا

 للا ىلع اماو ةيغوا امشوا افدق ىمسو ضرعءلا ىلعاما هو اررض نمضتب رواذ<

 اقنخوا انارحاوا اءاصوا التق ىح سيو سما: ىلع اماو ةنايخوا ةقرسوا ايصغ ىمسبو
 مرحم لذ لكل ما ىه ىو . ءاقنوا احدوا [. كوآ امطق .ىمتسن و, ف رظلا لع اماو

 عءاج قام 0 اذه فرطلاو سفلاىف ن 5 تصخ ءامقَتلا فرع ىف ن ل اعرش

 . ىدنجرااو زومرلا

 « ةلمهملا ءاحلا باب ف

 ةحمف ىلا ىنع# ةدارالا فدارت ةحلا ليقف ءاهانعم ىف اوقلتخا ءاماعلا نا معا( ةبحا (

 ١ ليقو ه هّتعاط ةدارا ىلاعت هل دانعلا ةحمو دسأتلا ىلع مءاونو ممءأر 5 0 داسعال هللا



 فان ىحتلا م ىلاحلا

 قلاغم اهب تحتفنا ىتلا بويغلا حيتافم ىاظم ىه تاصنملاو علاطملاو ةيلكلا ( ىلاغلا )

 ةيدحالا تاذلا ىل وه لوالا . مح ىهو ءهنطابو دو>وا نهاظ نيب ةدودسملا باوبالا
 ةبامو تاياغلا هيا وهو قئاقلا هققح ىلجو ىربكلا ةءاطلاو ىندا وا ماقمو عما نيعو

 ةيعج ةريضحو نيسوق باق ماةمو نيرحبللا متو ىلوالا ةيخزربلا ىلحي ىناألا ٠ تاياهنلا

 ماء يل< غبارلا ٠ ةيددقلا حاورالا ٍفاثكذاو تورجلا ملاع ىلع ثلاثلا ٠ ةيبلالا ءامسالا

 ماع يل نماغا ا نورا ماع ىف ىهملالا سمالاب نيمئاسقلاو ةيواهبلا تاربدملاو توكدا ا

 ىف اذك ىلفسلا ملاعلا ىف 0 تاريدملاو لاثملا ماع بثا#عو ىروصلا فتكلاب كلما
 2 ء ةقوملا تاحالطصالا

 هلآ كاد وهل وغ رات :قكتافلا تفر يتلا ع جلاد ( لجتلا)
 ىللن كولسلا عمج ىف لاق ءاضنا حورلا ىلل<و ىنائرلا ىلذتلا ودا 'اذ_هو هلا فصو

 تافص كددشا هاك دو ىلك نينار حودو تنهولا تاتفضاو تا روهظ 1 تا رادع

 دشرم لحم نيود تسا قح ىلحت نبا هكدرادني كلاس دنكىلك حود تاذاب حود
 زا كتسنآ  ناززؤ قاحورت لو نام قوفو د نيا ضولخ كوسا
 .قودو تانك ضالخ سرو كش تاوشدزاو داددد كد رازإ كازا

 لحي نا ثنا نكيدو دش نا الخ لاتو احبت لح نحتو دهون لا
 فالخ رب ىلاقح ىلحت زاو دوش ناد زايو بلط وردو دبأ رادنبو رورغ ىناحور

 ىناقح ىلحتو . ديازفس زايلو فو بلطوردو دوش لدب ىتسين هب ىتسه دبا ىهاظ نأ
 ”داواس يبكرد «٠ تسا عونتم ودره نزا كيرهو تافض ىو تاذ ل تسا عون ود رب

 حرانيم خيش ريكتسد ريب ٠ ثسا روك ذه عرش ةقرطلا ساساو دادعلا داصرم لثه
 قرف هل دناوتن يكلاسره تسكيرات تيس 'قرف لجو هفءاكمو ءدهاشم نايم هكدنام رفيم

 هدهاشم ىل لحنو دما لاو لحم ىةدهامم ايد وكم زاملا داوم ردتلا 0 ١١١
 دش لالح تاؤدزا نوحو دون تعلق دشاب لامح تافص زا ل نود دشا هدهاشنابو

 الج تاَفط لخنو دهاؤشمم ار تنل تأ ةلعاق٠بابزأ هدهاسشم © دون ندا"
 ةفُدشاكمو دوبت :ةذاكم ىف لجو هدهاشناما تدحو تابئاو دنك اضتقاار تيا 0١

 هدهاشم ندوب نم دز' نك لن اوكيم كن ء همالع“ من دو لحنو هدهأ_هكنم. ىف كادي

 مرجال سب تا تيهولا تافصو تاذ روهظزا ترابع ىل# هجدياع ىب لكشم ىل# ىف
 ىلاعأ قحلا ناب لع للءاكلا ناسنالا ىفو ٠ كواسلا عمج مالك ىهتسا دون ىل# ىب هدهاشم

 ' ىلا هتي-ذبو املا اناش ىلاعتو هناحبد قحلا ىلا هلسنب ىلحتلا كلذ ىهسدسعلا ىلع ىل# اذا

 افدووا ىلاهث هللا ءامسا نم امما هيلع مكاخلا نوكي نا نه ىلحتلا كلذ ولخالو الاح دبعلا



 ىلاحلا ه ءالللا , ءازخلا» ةيزجلا ة رثعيل مصقا ةاراجم ٠ ىرخللا سمشلاىرحم 4

 ضرملا ظفا ىف ”ىحن ىراجلا ضارماو ٠ بابلا اذه نم.ءافلا لصف. ىف.فيوجتلا ٍظفل

 نادلا "باب نمل ةل+ملا ءارلا' لق“ ىف *نجخ اك جوزبلا' ةرثاد وه ( نممشلا ىرجم )
 ' ٠ ةلمهملا

 و ةادفنأل مدقلا 00 ْك ا ند لوعفم مسأ هيا ىلع ميلا مل ( ىلا )

 حب حرش ىرابلا حتف ىف اذدك فرصا ريغل مسا ىرجملا ريغ نا م فرصنملل منا

 ىا اهرب م مهضعإو الالغاو اللس اللس ىلاعت هلوق حرش دنع ريسفتلا نانكاف .ىراخللا

 ٠ يهاظ ةييستلا هجوو ىهتا ىرحم فورصملا م-الل نولوغ ميدق حالطصا وهو اهفرصي

 ' , هذوءتلا ريفت ىف ريبكلا ريسفتا| ىف اذك ىراجللاب تاكرلا ىمس هبوميسو

 'قانت هلوقك همازلاو هتبكت دارب ثيح هتامدقم ضع مس نإ (رشعيل مصخلا ة ةاراجمب)

 تأااق نيم ناطلتسس انونأف انوانا كسعلا ناك امع انودضت 1 ناودبرت الشم رغشل الا محا نا

 ' فارتعا هف مكلثم رسل الا نحن نا مهلوقف ةيآلا م 5ك زيش آلا نحكي نا مهاسر مهل

 لب ادام سيلو مهنع ةلاسرلا ءافتنا اوملس مهنأكف ةيرشبلا ىلع نيروصتم مهنوكب لسرلا

 : نكلو ءركسال قح اريشب اننوك نم ميا اولاق مهنأكف رثعل م هلا ةاراجم نم وه

 3 نفر مهاب ىنعع ةاراؤلا و ء ناشالا ىف اذك. ةلاسرلاب انيلع يللاعت هللا نمي نا ىنانمال اذه

 5 0 رهظا ةيمسنلا ةيحوو حارع ملا ف

 جار راب ىح.بو ىئذلا ىلع عضو ىذلا لاملا ىه ةمتعملا ءازلانو و لجعل ( ةيزملا ١

 ! هازوم ءرلا عماج ىف اذك سأرلا جارخو

  ىه ةاحللا حالطصا ىو .حارصلا ىف م شاداي ةغالا ىف ءازلا فيفخنو حتفلاب ( ءازجلا)

 نيشلا باب ن٠ ةل.هملا ءادطلا لصف ىف ىو ؛طزرشلاب ةامسم ىزخا ةل# ىلع تقلع ةلمخ

 . ىرخالل ءازح نيتلمللا ىئدحا نو 2 لع لدن تالك نه . مه دنع ةازاحلا ماكو * ةمحعملا

 م ىواولل ركذ اذك 0 ذاو ولو ا :لاو هند ىنمب ةازاخلاف

 7 ةمايضلا 7-0 ةنشاح

 5 تاغللا 0 نك هناندعت ْق ناد ىف هلاذل

 اك ل وخلا 00 نع ةحزالا 08 را دز# ءاود ءاطالا دنع وه ( ىلإ ا )

 .. رع نجولا ىف



 00 0 10 6 يا اا ا ع

 ذي ىرخملا : نارا ف ءاعداإلا + يتلا نونا

 زومرلا عماج ىف اذك هريغو ىناك ١ ىف م حيحضا١ وهو ىرغدلا ىف م ةملءاك ةاس بمن وتدملا

 دنع ريش قنطملا 'ةخخ ئدئجزيلا فو : ضقلاو ةموسالا لك ولا لصف ىف ةلاكولا بان

 . نتا ريشا نسا ليقو ةلاو مون نم كاك الا ملعو حوا ا

 تاكلا ءاد هنمو « هيدر تاكر> ٠«« ىذلا نونا وه ءايطالا دنع ) ىبسلا نونجلا )

 باطعتساب طلتخيو دساف ثيعو. بعا» طلتخم بضغ هعم نوكي ىذلا ىم.سلا نوملا هنأف

 ةروكدملا ةفدارملا نا هاوارحن ىفو ٠ زجوملا ن٠ مهني امايلاملا ىيبسلا نونملا فداربو
 ٠ ىببسلا نونملا نه بلكلا ءاد ىوس امل مشا ايناملاف احالطصا اماو ىو.لا ىنملاب

 6 ءايلا لصف زويمح

 3 نك ق6 نذيزك ر ىدع لامتلا تانزا تعا ردكم 0 ىاس (ءابتجالا

 هكدنادرك نعو_مخم ىغيشار هدنب ىلا“ قخ هكنآ زا تستراع ناكلاس حالطصا ردو
 : دون اراده دعو ءاديشو نارمافي زن نآو دنأ لضاغ اذ هده صل 0 000 |
 عا ىف اذك دشابن هاش دوو زا ىهجو جسم نارد كد ," انيئابتخا ما ءانطصاو

 « لكوتلا ناب ىف كواسلا

 ٠ حارصلا ىف مك بأ نفر ىنمب ةغالا ىف ةل.هملا ءارلا نوكسو محلا حش (نايرملا )
 افو_صوموا ءادتنم هه وه موشام ىلع 'ىشلا ناررج ه ناءمل لمعت ةاحنلا حالطصا ىفو

 ىف هيا هتنزاوم ىا لعفلا ىلع لعافلا مسا نايرجو ٠ اعويتموا الوصرموا لاح اذؤا
 قيقحنلا ةياغ ىف اذك قاقتشالاب هب هقلعت ىا لمفلا ىلع ردصملا نابرجو . هتانكسو هتاكر>

 34 ردص“ا فارعلا نق

 .ىورلا ةكرح ىفاوقلا لها دنع نايرجلا نه فرظ مسا هنا ىلع مملا حتش ) ىرجلا )

 ىلا ةفاضالاب الا رهلظتال ةيسرافاا ىناوقلا ىف ةكرحلا هذه نا الا فرمشلا ناونع ىف اك
 نازا دهاز ىا نه ٠ رعش . عئانصلا عماج ىف اك ةديقموا ىفاوقلا تناك ة-ةط٠ فيدرلا

 ىان ريتك ء ار ىتده كاشاخو سخ ىتسم شت 1 دزوس هك ءار ىتسري ى قيرط مذدو
 بجاو ىنرعو ى.راي ىفاوق رد ىرجي راركت تباعرو تا ىر# ىتسهو ىتسهو ىتسرب

 كسى رخج بادب. تكرخ ناو تسنانتفرلحم ىدع ىر كسلا ةصسل ا

 هييشل ليدسرب اروا سب دسريب لصو فرو درذك رد وزا ان توص 4 توهج

 ناب ىف فيوحمت وه ءابظألا دنعو . ةءانصلا ليمكت يختنم ىف اذك ديدرك ل لالا

 سفنلا ىراخمو ءىراحلا هعحو رخآ وضع ىلا وضع نم ذفان ىا' كرحتم 'ىشب واح رضعغلا
 ىف اضيا قيس دقو سهاوجل ار ىف اذك ىدبروا نايرعشااو مشو ةئرلا ةيصق ىه مهدنع



 ديالف ةسوسو رطاخلا كلذو هيوّش اناطيش هيلع ىل الا ناكرسشلا باب نم ناك ناو ماهلا

 لصح مل حاورالا كلت نيبو ةيرسشبلا نيب هبسانملا عاوا نم عون لص مل ىتمو هبسانملا نم
 نا ةروس ريسغت ىف ريكلا ريسفتلا ند جاف اذكد ةيرشلا سوؤنلاب مايضالا كلذ

 حزودردأب دنشاب تشمرد هكنايرب مكح رد 5 هدرك فالتخا 6 هدا 2 فاىعالاو ماعنالاو

 خدود را حر هف.دح ىب لوش دنا ندؤم ه>ىهو قاشناب دنشاب خزود رد دنا نارفاك ه> ىه

 دْسأ رد تش م ردركيدلوش و ركيد تاناودح لثم يول تينع ودنا د تشه ردوداهرب

 ٠ ١ عسانيلا ىف اذك

 هيعرش تاقيلك# زا نا دبا تحار دننكيم هدارا نيزا هيعبسو تشبع ىنعمي حتفلاب ( ةنلا)
 . هلمهم نيس بايزا هلمهم نيع لصفرد دما دهاوخ هئانج

 حكانملاو ةئياهلا براشملاو ةذيذللا معاطملا سنج نم هروملا طاع ) لاعفالا ةنج )

 ةيفوصاا تاحالطصالا ىف اذك سفنا| ةنجو لامعالا ةنج ىمستو ةحلاصلا لامجالل اياوث ةيهلا

 ء مئانغلا ىلا نيدلا لامكل

 لو هلآو هيلع هللاىلص ىبنلا ةمباتم نسحم ةلماخلا قالخالا ةنج ىف ( ةثارولا ةنج )
 ءامف اضيا اذك

 هج ىعو ةيجألا ءاممالاو تافصلا تابلت نم ةيونمملا ةنخلا ىع ( تافصلا ةنج )
 ٠ اهف اضيا اذك باقاا

 0 أمق اضا اذك حورلا هاد ىهو هيدحالا لاح ةنهاكف نه 2 ) تازذزلا ةنح (

 ىريو هاكو تخرد ندش هوساو ندش زاردو ندش هناوند ىنءأ ةغأ مفلاب ) نونملا (

 قئاوبد ىدع نونا نوياوصالا لاق . بخيتنملا ىف اذك ت سا هكتالم زا ىعون هكد_ وكو
 اهرانأ رهاتبال نا بقاوعلل ةكردملا ةحيتلاو ةاس+لا رومالا نيب ةزيمملا ةرقلا لالتخا

 نع غامدلا جازم جو رع اماو ةقلذلا للءا ىف غامدلا هيلع, لبج ناصقنل اما اهلاءفا لطعتيو

 ثرح هيلا ةدسافلا تالايخلا ءاقلاوهرلع ناطيشلا ءاليتسال اماو ةفاو طلخ ببسب لادتعالا

 مع اذلو ةردقلا هنافانمل تادانعلا لكلا طقدسم ساسقلا وهو امس حاصيإام ريغ نم عرش

 تْند ناو جرحلا مدعل طقسال دنمب مل اذا هنا اونسحتسا مهنكل هنع مالسلا مهماع ءاردنالا

 0 حدبضوتلاو حيولتلا ىلا عجراف حمضوتلا

 حر هفددح ىلا دلع ةعيرشو بعوتملا ةغا ةئفخلا ةدخوملا ركب ) قبطملا نونملا)

 حر دم دنعو , ةنسلا رثكا بعوتسملا خر فسوب ىلا دنعو ه ىتفب هيو ارهش بعوتسملا



 تلا يا د
 ملاع ىف انج :ريصي دق ناسنالا 6 ةليلج ةدئاف » سالا راصنا ةوق دايدزا ىلعوأ ن را مانا

 كالا 'ى“ خدعت ناك نك نع نم ىلع ملاعق هنا من نضغوت ثيذعت اذه لاب عددا
 ةعوح زا ةمالا هده نر تاذغعلا اذه عد دق هبا الا ريزانخو ةدرفةيضاملا نورقلاو ةشاشلا

 ىيكلا ةئاشلا*تامالع نم وهام الا مو هلآ وأ هماع هللا ىلص ىلا ةكرب ةدابشلا ملاع ىف

 ةماقلا كنع فدقو تفاسخو خيسم همآالا ءذهقف نوك نا عملا ثد-احالاق درو دف

 نذؤلا:نيملاتاغلا نيئيؤماو زافكلا ىف الاف نوكي حزربلا ىف انين ناسننالا خس ىا كلذو

 اونامث اذا نيسيات ريغ نيدترملا اذكو » ةبانن+ ىلع ولتقوا اونا اذا امس نيملقملاو نيازلاو

 م ةيلذغ وزب ةسيدبم ىلاعت هلاناسش نما لب اخ ودنم توك تالذك ناك نس لك سل
 ةءاقيتلايف جملا نوكيو ةبان ىلع اونام ناو اليساوايلوإلاو ءاحلصلا ىف نوكا

 ةلا ىف كلذ لخسو ابيلك لمجم مابلاو امءاب ريصي فيكلا نانا ناك نادوو م1

 مامألا لبق ةولصلا ؛ىفدسأر عضوو عار نذ سأر لعج ليلا اذه نمو ٠ رانلا ىف اذه ىتليو

 شك كلذ لاثءاو ثيداحألا عضاوو اوبرلا لك ١و ةوشرلا ذخآ خسم هنمو ه رامح نعل
 كاحض لاقفال ما لؤسر نما ن. له اوفاتخا 6 ةدئاف ) نيعم المل خاربلا حرش ىف اذك

 ىلاثت“”هلوكو زثذن ايف .الخنالا ما نم ناو ىلادت .هلوق قتل نسالك اللسو نطل نو لإ
 نه 'ىكك ١ ناسنالاب ناسنالا سانيتسا هيف نورسفملا لاق ٠ ةر آلا الع اكلم هادعج واو
 «ليمكيتل :سنالا ننب سنالا:لوسسر :لدجحم نا ىلاصت هللا ةكح ىردتناف كللاب هاذا

 اوناق نورثكآلاو ٠ نحلا نم نجلا لوّسر نوكيف نملا ىف لصام- بيسل: اًدهف سآنيت-الا
 ٍديعب وه ه عامسالاب اوجتحاو . مدآ ىب نء لوسرلا ناكاماو هاا لوسر نلا نم ناكام

 هللا نأ ىلا هلوقت انضا اولدتعاو ::فالتؤالا لوصح ع عا_جالا دقدس فك ديألا

 (ةوبنلا نوك ب جوف ةوبنلا ءافطصإلاب دارملا نا .ىلع اوقشتا مهئاف هر آلا احونو مدآ 'ىنادسا
 نركت اهناف ناسنا نم ردصت ةيطء» لك نوكي نا بجبال  ةدئاف ) موقلا اذهب ةدوصخم
 ءاهم :الا بجوؤ نيطاي_شلا ءال ؤه ىف رودلاو للبتلا من الاو ناطيشلا ةسوسو بوسي

 نيطايشلا لود 5 : ناديش ةهدوسو ةطاو الب تلصخ ةشاس ةيصعمو لوا حييبق ىلا

 يكلم اما حاورالا ليقف اضع مهن سوسوب دقف سنالا ىلا ساؤسولا نواب مهنا اك

 جحتابقلاو نفاملا تان رش ةرذف ةثئيخ اسهنءو ةرعاط ةيط اهتم ةيضرإلاو ةيضرا اماو

 دق للذكف تاشاو تاعاهلاب الا صمأت مةيطلا حاورالا كلت نا مث ٠ نيظايشلا مهو

 ب سمات كل ذك ةي مدملاب سانلا مأت ام ةئيخلا حاورالا كلذكو اهب اضع م لح

 امل. عون لك بسمو كلذك انها دن .طا تافصو ةريثك رهطلا 8 نا مث ء ام اضعب

 مظلم ةمماكملاو ةاناحلا كلت بسحنو ةضرالا حاورالا نم فتئاوطو رشدلا نم فئاوط

 رطا_طعا كلذو هبوشب اكلم هيلع لءاخلا ناك ريا بان نم كلذ ناك ناف هسنج ىلا سذجلا



 ' نما أ

 فيثكلا ةيؤر بجو ناف ادحا نوربال عزنلا ىف 14 نم هع نوسا لا ىالا كلذكو

 نفوصوم اوناك ناو مهددم ليبطب دّقف هنو رلا تح مل ناو ا_هاراال 0 روضحلا دنع

 4 طرش هيلا مهاوقو 5 مههدم .لسطإ دقف ةباللصإأاو ةناثكلا مدع عم ةدندلا ةودلاب

 ةثاشلا لامفالا ىلعءردقنال اهفاطال اهنكلاو ةيناحور ةفيطل ماسجا اها اولاق نا ةوحلل

 . ةقاشلا لاعفالا ىلع ةميظع اهتوق نا ىلَع لد. نا رقلا ناف نا رقلا عرصب راكذا اًهف

 ريكلا ريسفتلا ىف اذكه ه.بيجت بهاذملا هذه عم نحلاو. كلملب رارقالا ىف مهل > ةلمابو
 ىفو ه ءافلا بايزم فاقلا لصفىف قرافملا ظفلىف 'ىح اذم قاع امو ءنلا ةروس ريسفتىف

 سنالاو روزلانم تقلخ ةكئالملاف سنالاو ناو ةكئالملا فانصا ةئلث ءالقعلا لبق عيانيلا
 ةكئالملا فال ماسجالا قاقر اوقل نحلاف رالا نم قا> نّلاو نبطلا نم قلخ

 دنا ورك هس نايرب تفك هك مالسلاو ةولصلا هيلع ربمغسزا دنا هدرك تياورو . سنالاو

 كيو. دنشاب كسورام تايه 1 و كيو ديرب ناغريم نوج ديراد اهرب هورك كي :

 نايسنالا ىفو .٠ دننادرك ىب داءاوذنم هك ىتثبج سهو نايددآ  تفصرب ارد دوخ .ءورك
 * نو رصنع عون عاونا ةعئزا ىلع مهلك مهسانجا فالتخا ىلع نما 000 نا معا لماكلا

 ملع نع نو>رخ الف نويرصنملا اماف. ٠ نوار عونو نومماوه عونو :نوبرا' عونو

 ةكئالملاب مهتيانم ةوقل مسالا اذمب اوم ةوقندشا مهو ةطا بلا مهلع باغتو حاورالا
 رطاوخلاىف الا مهل روهظالو ةياف_لا ةيعيبطلا رومالا ىلع ةيناحورلا رومالا ةدغل كلذو

 نوجرخف نويراسلا امإو ٠ ءاس.اوالا الا نؤارتبالو نحلاو سنالا نيطابش: ىلاعت لاق
 لكلا ملا ىف نانالا نوجانام رثك | ةروص لكىف نوعودتم مهو ابلاغ حاورالا ملع نم

 هعفربف هلك م صخشلا لمحم نم مف ديدش ءالؤه ديكو ماعلا كلذ ىف نؤاشرام ه نولءذف

 مناف نوّياوهلا اماو ٠ هدنع مادام اعورمدم ىئارلا لازي الف هعم ميش نم مهنمو ءعذوم ىلا

 نوبارتلا اماو , .عرصيف ىنارلا ىلع مهر رص نكعتت حورلا نولباش سو_سحلا ىف نؤوارتي

 ىهتنا اركمو ةوق ن-لا فعضا ءالؤهو مهتحارب .هنوريضي و صخشلا نو_سبلي مهناف

 ن٠ قتشم نما ظفل نال نييناحورلاو ةكمئالملا ىلع نا ظفل قاطي دق ( ةدئاف )

 نوعا نم ةزتيسم اناك تراضي نيتنلاب نورنال نوماجوزلاو .ةكئالناو راتتسالا
 نجلا ءاكرش هلل اولءجو هلو ىف عقو ىنءملا اذهبو اسمياع نحلا ظفل قاطا اذهلف

 اكاردا ممنوع ىف قلخ ىلاهت هنال سنالا نوري نللا:ةيىعاشالا انباحا لاق 4 ةدئاف ١

 ىف هجولا ةلزتعملا تلاقو ٠ سنالا نويع ىف كاردالا قاخم مل ىلاعت هءال مهمنوربال سنالاو

 انراصبا ىف هللا دازولو نورال امقانطلو موماسجا| ةفرل نجلا نا نغ1.نوربال سنالا نا

 ةلالا هذه ىلع انراصنا تيقو مهءاسجافثك ىلاعتدنا واواضعب انضعب ىرباك مهانب ادق
 ةفاثك دايدزا ىلع اما مهدنع فوقوم نجللاريدبم سنالا نوك اذه ىلعن اضيا مهانب أرل



 "4 نما

 ةيواتم تاغاملاو ةفاثفع مانجا كلذكف !متاضو رفا ةضر اغامتوك وهو نطرع كنسو ل
 لام>اا اذه تبن' املف الصا هل غفادال لام>الا اذهو ررك ذملا ىضرعلا فدولا ىف

 ءاوهلا عاونا راسل افلا :نوكي نا ةئارهلا ةفطالا ماسجالا ضع ىق عتماال هنا تبث

 ن٠ ةرمت لاعفا ىلع ةردقو اصوصخم املع امتاذل ىضتقت ةيعاملا كلت نوكت مث ةهاملا ىف

 ُضاظ لكشنلا لع امتردقو نلاب كوقلا نوكي اذه ىلءو هوو ةفات# لاكشاب لكتتلا
 ءناتقرفااضنا اذهب نولث ةلاو . ةرهاملا ماك ىف ةيواستم ماسجالا لاق نم مهموم لايوعالا

 هعايلا روهمحو ىرعشالا لوق ودو ةوردال اطرش تسل ةزبلا نا اومعز نيذلا ىلؤالا

 مون نا اما ناكل ةورحلل اطرش ةينإاا تناكول اولاق ةبيرق ةرهاظ بابلا اذه ىف مهلداو

 ءز لكب موا نا اماو لاحت هناؤ: رئاكلاب دحاوا ضرعلا مانق مزلف ةد>او ةورح نزلا
 ماك قا نك الاب اطر سقم“ نيئرطا خد هحاز لك نك نا انف" نحو دب لع ةوطلا
 رودلا مْزلف نكملابو ةورطا مايق ىف رح الاب اطورشم امهد>ا نوكيوا رودلا مزابف ةورخلا

 نوكيبالوا مج سم الب خ جرتلا مزلف ننكع ريغ نم رخاالاب اطورتشم ادد ١ نوكيوا ايا
 ىلا: هللا قاخم نا دعبي ملاذه تنث اذاو ٠ بولطملا وهو نيخألا اطورشن نحنا

 نهظف املا ةدازاؤ ةديدش ةقاش ءاي_ثا ىلع ةزدقو ةريثك روداب اماع ةدرفلا سهاوجلا ىف

 ةريغص مهءارجا تناك ءاوسو ةمثكوا ةفرطا مهءادجا تناكءاو-س نحلا دوجوب لرقلا

 ىتح ةثطا ىف ةبالص نم ننال هناو ةورخال ظرنش ةينلا نا اومعز نيذلا ةينالا ٠ ةريكوا
 (رتضا :ءرملا نوكي نا" نكعال اولاقو ةلزشما لوق وه ةناعلا لا فالا لع ارضا

 اذه عمو ةحلد ةساحلا نوكتو العاح دعيلاو برقلا نه طئارسشلاو ةعفتم عئاوملاو

 نا زاطالاو دنع كلاردالا كلذ لوصح بح لب ة-اطلا كلش قاعتملا كاردالا لصحلال

 كلذ لصحم ال نا زوجي ةيعاسشلا لاقو ٠ ةط_.ه- اذهو اهارئال لابج انترضحم نوكي

 ريبكدلا" مسنخلا كلذ ان.أر اذاون ةخأتملا ءازحالا كلت الا هل ىنمال ريكلا مسجلا نال كاردالا

 ةطورشت مزرلطا اذه ”ةيؤر 'ناوكت نا اماف ءارجلالا كلل“ انأو بدق 1 نه 'رادقم: لع

 لدحم مل ناو ةيواست» ءازجالا نال رودلا مزا لوالا ناكناف نوكرالاوأ:ءزخلا "كلذ: يقرب
 نم منه ةنكمم نوكت ةفاسسملا نم ردقلا كلذ ىلع درفلا هوملا ةبؤر ذئنيخ راقتفالا اذه

 هاف هاوجلا نئاس هيلا مضند نا ريغ نم هدو لصحوا درفلا نه للا كل٠ نا مولعملا

 ىلعف ارتاج لب ابجاو نوكيال طئارشاا ةلمح عامتجا دنع ةؤرلا لوصح نا انماعف ىرإال
 ةبالصلاو ةداثكلاب نيفوضوم اونكنا مهءاف لكشم نكلاو كلملا توبث ةلزتعا لوقاذه

 ةرعاشالا دنعو مهدنع ةكئالملا ن٠ اعمج ناف كلذك سيل هلا عم مهيؤر مهدنع بجوف

 دقو حاورالا ضو دنع ا ضبا نوريضلو نويتاكلا ماركلاو ةظفملا ,هو ادا نورشاع

 ه0 مارب ناكام موقلل ن٠ ادحا ناو سو هلا و هيلع هللا لد لوسرلا دنع نورضخي او

 (19) « فاثك» ( لوا )



 نا ارا

 ٠ اهسفناب ةمئاق ىهاوج لب ايف ةلاحالو اماسجا تسيل اهنا متزنم مهن ٠ نيلوق ىلع نوتبثملا

 ةكراشملاوبواس ةينامسج الواماسج | تيسيا اوك نال .هلالا تاذل اهيواست اذه ن.مزاءالو اواق
 هذه ىف اهك ارتسثا دعب تاوذلا هذه نا مث اولاقو . ةيهاملا ىف ةاواسملا ىضتقتال بولسلا ىف

 ىلا ةجاحلا ىف اهك ارتشا دعإ ضارعالا تايهام .فالئخاك ةرهاملاب ةفلتخم عاونا بواسلا

 ددع فرعءبالو تاف آلاو رورشال ةبحم ةريرش اهضعبو تاريخال ةبحم ةريخ اهضعبف لحلا
 ةملاع امنوك نم عاال ةدرجم تادوجوم امنوكو اولاقو . ىلاعت هللا الا مهفانصاو مهعاونا
 لاودالا ملعأو رصبتو عمت نا امي حاورالا هذهو لاعفالا ىلع ةرداق تاريزإلاب

 مرجال ةفات# !متاهام نا ائرك ذ املو . ةصوصخلا لاوحالا لقعتو لاعفالا لءعفتو ةيئزملا

 رشبلا ىوق اهنع زجعي ةديظع ةقاث لاعفا ىلع ارداق اهنم عون نوكي نا اهعاونا ىف دعب مل

 تلد هنا اكو ٠ ملاعلا اذه ماسجانه صوصخم عونب قلعت امم عون لكل نوكي نا دعبسالو

 ماسجا ةقطانلا سفنال لوالا قاماملا نا ىلع بطلا لع ىف ةد وك ذملا .ىا ةيبطلا لئالدلا
 ىناويْلا حورلاو ىاقلا حورلاب ىم_ملا ىهو مدلا ءازجا فطلا نه دلوتت ةفيطل ةيراخم

 مل حاورالا هذه ايف ىرست ىتلا ءاضعالاب ةقلعتم ريشت حاورالا سفنلا قاعت ةطساوب مث
 كلذ نوكيو ءاوهلا ءازجا نم.ءزجم قلعت نما ءالؤه نم دحاو لكل نوكي نا اضيا دءس

 مسج ىف ءاوهلا كلذ نايرمم ةط_-اوب مث حورلا كلذل لوالا قلعت.ا وه ءاوهلا نم ءرذلا

 سانلا نءو « ةفيثكلا ماسجالا كلت ىف فرصتو قاعت حاورالا كلتا لص« فرثكر خآ
 تقراف اذا ةقطانلا سوفنلاو ةرريشإلا حاورالا هذه لاقف ىرخا ةّشرط نا ىف ركذ نم

 رارسالا فاشكتا نم ىاحورلا ملاءلا كلذ ىفام بيسب الكو ةوق تدادزاو اهنادبا

 ندلا نه ةقرابفملا سفنلا كالتت ناكال هباشم رخآ ندب ثدح نا قفا اذاف ةنئاحورلا

 د11 تال رصتو نيتك دع ان قلم ةئراثلا نقلا كلت لسح ةلاتنملا كلت تتنف
 مضلا ةلع ةيسنخلا ناف نديلا كلذل اهريبدتو اهملاعفا ىف ندب| كلذ سفنل ةنواعملاكةقرافملا

 تقفتا ناو اماهلا ةناعالا كلتو اكلم نيعملا كلذ ىمس ةريا سفنلا ىف ةلالا هذه تقفنا ناف

 امنا معز نم مهنهو . ةسوسو ةناعالا كلتو اناطيش نيدملا كلذ ىمس .ةربرسشلا سفنلا ىف

 اهمتايهام ىف ةفلتخم ماسجالا نا معز نم مهنم ٠ نيلوق ىلع اوفلتخا اذهب نوكئاقلاو . ماسحا

 داعبالل ةاباقاموكو ةهللاو ناكملاو زيا ىف اهرساب اهتوك وهو ةدحاو ةفص اهنب كرتشم ا امنا
 ضارعالا نوكت نا مزلبالاو ةيهاملا ىف كارتشالا ىضتشال تاذملا ىف كازتشالاو ةثلثلا
 اهني كرتشم ردق ضارعإلل نسل هنا ءامكحلا دنع قملا نأ عم ةيهاملا مام ىف ةنواستم اهلك
 ' ضارعالا نوكت ال ذئنيحو اهل اسنج كرتشملا كلذ ناكل كلذك ناكولذا تاسيتاذلا نم
 زوجمال مل كل ذك ضارعالا ىف لاحلا ناك املف سنج: عاونا تناك لب ةيلاع اسانجا ةعستلا

 ةيواسنم ةيهاملا ماهم يف ةفلتفم ضارعالا نا امك هلاف كلذك اضيا ماسجالا ىف لاخلا نوكي نا



 *// نا 1 ةيمهجلا 4# ا # ةسحلا

 امم طبحم ىت'ا ىه ةيواستملا ةمءاشتملا تاسجلاو ٠ هيشاو>و سديلنا ريرحت ىنام ةدالخ

 طقف ةهباشن» ىهف حوطسلا ىواست ربتعي مل ناف ةيواستم ةدعا ةيواستم ةهباشتم حوطس
 , سديلقا رير# نه رشثعلا ةيداللا ةلاقملا ردص ىف اذك

 ناقك مذو # نو بكرم وه ليقف ٠ ةقءةح مخ نا نولوَش هق رف (ةمسجلا )

 , هبسفن ريثنء رايشإ ةعبد هلوطو ءاضبلا ل ال “الب رون وه لبقو ٠ هريغو ناملس نبا

 وه ليقو ٠ [١]ططق دعج درماباش ليقف ٠ ناسذا ةروص ىلع هنالوشو غاي نم مهن.و
 مسج وه اولاق ةيماركلاو . اريبك اولع كلذ نعع هللا ىلاعت ةرحال و سأرلا طمشا خيش

 مهنيو ةيعاشالا رشاعم انني عاز الف هسفنم مئاق ىا مسجوه مهنم مرق لاقو دوجوم ىا
 ٠ مجم سيل ىلاعت هللا نا ثحبم ىف ففاوملا حرش ىف اذك [م] ةيمسنتلاىف الا

 ىسخريسلا يذلا بطق ةلاسر وو 5 عرطلاو لشاب عيا شورسإا لع ا
 كفب مما امهف ركذ هنا الا ىبرعلا ضورعلا لاسر ضعبو فرعشلا ناوذع ىف اذكهو
 ىوغللا ىنفملا نيب ةسانملاو تما ىراوس ندرك كرت حتملاب ملا تاغللا زنك ىفو ٠ ماغدألا
 نيب ةبسانملاو ترامع ندش هركتك ىب نيتحتش ما بختملا ىفو ٠ رهظا ىحالطصالاو
 .٠ ةرهاظ ذئنح نيينءملا

 ١ بانل ذه نه ةلمهلا لارلا لفوق قبح دقو ةضااخ ريس فر( نا .

 4-0000 نونلا لسن ز> ظ
 ىج هلم دحاولا سنالا فالخ وهو ىرب ىنعع نونلا ديد_كثنو رسكلاب (نبلا (

 لوقعلا مه ةكئالملا نا ءامكحلا معز مالكلا بيذم ىفو ٠ حارصلا ىف ادك نرسل

 ةوقلا ناطيشااو تايرصنعلا ىف فرصت اهأ ةدرحم حاورا خ نالاو ةيكلفلا سوفنلاو ةدرجلا

 ضعب ىفو راصبالا ض» ىلع نيطايشلاو نحلاو ةيكئالملا ىا لكلا روهظ عنتعالو ةليختملا
 لقنلا ىفو « هيفنو نا توبث ىف اوفلتخا ا ثيدحو اميدق سانلانا لعا ٠ ىهتنا لاو>الا
 ىئاوه ناويح .نملا لاق انيس نب ىلع ابا نال كلذو هراكنا ةفسالفلا رثك ١ نع ىهاظلا
 نا ىلع لدب ؛ مسالا ح رش اذهو هلوقف ٠ ٠ مسالا حرش اذهو لاق مث م ةفلتخم ني لكشتي

 روه# اماو * 6 ىف دوجو ةقيقلا هذهإ سياو ظفللا اذه نم دارملل حرش دحلا اذه

 ءامدق نم مظع عج هب فرتعاو نحلا دوجوب اوفرتعا دقف ءاسالاب نيقدصملاو للملا بارا
 ةدفسلاا حاورالا نا اومتزَو ةيلفسلا حاورالا امنومسو تانناحورلا باداو ةف_سالفلا

 فاغاف  ىولا 9 ةباحا أطبا ىهف ةكلفلا حاورالا اماو ٠ ةفيعض اهنال ةباجا عرسا

 ) هححصمل ) ةدوعألا ديدن ىا [1]

 ( هححصمل ) هياع ملا ظفل :قالطا ىا [؟]
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 اذاف كلذ ريغو زبخو م ”ىث لك نه طياخلا لبقو فيثكتلاب اهضعبو فيطللاب اهضعب

 ثدح امنا تدحم ملو ثدح دق هنا نظ سوسحم ردق هل 'ى * اهو سنج نم عمتجا

 نيعلا باب نء ءارا لصف ىف اًضرا رضنعلا ظفل ىف 0 عاتجالا اههجوا ىتلا ةروصلا

 سوجملا نم ةيونالا تلاقف وهام هيف فاتحاو مس سيل هنا لاق نم مهْنمو ٠ نيتامهملا

 ةسّما ءامدقلاب نولئاقلا مهن: نوينامرخلا لاقو امهجازتما نم ملاعلا دلوتو ةمظلاو رونا

 نك ل مخ لوفلا لع األ 6 توتا لوفهلا ىفتلا تففع دقو: ىلوهلاو نفنلا
 اطخ ظطقالا تعمتجاو اطّش' تراصو تزين امناف ةدحولا ىه ليقو تانوكملا امهطالتخا

 نم مهشال زوءر تاملكلا هذه رثكأ لاب دقو ٠ اهنج حوطسلاو احطس طوطلاو

 تام ىذلا هضرم ىف لاق هنا يح فقوتاا ىلا سونئيااج بهذو ٠ مهدصا_ةم اهرهاوظ

 ىمةةطانلا سقلا ناو ثدحوا مدق ماعلا نا ةيلعام قا ىلع تثك | ةينعإلت ضل دق

 هنأل دحا هب لش 0 امتافدصن ة هعدقو اماوذب ةثداح اما لوقلا اماو ٠ هريعوا جازملا

 ان ةددح#٠ املا ىلا بهذ 1 ظال افالخ ةّقاب ماسحجالا 4 ةدئاف 3 نالطلا ىدؤريض

 حرشو فئاوملا حرش ىلا عجراف ثحاسملا كلت حيضوت تْنُد ناو ضارىعالاك ان اذ
 ٠ علاوطلا

 اج الاو ٠ ةلثلآ دلاوكا نم اه كذب امو رضانملا ( مئابطلا ةفلتخلا ماسجالا )
 اهل لاّشو رمقلا كلف فوج لخاد ةيعيطلا اهعضاوم ىتاا ةكرحلا ةمرة:سملا ةطيسبلا

 |[ لوس[ اينا راخاو ءؤزوي وع "وخلا نكر ذا نارا تاك ملا مازجا اهنا راكع
 رضنعلا اذكو نانويلا ةمان لصالا وه 0 نال رصائعو تاسقطسا آهنم فلات
 قالطاو اهم فلأن تاكرملا نا راثعاب ابلغ  تاسقطسالا قالطا نا.الا برعلا ةغلب

 قالطا ىفو نوكلا ىنع» سقطسالا ظفل قالطا ىف ظحولف املا لت اهنا زايتعاب ربضانعلا

 . ىتاجرلا ديسلا تاشرعت ىف اذك داسفلا ىنعمم رصنعلا ظقل

 نه سمالا دصقملا ف فقاوملا حرش ىف م مسحلا ىن لاحلا “ىلا وه ) ىنامسمجلا ( ش
 ش .« ةيهأملا دصم

 ةيح اك زكا وا دحاو علطسم هب طيحب لكسش ىلع . قطب نيسدنبلا دنع ( مسجلا )
 كمسو ضرعو لوط هلام مسا ىرخا ةرابعبو ٠ ةمج-ملا نيشلا باب نم مإللا لصف ىف
 حط سم ددِع ىف ددغ ترض نو عمدج ددع ىلعو ٠ ىميلعألا مسجلا هلصاحو قمع ىا

 هيلع قدصي بعكم لك نال بعكملا ددعلا نم معا وهف هعالضا ىه دادعا ةثلث هب طيكو

 اذا 5 عبرملا ن٠ معا حطسملا نا ىلع ءانن حطسم د٠ءىف ددع برض نه لصاخلا وه هلا
 اذه مسحم نوريشعو ةعبرا وهو للداحلاذ ةعبرالا ىف لصاحلا مث نينثا ىف ةناث تبرض



 ف محلا

 ريغ تاماسقنال لباق هنكل سلا دنع وه م هدفن ىف دحاو .لصت» هناف ةوقاان لب لعفلاب

 نيملكتملا لوقك ادعو ةمسقاا الباق نوكآل دح ىلإ ةنيقا ىتتال هلا ىتس لع هسا

 لاح هاو اللام ثودح ناب مهلوق عم ةهايتملا ربغلا تارودقالا ىلع رداق ىلاءت هللا نا

 كلذكف كلذ دع داحمالا هنم حصيو الا دح ىلا ىهتنسال ىللاعت هتيرداق نا مه داره نا امكف
 ةءسقلا الباق نوكيف فرط نع فرط هيف زيكو الا دح ىلا ةمسقلا ىف اشبال مسحلا
 ند بكم هنا: ىلإ نيتديجلا نم نيماكتملا رك او ءابكملا ءامدق ضِما ىضذو ءةيضرا
 نييظارفادكتاك ءامكملا:ءامدق ضعب تهذو ءةهانتم لمفلا هف ةووجوم ىرك ل ؛ |

 « ةيهانتم ريغ لعذلاب ةدوجو» ىزخال ءازجا نم فاؤ.م هنا ىلا ةلزتعملا نم ماظنلاو
 سجلا دنع وه م هسفن ىف دحاو لصت» هنا ىلا ىزارلاو ىناتس رمثلا دمحك# ضعب بهذو
 راغص طئابس نم بكر هنا ىلا هبااو .نبطا رقعد بهذو . ةيهانتم تاماسقنال لباق
 نوكب انآ انهفلات و: هوحتؤ اهو لي لعؤااع ىا كف مسقتبال امنه دحاو لك عبطلا ةهءاشتم

 ءانكطا نم ءامدقلا ضعب بهذو نيماكتملا بهذموه م لخادتلاب ال رواجتنلاو ساعلا

 نعذو. وهو طوطخلا ماتتنإلا ةلباك ماتم لفلاب ءدوجوم ءارجا ل
 طوطتلا نم حوطسلاو حوطسلا نم مسجلا بكرت ىلا اوبهذ مهئاف ىدادغبلا تاكربلا ىنا
 مهلك نورأملا لاقف اهمدقو ماسج الا ثودح ىف فلتخا 6 ةدئاف ا١) طقنلا نم طوطلاو

 ٠ قحاوؤهو !متافدو امتاوذب ةثدحم اهنا ىلا سوّلاو ىراصنلاو دوهملاو نيما تملا نم

 ماسجالا اولاق ءامتافدو امن وذب ةعدق اهلا ىلاانيس نباو ىناراف'اكه متن ءو وطسرا بهذو
 ةعونلاو ةيم_سللا اهروصو اهداومم ةيدق امناف تايكلفلا اما ٠ تايرصنعوا تايكلف امآ
 ةثداح ا مناف ةدخشملا عاضوالاو تاكرلا الا ريداقملاو لاكشالا ن. ةنيءملا اهضارعاو

 اهداومب ةيدقف . تايرصنعلا اماو ء اضيا ةمدقف عضولاو ةكرخلا قلطم اماو , اعطق
 ةدحاو ةعبنط ىه ىتلا ةيمهسللا ةروصلا نع ولخنال ةداملا نال اهعوس ةيمس+لا اهروصنو

 اهدارفا بقاعتن دوح وا رمتدم اهعون نزكف اقيتح نع ةحزاخ رو 1[
 اهروص نع اهولخ زوحال امادام نال اهسنح ةيعوتلا اهرو_صب هعدقو ءاداو الزا

 نود انع ىف ةكراشتم هذه نكل ام ةدحاو انهعم نوكت نا ديال لب اهرسسان 20 ١

 امهيف ةصخشملا ةروصلا من اهعاونا بقاعتب دوجولا رمتسسم اهسنج ن وكيف ةيعونلا اهتيهام

 ثودج ىف عانتماالو ةثدحم ةنيع'ا ةدتلا ضارعالاو ةيعوالاو ةيمسجلا ةروصلا ىف ىا

 ةثدحم امتاوذب ةميدق اهنا ىلا ءامكحلا نم وطسرا مدع نه بهذو ء ةيعونلا روصلا ضعب

 هيف فاتخاو مسج هنا لاق نم مهنف ٠ ةعدقلا تاوذلا كلتىف اوفلتخا دق ءالؤهو ءاهتافشب
 لصحو ضرالا ىلقو امهنيب امو ضرالاو ءامدلا نم اهلك يهاودلا عادبا هنمو ءاملا هنا ليقف

 رصانعلا تاصخو راسخعلا ىلقو ف.ثكتلاب قاوبلا لدحو رانلا"”لبقو فيطلتلاب قاولا



 مسجلا 4

 لزب مو نكي م كش ةنمشلا ىف ثدحم لذ نيملكتملا بغذم وه ام هنم مسحلا تكارتاو ءزالا

 لوه را. نكفلا وأ نمرعلا ىلا كوطلا نن :دؤجوملا ءاوجالا تلقلا ناك دق * وك ابنع
 3 دارملاو مسةملاوه مسا له 5 قمعو ضرعو لوط هيفا ضرفب نا نكي هنأ داملا
 نه مسجلا ف 5 لقا ىف دا كلذ ىلع مهقاسفنا دوق هز: فلمطل ١ ح : ةيحفالا

 ا لا لاقو . ةرهان» ريغ ءازجا نم الا مسجلا تفاأشسال ماظناا لاقف ٠ ةدرغلا ها وتحا
 ىلع نانا نا ءَرَحَو لوطلا لدختف نا ءزح عضو ناب ةينامت ءا قيل نه مسجلا فأي

 نم فالعلا لاقو ٠ قمعلا لضحيف ةعبرالا كلت قوف ىرذا ةءبراو ضرعلا لصحف هننج

 بنو نا ءزج عضوب ناب ءازجا ةعبرا ن٠ نكمي هبا قلاو « 50 ىلع ةثلث عضوب ناب ةتس

 بكرملاف ريداقتلا عيمح ىلعو : ةثلثلا داعبالا لصحت كلذبو رخآ ءزج هقوفو ثلاث اهدحا
 ءال ما فيلاتلا اوزوج ءاوس مهدنع امسءالو ادرف ارهوج سيا ةثثوا نيئكزج نم

 هولا نيب ناتطساو اهو احطس نيتهج ىفو اطخ هنومسإ ةدحاو ةهجىف مسقت اف ةامابو
 ه٠ ىونءم لقو ئظفا غاز زئ'او « ةرعاشإلا دنع مسجلا ىف نالخادو مهدنع 0 درفلا

 نا علاطملا حرش ةيشاح ىف ميكحلادبع ىولوملا 0 ىلع نيلوقلا نيب قيطتلا هجوو

 ماسه الا وا اةلطم ماسقنالا هلوصح ىف ىنكي له هقلطإو م ا دجا لك ةيمسيام نا دارملا
 اضف نملك مسجلا ظفل هيلع قاطيام ىف عازن هنا ىنعع 0 عازن اف ثاث ١ تاسهحلا. ىف

 هب هفرعامو ٠ ىهنا ىنءءاىف ال حالطصالاو ظفالا درجت ىلا اعجار عازتلا نوكي نا ىخك

 ةيءاركدا ضعب لوقو هسفنب مئاقلا وه مسجلا ةلزتءلا ن. ةيلاصلا لوقك نيملكتملا ضعب
 درفلا نهوملاو ىلاعت ىرالاب لوالا ضاقتنال لطاف ”ىثلا وه ماثه لوقو دوجوملا وه
 لاوقالا هذه نا ىلع اضيا ةثاثلاب ثلاثلا ضاقتناو اضيا ضرءلابو اممم ىناثلا ضاقماو

 ملاعو ولع طاتستو ةنليسج قك ١ اور نيب مسج ديز لاَ هناف ةغللا اهياع دعاسيال

 لاوف الا ىذه ىف صلو تقبل انشا لو ينك ثلا: نغم ىني ةفغللا بسحب مسملا ظفلف ٠ ءازجا

 ضارعا عومم مسا نانم ةلزتعملان٠ [1] ماظنلاو للا هيلا هدام اماو . كلذنع ءابنا

 ماسجالا نوملكتملا لاق 4 ةدياف 3 رهظا هنالطنف ةءمت<# ضارعا اقلطه ىهاوجلا.ناو ةعمتجم

 فالتخاال ةلئاتم اهناو ةدرفلا هاوألا نم ابهكرتل ةقيقلا ةقئاوتم ىا تاذلاب ةسنادتم

 رداقلا لعفب ضارىعالا ند اهف لصحم ا لب ا اذ ىفال فالت>الا ضرع اعاو اهمف

 ضارعالاو ضارعالا سفن ماسجالا لع هناف ماظنلا الا هيلع اوعمحا دقام اذه.راتخلا

 تايهاملا ةفاتخم اهنا ءامكلا. كاقو كلذك اضنا 7 ر ىلع ماسجالا نوكف ةققملاب ةف خم
 اماو . ةهانتمو لعفلاب هيف ةدوجوم ةفلتخلا هئازجا نا ىف كشال بكرم لا مم ا 4: دئاقإ

 ءاريخا نم فلام رع هنا ىلا ءايكملا 1 سهذف هيف فاتخا دقف 2 #ببلا ميلا

 هنيبو ىئازاتفتلا ةمالعلا ققح اك رارضلاو هباوص نكل فقاوملاف عقو اذكه ماظنلاو هلوق ]١[
 ( هححصمل ) توارلأ ترد تاو كلذ



 كا مسجلا

 ءالا باب ىف ق.- م اضيا انت ىمسيو ةيضايرلا ىا ةرميلمتلا مولعلا ىف هنع ث# نا ايميلعأ
 ريخالا ديقلاو ٠ ةمئاقلا اياوزلا ىلع ةعطاسقتملا ةثاثلا داعبالل لباق <هناب هوفعو . ةثاثملا
 ىميلءتلاو ىجدطلا نيب قرفلا ليق . مكلا ره ىذلا سنجلا ىف هلوخدل حاملا نع زارتدالل

 اهحوطسش ةغاسم فات ةفاتخم لاكش اهاكيت نك الثم ةدحاولا ةيتشلل نإ

 عمج ديرا ولو ٠ دحاو سما لاكدالا عيمج ىتأ ىيببطلا مسجلا اماو ٠ ىمياعتلا مس طا ددعف

 هولا ركذي الو ةمئاقلا اياوزلا ىلع ةعطاقتملا داعإالا ضرفل لباغلا وه لاَ مسر ىف نيينءملا

 ماسجبا نم: تفل أتب لك ص ىلا زان ىيطلا مسجلا اومسق « ءامكحلا ( مسقلا ) مكلا الو

 مان ىلا نيكرملا اوم نقو ٠ ءاملاك انو تلاشت الام رهو طبشإ ىلإو ناويطاك قئاتطا هلا

 تناكءاوس ماسالا نم بكرتي .فاؤم ىلا ةرانثو ىرصنعو عاف ىلا طيسدلاو مان ريغو

 ىلاو ةيهاملا ىف ةهءاشتملا ةيثألا عطقلا نه بكرملا يرسلاك هفاتخم ريغوا ناورلاك ةفخم
 ماسقالا هذه نيب ةيسنلاو ةمكحلا ةاده حرش ةيشاح ىملعلا ىف لاق ٠ امنه بكرتبال درفم
 ةفاتخم ماسجا .نه تكرتي الام ذا درفملا نم اتلطم معا وه ىذلا طيسبال نبابم بكرملا نا

 « قئاقحلا ةفلتخم ريغ ماسجا نم بكرت دقو الصا ماسجا نم بكرتي ال دق قئاقحلا

 بكرملاو صخالا نيام الا نيابم ناف اضيا درفمالو طيسنلل نيابم بكرملاف ةلمجابو
 ماسجالا نم فلؤ» قئاقحلا ةفل# ماسجا نم بكرتبام لك ذا فاّوأا نم اقلطم صخا
 ىف امهقرا_ةتو الثم ءادا ىف امهق داصتل فاؤملا نم هجو نه معا طيسلاو ىلاك سكع الب

 زيحت.ا وه مم ةرعاشالا دنعف نيماكتملا دنع اماو * كمل ىو فلؤملل نياملا درفملا

 ىلا نادر تاكهوع مسجلا هع كاف 1 5 0 ةيج ىف ةمسقال لباقلا

 م.سملا نال نيرهوألا نم دحاو لك وه مسملا ىخاقلا لاقو . اممم دحاو لال امهعو#
 عا :.ال اسادكا لوصا ىلع نيئزحم 0 طا تياقلو اناقنا فيل ها هب 5 ىذلا وه

 ىلع نيفل ولا نيرهوجلا نه لكلب موي نا بحوف ريثكلاب ىدخشلا د_حاولا ضرعلا مايق
 ىلع قلطي ٠ مسملا ظفل نا ىلا اعجار ايظفل اعازن اذه سيلو ٠ مس>ال نامسج امهف ةدح

 عم فلو. وهام ىلع قلطيوا ء هيف ةلذادلا هتازجا نيب امف ىا هسفن ىف فلو« وهام

 مسجلا ىف ىا هم دحوب له هنا وه ىوذعم صا ىف عازت وه لب ىدم ل هريه ولأ مك هريغ

 روه.ش دجوبال وا ةلزتعملا هتش م”فيلأتااو لاضتالا وه ءازجالا ريغ دوجوم ضا

 لك نا م كه ىناثلا ىلا ىذاقلاو ناثزحلا عوه# وه مسجلا اولاةفلوالا ىلا اوبهذ ةيعاشالا

 هءلع 0 قيمعلا ضيرعلا للوطلا وه م حلا ةلزتعملا تلاقو همسج امهمه دحاو

 اناعجو ةعمش انذخا اذا اضياو لعفلاب داعبالا نم هيف 1: اهدج .سيل مسملا ناب ءامكلا

 ناكام لاز دقف الثم نيعصا اهضرعو اءارذ اهلوط اناءج مث اريش اهضرعو اربش اهلوط
 ىلع اماو : ةلصتملا ةيمكلا تايثا ىلع ىنيم هنال دراو ريغ اذهو .اهنعب ةبقاب امتي سجو



 مسجلا قكذ

 م لمفلاب هيف ةدوجوم نكت مل ابر ةمئاقلا اياوزلا ىلع ةعطامتتملا داعبالا نال دوجولا نود

 سمكملا ىف ا لعفلاب هيف ةدوجوم تناك ناو .نيريد:ملا طورخلاو ةناوطسالاو ةركلا ىف

 ةيمسجلا ءاَقب عم لوزت دق امنال هيف ةدوجوملا داوبالا كلت رابتعاب هتيم-سج تسيلف

 لعفااب داعبالا ضرف وه سيل ةيمسملا طانم نال ضرفلا ناكءاب ىنتك او ٠ !منرعب ةيعطلا
 ناك.ا درجم اهطانم لب هيف داعبالا ضرف مدعل ايعبط اج هنوك نع مسجلا جر ىتح
 ضرف نك هنأ ينال انال ةدرجلا ىهاوجلا دربالو . ضرب ملوا ضرف ءاوس ضرفلا

 ريوصآو ٠ ىاكلاو ىثزحلا ىف لبقام سابق ىلع ضورفماك لام ضرفلا لب اف داعبآلا

 رخآ ادعب مث لوطلا وهو قفتا فيك ام ادعب مسا ىف ضرفت نا ةعطافتما داعبالا ضرف
 اعطاقتم ائلانث ادعب مث ضرعلا وهو ةمث شن هل اءطاقم نيتفالا نيتهْلا نم تئش ةهج ىا ىف

 ضرب نا نكمي هناف حطسلا ىف دجوبال ثلا دعا اذهو ىءعلا وهو ةمئاق اياوز ىلع امهل

 ىلعالا نيلوالل عطاقم ثلاث دعب هيف ضرغب نا نكعالو مئاوق ىلع ناعطاقت» نا دعب هيف
 مهضعب هموت م5 حطسلا جارخال متاوق اياوز ىلع عطاةتلا ديق سيلو ٠ ة>رفنمو ةداح

 ةثثثأا دانعبالل ليباقلا نوك نا لجال لب يهوجلا ديم جرخف ضرع حطسلا نال

 نوكي فيك ليق ناف . هل ةساخ نوكيال دبقلا اذه نودب هناف مسجال ةصاخ
 هل ضرعت ىعبط ١ مسا ناب بيجا . هيف هل كراسشم ىميلعت | نا عم بطلا مسدلل ةصاخ

 داعبالا كلت هنع جراخ ريغ ىمياءتلاو هل ةساخ نوكق مكاوق ىلع ةعطاقثملا ةثلثاا داعبالا

 هوما نا انلق ءاوس ىتاذ د>ال مسجال ىمسر دح اذهف ةامحابو ٠ هل ةموقم اهنال ةثلثا

 ن.ال ةصاخلا مزاوالا نم هرخآ ىلا ةثاثلا داعبالل لباقلا اهل مزال 'وا ههاوجال سنج
 قئاقحلا نه وه ىذلا م.>/اإ ايناذ الصف نركينا حلصإ الف دع سما اما « هنال «تايتاذلا

 صهوجلا موال ضرعلاو اضرع نوكيف ماب همايق ىف كش الو ىدوجو اماو ٠ ةيجراخلا
 كاردا نال فرص سوسحم هنا ىنععال ةهادب مولعم مسملاو فيك ضيا الصف هنوك حصي الف

 وهو هحط سك هضارعا صض.؛ كردا سلا نا ىنءع لب همهاوطو ه> وطس صتخم ساوملا

 دعب لقعلا مك لقعلا ىلا كلذ ىداو فيكلا ةلوقم نم وهو هنولو مكلا ةلوقم نم

 دحلا اذه ليق نا ٠ ىساستيق بيكرت ىلا رقتفم ريغ ايروريض امكح مسجلا تاذ دوجوب كلذ
 اهل ةلباق تسيل انلق . داعبالل ةلباق امنوكأ قلطملا مسا ءزج ىه ىتلا ىلويهلا ىلع قداص

 تاذ ىلا ارظن داعبالا ضرف ناكما دخلا نم رداشملاو ةيمسللا ةروصلا ةطساوب ىلب تاذلاب

 « طقف ةيهس#ّلا ةروصلا ىلع قداص دلاف تلق ناف . ةطساوب نوكيام لوا. الف يهوملا
 ةروصلا ىنعا تاهجلا ىف دتءملا هوما اذه وه ىأرلا ىداب ىف مسجلا نال كلذب سأبال اناق
 لاو>١ىف ةقيقد راظناب الا تيثيال امش رخآ يهوجم مناَق ىهوجلا اذه نا اماو ...ةيمجلا

 اممج ىمسام امهئانو ٠ هش رعت انهد دوصقملاف ةرورضااب هذوجو مولعملا دتمملا ىهوملا اذه



 لا مسا #4 ماسرجلا #2 ةيريثالا مارجالا 1 مرا #* ماذخلا #4 ةيلهاحتملا

 نه ماياوا انا وح ضيرعتلاكو ٠ نيمشلا نم رهظا مدع وهو ام :لخر هنا آلا هنم
 مالكلا ىف هل ٠4و لوطملا ىف اذك تارانتءالا نم كلذ ريغكو . ني.ه لالض ىفوا ىده

 ناهد امرت ةرذ »نه راكابوت ماو ارت هتغستا راكزور م ثني ٠ تلا اذه سرابفلا

 ناعفاو ق:غوب هتاقساف ”نئاث 25 هلظتم -ةفوضتم زا تبا ةقرق نآر ( ةلعاجللل ١
 حيضون' ىف اذك تسا تلالض نبيع همه نباو تسا اير ب دايم دشنوكو دينك قاسف
 3 بهاذملا

 ا ميلا لصف --

 ةيدر ةلع ىهو عطقلا وهو مذخلا نه قتشم ةففخلا ةمجعملا لاذلاو مضلا ( ماذجلا )
 امرو اهنائيه ريغتنو ءاضعالا جازم دس هلك ندلا ىف ءاذوسلا ةرملا زاشتنا نه ثذحت

 0 ناف هلك ندنلا ىف ترتتسا اذا ءاوودسلا ىترقلا لاق « اهلاصتا اهرخآ ّق قرف

 حا تك ارت ناو هردسالا ناقربلا تبجوا داا ىلا تمفدنا ناو عبرلا ىمح تبجوا

 »* ضهاوطا و و َّق اند " ماذجلا

 ءايسحالا ىف الاممتما نك ١ نإ آلا مننجلا وع ةلدهملا ءارا نوكسو :رييكلا (مرجلا)

 تايكلفلاب صخم دقو مسجلا وه 0 صخلملا حرش ىف دنسلا ديسلا لاقو . ةكلفلا
 . عما مارجالاو ىهتسا

 2 006 ايولع املاء ىحستو اهنفام عم ةيكلفلا ماسجالا يه ( ةريثلا مارجالا )
 هرزون ىلع انضيا قاطي فكوكلا مرجو هفساصآ صعل فق ىدنجربلا ىلعلا لضافلا

 فصن ىمسيو واولا باب نم ماللا لصف ىف لاصتالا ظفا ىف احورشم *ىجحنو كلفلا ىف

 كشالو اهدء امم اذكو اهلق امن ةجرد ةرسشع سمح الث. سمشلا مرج ناف اضبا مرجلا

 6 ةيافك ىف اذك اهدعب امو اهليقام 1 تفعل ىلإ

 : # 0 ءامأأ|

 « بحتمملاىف م تقاخ مظع زيج رهو نت ةغللا ىف ةادهما نيعلا نوكسو رسكلاب ( مسجلا )

 لضفرو باولطت ظطفلزاد كباتح دنا كاخ تف“ نأ و ضّرألا رص مسا لهرلا لها دنعو

 لوا مج ار سكن كاخ سي دش دهار> روك ذم 007 نايرايدخ ان
 ىلظفللا كارتشالاب قلطي ءامكحلا دنعو ٠ تسا متفه مسج هك لخادلا ةبتع كاخ ان دشوكا
 هنأت فرعو :ىتبطلا ملا ىف هنع ثح هنوكل اتييعلاط 8 موه اجسلام اهدحا ه نييثعم ىلع

 ضرفلا هدو ىف ربتعا اماو ءةءاق ااوز ىلع ةعطاقتم ةثلث داعنا هيف ضرش نا نكمي صودح



 فراعلا ل هاجت , ةياهاجلا ٠ ةيلوهجلا . بسنلال وهج 3-5

 وهام اهنءو .٠ ةعانصلا ليمكت بىختنم ىف اذك تسا ليام تكرخ رابتعاب دسؤكسم فورعمو
 ليدءت هيف فرعي الوا وه. فرعبال ىذلا ىوارلا وهو نييلوصالاو نيثدحلا حلطام»

 ىوارلا نا اهدحا ٠ نارما ىوارلا ةلاهج .بيس اولاق ٠ فورعملا هللاّغو نيعم حيرجتالو

 رك ذيف اهنم ؛ىشب رشف بساوا ةفرحوا ةفصوا تقلوا ةركوا مسا نع هيوغن لكي

 نوكي دق ىوارلا نا امهناثو ٠ لهملا لصحيف رخآ هنا نظيف ام ضرغل هب رهتشا ام.ريغب
 لجروا نالف ىنربخا لرب ناب ىوارنا مسي مل ناف هنع ذخالا رثكب الف تيدحلا نم القم

 اذه و نيعاا لوهجم وهف هنع ةياورلاب دحاو وار درفناو ىوازلا ىهس ناو امهم ىمتس

 فرعي ملو ءاملعلا هفرعي ل نه لك وه نيعلا لوهجي بطلا لاقو م رثلا دنغ. نبا فرع

 سادرم نع احرخ دق اماسمو ىراخبلا ناب هيلع ضرتءاو . دحاو وار ةهج نمالا هثندح

 بيجاو :دحاو ةاور ةلاهطلا نم هجورخ ىلع لدف مزاج ىلا نب سبق ريغ هنع جرخي مو

 طرتسشي بيطخلا نابو مهنابعاب لهجلا رضي الف لودع مهلك ةباحصلاو ىباح سادرم ناب
 ادعاصف نانا هنع, ىور ناو + متل لها دنع روهثشم وهو ءاملعلا ةفرع» مدع ةلاهلا ىف

 هن قثوت ملام هنا الا نينا ةياورب تعفرأ نيعلا ةلاه> نال لالا لؤهجم ؤهف قثوب مو

 انطابو ارهاظ ةلادعلا لوهحم نيمسق ىلع 0 هاضيا روتسملاب ىدسيو لاخلا لوهجم قس

 حرش ىف اذك روتسملاب ريخالا مسفلا ىهحس هريعو حالصلا نباو طّقذ انطاب ةلادعلا لوه<و

 ارهاظ لوهجلا لوالا ماسقا ةثاث لوهجلا ةصالخلا ةدالخ ىف ام هديؤيو هحرشو ةنخنلا

 فرعي مل نك نيئدحلا دنع وه لوهجلا كلاثلاو روتسملا وه انطاب لوهجلا ىناثلاو انعابو
 ه٠ دحاو وار نمالا هثيدح

 ىف 6 ايف وه ىنلا ةدلبلا ىف هيسن لهج صخش عوشلا ف وهو ( بسنلا لوهج )
 بسنلا فو رعم وهف هيف هيسل فىع ناو هيف دلوت دلب ىف ه.بل لهجام لبقو ه ةذقلا

 « زارقآلا بات5 ىف زومرلا عماج ىف اذك ةياذكلا قاتع ىف م

 اولاق مهنا الا ةيمزاخلا بهذك مهيءذم ةدراجعلا جراوألا نم ةقرف ىه ( ةيل وهجملا )

 حرش حرش ىف اذك ةكم حتف لبقام ليقو ةثعبلا لبق ىذلا نامزلا وه ( ةلهاجلا )
 ٠ عوطقملاو فوقوملاو عوفرملا ثيدحلا ناب ىف نيمرضخلا فيرعت ىف ةخنلا

 يك اكسلا هانم أك هفب رعت ةيونعملا تائسحلا نم عيدباا لها دنع وه ) فراعلا لهاجب (

 هللا مالكىف هدوروا لهاجتلاب هتيمست بحاال ىكاكسلا لاق ةتكنل هريغ قاسم مولعملا قوس

 مكين لجر .ىلع مكلدن له زافكلا نع ةياكح ىلاءت هلوق ىف ريقحتلاك «٠ ةتككلاو :. ىلاغت

 نوفرعي اونوكي مل ناك مل#سو هلآ و هيلع هللا ىلع ادم نونعي ةيآلا قرمت لك متق رمي اذا
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 ا/ 9 .: لوهحلا

 نا هناش نم امحىلملا مدع هنال ترذاو ةلفغلاو مونلا اضي هنكلا اسالك عماجم لب رظلا الو

 هذه عنيج داصضي هاف لمعلا اماو ٠ هلاو>او مونلا ةلا> ىف روصتم ريغ كلذو م. هب موش

 ءاوس“ قئاطم نيغ مزاح داقتعا نع ةراع وهو بكر 1١ لها ىقاثلاو . ةروك ملا رومألا

 روهشملا وه! ككرملا لهملا ىف ازمتعم :تانثلا سلف دلهوا ةبش ىلا ادتتسشم نك
 كلذب لهج اذهلف هيلع وه ام فالخ ىلع *ىثلا دقتعي هنال اكرم ىمس اناو بّتكلا ىف

 يعل دض وهو ءا_ءم كرت دق ولا لهح اذهف هلع وهام ىلع هدقتع هنا دقتعو 'ئىثلا

 لحم ىف امهعءاتجا ليحتس نايدوجو نايئعو .نيدضلا ناف امهلع نيدضلا د> قدصل

 عابتماف علل لئثامت وه مه م شك عا ةلزتعملا تلاقو . ا_-ضِنأ ناللا ةباع امهنيو دحاو

 ثحبمىف ديرجتلا حرش ىفو . فقاوملا حرش ىف اذك ةداضمال ال ةلئاممال امهنيب عامجالا

 امج داقتعالاوا للا مدع وهو اطيسب الهج ىعسي اهدحا ٠ نيينعم ىلع قلطي لهجلا معلا
 . ةكلملاو مدعلا ةلباقم داقتعالاو لعلا لبا ىنمملا اذهبو ادقتعموا املاع نوكي نا هناش نه
 امزاج اداقتعا هيلع دقتعا ام فالخ ىلع *ىثلا داقدعا وهو اكرم الهج ىمسي امهناثو
 . معالا ىنمملاب داقتعالا نم مسق ىنمملا اذهب وهو درقتوا ةهيش ىلا ادنتسم ناكءاوس

 ةفاضملا مادعالا علاطملا حرش ةيشاح ىف دلسل | كيشلا لاق مولع سلام وهو ( لوهجلا (

 مولعهو ىروصت مولعم ىلا مسةنس مولعملا نا امكف اهءاسقنابالا مسقتالو اهناكلمي زياقتاكا

 ارودت هك اردا ناك كردا اذا لوه# ىا ىروصت لوه# ىلا لوهحلا ميش كلذك قيدصت

 عيمج نه ىا قلطملا لوهجملاو ءاددصت هك اردا ناك كردا ذا لوهحم ىاقيدصت لوهحم ىلاو

 قلطي 6 لوهجا مث . هيشاوحو علاطملا حرش نه بلطي هقيقحتو هيلع مكمل نكميال هوجولا
 ماقم هلوعفم مكاو 0 كرت ىذلا لعفأا امهنم . رخا ناءم ىلع قلطي ا ىلع

 برضل 5 قوزملاو مولعملا هلباشو برضلو برض' "< احلا هلعاف مسي ملام لعف ئمسنو هلعاف

 ع.اجرد سرفلا ءا_غلب حاطصم وهام امنءو ء نييفرصلاو ةاحللا حاطصم اذهو ترضيو

 هتسارا نيس نوح كرحت»ه نزو ردو دوب ن1 نتفكرد 5 ثبت رح لوهجم د وك عئاتصلا

 واوزب دئتكي قالطا ار :لوهحم سرف لها زينو م, هنا ةتخاورو هتحاشسءاع و ت00

 نوج دلشاب مات ان ندناوخ ردو دشاب ناثنا سناجم لفان تارخو داشاب وك اين هك او

 ريتءابو دوب واو نوج دنمان فورعم دنشابت مامت ان ندئاو> رد رك او هشيت ىانو هسون واو

 هنن لا فو رعم كد ترامعبو 0 عقاو اج 1 رايس حالطصا نبا .ىرك ناهجردو

 ىاب هكنأ تهجم دننكت عابشا هك هلا لووعو ديك ايا اراب لقام ٌةريدكو واو لبقام

 تالكأ اراب ناو دشاب هدشاب هلاما ةطساوبو داب هدوب 38 لصا زد هكدبام نادب/لوهخم

 مكئادب ٠ نكشو ٍتبح ظفل نوح دنتك ه فاق تسا روهشم :ىمزاف رد نأ ةلاما هك ىنسع
 لوهحم هكارابو واقف كثيفا انو وأو ليقام 0 تؤفد تقيقأا ىف لوهجحمو فورعم



 لهجلا . ربكأا لما ١

 هنيب ةفرفتلا مدع ىلع انضيا ةلالد مالكلا اذه ىهاظ ىفو ٠ ىهتا كرتشملا ىف ام هنيعبال
 عقوام هيلعن لدي اضيا مهاب لما ىحي دق 6 ةدئاف ) هباشتملاو لكشملاو ىنخلا نيبو
 ءازاب لمتحلاو لمحملا للبج نه .سانلا ن. راصحلا نبا لاق هنا نم .ناّمتالا ىف

 ظنالا للمتللاو دارا هنم مهشبال ىذلا ظفللا ل.لا نا باو_صلاو لاق ءهدخاو 'ىش

 قرفلاف لاق .اهضعبوا اهلكىف ةقرقح ناك ءاوس ادعاصف ني.نعم ىلع لوالا عضولاب عقاولا

 ىلع لدبال لمحملاو اهنيب ددرتم كرتشملا ظفللاو ةفورعم روما ىلع لدي لمت لا نا امهنب

 6 ةدئاف ) لمتملا فالخي لما نايب دجال ضوفي مل عراشلا ناب عطقلا مم فورعم سما

 لل تحن نووجكتت نا نونغرتو ومي قذحلا ايمو م  كارتشالا اهم. « باسا لاخالل
 فاعلا لاه>ا اهنمو ب هّحرضف ارمع ديز برض وحن عجرملا فالتخا اسهنمؤ ٠ نعو ىف

 ٠ ظذللا ةباغ انهو . هبانمآ نولوش ملا ىف نوذسارلاو هللا الا ىلاعت هلوقك ىانيسالاو
 هيفك باه حيصاف نوءمسي ىا عملا نوقلي و4 نآلا لامعتسالا ةرثك.مدع امنمو

 امنع كنولأس ىا اهنع ىنح كنأك كنولأسي ىلاءت هلوقك ريخأتلاو مدقتلا اهمو.٠ امذان ىا

 لصول عطاقلا ريركتلا اهنمو .انيس .ىا نيئيس روط و لوقنملا بلق اهنهو ه ىفنح كنأك

 . ناقالا | نما نمل اوفعضتسا نيذلل و< ىهاظلا ىف مالكلا

 لئاسز ضغل نو اك مهفيدجما باح فورح دادعا زا تسنراع ) ريبكلا لمكا (

 . دامو تعا دا باسح ريغص لمحزا دامو دراأ ىزار دمحا لقا تقهزدو ة رفجلا

 "فرخ كنا زا تسا ترابع: هك اربز دنناك راثعا ىطوقةلم ارنفوزحخ هكتثنا ريك لمخ نا
 ىهتنا دنا رادتعا ريغص لجج باح تسنا تان هكار قبام هدينادرك ظقانس.لؤا
 تا فراغتم هجن ريكو ريغص تسا قيرط ودب لمخ باسخت تاغللا فئاطل ىو ."همالك
 ميج مغ لما نحيل قوة د تان تاندباب ا ريكو دنت وك زيغص اننا

 هيأ روهذشم كنانج هدمأ ربا فيفخو دحن ا باسحت هح وتوم مم ديدشنو

 71 يحتفل اف ام ل نادألو نيسلاو ال ةقللا ىف ءاهلا نوكسو مدقلا .( لهجلا )
 هناث نم ام 5 مدع وهو طيسلا لها لوالا ٠ نيينئءم ىلع كارتشالاب قلطي نيملكتملا

 وهسلا هنم برَشو ه ةكلملاو مدعلا لبا هل الباقتم لب معال ادض نوكي الف املاع نوكب نا

 اذك 3 فرت هل ندا ضانلا هين اذا ىح روصلا تالا مدع هبيس طيس لهج هنأكو

 ةلةغلاو لوهذلا نا ىدم "الا لاق ٠ ان ايسأ ىحسلا للا دعب طسدلا لهلاو.«لوهذلاو ةلفغلا

 هلا ىنمم يلعلل ةداضم اهلكو ةدحت !يناعم نوكت نا برع نكل ةفلت# ثارابع ناينسذلاو
 هل ادض نوكف [ءهئاذل رعلا عم هعامجا عنتمب طيسبلا لهلاو لاق ه هعم اهعامجا حتي

 نافلاالو كبشلا الو بكرملا لهجالا دض طيسبلا لهلا سيلو ٠ تابثا ةفص نكي مل ناو



 ف لمفلا

 عتيج ةحابا تلوانت ةب الا نا ىلع لذدف زئاخلا نيب موا امن وداع اوناك عويس نع ىب و

 موغعلا ىف اذه ىلعف لاقو ٠ صوصخلا سو هلا و هيلع هَّللاىلص نيف اهنم صخام الا عوببلا

 هن ديرا مونمع هنا امهناثو ٠ صيصختلا لخدناو ووملا ه.ديرا مومحع هنا اهدحا .نالوق

 ةثغ 2 لوألا ىفو ظفالا ىلع مدقتم ىناثاىف ناننلا نا اًمهنب قرقلاو لاق : صوصخلا

 مهن ملام ايف تفلتخحلا لئاسملا ىف هي الاب لالدتسالا زوجي نيلوقلا ىلعو لاق ٠ هبنرتقم

 ا لا نايدبالا هداسسقأ نه عين ةحح انعم لقعال ةلم اعا ىن كا لوقلاو «٠ صيصخم

 لهو ناثيدز عوببلا ن ه هنع ىهنام ضراعب ما اهسفْس ةلمح ىه مث لاق «ل-و هلاو هيلع

 ماقال نكل لوقء٠ هانعم ىوغا مسا ةظما عيبلا نال اهاقفل نور ارت قا ل لاخلا

 كلذل المح راضف ةنسلا لاسالا ذارملا نيعش و نامومعلا عف ادي هضراشام ةلسأ نم هنارا

 طئارش هل تناكو مسالا هيلع عقوام هنم دارملا نكي مل امل هنال اضيا ظفالا ىفوا ٠ ظفللا نوذ

 لالدتسالا زوال نيهجولا ىلعو لاق ناهجو وه اضيا الكشم ناك ةغلا ىف ةلوقعم ريغ
 نب قرفلا وه اذنهو لاق هلا نم عربلا ةس ىلع تلد ناو هداسفو عي ةحت ىلع <

 ٠ لما ىهاظب لالدتسالا زج لو مومعلا هاظب: لالدتشالا زاج ثيح لمحملاو مودعلا
 مومعلا نا اهدحا , هجوا ىلع كلذ هحوفف فاد*او ءاعم ةلمم ةماع امنا ثلاثلا لوقلاو

 مرحو ىف نامجالاو عيبا هللا لخا ىف مومعلا نا ىناثلا ٠ ىتءملا ف لاسجالاو ظفللا ىف
 الخاد نوكيف اماع راص سو هلاو هياع هللا لص ىلا هنين اماف ال# ناك هنا ثلاثلا ء اونرلا ٍ

 عوبيلا ىف اهرهاظن لالدتسالا زوجم اذه ىلف 3 :ل١ دعب مومعلا ىفو نايبلا لبق للءلا ىف

 هللاىلد ىنلا لجا نا دس تلزنو ادوهعمااعس تاواننتا ماعبارلا لوقلا و « اهف فانا

 ايما لالدت نالا زوجال اذه ىلعف دهعلل 0 اعوس مرحو اور م هلاو هيلع

 وهو عوضوملا ظفاا وه لمحلا نا ةيفنحلا مالك نم مهف . هيذت ٠ ناقتالا مالك ىهتا
 ىدضعلا ىفام هديؤيو اضيا لعفلا لوا: لما نا ناقتالا ىف عقو امع مهفو ىهاظ

 ريغ ةلالد هلام ىا هتلالد حضت ملام لملا نا امهاساح اه ىاراتقتلا دس 00
 لعفااو لوقلا لوادي وهو الصا ىنءملا ىلع ةلالد هل سيل ذا -لمهملا جر>ف ةحضاو

 ذهشت ريغ نه ةيئاثلا ةعكرلا نم مانيقلاك المخ نوكي دق ل.فلا ناف 'ىطاوتملاو كرتشملاو

 هنم مهشال ىذلا ظفللا هناب هفررع نم اماو . امهنيب الم ناكف وهسللو زاوجال لمدحم لاف
 درب الو ظفا وه ىذلا نآامللا ماشقا ن٠ وه ىذلا لدخلا فرى دقف 'ىش قالطالا دنع

 ربو معي ن ١ نكميام ىا ىرغالا ىننملا 'ىثلاب داراو . عوضوملا ظفللا وه نثملا ذا لمهملا
 'سنل ةئنم موهفملا نال الم نوكي نا ىتنْس اذه ىلع ليحتسملا نا دربالف دوجوملاال هب

 درجمال دايم هنا ىلع ةمهف 'ىثثلا مهش دارملاو .هموهفم حوضول لمح. سيل هنا عم ىذل

 هلفاحم دحا لمحللا نم مهن نا زار سكعنم ريغ فيرعتلا نا درب الف لابلاب روطلا



 لما .: "4

 سم لاق اذلو هرخآ ىلا دارملا هبتشاام وه لوّشنا هيفكي ذا دياز ديق ىناعملا هيف

 وه مامالا ىضاقلا لاقو ٠ لمجملا راسفتءاب الا هنم دارملا مهفيال ظفل وه حر ةمئالا

 ناس الا لمعلا نكمي الام وه رخآ لاقو . ناببلا للمّتحا هنكلو الصا هام لقعإال ىذلا

 الم وه ةيقنحلا تنال نعت قو 6 عرولتلاو ىودزلا فشكا نم دافتةسل اذكه هن نرش

 لمجملا لوانا#ي سنحلاك فقوت الام ديقف ه ىداهتجا ريغ نابدبالا هنم دارملا ىلع فقوي
 جرخ ىداتهجا ريغ ديهو « هناس ىحرال هناف هاشتملا جرخ نايدالا ديشو ء هباشتملاو

 ام جرخ اذكو . قاق:شالا ذخأو نئارقلا ىف رظلاو دا متجالاب هنيوأت زوم هناف كرتشملا

 ةيفلا اساحا ضعب لوق نا اذم نيدتو . تامالعلاو ةقالعلاو عضوا ىف رظأل هزا ديرا

 نيبملا لمحلا ضيقنو ه هيلع لمجلا دح قابطنا مدما رظذ هيف لممملا نم عون كرتشملا نا

 ىف م رظن لمحملا نع اقلطم كرتشملا جارخا ىفو نيحراشلا ضعبلاقو ه هلصاحام ىبننا

 الاصا داهتجالاب هيلع عالطالا نكمي الام كرتسشملا دارفا نم نال رظن اقلطم هيف هلاخدا
 هيلع عالطالا نكميام هدارفا نمو اعطق هيلع هدخ قدص' يلا لممملا-ليبق نم نوكيف
 ىدوأ اذاام لمجلا نم وه ئذلا كرت_ثملا لاثمو ٠ لم#لا لبق نم نوك الف داهتجالاب

 حجرالا مدعي ةيصولا لطبت ثيح ناب. ريغ نم تامو لف_ساو ىلعا لاوم هلو هيلاوا
 ىنلاو لكشملاو لمحلا ولاق مهناف ةرفلا بهذم وه امنا ركذ ىذلا اذه نا معا ٠ ىهتا
 ىنخ اذا حولتلا ىف عقو اذلو امن رخ آلا ىلع اهدحا قدصيال ةنساتم ظفلا هباشثملاو
 نا اما لوالاو ايف ىه ىلاك١ ضراعلوا ظفالا سفن اما هوا ةنف ظفالا ن٠ دارملا

 لقتعلاب دارملا كرد نا ام ىلاكاو الك شم ىمسي لوالا الوا لقعلاب هنم دارملا كرد

 الب اعطق ةئناتتم ماقدقالا هذهف !ماشتم ىناثلاو الت :ىمسي لوالا الصا كردب الوا

 لفر اآ: لف ا( فلحا ايتو مكحلاو رسفملاو صالاو ىهاظلا فالخم فالخ
 ظفل عيملا ىلع قاطا لب اهنيب قرشب مف ىلاعت هللاهحر ىفاشلا اماو . ىهتلا اهرباغتب

 هدنع زوحذا ةيفذا هب رسف ىذلا ريسفتلاب هباثنملا زي سفن هدنع زوحم الو لمملا

 نا ناقنالا ىف عقوام انركذام ىلع لديو ٠ مهري هب هريسفت هدنع زوج الف هباشتملا ليوأت
 الم نان زاوجىفو .ىرهاطلا دوادل افالخ نا رقلا ىف عقاو وهو هالالد حضتت ملام لمحملا

 ىم له تايأ ىف فاتخا لاق مث . هريغ فالخم هب لمعلاب فلكملا تال اهمسا لارقا
 ةدايزلا وه اونرلا نآل ةلمخ امناليق اوبرلا مر>و عبيبأ | هللا لحا اهنمال ما لمحلا ليبق نم

 اعرد لوقنم عييأا نالال ليقو مرح امو لحام ناب ىلا رقتؤا ةدايز هشوالا عب نماهو

 ةعبرا ةب لا هذه ىف ىئاشلل ىدرواملا لاقو ه٠« صيصختلا ليلد مش ملام هموم ىلع لمدف

 لك ةحابا ىذتَش و عس لك لوا, مومع ظذا اهظفل ناف ةماع امنا لوالا لوقلا ه لاوقا

 هلآ و هيلع هللاىلد هال هبااو ىبفاشلا دنع اها لوقلا اذهو ليادلا هصخامالا عم

 امنا ديقم نا

 هل
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 ذك انارك دل“ لعلو َىفملا ٌيحاص رك ذاذكه ىتيملا ةيداش ىلوألانم ىفزا ةجاتلا نتا

 الاعفاوا .ءامما اهلك ظافلالا ىف ىرجم ىلظفللا ديكأتلا ةيئايضلا دئاوفلا ىفالاو هيما ةرهشل
 هنت اذ ىذلا اذه ىنناا بحاص لاق م 5 كاذ ريغوا ةيديسقلا تانك يضوأ المحوا افورحوا

 هواها ىذلاو عت ان ما قلطاو ٠ هوررقام ىلع راج عبس ىف ل اهل ىلا لما راص#ا نم

 نك ىلوت نءاألا رطصت , مهبلع تسلر حق ىلوالا اما ٠ اهلا دمسملا ةلمحاو ةانثسملا ةلمخا

 ىلع بصللا و 2 ةلجلاو ريدا هللا هنانمإو ًادترم ند فورد نإ لاق »* هللا هب دعب

 نا لدالا ْرِدَش مل اذا هارت نانم ريخ ىدبءم لاب عمست وف ةيناثلا اماو ٠ عطقملا ءانثتسالا

 لاوحا فرامملا دعب لما نوبرعملا لود ( ةدئاف ) عامسلا ماقم امئاق عمست ردق لب عمسل

 ةط رسب سم تناك نا اهليقام اهم مسا 1 ىلا ة هن ريدا لما نا هح رش و تاقض تاركللا دعلو

 امهل ةلءت ئيف امهلو نضحلا رغبوا امنع لاح ىهف ةضخم هف رع وا اهأ ةفص ىهف ةضحم ة كب

 ٠ ىفللا ىلا عخراف ىاولا ملا ا عئالا ء ءافتناو ىذتقملا دوجوط رش كلذ 7

 هْمو ٠ هعمج اذأ تايضحلا لما هئمو , هعوتم ' ىلا ةلحو عومجما ةغاا ىف ( لما )

 لامحالا نيب ق ةرفلا ةيطالا ىف ةمكحلا ةياده حرش ةيشاح ىملعلا ف .لصفملا ةلباقم ىف لمجلا
 رسسكلاب فرءااك لصفملاو ةدحاو ةظحالم ظودحلم حتفلاب فرءملك لمملا نا ليصفتلاو
 رمقلاو دراطعو ةرهزلاو سمشلاو خيرملاو ىرتشملاو لحزلاك ةددعتم تاظحالمع ظودحلم

 ءازجالا .عومم لامجالا ىلا ةبسنلاب ليصفتلا نا قيقحتلاو ٠ ةرايسلا فااوكلا لل ها

 ةظحالمو ارامتعا نافلتخم اثاذ نادحدم امهف هئمض ىف رخ . آلآ ققحن اهدحا قق# ىتمو

 لقملاب كرديال ءافخ ظقللا سقنم هم دارملا قام وه نيلوصالا فيغو لمشاو 0
 ةبارغاوا كرتشملاك مادقالا ةيواستملا ىناعملا محازتل كلذ ناك ءاوس لمجملا نم ناءدب لب

 هانعم نم هلاقتناك مالكلا ماكتملا ماما رابتءابوا عولهل اكهيف كارتشا ريغ ن٠ هشحوتو ظفللا

 عون ةثاث .عاونا لمجملا ناف اوب رلاو ة كزلاو ةواصلاك مولعم ريغ وهام ىلا ىهاظلا

 اون رلكدارع سبل هنكل ةغل مولعم هانعم عونو ريسفتلا لبق عولهلاك ةغل هانعم مهشال

 دارملا ىنخ ريخالا مسقلا ىف : ف1 يسملاك ةضأ دعت ها لال مولعم هانعم عونو ة ةولصلاو

 دارملا ىنخام مهلوقف ٠ ملكتملا مانعاو ظفللا ةبارغ راسبتعاب نيلوالا ىفو عضولا راسبتعاب

 ظفللا سفس مهلوقو . ىنخلاو هباشتملاو لكشملاو لمحلا لمشي سنجلا ةلزمب هنم
 لقعلاب هنم دارملا كردي ذا لكشملا جر ريخالا ديقلاو ٠ ضراعب هءافخ 0 ىنألا جر

 دارملا وه اذهو السن الو القع كردي الذا هنم دارملا كرد ىلا قيرطال ذا هءباشتملا اذكو

 اهاتشا هن دارملا هبتشاو ىلاغملا هيف تمحدزا ام لمّا نا نه مالسالا رخف هرك ذ امن
 اهنأح دزابو طفلا | موهفم ىملا دارا هاف لمحلا ةه> نع ناك الا دارملا كرا
 تمحد زاام لبقو ٠ رخ ا١ا ىلع اهدحال نا-حجر ريغ نم ظفالا لع اهدراو'



 ةلخا "4

 عضومىف نوك< نا ىناذاو ٠ نيل وعفم لاسم ةداس ةلمحا هذه نو ف اذه ىلعو امانءم نءعضصإ

 نركب ثااثااو . الز تفرع لوشت كنال كلذو كوبا نم تف ع وذ حرصملا لوءفملا

 هنف [؟] ىعون قلطم لوءفهوا هه لوءفغم ىم لهو هللا دبع ىلإ لاق و لوالاف ٠ هفدارموا

 اذه ىف ةلمعاو [خ] لعفا نا هيلا تدتك وحن ريسفتلا فرح هغمام ٠ ناعون ىناثاو ٠ ناهذم
 مهارإا امم ىصوو و24 ريسفألا فرخ هعم سلامو ٠ اها للثال ذا الوءفه تسل عونلا

 بصنلا لحم ىف عونا ذه ىف ةلماو ةيآلا نيدلا مكل قطصا هللا نا .ىتان بوقعيو هيذب
 ردقم لوَش بصالا نونرص.لا لاقو . روك ذملا لعفلاب بصنلا نوؤفوكلا لاقف ء اقافتا
 ال1 ةلرلا قلل رببتلا قرش للاب ذ 151 تاوبملاو قنلإ غانم نكد اادكع
 ' اف لوقال لمعالو ةكح ةلج لوقلا دعب عّسب دق 6 ةدئاف ) ةفحتلا ىف اذكهيف مالكلاو
 اهلحتو اهماأ فاضملا ةعبارلا ٠ ربخ ذئنيخ ةلمخا ذا نا رسكب هللا دمحا ىنا ىلوق لوا ون

 ثدحىلاثلاو ٠ ءامماوا تناك افورظ نامزلا ءامما لوالا . ةينامثالا ةلما ىلا فاضيالو ءرحلا

 ثلاثلاو ٠ افرظاهوك طرتشبالاو ة.زالةلما ىلا اهتاضاو ناكملا ءامما رئاسنع كلذب صتخمو
 ةفص ىذو ةفرظ كلذ ىف ءاملاو ردسا ىذن بهذا مهأوق ىف وذ عيارلاو ٠ ةماللع ىنعمي با

 تقو ىف بهذا ىا ةركن فوصوملا» بحاص ىنممب ىه نورثك الا لاق مث فوذحم نمزا

 سماّلا ه“|ةز 4 لح الوةكةلمخ اوةف رغم لوصوا اف ىذلا ىنعع ليقو 0 [ 4] ةماللس تبحاص

 قابض لق نهر ام توعاملا لوالا ه عاوب هل ىهو + درفمل ةعباتل اه. داسلا 8 مزاح طرشل

 فاظعلا تردق نا بهاذ هوناو قاطنم ديز وحن ىرحلاب ةفوطعملا ىناثأا . هيف عال مو

 وذل كبرنا كلبق ن٠ ىلدرالليق دقام الا كل لاشامىلاعت هلوقك ةلدبملا ثلاثأا . ربا ىلع
 . ةداخ لدملاو قدذلا ىنابق كلذ عشو لحن اها ةلمح ةعباتلا ةعباسلا ميلا باقع وذو ةرفغم

 هطرش ىناماو # هونأ ماق ىلع رطل تردق اذا هوخا دعقو هوبا ماق ديز وحن لوالاف

 ( هححصمل ) . ًاالوعقم اهيف ةلجلا عقت ىتلا باونال نم ثلاثلا بابلا ىا [1]
 لاق ليق هنأك لاقهلوفل ةناكحو نايب .شلادبع ىتأ ىلاءت هلوق ذا ءاصف رقلا دعقىف ءاصف رقلاك [؟]

 اددمنوا ءاضف رقوا اعبرت هنوكل لمت دوعقلا نا مك هللادبع ىنا هلوقب لوفلا اذنه عون نيب مث ةلوق
 ( «دحصل ) ءاصفرقلا هلوب هعون نيف

 ( ةخحسمل) - رجلا ءان ردقت ملاذا [*]

 ٠ : ( هححّضصملل ) 2 ةءالسلا ةنظم وه تقو ىف ىا [4]
 ىلطب نصت ةلوصوم ىذ لامعتسا نا هفعضيو * هيف مست ىذلا تقولا ىف بهذا لصالاو [هز

 بارعالا الا انه عم و ءانيلا مونغل ىف اهيلع بلاغلا نآو مك لامعتسالا اذه صاصت+ا لق و

 امم برشيو وحن قلعتملا داغاب طورسشم ىعملا دحتم فرحم لوصوملاو وه رورحالا اعلا فذح ناو

 ( هححصل ) ىنغملا ىف اذك تقو ىف رك ذي مل دئاعلا اذه ناو فلتخم انهه قلعتمللاو نوبرسشت



 فو ةانخلا

 هعضول موكا نالف ىاثلا اماو لعفلا ظفا ىف مز+لا روهظلف لوالا امات3 تق ناو لل

 ةلمج نا قحلا هحرش ةفحتلا ىفو « ىفغملا بحاص رك ذ اذك اهرساب ةلمعا ال لعفلا مزحلاب
 ةل>و اهل لحم الف درفملا عقوم عقنال ةلمح لك نال اقلطم اهل لحال طرشلا باوج.

 ىذلا ءاح وحن لوالاف ٠ فرحوا مسال ةلد ةيقاولا ةسداسلا ٠ درفملا ع وب عقنال باولا

 امال عضوف هثلصو لوصونلا ليقو اهل لحال ةلصلاو عفر عضوم ىف ىذلاف مئاق هو.
 ىلإعت هلوق وحن ىف لوصؤلا سفن ىف بارعالا روهظ ليلدب لوالا قلاو ةدحاو ةءلكك

 ةيفرحب امساق اذا تق امؤا تش نا ئجما و2 ىاث'او + ئا عفرب ايتع نمحرلا ىلع دشا مها

 الف فرح لوصوملا نال اذك عضوهىف هئاصو لومدوملا لاَ عونلا اذه ىفو ةيردصملا ام

 تردق نا ورمع مس ملو ديز ماق وحن هل لحال امل ةعباتلا ةعباسلا ه اريدقنالو اظفلال هل بارعا

 ىك ؤ اذك ةلخ لدبلاو ناسا عوقو روهمخا دنع تش ملو لاخلا نود فطعلل واولا

 دما نوءلعت امم كدما ىذلا اودتاو ىلاعت هلوق ىف اوزاجا دق هحراش لاقو ٠ ىننملا ىف
 اوزاجاو ىلوالا كدما ةنج نم الدب ةيناثثا دما ةلج نوكي نا نويعو تانجو نينسو ماعناب
 لحرا نم الدب نميقتال نوكي نا ٠ اندنع نميقتال لحرا هل لوقا . ع٠ ىعاشلا لوق ىف
 . همالك ىهشنا كلذ ىف لقنلا ريرت ىنديف روهمجا بهذم ىالخ هناب كلذ دقتنا نمرا ملو
 ءافخال+ ليطا ىف ديكأتلا ناف اهرما.روهظا فصولاو ديك أتلل ضرعتي مل ىنغملا بخاص مث
 لمجاو) . هفيرعت كلذي دهشي هعانتماىف ءافخال فصولاو مثاق ديز مثاق ديز و<-هزاوج ىف
 ابخوا ًادتمملا ربخ ناك ءاوس اربخ :ةفقاولا « ىلوالا ٠ عبس اضيا . ( باسعالا نم. لح: اهل ىتل]
 وحن الاح ةعقاولا «ةيناثلا « بضنلاو عفرلا نم .لماعلا ءاضتقاسس# اهاحمو كلذ وو ناو ناك

 ةباينلا هذهو لعافلا نع بنت مل نا ثبضنلا اهل<و الوعف» ةعقاولا ه ةثثاثثا» كتمت فعذلو

 اهلظذا اهم دارب ىتلا ةلمخلا نال ولايك هن مثك ىذلا اذه لاش مث وحن لوقلا باري ةدتخم

 هاذي ماقا لع وحن قلعم ةنوزقملا' ةلمخا.ىف اضيا .عقتو :ليق م ةدرفملا ءامسالا .ةلزنم لزنت

 باوصلاو مهم انلعف ة فيك مكل نشتو ىلاعت هلوق هيلع اولمحو الءاف هذه عوكو ءالؤه زاحاو

 عقتو: ٠ العاف ةعقاولا ةلمخلا لحم اسهل: ىتلا لما ىف دازتف ءالؤه لوق ىلعو ٠ كلذ فالخ
 صن ربغ كلذوقيلعتلا ب تان امن لانو ٠ .[ ادعو نط ناب اهدحا : باوا ةماثىف الوعفم ةاخلا

 : 0 ةثاث ىلا 1م تمسقتا اذهاو ىلق لعف لكىف رئاج وه لب رعاو نط ةَباَد
 نم مهبحاسصب ام يقص ملوا وجت را 1 عقم لوف عضذوم ىف نوك<ك نا لوالا

 0 هنع تاأسو هنق تاكل لاَش هنالا نتدلامون نانا نواح اماعط كو اها رظنلف

 ثنحأ نم ىو لر+:11 ىلا ظفالا ف لوصوا نع ماهفةسالاب .انهه تقاع' اباكلو هبف

 ىتح نانو ع ريغ ىلعف قلعيال هنأ روخوع نبامعزو ٠ قرحلا كلذىمم عال ةلاط , ىنعملا

 2 ١ *( هحيحصأ ) ملعال ًانلرثو نظل ًابناث لرش هابط[

 45 « فاشك» (لوا)



 ما سنخلا

 ةيناثلا . ]١[ ردقم لاْؤَدل اياود ناكام فائيتسالا نايبلا لها صخنو . ضارتعالا باب

 للي ىسفو ةيريسفتلا ةثلاثنإ ءاةلهملا نيم ٠١ تابنم ةرجفمملا ءاضلا لصف قف. كنو: ةضّتمملا
 ريمضا ةرسفملا ةلا تجرخ ةلضفلا ديقف ٠ هيلتام ةقيقط ةفشاكلا ةاذفلا هو اضيا ةرسفملا
 «لصالا ىفوا لاخلا ىف ربخاهنال عامحالاب ل اهلو هب دارملا ىنعملا ةقيقل ةدشاك اماف ناشلا

 ٍديفأا [ًدِهوب لم ؛تاذ نركت .اهنآ :ىلق دقف» ل ةتثالا باب ىق.ةرسفملا ةاطا: تخرخ اذكو

 اديز وحن ىف ىهف هرسفنام بس ىهف ةرسفملا ةلملا نأ نيبواشلا لاقو. ٠ هنم ذبالو هولمها
 زيا بصنس هاك ازيا ديز وحنو ْرِدَش هانقلخ *ىث لكانا وحن ىقو اها لحال هتءرض

 لما نم تسل لاغتشالا ةلمج نا اسدقو ء هلك ١ تاق اذا عفرلا رهظي اذهلو.عفر لحم ىف

 «٠ ىغلا بحاص رك ذ اذكه ريسفت ايف لص>» ناو ةرسف٠ ةل+ حالطصالا ىف ئمست ىتلا

 ىلع هقدصا منام ريغ روك ذملا فيرعنلا ذا رظن هركذ امفو ىنملا حرش. ةفحتلا ىف لاقو

 [9] ىفذا ناسحالا الا ناسحالا ءازجامىهو ىودتا ديزىلا تررسا كلاؤق ىف ةيلاط' ةلنخعا

 جرخال اضياوم[ع] بارععالا ن.لحماهل نوكبالزا مزايف ىوجتلا نم هيلتامةقيقحل ةفشاكة إضف
 انهه اسمنال هيرضإ ًارمع د.ز ماق انلوق لث.:ىف لاغتشالا باب ىف ةرسفملا ةلما ةلضفلا دش
 نه معا هيلام ةقيقل ةفءاكلا ىه ةرسف1لا ةلمجا اذه ىلعف ىهّسا ةلضف ىهو لاحال ةرسفم
 ةثلث ةرسفملا . ىنغملا بحاص لاق مث . اهريغوا ةاضف نوكت نا نمو الؤا: لحم اهل. نوكي نا

 هة> مدأ لثك هللا دنع ىسع لمه نا ىلاعت هلوةك ري سفتلا فزح نم ةدر# ه ماسقا

 ظل يهاظ هيطعيام رابتعابال مدأ لثا ريسفت هدمإامو هقلذف نوكيف نك هل لاق مث بارت نو
 هللادنع ىسيع ناش نا ىا ىندملا رابتءاب لب نوك مث نيط نم ادسج ردق هنوك نم ةلمخا
 _ لوقك ىاب ةنورق»و ٠ نونا نيب دلونلا وهو ةداعلا رمتسم نع حورألا ىف مدآ ناشك

 نا هيلا انيحواف وحنناب ةنورةهو ٠ بنذم تنا ىا فرطلاب ىتيمرتو ٠ عارصم ٠ ىعاشلا

 نوك عنتمالءا ملعا ء نا لبق ءابلا ردقل نا اذك لمفا نا هلا تدك كلوقو كلفلا عنصا

 اضيا ءاشنا رسفملا نوكي نا اهدحا نيعضوم ىف كلذ عمو اهسفس ةرسفم ةيئاشنالا لما
 ىنغاب وحن ةلمخا ىنعم ايدؤ» ادرقم نوكي نا ىناثلاو رانثد فلا هطعا ديز ىلا ندحا و
 نمل كلا مكحلا نآرفلاو وحن مسقلا اهب باجل ةعبارلا . اذك نلعفال هللاو مالك دنز نع

 اذابالو ءافلاب نرتّش لو مراجوا اقلطم مزاج ريغ طرشل اباوج ةعقاولا ةسسماؤلا . نيل سرملا

 . متن ناو هانعم ىفامو نا باوج ىناثلاو فيكو الو الوا ووا باوج لوالاف ةّئاجفلا

 لاق "امالس ولاف هياع اولخد ذا نيمركلا ميهاربا فيض ثيدح كيلا له ىلاعت هلوق وحن ]1١[
 ملف ىلوالا نع تلصف اذهاو مهل لاقاذ ام هريدقت ردم لاول باوج ةيناثلا -لوق'ا ةلج ناف مالس
 (  هححسا ) اهيلغ فطتت

 ( هححدملا) . ةيريسفتال ةيلاح ةل+ ىعو خلا ىهو ةلمح ىئا [؟]

 ( هحصمل) لطاب وهو [؟]



 عيا ةإلا

 لام>ا ىف لمفلاا نع .وه هبا واعز 1٠ لعفلا داق :ىف ناك ان ١ هادرفم تدع

 نوكت دق 6 ةدئاف ) ىهتنا ”'ىش ىف لءفلا نه سيلام .مكح ىف را-ص هماقم هماقو هريمض
 دنع مياس, نإف نامؤت ده 00 هللذ.ا نءو ةيفرظلاو ةنلءفلاو ةزمسالل“ةلمةحم ةلجخلا
 ةيؤرلا .ءافتنا دما ىلع ىلاو ركب ىلا دبنعو ناموب هلال ننإو ىنب جاجزلاو شفخالا
 ىلع أدّمو لوالا ىلع نيخا دوو بارعالا نم اهل "لحال ,ةيحسا ةلجخجاف املعو ٠ نامري

 ةاخ اهدعب امو اهابق ال فرظ دش ناموي ناكذم ىنءملا ةعاو ىنا.كلا لاقو ء ىناثلا
 ىذلا+نمزلا نم .ىدسملاءنوزخا لاقو . ضفنخ. لح ىف ىو اهلمق قدح ذا

 اهدءب امو نمزلا ىلع ةعقاو ةّدانطلا وذو ءاد_تنالا فرح نء.ةكرص ذمو نامون وه

 ةيربخ اما ٠ ةلما 6 ىناثلا ميسقنلا ) ةلد اهمال امل لحم الو اه ًادّبم فذحو ةيمسا ةل+

 ىف ىو. ةماشن افالاو ةيريخف ههاطت ج راخ اهل ناك نا هلال ةشاشنا وا

 وان فلق م قري ىربكوا ىرغصاما «ةلملا ( ثااثلا ميدقتلا ) ءاشنالاو ربخلا ظفل

 امرا ةلمجاك أ أدتبملا ىلع ةينبملا ىه ىرغملاو مئاق هوبا ديو 5 ماق ديز و4 ةلمح اهريخ

 عومجش " قاطنم همالع هوا ديز و2 نيرابتءاب ىربكو ىرغد ةلا نركت دقو : نيلاثملا ىف

 قلطنم هءالغ هوباو ربخ اسهنال ريغال ىرغص قلطنم همالغو ريغال ىربك ةلمجج مالكلا اذه
 دقو ٠ مهمالك ىضتقم وه اذهو مالكلا ةلج رابتعاب ىرغصو قلطنم همالغ راسبتعاب ىربك
 امنلق امتاو . هوبا موق اديز تننظ وحن لمفلا ةردضم نوكت ًادتملاب ةردصم نوكت اك لاش

 نكل ةفاضالابوا ماللاب لعفا ىعف لامعتسا هجولا امتاو مهل ةقفاوم ى راو يراك

 ع كلذ ىلعف ادرحم هنوكعم اناطم ةلضافملا هب دري مل ىذلا ليضفتلا لعفا لمعت سا
 مالكا ا لمتخم دقو ٠ ى_ خد ةلضافو ىزيك ةلضاف:نييضورعلا لوق كلذكو . نييوحنلا لوق

 6 عبارلا مسقتلا ) _ةتسمو رقتسا هريدقت لمت# ذا رادا ىف ديز و4ىف اكاهريغو ىربكلا

 تاعالا نم لح اهل نسل ىلا :لمتاو .الوأ"ناىعالا نم :ىل# اها نوكي نأ اما : لأ
 ىلع اضيا قلطن ةيئادشالا نال حضوا وهو اضيا ةفناةدملا ىمستو ةنادتنالا ىلوآلا « عبس

 اهم حيتتفملا لمخلا اهدحا . ناءون ةفنأتسملا لما مث ٠ لحم اهل ناكولو ًادتمااب ةردصملا ةلمخلا

 اهانق ام ةعطقنلا امهئاثو ٠ روسلا ام حتتفملا "لما اهنمو ملاق ديز ءادّشبا كل وقك قطنلا

 ةلما ناف هللا همحر نالف تام وحن لوالاف . ىنعموا اظفل اهلبق امم اهقلعت عطق ىنلا ىا

 قاثلاو ءاهطبرب ايظفل طبارال ذا ظفللا ةهج نءال ىنعملا ةهج نم ىلوالاب ةقلعتم ةيئاعدلا

 عمت ل قالا ةداعا نال دوقفم ىونءملا طبارلاف هدبعب مث قدألا هللا ادب فيكاورب ملوا وحن

 فانيتسالا نمو ٠ فطعءلا فرحوهو دوجوم ىطفالا طبارلا نا عم امتيؤرب اوررقف دعب
 نف ملاقنطا ديز وحن هطسونل ىناملا لماعلا اماف ناظامئاق ديز و هرخ ال ىنلملا لماءلا ةلح



 ةملعا ا

 هيث نف اضيإ بودنملا لمح نا دعم الو هزيرلا ث +. ىف باعلاو قيقحتالا ةاغو:اهشاوحو

 ( تامسقت ةلدجللو ١) با علا ىف هب حرصام ىلع ةهبشملا ةفصلا كح هنكح نال ةلخاعا

 ءامئاق ديز ناكو ديز ماقك الف اهردص ناكام ىهو . ةياءأ اما ٠ ةلمعا ( لوالا ميسقلا)

 اماو + [13] ناديزلا مئاقو قيقءلا تاهو معاق ديزك امسا.اهردض ناكام ىهو .ةيمسا اماو

 كدنع او احالطصا فرطظ اضيا هنافنرورىلاو راخلاوا افرظ اهردص ناكام ىهو .ةيفرظ

 نه ةكرم .تناك ءاوس طرشلا ةادا لمتدنامىهو .ةرطرش اماو ء[0] دز رادلا ىفاو دز

 نيك انيز :ناك ىتي ناك ناو :قتلع نيعطزريشا نموا كرك ىتركت نااوجم نيتباف

 نا زوال طرشلا نا ىلا ةراما ىنعم الوقو + بتكي مل هدب كر مل ىتف هدن كرحب وهف
 ناك اواخدا كلذ اودازا ناف طرمشلا فرح نيب نولاوبال مهنال اظفل هيطرش ةلمح خوك

 ءىعم ةنط راثيو الف“ هلق هلا نوكف:ةريخ ةطارشلاةولعجو .نانثلاةويمض: ىلا: هودتساو
 نءامهاع مدقتا< ةريعالف لصالاىف اردصناك اما هيلادنسملا وا دة اةلمخعا ردصب دارملام

 ناو ةيلعف ديز ماقا رحنف كلذ وو لعفلاب ةيشملا فورحلاو ماهفتسالا ةزههك فورحلا

 كراحتسا 00 ثا نع دح ا ناو متد 15 رفو ا

 بحاص ناالا ب ىغملا نه دافتس اذكذ ةنلا ىف 2 ءامسالا هذه ناف ةيلدق

 3 ممهو 2 ة.اعفأا نسف ن٠ امنا باو_صلا لاقو ةدج ىلع اعمق ةطرشلا دع ا ىنغملا

 حرش ءوضلا ىف لاقؤو ةيمسالا نءال ةيلعفا ن٠ قيقملا تامهو ناديزلا معانا وحن دع

 ةي>الص امهنع بادام امهل ضرعإ مل نا اما هيلا دنمملاو دتسملا نال عبزا لماو حابصملا

 ةلمخا وه قاثااو كلذ امهل ضرع دقوا ئرخا ةل+ ىلا امهجرخو امهلع توكسلا

 نوكيوا اريدقت الو اةذلال هيلا دنسلا نع أرخؤم دنسملا نوكبال ن' اما لوالاو ةيطرنذلا

 ديز مثاقوا مئاق ديز وحن ةيمسالا ةلمجا وه ىناثلاو اريد-ةن وا اظفل اما هنع ارخؤم
 وح هيلءقلا ةلمخعا وه ىباثلاواللوا هار# ىرجاموا نقف رطدسلا دسم كلسإ 6 اها لوالاَو

 ه ىهنا ةيفرظلا ةلملا وه لوالاؤ كلذ ريغو مالا تابهو نادزلا مئاقاو ديز برض

 بجاحخلا نا بهذ ةيلاو ةيلمفو ةيمسا نيبرذ ىلع لما نوكي نا لصالا ىر كحمزلالاقو

 ولو هلحف ىلا ةلمجا مس مادو لاق ُث.ح ىف وا تحاص بهذ هيلاو كلام ناو بالا بحاصو

 ميسقتاا اذه نأ نه: ل ّق عقوام كلذ قّقحنو * ىهنأ ةيوسأ ىلاو ةيطرشوا ةؤرا

 امل طرشلا نا الا ةهساو ةيلمف نيب رض ىلع ةقتطاىف ئهف الاو بطاخملا ميهفنل ىعانقا

 اهسفنس لقتست نا نع« اهعاندءا ىف درفملا ىر# هبف ةلملا ىرج ثيح نم ىهاظلا فاح

 (هححصمل) نويقوكلاو شف الا مهو هزوج نم دنع ىنفلا يف لاق [1]

 2 اقم الو قردسلا رآرقتس العال رورجلاو راو فرالاب العاف اديز تردق اذا [؟ 5

 ) ( هححضأ ) 5-5-5
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 كا 00

 4 ْش ها

 م 75 لاب تاو اهاكف كلذ كابتقاف عفلا ةفدو هقازرلاو دوا ةفدو ملاوي

 ءاشنالاو هسزللا رايتعاب هناف برلا مساك لالا ىل هجوو لوطا ىلا هجاو اهل ةت رتشم تاكد

 ةمدنا فال 0 8 هللا م هلو لالخ ما ةردقلاو ةسونرلا راتعابو لامح منسم ْ

 ىانثلا عولاو #* هأبا قحلا دووم ص خ#ء عونلا اذهو تاؤدااو 0 قات وهو ئ ودعم

 قاطم  نسح وهف هعاوناو هءب راقت ىلع تاقوالاب هع ريءملا قلطملا ملاعلا اذه وهو ىروص

 نسا ةل+ ن. اهل ةيمستلا هذهو قالا ىلاحملا كلت تبمس ةيعلا لاح ىف رهظ ىلا

 نءناف لنا عونت رابتءاب ىملالا لاما ىلحم رابتعاب هنم حدلملاك ملالا نم حيبقلاو ىبلالا
 نسحلا ند نا م ووجواا نه هدب سمه طفل هدو ىلع حبقلا سدح زارا اضيا نسما

 نا اضيا.ملءاو ء دوجولا ن. هتينلم ظفأ هنسح هجو ىلع ندا سذج زارنا ره ىبلالا
 رايدءالاب اللا حدب ماءلاف دج وب اللؤ * ىثلاكلذ س4ددال راتعالاب وه اما ءاشالا 5 حدقلا

 رهظ امنا ىداعملا حق ذا قلطملا ن ل١ الا قبب ملف دوجولا نء قلطملا حييبقلا م كح عفتراف

 لما دنمف ىه اماو هعبط اهعالبال ن٠ رابدعاب وه امنا ةئانملا ةحارلا حقو ىبنلا 0

 اماو ايف .كلهي نم رادتعاب حبق امنا رانلاب قارحالاو « نساحللا نم اهل ءءبط مالي نمو
 سبا ىق ا لف ءادحا هاف نش رااا ىنالا هنو.ح 00 ريط وهو 0<

 ضل ّق ا لكلا نا ىراالا هلا_هو هنسح ةروص هلال ةلاصالاب حلم لب ادببق

 هلامكب دوحولا نا - 4:-سح امش ىف ىهو تاراتعالا ضءسد ةحبق نوكلت كاوحألا

 لوقعملاو ئوينحلا هيف لل>دب ةلابك دوجولا نا انلوةو . هلامح رهظمو هنسح ةرود

 «٠ ىهملاو ةرودلاو لغفلاو لوقلاو نطالاو صهاظلاو نال لوالاو ىلاداو موهوملاو

 ادهلا ةويش قحلا صخخا امنا هياقدو ها ل ةرامع وه ىدلا ىونملا لاما نا 2

 لها نه لكل دبال هلال قلاب صتخم ريغق اهل دوهشلا قملدم اماو . هلع ىهام ىلع

 ند لكذ دالو كالذ ريغوا هيافدو ديلا ١ نمد همدع:_ماام ىلع هنأ داقتعا ةئزر 5 تادّوقئءملا

 اروهط اهبف لاما روهظ راسن هللا لاح ةرودس اًضيا :رومصلا كلتو ةدقتسم ةروس
 . ىلاعت هريغل هلامكب ىونعملا لاما :دوهمش لاحتتساف ايونءمال ايروص

 ناف هنم معا اهنا روهشملاو مالكلا ىه ةاحبلا ضب دنعو . عودا ةغا مضلاب ( ةلملا )
 ناك ءاوس: ىلصالا دانسالا نمضتام ةلماو هتاذل .دو هقملا ىلصالا دانسالا نمضت ام مالكلا
 ةلجطا هءاشو.. فاكلا بابنم ميلا ىل_صفغىف مالكلا ظفا ىف ”ىحنو . الوا هتاذل اد طقم

 ءايشالاهذه ناف ردصملاو ليضف: | مماو ةهبثملا ةفد'او لوءفملا مماو لعافلا مسا وه مهدنع

 كيسحو# لل فلا ىنعم هيفام لك اذكو ةبسنلا اماضتل اهل ةبءاشم لب ةلمحم تسيا اهاعاف عم

 ةعابضلا اوفا نو دافتسي اذكه اسراف ديزل, كلوقىف ديزلا وو الجر ديز كبسح انارقيف



 لاما «٠ لالا 0

 باحتخا لالج اضياو ٠ بخ: لا ىف م كرز ةنالا ىف ماللا فيفتو حتفلاب (لالجلا رز
 ' حالطصا ردو ٠ تاغللا فشك ىف :اذك دراذ اهاالج ىلامح يهو ناوك ا تانيعتب ثسا.تاذ
 ردىغو درو ءانقن لياد ناو قثاع قثع زا تسقوشعم ىاغءثسا راهظا ىدع هفوضص

 هككدوش نيشار قشاع هكنانج تسا قوشء. روهظ ىاشووا كراع راهظار دوب قشاع

 يفهروهظب ىلاعت هناذنع ةرادعلال+لا ىل اك ١ ناسنالا ىفو . لئاسرلا ضعب ,ىف اذك تسوا

 ةفص نع ة ادع لالا ناف ليصف: ١ ىلع امأو . لامحالا ىلع اذه:ءاع ىه 0 هل اهسا

 هللالج لك نا الالج ىمحب هروهظة دش ناف هللا لكو ءانسلاو دملاو ءايربكلاو ةءظعلا

 لكاو لالج لامح لا نا ىلق انهه نءو ء الا> ىمي قبلا ىلع هروهظ ىداسىف وهف

 ٠ لاما لالجوا نالجلا لامح الإ هللا لاج نم مهل رهظيال قلخلا ىدباب ناو لاح لالج

 نع انربع دق اناف هدحو هللألا هدوهش نوكال هناف قلطملا لالطاو قلطملا لاا اماو

 اذه للخت-:و هقح ىف هل هيلع ىه م هلا فهو هلامءا ىف هروهظ راتعاب هناذ هناب لالخ
 هلاساو هفاصوأ ءافيتساو ىنسحلا هؤاماو ىلعلا هفاصوا هناب لاخلا نع انربعو هلالا دوهشلا'

 قاطظنو رهثلا ةخدع لالطا ةطاسر ىف هيف ملا كئاقتلا عرش ىئاوح قو . كا قلخلا
 ارهوحالو امانهج الو امس ىلا هللا نوكأ نأ لدم ةيلسلا تافذلا ىلع اضيا لالا

 قى نط تام زينو دنوكيم تاكالا فشك زدو . باوساا ن٠ كلذ وو اضيع الو

 ق> باجحتحا لالج هفوصتم حالطصا ردو ٠ لامار ىهاظ تاذءو دننوك لالجار ىلءت

 : بساس امو «ء دوب هنارواقاطم تاذ هللا ىوسام زا ىدحا جده هحراصباو ا راما

 « ةلمهملا ءاخلا با, نع ةدحوملا ءالا لصف ىف ةحلا ظفا ىف 'ىحن اذه

 م تريسو تروص ىبوخو ند بوخ ىنءع ةغللا ىف ماا فرفتو حتفلا ( لامجا )
 0 ءا :ىذلا لالا اهدا, نيينعف :نإع قلطإ لان [:نهاوك ارح قو. بحتتملا ىف

 ني.سق ىلع وهو. ءبسةكب نا نكمي امث كلذ رنغو سململا نيلو نوللا ءافض لثم روهمجا

 ءايضعالا نم وضع لك قركم »نا وهو ىقللا لاخلا ءناثو.. تايتكألا نكممو قدذ
 هيفوص حالطصا رد لامحو ء ىبثا جازملاو تائيهلا نء هيلع نوكي نا ىنشام لصفلا ىلع

 زا قوشعم لاك راهظا ىن؛ زينو .دوش دراو كلاس لدرب هكىبغ ماهلا نا تسترابع
 قا لابطلا ةيضران هلا ةديصقلابحرتش قو :» لئاشرلا ضم, اذك دنا قشاط بلطو: قشع
 ةدهاشم هعنص ىف ءارب نا داراف ةيملع ةدهاشم الوا هتاذ ىف هدهاش ىلاعت هلل ةيلزا ةفد

 ءابلا للصف ىف ةبحلا ظفل ىف حيو , انايع ةلامح نيع هيف دهاش ةآ رك ملاعلا قلخف ةدع
 هفاصوا نع ةرانع ىلاعت هللا لا> لماكلا ناسنالا ىو . ةملءهملا ءاطا باب نم ةدحوملا

 ةغدو معلا ةهدو ةمحرلا ةفدق ضوص#لا ىلء اماو « مومعلا. ىلع اذه 0 ىلعلا



 فذ , ةلا را

 هدرا 6-2 اع ءمو ل ل مصق ظافلاب 32 غلب دز حتملاب 01 ةلازملا ,

 وا 2 + كدا 4.اك دهاوخ' ر ف 16 مكر قئاوم نانح هماك دعل هملكو دوش

 هريث نأ رق مالك هك تس ىو علا تيما عماج ىف ال هةودرل از كك تنا_طأإ درا

 ظ ٠ تسا غيلبو ليزج

 دنع وهو هحارصلا ىام ىلع ق1 ةغللا ىف ةل-هملا نيعلا نوكسو حتملاب ) لعملا / ْ

 ىعدت الف ؛ىثلا كلذ سفن هرثاو “ثلا لعج وهو طيسب لعج « نيمسق ىلع ءامكحملا

 ىلا مدعلا نء:”ىث جارخا هلصاحو هءاطقف الوعجم الا هيسسحم نوكي الو ادحاو ايماالا

 لمج وهوأ كّض لعو هء رونلاو تاملظلا لء>و نارّقلاف هلا ريش دقوءدوجوا

 ريغ هنا ثيح/ ن٠ دوجولاب ةيهاملا فاست: ىنع' ةيالعأ ةيبكرتلا ةئيولا دافم هرثاو ايش "ذل

 الوم ىعدت_ سف نيّيثلا نيب طسوّتب وهو نيفرطلا هذال ةا مو ة.موهفملاب لقتسم

 نوساثملاو» هةرهاملا سفن لع لعافلا اولاقف لوالا ىلا او.هذ نو.ةارشالاف ٠ هيلا الوءحمو

 دهاز ازرتف 7 اذك [؟] ةدوجوم ةيعاملا لم لعاملا اولاقو فاؤملا لءلاىا ىتاثلاىلا

 ىلع لدتس-او . ال ما ةأوعجم ةرهاما دصقم ىف ةماعاا رومالا ىف قاوملا حرش ةيسشاح ىف

 وا دوجوأال ْق 126 ل سا للعج ىلا ءاممالا بح هنا امنه ءةوجوت ظيسسلا للا ةيةح

 مهو لدخا ىلا جا تحف ةيهام هسفن ىف اضيا وهف لوء# هنا ضرغام لك ذا ه. فاصتالا

 نهالظلا وه أك ليخلا رثاو قاصتالا دوجو اذكو ىراشعا صا دوجولا نا انفو « أر

 ىفر ىهه ثيح نم ةقيقألا ىلاعت نعاولا ىف دوجولا مل“ قادصم نا اهو : نع نعل

 قدصإ ةعااودس قاع ءاضتسأ صرف اذان 0 ىلا اهداّنسا ثيح نم ةيهاملا نكمالا
 للا ةيقحلا نع لدتسساو . انكم نكملا نركب الف امجاد ةيتوم ىف اهباعدوجوأا لاا

 هنا ني الو ,لوةءم ريغ اهسفنو ةيهاملا نيب لعْلا طسوت نا لوالا ٠ نيهجوب فاؤملا

 لعطاوه هسفنو ىلا نيب للخاملا طسوتملا لعلاناف طيسلا لءللا ريوصآمدع ىلع ىنيم

 ةيفيك وهو ناكمالا ىع نكمملا ىف جايتحالا ةلع نا ىناثلاو . طيسبلا لءجلا ال فلؤملا

 الو . ىه كبح نم ةيها ١ ال دوجولا رامتعاب ةيهاملا لوءلا نوكيف ةيهاملا ىلا دوجولا ةسن

 عفر مزمي الف اقلطم اه>امش>ال ال دودولا رابتعاب ةيهاملا جاي دحال ةلع ناكمالا نا ع

 وه عاجلا ةلع وهام نا .عم جاسيتحا ةبنارم نك ىناهياو فك نع تسع نعاهجا ا

 ةدايزلا .تند ناو ناو ململا ى ءاوح ىف اذكه نكمملا سفن وهو لعجملا قادصم ىنءء ناكمالا

 ٠ فقاوملا حرش ىلع: ةيدهازلا ىثاوملا ىلا عج راف اذه ىلع

 راغآ م + ضولا لك أي ناكو :تايهاملا لعج ةلأنم ةنع لثس انيدلا ني ىلع خيدلاتا يَ ]١[
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 ةيره ىلع د-ةعنبال لدا ناب رعشب فيرءألا ىف سايقلا ذخا مث ءةروهشم ريغوا تناك

 لداح اذنه . ىلإ دلا قلطم سايقلاب دارب نا الا مهللا » كلذك سدلو ليشقلاو ءارقت_سإلا

 قلطمل نسل .فيرعتا» نهانا لاق نا .نكمو م ىطقلا ة.ثاخ ىف ناواحخلا قداصلا هرك ذا
 نذل رك دامو + سانقلا ماسقا ند ىك ىلا نيا تاعاتسلا نمي وه. ىرتلا لدا لب ليلا
 ىف تارووشملا ظفل ىف *ىحم رظن رادعاب ةيلرا لب ةينيش نوكت نازو# تاروهشملا نا
 ىل إلا ناك نا لدا نم ضرغلاو لاق مث . ةءجمملا ني-ثلا باب نم ةلمهملا ءارلا لصف
 ٠ مصخلا نم اهزم٠ ريصيال نا ىأرلل اظفاح ا. ناك ناو هتاكم او مْصْخلا مازلا اًضرتعم الئاس
 رخو ناك اروبتع مسا نم مل ام هفلؤي ضرتملا لئاسلا نا مهمالك نء موهمناو

 . ةقح ريغوا تناك ةق- ةدودحلا وا ةقلطملا تاروهشملا نم هفلؤي ظفاحلا بدحماو روهشم

 ىذلا لدحلا نه ةيعرششلا ججحلا ربرقت ةرفك هب فرعتي ع لدحلا دصاقلا دان ثرا يفو

 ةشرط اهمشا قرط هبف ساالو . ةزيدلا ثحا_ىلا صصخ هنكل قطنملا ءازجا دحاوه
 يئارمال ةصالطلاو ىفسنلل لوصفلاو ىرمالل ىنملا هيف ةرصتملا بت؟]١ نمو ىديمعاا
 يلا برذهت ةطوسألا ندو ىومرالا لئا-سولاو ىدهعإ] سئاذفلا ةطسوأتمللا ندو

 ه ىروالا

 ناف ٠ مدخلا مازلال لب باوصلا راهظالال ةرطانملا ةرظابنملا لها دنع ىه ) ةلداحما (

 نا هنعسف الئاس ناك ناو ه'١ ريغلا مازلا.ن ء لو مزليال نا هيعس ناك اميحم لداحملا ناك

 دنسلا .ديسلا لاق . ةرديشرلا ىف اذك نيل احم اهالك تبحلاو لئاسلا نوكي. دقو ء ريغلا مزان

 ةلدالا اما مارح [1] ةلداجملا هذه رظنلا دصرم نم سداسلا دصقملا ىف فقاوملا حرش ىف

 ىهنأا [9] نسح ١ ىع ىتلاب مهلءاذ ىلاعت هللالاق هروم أف لطا لااطباو قحلا راهظال
 ٠ ةمصاخملاو ةعزاملا وهو ىرغللا ىنعلاب ةلدالا هذخا ىلع ءاس هركذام نا ىنء الو

 8 3 م ةلداحلا جادو لدحلا نحوه 00 لداحلا (

 جوورتل ةدسافلا تاوبثلا قبفلتب ةموصخ ىا اينادودلو مصخلا ةلزلابلط ىا ًاننعت لدجلا ئا ١[

 ىلاعت لاق م" سيادتلاو سيبلتلاب قحلا ةروص ىف لطابلا ةءاراو ةقحلا دباقعلا عفدو ةلطابلا ءاراآلا

 هللا ىف لدا نم ساتنلا نمو  نومصخ موق وه لب ىلاعت لاقو قحلا هباوضح دل لطالاب اولداحو

 (هححصمل) 2 ملع ريفب
 ملسو هيلع للاِلص لوسرلا ةلداحمو نسحا ىه قلاب الا باتكلال ها اولداخمت الو ىلاعت لاقو [؟]

 ( هححصملل ) ةرورشم ىردقلل ىلعو ىرعبزلا نال



 و لدي فوضت ١ نفاودالا . قولعا

 امدخا 35 نيش. ش ىلع بطلا ىف قلطاو هرعقلا هلآ واولا نراك حتفلاب ) فوط (

 فوألا ىمسي ىناثلاو . ردصلا وهو سفنتلا تاآلال ىو'للا وهو ىلءالا فوذلا ىمست

 ءاضعال ةنايص ٍبرؤاا باحألاب امني لصق دقو-.ءاذغلا ت الال ىواطا وهو لفدالا

 ةطخمب خنط ا ولحال قا ةا>دالاو ةرخحالا [1] تاراضو نع بالا ادوصخ نها

 . اولا رد ىفاذك

 هن[ اذز نيملا لصف مسإو ةلع فرح هع فا نيفرصلا دع و١ 00 ١
 ناك ناو ىواولا فوجالا ىمس. اواو ةلءلا فرح ناك ناف عابو لاقو عضو لوذك انضنا

 ديكأا بدحم نم تبن قرع مسا ءابطالا دنعو . ىئايلا فوجالا ىمسي ءاب ةلعاا فرح
 نافوجا امو قورعلا ىقاب نم مظعا هش هل نال هب ىمس اماو ءاضعالا ىلا هنم ءاذغلا بذل

 اضيا نافوجالاو ٠ ةفاتخم بعشب بعشأ» امله لكو لزالا فوجالاو دعاصلا فودالا

 فوحم بصع اهريغ نديلاف سلو نينيعاا ىف ناماكلا نافولا ناصعلاو جرهلاو نطيلا .

 ماضيا صوصخت ءاع٠ ىلع فوجالا قلطي دقو . هاوار ىف اذك غامدلا نم تبان
 5 حب رشتلا ع ىف ررشن

 . كاس واب ىواخلا وضنلا نطايىف لسالسا ءاضفلا وه ءاطالا مع ( نا 0
 مهلوقو ٠ ةحارلا نطا وضالا هاظ ىف هاف رعقنلا نع زارتحا وضعلا نألاب مهلوقو

 ضارعاو : قازرسقالا ىقاذكه ىرخ ىمسب ذئاف كرا ىواللا نع زارتخا نكاش

 نم ةدحملا داضلا لصف ىف ضرملا ظفا ىف ”ىجن اضيا ةيعوالا ضارماب ةامدملا فيواجتلا
 , يملا با

 4[ ماللا لصف »+
 تموصخ رب ندوبرو ندرك ويس ةغللا ىف ةلءهملا لادلاو مهجلا حاشإ (لدجلا)

 م, ةملتشموا ةروبثم كتامدق. نم تاؤاا نئاقلا وه نيقطملا ددنعو.. نحنا 0
 هيف ربشيال قيدصتل دفم ساق لدحلا ىعا ءالداحبو اذدج سي ساقلا اذه 0
 ابف ريعبآل ةروهشم تامدّةم نم فلكم ماستلا وا ىارتثءالا موم لب اهمدعو ةقيقحلا

 اهرثكا وا ءاب آلا ىلا ناسحالا نسك ءار آلا عيمح قباطت لب ةينيَش تناكناو نيقلا

 زوم تاروهثملا ناف كلذكىه ثدح نم لساستلا ةلاحتساك نيعملا اهضعبوا هل الا ةدحوك'
 اهدحو اما ةمانش تامدعن وم. نكرعوا ."نيفاتخ نيته نكأ ةلوااك ةرش ١
 نيب اهف ةملسم نوكتوا ةماسم مصقلا نم ذخؤت اياضق تاملسملا ىا ىهو ءتازووشملا عموا

 . ةروبشم ةلطان وا تناك ةقح رخآلا عفد ىف مالكلا امهم. دحاو لك الع ىنييف موصخلا

 (هحسن) تاراذق ]١[



 فول , قافحلا فارما , عوملا 5
 نيتلث-لا نال رخ الا تينا مصخلا ىل- اهدحا: تن اذاف امهمف افلتخم ناتنئسملا نوكت ناؤهو
 ناك اذاام اهدحا ٠ ناعون هلو . تكرملا عامجالا ن٠ عونوهو اعم ناترغ'موا اعم ناتتبان اما

 ةفلتخ لئاسم دحاو لصا نه ءاملفلا :جرخ اذا. ادحاو نينلثسملا ىف ىالخلا أش

 انلف اهرب رش تجوب عوبلاو ةواصلاك ةيعرشلا تاقرعدتلا ن ء ىلا نا ايا اذا هريظأو

 ىلدفلاب لثاقأا مدعب ض.قلا دنع كلملا ديش د-افلا ميلي رداا مون مرصب رذلا حياصإب

 رخآ آلا .تث لوالا 1-لا اذاف اداصا لاق مك كلملا' ةدافاي لاق رذلا ةحيدب لاق نه نال
 نع ىمنلا نا وهو دحاو فالخلا اكنَمو كلللأ ةدافا مدعو رذألا ةحدب دحا لعن لذ

 سيل وهو افلتخم فالخلا أدن٠ ناكاذا ام ىت ككاو ه اهرب رق تجوت ةئعرششلا تافرضتلا
 ًاقن.و لصفلاب لثافلا مدعي كل.الا ديقم دسافلا عيبلا نوكق ضقان 'ىقلا انلق اذا م ةحح
 نيلبي كلا ن. جراخلا ريغ نا وهو هيف فاتلا ىلءالاب تبان ”ىتقلا مكح ناف فلتخ فالحل
 ةديعرشأا تافرمدا٠:نع ىهناا نا ىلع عرفتم علا و تا اناهنع ءودضؤلا ضقت
 4 اهرب هَ تحولا

 عذلو واخلاب ةدعملا 0 ضال هييس ءايطالا لق ندش هع ل 1 عوجلا (

 نا وه ىثغملا عوملاو ءءاذغلا ىلا ةجاحلا هب داري دقو لاحطلا نم هيلا ةيصنلا ءادوسلا

 عوملاو .٠ هتوق تقسو هيلع ىثغ ماعطلا هنع رخأت اذاو عاج اذا هنطب هبحاص كلمال
 عوج ىف نأ ىباكلا عوجلا نيبو هنيب قرفلاو ء ةدعملا عيش عم ءاضعالا عوج وه ىرقللا

 . هاو+لارحب ىف اذك هسكع ىرقلا ىفو ةدءملا عوج عم اءش ءاضعالا نوكت بلكلا

 ! ب ءاملا لصف -

 قتال ةاطباو ينشإلا قام ىلع يف اذك ب رما ملمفا :ضلاو للا تاكرطا -(: تفازملا»)
 اقو_ش هؤدب» نركب لءف ىلع ءانكحلا حالطصا بس قلطي دقو « ريدقت ريغ نف ةرثكب

 ةداعوا ىذرملا تاكرذ جام وا .نسسفلاك ةعيبطوا هقان تزل حركاق هيضاش نا ريغ نم انا

 . لعفلا هب.دارب دقو ٠ ةياغلا نه رايتعان ثنءلاك ىلعافلا نه رايتعاب وهو الثم ةنحالاب بمالك

 حوش ىف اذك صاصتحا وا قانا ريغ نه طقا هب.روءشال هب ةءارالا قلعتي ىذلا

 سمها :طغلا ردنا ىف تاراشالا

 0 لا لصف ىو دفر 11 لاك ره دا 1 تدعو رثنلا ( فاما )
 . ةدحولا ءانأا

 هسغطلتب ةبوطرلا ىف ءاود ءابطالا دنع وهو فيفجتلا نم لعاف مسا وه (يييبجلا (
 ل < ىف اذك هليل#و



 او عاملا

 نيلوق ىف ةباحصلا فاتخا اذا هنا معا . حولتلاو ىنازاتفتلا ققحمال هتيشاحو ىدضعلا

 نرخأتملا ضع. لاقو « ىلاعت هللا همحر هفرتح ىلإ دنع ثأاث .لوق ىنن ىلع. اعاحا 1-5

 اوءمحاام لااا مزلت سي ناك نإ ثلاثلا لوقلا ناوهو ليصفتلا وه راتخلا ىدمآلا ىا

 نء نيلوقا نه دحاو لك قفاو ثيبح عا_-جالا قرخ هيف سد ذا. الفالاو عنتم وهف هيلع

 اهجوز اهنع ىفوت لماح ةدع ىف اوذاتخا مهنا لوالا لائق : هجو نم هفلاخ ناو هجو

 لبق رهشالاب ءا-فاك الا مدعف لما عضو ضعبلا دنعو نيلجالا دعباب دعت ضعبلا دف
 دحا هب لقب مل ثلاث لوق عضولا لبق. رهشالاب ءافتك الاب لوقلاف هياع عم لما عضو

 لاو و يكلم اعامخا ىحس اذه لئثمو لما عضو وا نيلجالا دعنا اما بحاولا نال

 دحا ىف نونللاو صربلاو ماذملا هو ةسّألا بوبعلاب حاكنلا خسف ىف اوفاتخا مهنا ىناثلا
 'ىدىف خدفال ضعدلا دنعف ةحوزلا ىف نرقلاو قترلاو جوزلا ىف ةنعلاو بحلاو نيجوزلا

 ثلاث لوق ضعبلا نود ضعبلا ىف خسفلاف لكلا ىف تباث خسفلا قح ضعبلا دنعو اهنم

 دحا ىا اهدحا ناك اذاام ىلع لمتشي هنال لصفلاب لئاقلا مدع نم اقاطم ت١ بكرملا

 اذاام ىلعو ءا.مفمدع'ابوا اممف تو.كابرخ الاوطةف نيتروصلا دحاىف توبثلاب الئاق نيلئاقلا
 لصف اب لئاقلا مدعو نيتروصلا ىف مدعلاب رخ ًآالاو نيتروصلا ىف تودكلاب الئاق اهد>ا ناك

 ىلا لاقو . حيولتلاو حيضوتلا ىلا عجراف قرقحنلا ةدابز تمد ناو ةريخالا ةرودلا هذه

 مدعو ةلْغأا ىف فالتخالا م. مكذلا ىف قافنالا بكرملا عاحالا ليقو خولتلا ةيسئاح ىف
 نيلوقلا نم لكل اقفاوم هيأ ثلاثلا لوقلا نوكي ىذلا بكرملا عامحالا وه لصفلاب لوقا

 ىفو ٠ ىهتنا ليصف:ا لصفلاب اونع مناك ةسّلا بوعاب حاكملا خسف ىف اكهجو نم
 هيلع عمتجا عاجا فكرملاف : بكَنَض ربغو ياض نيوسف ىلع عاجالا بئارغلا ندعم

 ةيلع عمتجا ام وه بكرملا ريغو » ةلعلا ىف فالتخالا دوجو عم ةثداح مكح ىلع ءارالا
 دوجو ىلع عامحالا نيتلع نم بكرملا ىالوالا لاثم ٠ ةلعلا ىف فالتخا ريغ نم ءارآلا

 *قلا ىه .ةلعلا نا ىلع ءأنفةيفثللا زرشاءم اندلع اما ةأرملا سمو *ىقلا. دنع ضاقتلالا
 رويط دعب :+ قسال عامجالا نم عونلا اذه مث * سملا اهنا ىلع ءانف قالا دنع اماو

 لوبال حر ةفحوباف ضقان ريغ “ىلا نا تبثوا ىتح نيتلعلا ىا نيذخاملا دحا ىف داسفلا
 ىنما ةلعلا داسفل ضاقتنالاب لوشال حر ىبفاشلاف ضقان ريغ سملا نا تدن ولو ضافّالاب

 ةلئسم ىف ابيصم حر ةفينحوبا نوكي نا زاو نيفرطظلا ىف مهوتم داسفلا مث ٠ مكحلا يع
 سملا ةلئسم ىف امنع هولا ةلئدسم ىف ابصم. حز ىتقانشلاو *قلا ةلئسم ىف اًطخت ىا|
 زئاج عامجالا اذه عافتراف ةلمجابو « لطابلا ىلع عامحالا دوجو ىلا عامحالا اذه ىدؤيالف
 لضفلاب لئاقلا مدع ىمسي رخآ مسق عامحالا نمو لاق مث . بكرملا ريغلا عاجحالا فالخم



 عاجألا فذ

 ضارشا ةحح هداقعناو عامجالا ىف طرتشي لاق نم مهنمو . نيعمملا رصع ضارّمشا طارتشا

 دحا نيعمجلا نو ىتبام هرارمتسا بحب لب رصع ىف قامتالا هدنع-ىك الف نيءمجملا رصع
 عجر اذا مهتافتا جرخ) رصعلا ضارقنا ىلا وهو دحلا ىف دوق ةدايز ن..:دنع دبالف

 ٠ ةايقلا موي ىلا راصعالا عج ىف مهلك عامجا طارتشا مهون' عفد ىلا ةراشالاو مهضعل |

 ريغلا ةزيدلاو ةيوندلا رومال ىف عاجالل ةدئاف الذا. ىعرتش ريغ نع زارتحالل ىعرش دقو

 ريدي عاجحالاف ايظ نوكي دق ىلقعا نال رظن هنفو ه ةعرشإا رددص ركذ اذكه ةيعرمشلا

 مل امم نوكي دق ىلا.ة:دالا ىسحلا اضياو ٠ تايداقتعالا نم ريثكو ةباحصلا ليضفت ىف اكايعطق
 نبا قلطاو « هتيمطق عامجالا ديفيف هصوصن نم نود :لا هطياةسا لب هب قداصلا ربخلا حرصي

 صا ىف نيدهتملا ءارإ عامحا عابتا بي ىت> هريغو ىعربشلا سلا ع مالا هريغو بجاخلا

 « ب زجوال ينعم الف الاو ىعرش سما وهف منا نا عارتالا كران نا هيلع دربو ٠ اهريغو بورحلا '

 تيءوا؛ ع نه رقتشد فالخ دا عامجأالا لوصدح زو له هنا ىف اوفاد>ا مهنا لعا

 قا_هلالا عاتءاب ىضش.ةدالا ناف عامجالا اذه لثم عام لب زوال ىلقف ..ال ما

 زوحم مهضع»؛ لاقف اوفاتخا زاوملاب نولئاقلاو ء زوم ليقو ٠ الخلا هيف رقتساام ىلع

 لاق نف » ةيعطق ةعرش ةححم وه اءاحا نوكلال ىا دةشبالو زوم مهضعن لاقو دقو
 هلوخد مدعاف لوالا لوقأ١ ىلع امأ هجارخا ىلا جانتي الف دةْشؤو زوخوا زوخال

 دنالف دةعالو زوم لود نماماو دودحلا دارفا نم ةنوكلف ىناثلا ىلع اماو" سذحلا ىف
 نا ملعا مث ء دهم نه رقتلسم فالخ .هقبس مل دللا ىف دنزي ناب هجري دبق ن٠ هدنع

 أك مهفلاخمو ماوعلا هقفاوم عاد محالا ىف ريدعي مل نم لوق ىلع حمي اا فإرعتلا اذه

 د1اف لكلا عامجا هيف طرشو ىأرا ىلا هيف جاتحال اهف مهةفاوم ريتعا نم اماف ٠ تفرع

 هلهاوه نم 0 نم رومالا ن نه نما ىلع رصع ىف قاف 3 وه لاه نا هدنع ح.يحصلا

 مهريغ نود ىأرلا ىلا هف جاتح اهف ندا لمتشي هلها وه. نم هلوقف ٠ ةءالا هذه نم

 عامحالا ىلازغلا باقو 0 .اج ريصيف ىأرلا ىلا هيف جاتحمال ايف لكلا لمتشبو

 لحا ناف دندس سلو لبق ه ىبد. لما ىلع إو هلاو هيلغ هللا ىلص دمحم هما قاشتا وه

 ةيضقلا جورخلو نيدهتحلا ىا دة !'و لحلا لها رك 3 ه4 نيل ةنالا# لك اوال رضا

 نودوجوملا ةءالاب دارملاف ةيانءلاب لكلا نع بيجاو ٠ انمولع: فلا ةيقرغلاو ةيلقللا

 دارملا اضياو نيدوجوملا نيبالا نكميال هناف هيلع ةندرق قافتالاو ردانتملا هناف رضع ىف
 مالا لوانتي ىيدلا مالا مث . ماوءال ىأر الف مهعابتا ماوءلاو لوصالا مهنال نودوتجْلا

 صا وهف داةئعاوا ىلم هب قلعت ناف نيلا نع جراح ندل امه ريتعملا نال ىقزعلاو -:ىلقعا

 ىلقتلا نود ىعرشلا عا_جالا دودملا عاما اب دارا ذا هيف هتيحح روصتي الق الاو ىد

 ىام ةصالخ هلك اذه ىعرش وهف هيلع لدا :ةعرش ةح عامجالا نا ةئيرش ىرعلاو



 ١" عاملا . نينكاسلا عامجا . عامجالا ٠ ةعاما . ءاوهالا عتش « رونلاعمج

 طفل ّق قم دقو ةرصاملا ةوغلا 4 ف عدوا ننفر# نيثرصع قتله و ٍه ) رونلا عمج (

 هءةدحوملا ءاملا باب ن٠ ءارلا لصف ىف رولا

 لاما نم ةحشرب الا ىوه قلعتسال هناف قلطملا لا ة ل 1 ( ءاوهالا عم :

 . لوالا بحل الا تلكام, ىوهلا نم ترس كيحس كراون ل - ييسر لا
 نيملاهلا ىف هنكأ . المت كهجول ادع لالا لك, رعش . هلع هللا ةحر ىناسيشلا لاقو
 . مئانغلا ىلا نيدلا لا.ك] ةيقوصلا تاحالطصالا ىف اذك . لصفم

 لقعي امص ولو هريغ خب مامالا ةالص ام نودبرب ءاهقفلاو نوءمت ةفرؤ هغل .( ةعامجا )

 ىف لمرلا لها دنعو زودهرلا عماج ف نا 5 4اس ىهو هيف نع هقيقح وا زاجم ىهف

 : 0 هتروص لكشل مسا

 لهاو نيم ملا دنعو : اذكه هيروص لكش مسا لمرلا لها دنع ) عامجالا 3

 ىذلا ءزولا كلذو جوربلا كلف نم ءز+ ىف رمقلاو سمشلا ىا نيزينلا عم وه هئيهلا

 ٠ نونلا باب نم ءارا للصف ىف رظاا ظفل ىف 'ىحنو عامجالا ءزج ىمسي هيف نارينلا ععتجا

 حرش ىف .ركذ اذكهو تاراشالا حرش ىف عقو اك ةدارالا ىلع قلطي ءانارعا نودع

 ندكلا نم, مق بحال ملعو . تاتكدا نا ىف قلسلا ديعلا هتيئانعو نيملا هيل

 ٠ فاكلا با, نم نونلا لصف ىف 'ىجحب م اضيا ةدامو ةرواحو ايلات ساو

 ّقااقلاو نرخ ”لوالا زاك وو راع رهو ( ةدخ لع نيش الا ا
 ريغ وهو هّدح ريغ ىلع نياك اسلا عامجاو . ةصاخ ريغصت ىف ةصيوحو ةبادك هو امتدم

 دم فرح لوألا نوكال نا ااما وهو هدح ىب 53 نيك 201 ىلع ناكام وهو زءاح

 : ٠ ناجح رلا ديسلا ىف و اذك هيف امخدم ىنكا نوكي الوا

 لاش قاشالاو . منع ىأ اذك ىلع نالؤ عمجا لاَش مزع'ا وه هغللا ىف ) عامجالا (

 نيدهنلا قافا وهو ضاخ قافتا وه نييل ءسالا حالطصا ىفو ءاوقفتا ىا اذك موقلا عما

 قاسفتالاب دارملاو ٠ ىئرش مكح ىلع رصع ىف ملسو هلآو هيلع هللاىبص دخحم ةما نه
 اذام هيف لخديو . ريرقتلاو تركسلاوا لاءفالا وا لاوقالا وا داقتءالا ىف كارتشالا
 مء.داس#عالا كلذ: لع لدي ثم ركذ ام ه ريغ ىلع ض..ءلاو داقتعالا ىلع ضعبأا قطا

 ماوعأا نم مهريغ قنا نعو مهضعل قاشا نع قارغتسالا مالب نيدهحلا طفاب زرت>او

 ىدممع قافتا نع زارتحالل دمحم ةما نه ديقو « اهم ًابعيال مهتفا و مهنةفاوم ناف نيدلقملاو

 مدعىلا ةراثالا « هتدئافو ٠ رثكوا لقام نامزىف رصع ىف مهلوق ىنممو ةفلاسلا عئارسلا



 مجزام ىلع ضانيفلا أدملا ىهو لقعلا ةازخ ىف نراقنااو مهولا ةنازخ ىه ىتلا .ةلفاحلا

 عدجال ابيس نوكي تالايأا ىف ع.جلإ امبس نوكي م ةداعلاو فلالا ناف ةداعو فلال ءامكحلا
 ام لاقو ةنازألا قلطم ىلع نالا لمَ داسلا ديلا لات>اف ٠ ةرمهوااو ةيلقعاا روصلا نيب

 قاطا ثايلكلاو ةيئزلا ىناعملا عزتتامنه ىتا رودلا هيف ع.جم ذا عامجالاىف الصالايخعا ناك

 اكورتم ىلاياب امام لاا ريغ ىف نراقتلا لعحم نإ برقالاو ٠ افللعم ةنازلا ىلع لايخعا

 ناو .هناس ىلع اورصتقاف ىلا_ملا وه نراقتلا ىلع اذم ءاغللا هلمعتسيام لج ذا ةسياقملاب

 اماوهو الوا ه. قحاملاو ىلاتلا وهف اناطم ةنازالا ىف نراقلا اما عم الاف رصقلا تدرا

 ىمهولا ءهف الاو ىلتءلا وهف سمالا سفن بسحم هيضتقو مولا بسانن يما ٍتدسب نوكي نا
 . لصفلاو ىلهوا ثم ىف لوطالا ىفام ةدالخ هلك اذه

 كي رد راركتىب حمل فورخ عيجزا بكرم تيسنءالك ءاغاز دز (' فورحلا عماج (

 قشع مع فدو را + 35 تسب نيرد هل انح تا 2 دوب ظفل ود رد 00 طفل

 رركم مالو لاد لالضو دهدن ظل رد هكارج .٠ لالضب زج ىمك ظح دهدن ء تطخ
 « مئانصلا عمم ىف اذك تسا

 تظعو.٠زا شيوخ تاسا ردى عاش 1 5 كا رابع ءارعش دزت ) مالكلا عاج (

 هكدنأ ندوه مالك ىنعمع ربو عئاتصلا عم ُّق اذك دنك جرد راكزور ةاحرشو كيكحو

 لور لاق ةبطخلا ىف نينبرالا حرش نيبملا حتفىف عقو اك ريثك ىناعمو دنشاب لينقوا ظافلا

 ىلع ةنيلا هيمو: نو 15 عع ناف تاينلاب لانمعالا اءا ثيددح هنمو اهئاعم ةرثكو

 ٠ منغلاب مرغلا هنمو نامذلاب جارخالا هنمو ركنا ن٠ ىلع نيديلاو ىعدملا

 دقو عما لح نم 00 وه نيسسا#لا و عما وه ةاحبلا دنع ) عومجم ا (

 هئمهلا أ-يععم ريم نا ريغ 0 ءازجالا 3 #» رجخآ ناعم َّق هن وام ءتسإ دق ءاءاعلاو + قدس

 ن“ ءازحالا اد موو 5 هسادح ولا هنيهلا عم ءازحالا امنهو 5 ضخما رثكلا ىا هينادحولا

 هذه ىف رصحسال ءؤازجا ىناثلا ىنعملاو ءازجالا سفن لوالا ىنءملاو اهل ةضورعم امنا ثدح
 ةجراخ ةينادحولا ةئهلاثل ١ ئنءلاو ةياذخوا ةئيهلا وف رخآ لما اهعم ريتعإ لب ءازجالا

 - هةدحوملا ءايلا با, نه ءارلا ىلهف ىف رحلا ظفل ىف ق.س دق ) نيرحبلا 4 (

 طاسوا نطب ىورد هدش عج هكىىذوم زا تست رابع ءابطا دز ( نينطإلا عمج )

 ظ . نهارا رج ف اذك مدقم نط غامد



 ”مفيا غماجلا ه ةلئسم ىف لئاسملاعمح

 نانقنالا نم: دافت سإ اذكه ةيوادملا تانسللا نم اهلك عئادبلا هذهو اودعس نيذلا اماو

 نيغ'ا باب نم ءا طلا لسمف ىف ةطلافملا ظنا ىف * يع ( ةلئسم ىف لئاسملا مج ) ظ
 ظ ] ظ 5

 خاطصم وهام اممو « سكنا فئنر.ءتلاو ةلعاا وهو صام امه ٠ ناعم ىلع قلطر( عاجلا )

 فوركاك ا-هريغوا ةييقفلا باونالا بيرت ىلع ثيداحالا هيف عم بانك هو نيثدحملا

 رصتم نا,ىلوالاو ٠ نايقلا ةذه: ىلع ةزدهلا باب. ىف تاءلاب :لامعالا: 11 ثيدحم لمجف

 اذكم عماؤجلا غماجلا عمجو فضلا ةلع نيسلف عيما عمح ناف نسح دا حر ىلع
 امسح نوكلام وهو هربغأ نيش نك اهو 0 هحرشو ةيجالا حرش نم دافت

 ءابلا باب نم .نونلاآ لف ىف جيو ةدسه ىف ىعم اثسح ناكام دعي هطرد لف

 اهدحا 4 نأبعم ىلع قاطي مهدنع عماجلا ناف نايبلا لها حااعصم وهام المنهو »# ةلمهملا

 اه>و هييشنلا ف ىلا ىددلا وهو 4 هيشلاو هشملا ىف هش راف 1 قرط كارعشأ كنفقأم

 ءازلا لصف ىف 'ىجب م زاالا نم عون اهياثو ٠ ةراعتسالا مسقت ىف لوطملا ىفام ىلع

 ةركذملا ةونلا دنع الوا نيتلمح اناك ءاوس نيش ناب علام امتااثو #2 واوا باب نم ةمحعلا

 « لصفلاو لصولا باب ىف لمعتسي ىنءملا اذمو لالا وا مهول اوا لقعلا ةهج نم اءمح

 سفنلل ةْوَق ىلقعلا نا هحيضوتو . ىلا او ىئمهولاو ىلآعلا عا ونا ةثاث ىنعملا اذهع عماجلاو

 كردت ام ةوق معولاو :تاسوسحملا روصل ةنازخ اهلةوق نايخلاو .تايلكلا كرد ام ةقطانلا

 م ةابختمو ةركفم ىمسآ ىرخا ةوق سفاللو ٠ تاسوسحملا نع ةعزتملا ةيئزحلا ىناغملا
 غاّتجا لقعلا ءاضتقال بيس وهام عاتجا ىلقعلا عءاجلاب ه دازملاف «ةهيضاوم ف فرش

 ةلعلا نيب 6 ٍفياضتوا عونلا ىف داحتالا ىا لئامت ادهن نوكي ناك ةركفملا دنع نيتلمخعا

 هل هزاراو مولا لايشء ا الا ايس 6-00 اللام ىمه ونا عماجابو 2 ىف الار لقالاو لوا.ءملاو

 لثام هيش امهن» نوكي ناب كلذو للاء'ا ءاضتقال بيس وهام ةروص ىف لقعلا رظن ىف

 ناميالاوضايبلاو داوسلاك داضتوا م نيلثملا ضرعم ىف اهزربب هولا ناف ةرف دو ضاي ىنولك

 دحن كلذلو فياضلا ةلزنم امهلزس مهوا ناؤ ضرالاو ءاممل 6 ف ارسل هش وأ رفكلاو

 ىف روما نراّقث بيس ايبس نوكيام ىلايلا ع.اجلابو ءدضلا عم لابلاب اروطخ برقا دضلا

 ا روسص سس 9 و احوضوو اسر ةَسادلا هه حا كلذلو ادح 2 ةمل حك نراغقتلا

 لايخ .نع بيغتال رود نه كو الطا ع.تجمال امه لابخ ىفو لايخ ىف السا امني كاكفنا
 ىف نراقتلا هببسس نييما نيب عما:انهه ىتب نكل .اذه طق عقال ام رخآ لابخ ىف ىهو



 مو ركام فلاح هما . قيرفتلا عم عملا . فاتؤملا عمج ٠ عملا عج ؟هرا

 انوش ىعنالو كاذ لاح نع ةء:ا'نوءاذه لاح نع ىكح ةرانذ ذجلإو ت'ذ ق ءدبع لكلا

 ةديصقلا حرش ىف اذك دحوتلا رحب ىلا بصنن داو عمجاو اذه الا عملا ناحساب نالف لاق

 هكتسا نازا تراشا ناكلاس حالطدا رد تيعمح دبوكتم تاغالا فدك ردو . ةيضرافلا
 روءاب قاعت ةاه_-اونار لد كنازا تست رابع هقرفتو . ىزادرب دحاو ٌُهدهاسشمع همهزا

 زا روعش ارواو دسر وح ةسرع كلاس 1-0 تيءمح لدثو : عراتم ةدنك ارب ةوددتم

 دوهش عما عجو قاخ ىف تها قح دوهش عج كدب وكم سو دنامت دوخو قا

 . قحب مئاق تسا قاخ

 * اذه. لق ةفوصلاو ةاحلا تبع ادع تؤم دق ( عج عج )

 ىأتف نيئيثلا نيب ةيوستلا ديت. نا وه عيدبلا لها دنع ( فلتخلاو فلتؤملا عج ) ظ
 صقل لذف ةدايز رخل ىلع امدحا حاج رب كلذ دععل مورو امهحدم ىف ةفل اتم ناعم

 ذا ناماسو دوادو ىلاعت هلوقك ةيوسنلا ىع فلا نامعع كلذ لجال ىنأف انعألا

 ٠ ناشالا ىف اذك مهفلاب نابلس لضف دازو ىلعلاو مكلا ىف ىؤس ةياآلا ثرحلا ىف ناءكحي

 وهو دحاو ل ماو قيرفتلاو عن + تالا قول لواطملا ىف اذكم ( قيرفتلا مم عملا )
 ىفوس هللا ىلاعت 00 ىتهج نيب قرفنو ىنعم ىف نيئيث لخدت نا عيدبلا لها دنغ

 نإب قرف مث ىفوتلا مكح ىف نيسفنلا هلاحبس هللا عج ىببطلا لاق ةيآلا امتوم نيح سف شالا

 ضيقت مل ىنااو ضيقت ىنا سفنالا ىفوتي هللا ىا لاسرالاو هلاسمالاب مكحطاب ىفوتلا ىتهج

 ٠ ىرخألا لسربو ىلوالا كسميف

 عيدبلا لها دنع وهو ميسقتلاو عملا ناّمتالا ىفو لوطملا ىف اذكه ( مسقتلا عم عم ممجا )

 لوالاو « مكح تحت هعمج م 6 مياه ىأ س :كءلا وأ هم سقلا مم 1 يل مح ىف ددعتم عمج

 مخ.و دصتقم مهنمو هسفل ملا 0 انذاع نم انيفطصا نيذلا باتكلا انوا م * لاهل وفك

 عفلا اواواحوا ٠ مهودع اورّض اونراح اذ' . رعش . ىعاشا!لوقك ىناثلاو 0 ماب قباس

 ف مسق * عديل اهرش عاف ثالثا نأ ةث دج ريغ مم كلت ةيحعس * اوعدن مهعا_يشا َّق

 فصولا ُّق امهعمج مْ راصنالا ىا عايذالا 30 ءادعأإلا ََرض ىلا ني>ودمملا ةيكاط تبدلا

 ماكتال ىنأي موب ىلاعت هلوق هلاثمو قيس ام لإ هريسفت ( ميننلاو قيرجأا مف ا
 2 ضع هددت مايو ذاع الا 1 ماكتال هلوق ىف عجاف تايآلا هنذاب الا س

 اوقش نيذلا اماف هلوق ّق ميقتلاو كددعسو قش مف هلوق ُْق ”قيرفت ول ىنللا 0



 بمال عمجا

 ريثكتلا عج لائق داح آلا ةمالسلةياعر ة.الللاهيف رثك كلذلو درفملا ةلماعمامتا.اعم اهعمج نم

 ' لامج عمج تالاج ةمالسساا عمج لاثءو من عمج ماعلا عمج مععاناو باكممج باكا عمج بااكا

 عمجا عج نا معا مث ه تيب عج توب عمج تاتويبو. بلك عمج بالك عمج تايالكو لب عمج .
 دافتسي اذكه ًازاحالا ةثاثنم .لتا ىلع قلطإال درفملا عم نا اك ةءست نم ىلا ىلع قلطنال
 ةيفاششاا حؤرشو ةيدنهلا ةيثاخلاو قيقحتلا ةياغو ةيئاضاا.داوذلاك ةيفاكلا حورش نم

 بدلا الي هنال ثدحاو مدقلا نيب ةقرفلاو ثعشلا ةلازا وه ةفوصلا دنعو .٠ ىدربراجلاك

 تاددلارون ةيلغىف ءايشالا نيب قرافلا لقعلا رون رتئسا تاذلا لامح ةدهاشم ىلا حورلا ةريصن

 هذه ىعستو قا ”ىحم دنع لطابلا قوهزا ثدحلاو مدق ا نيب زييمتلا عفتراو ةميدق ا

 رهظو قلعا ملاع ىلا حورلا داعو تاذلا هجو ىلع ةزعلا بام ليسا اذا مث ١ اح ةلاحلا

 + ةقرفت ةلاطا هذه ىمست مدّقلاو ثدحلا نيب زيرمتلا داعو تاذلا نع حورلا دءبا لق !| رون

 هل حولي لازي الف ةقرفتلاو عملا ذيعلا ىف بواب ةيادبلا ىف عملا لاح رارقتسسا مدعلو

 هنع ٍلوزيال ةقرذالا نيب رظن ولف ادبا هقرافبال ثيحم هيف رقتسي نا ىلا .بيغيو عملا حال
 رظن قحلاىلا ىنميلاب رظنم نائيع هلعمتم ل.ةقرفتلا رظن دقفال عما نيعب زظن ول وعما رظن

 وو ىناثلا قرفلاو ىناثلا وحصلا ةلاخلا هذهىمستو ةقرفغلا رظن قاخلا ىلاىرنسناابو عما
 عملا ْبِحاَص نالو اف نيدضلا عاّمجال فرصلا عسا نم ةيثر ىلعا ىو عما عمجو عما

 ةقرفألا ةلباق» ىف هعمس نا ىرتالا:.ةزكتاب ةفزقألاو هلرتثلا كرش نع ضلختم رغ قرصا
 اذهلو ةقرفت لباقت الف ةقزفالاو عملا ىلع ةل.:ذم هذهو ةقرفتلا نم عون وهو اهنع زيمتم
 ةظلان#لا حدشالو ةدحؤلاو ةطلألا هدنع ىوتسي ةلالا هذه بحاصو « عقلا عم تيوس

 روص ىلا رظنلاو ةدااخلاب عفن را هلاح ناف فرصلا عما بحاص فال ةلاح ىف قالا عد

 تالا: الا ناوك الا روصري مل ةقرفتلا ملاع ىلا رظن ول عما عم بحاصو . نوكلا ءازجا
 تا_ةذدلا لكو هلاعفا ىف لاعفالا لك عمجيف نينلا ىف اهاربال لب دحاو لعاف اهاممتسإ

 ةفَد سحلاو سلا هبسيفنو سلا ءازب ”ىثب نس>اول ىتح هئاذ ىق تاذلا لكو هَناَذَد ىف

 هفرصتو هملع هلا و ة بولا نوكي ةزدو:هملعة لاو بو ىلا ةخصوه نودي ةراثأ 1|

 ىناثلا وحصلا ىلا ركسلا قرطسال اكو انؤدو اديو [رصنو اعمس هل تنك كايا
 ىلءالا قفالا وهو ةدرجملا تاذلا قفا. هعاطم نال عملا اذه ةقرفنلا بيصنال كلذكف
 ةقدنزلا ثروب فرصلا عمجلاو ٠ ىندالا قفالا وهو ع.اجلا مما قفا فرصلا عسا علطمو
 .قاطملا لعافلا ىلطعت ىضتقت ةضحلا ةقرفتلا نا اك ةيرهاظلا ماكحالا عفرب مكحيو داحلالاو
 اذهلَو ةيذؤرعلاو ةيبوبرلا ماكحا نيب زييمتلاو ديحوتلا ةقرقح ديف. ةقرفنلا ع. عمجاو
 ديحوت ةقرفتلا عم عملاو ليطعت عمح الب ةقرفتلاو ةقدنز ةقرفت الب عممجا هفوصتملا تلاق

 راصحتال رثاو ةفصو لءف لكو دوجولا ىف رهظ رئا لكه سفن ىلا فيضإ نا عما بحاحلو
 11/0 « فاشك» ( لوا )



 ا وبلا 7

 عملا ظ ؟ 0

 نوكي نا نم ,ا ىاام ريغتب انلوقو ٠ قدزرف ىف دزارفو لجر فس ىف جراف_-ك اهضعبوا

 فالتخاوا باتك عج بتكك ناصقنوا مل اسلا عملا ىف اكو لجر عمج لاجرك ةدايزب ريغناا
 م امكحوا عوبمجا ةءاعك ةققح قسما نمو . دسا عمج دنسعاك تائكسلاو تاكرلا ىف

 كلف ىف ةدضلا ربتعا هنكل ةئرهو افرح عمجاو دحاوا امهف د2 ثيح ناجيهو كاف ىف
 اذه ريغلا ىلهخ نيتيلصا دارفالا لاح ىفو نيتيضراع عما لاح ىف ناجيه ىف ريبكلاو
 ىمسيو رسكمو اضيا ةءالسلا عجحو املاس ىمسيو حيد ناعون عملا 6 ميسقتلا ) رابتعالا
 ةلخادلا هروماو هسفنا ثيح نه ىا هدحاو ءانن ريغنام ريسكتلا عمجف . ريسكألا عمج
 ةجراخلا فورا قوحاب هدحاو ءاشب ريغت ناف ةءالسلا عمج فالخم ردابتملا وه كهف

 افرح هيروريصو نوكسلا ءافلل ضرع ثدح ةلجادلا رومالا .راتعان .سارفا: وحن رغتف
 ريغت كلذك سنلو نيلصتم اناك نا دعب نيسلاو .ءاربا نيب . لصفلاو الوا ناك نا دعب ااث

 انا حيحصلاو ريدكتلا نيب قرفلاف . ظفانلا ىف ملسم وهو هدرفم ءانب ءاقبأ نوءلسم وحن
 ةيشاحىف نيدلا ماصع ىولوملا ركذ اذكه ةلذادلا رومالاب ريغتلاب ريسكتا صاصتخاب وه

 لاق مث . ملالا عملا ىلع حرحصتلا عمج قالطا زاوج ىلا ةراشا هيفو ةيئايضلا دئاوفلا
 ةجاحال لب ءالاو فاالاو نوتدااو ءالاو واوا قاحلا ريغب ريغتلا دارملا لاَ نا هجوالاو

 ةغصااوهو ءانبلا ناف العا درفملا ءانس د الصا 'تاَماكَم ا ءذنه لثم ىلا

 فيرعت ناب ىب كلذ قدس دقو دحاو ءانب ”ىلجرو لجرو الجر ناف رخ آلا ريغتب ريغتنال

 لثع ضني الف ةيعملا لوصحم نكي رش ريغت ا نم ردابملا مث . ةمدقملا ىف فرصلام لع

 عما بغل رعل ىف: تق نع اس1 مْ , ةعما لودح دعب مزلي هيث دحاولا ريغت ناف نوفطصم

 كلف وحن ريسكتلا عج فيرعت نم جرم مل ىرابتءالاو قيقا نم معا ريغتلا نا

 ةراثو رك دلل 0 ةرائودو ريسكمتلا عمج فالح ىا هفالخ حسيحصلا عملاو ٠ ناحعيهو

 رو_كم ءايوا اهلبقام مومضمواو هدرفم .رخآ قحلام رك ذملا حيحصلا عجاف ٠ ثنؤملل

 قحلام ثنؤملا حيحصلا عملاو سم عج نيماس.و نوملسم وحن ةحوتفم نونو اهليفام

 اتمالع عمتجم الثا ةءلسم نم ءاتلا فذحو ةءلسم عمج تاملسم وحن ءاتو فلا هدرفم رخآ
 قيرطب ةثثلا ىلا امنود اف ةرششع ىلع قلطيام وهو ةلق عمج اما« عملا اضياو ٠ ثدنأتا

 ةثلث ىلع ليقو هل ةياسهمنال ام ىلا ةريشعلا قوفام ىلع قلطيام وهو ةرثك عمج اماو . ةرقحلا
 عج كلذ ادعامو ةلتعمجةملغو ةفغراو سارناو سافا وحنو هلك  حصلاعمجا مث . اهقوفاف

 دقو ٠ امهم كرتشم وهف لاجرك ةرثك عجوا لج راكةلقاا عج الا ظفال 'ىجب ملاذاو ةرثك
 هءارقا دوجو عم ءورق ةثث ىلاعت هلوقك رخ آلا كلذ دوجو عم رخ الل اهد>أ راعتسي

 ٠ لودالا هيضتشاه ىلع عمجيف ادرخ. عملا ردّش ىنعي عملا عج ىمسيو عملا عم دقو

 ضرغلا ةرثكلا عومج ىفو ه اهف ةمالسلا عمج لق كلذلو ريثكدا ىلهحبا ةلقلا نازوا يف اما



 م نة عما

 نييفرصلاو ةاحنلا دنعو . ةمجمملا نيغلا باب نم ءاطلا لصفىف ةطلاغملا ظفل ىف هرك ذ *ى

 داح آل + اضيا اعومم ىميو ام ريغتب هدرف» فورت ةدوصق٠ داحآ ةلخ ىلع لد مسا وه
 سانجالا ءامماو نالجرو ىلجرو ددعلا ءاسا لمتشيف ةقرفتموا ةل+ نوكت نا نه ما

 طه رك عوملا ءامساو الامعتسا الع لدت دف اعضو امءاع لدن مل ناو انف لحتو رمتك

 ٠ قاولا تيشو نالجرو لجرو نادثالاو دحاولا تجرخ اهلا ةلما ةفاضابو ٠ رشنو

 هدرفم فورحن الوقو ه مسألا كلذ نمض ىف دصغل١ ام قلعت ىا ةدوصقم انلوقو

 فورح ةلالدلاو دصقلاف اضيا هل ةءام ىه م5 هدحاول ىا هدرفا ةءام ىه فور ىا

 ىف لخدم اضيا اهل ةئيهلا ذا لالقت.سالا ال هف درفملا فور ة_لخدملا ىنمع درفملا

 فورح نمو لاجرىف مك قتلا هدرف٠ فورح نه معا هدرفم فورحن دارملاو ه ةلالدلا
 ىلع ءاسن وهو لامعتسالا ىف دجوب مل درف٠ هل ردش هاف ةوسن ىف ام ردقملا هدرغ»

 الوقف ٠ ءافلا مخ لاعق ىلع درفمل عمجال ةروه_كثملا نازوالا نم ةلعف ناف مالغ نزو

 ا-م دصق اذاو ٠ ه-ارفاال سنخلا سفن اب دصق اذا سانجالا ءامسأ تجرخ ةدوصقم '

 ءامما هدرغم فور الوش جرخو ه هدرفم فور اون تجرخف الامعتسا دارفالا .

 لخدتل طهرو موقو معو لبا وحن ىف درقلا ردش مل ليق ناف ءاضيا ددعلا ءامماو عومجلا *

 وهو ققحت. عناملا لب اهف | ماكحا نايرح مدل لق : ةوسن ىف ددل اك عما 2

 نازوا ىلع ناك امل لاجرو ةودن و9 ةلمحابو ٠ ةوا وحن فالخم اف درفملا ماكح ا نابرح

 فرصلا عنمو ةيسنلا عاشماو لصالا ىلا ريغصتلا ىف درلاو ثينأتلا ىف اهلامعتساو عونا

 اهوحنو ليخو منْعو لبا وحن اماو . ردةءوا قةحمدحاو هل ربتعا عوملا ىهتنم ققح دنع

 ققحمال دحاو هل ريتعإ مل درف.ا ماكحا لب عما ماكحا هل نكي مل املف عوبملا ءامسا نم

 هلدرفم سيل بكارلا نكل فورخلا ىف يك ارلا قفاو ناو الثم نكر وحن ناف ردقتءالو
 ريغ ىلع بكارلا نوكو ريغصالا نم امهف درفلملا ماكخا َناْرَح ليلدب نادرقم اهاللا لإ
 قرافلا امترم وحن ىف لالا اذكهو ٠ كلذ وتو هيلا د>اولا ريمض دوعو ةلقلا غبص

 ءامعا شفخالا لاقو + هيو.هس بهذ هبلاو عمجال سخح مسا هناف ءانتلا هذحاو نيبو هنيب :

 ءاننآ اذك و هائلا لاو دك أر مج نك رلاف مح انك ارث نم داحا اهل ىتلا عومْلا

 معو لبا وحن هظفل نم هل دحاوالا سنجوا عج مسا اماو ٠ ةرمت عمجج هناف رمتك سانجالا

 مسا نا اء قرفلا مث . عج مسا منالاو سنج مما لبالا لب قافتالا ىلع عمل .سيلف

 فالخم اعضو ادعاصف نينئالاو دحاولا ىلع عقب ىا ريثكلاو ليلقلا ىلع قلطي سنحلا

 بسحب كلذ لبق ٠ سنج وهو نيتملكلاو ةءاكلا ىلع عشال ملكلا لبق ناف . عما مسا
 ظفل ىف اضرا ”'ىجيو غمح مسا ماكلا نوك مازتلا ىف ريضال هنا ىلع عضولاب ال .لامءت_.سالا

 لاجرك هدرفم فورح عيمجم ىا سندحلل هذرفم ىلا فورح ةفاضا مث ه سنجلا مسا
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 عملا . ةعرملا ' 3

 عذج حارصلا ىفو . تاغللا زنكو بختملا ىف اذك داب هتدذكورب لاس رتشي هكدرب

 - لا_سو واكزا مويس لابسلاو دنيموكرا كلشاب اذيلأ رد مود لاس هجن نيتحتس

 0 وهاو واكو دنيسوك ندع هلا_سود ا ديرك تغل نيتك ىضعت ردو ء رتشزا

 هيلع ىتاام ةغل لبالا نم عذجلا جوك الا: تاتك ىف ارؤمرلا عماج ىفو ٠ رتسشا ندش هلاسحنو

 ىلا عبرا ةغالاو ةقفاا بتك ةءاعىف نكل ىواطحطلا حرش ىف اك عبرا ةيرشو ناكلس يم

 ةيحضالا باتكىفهيفو ٠ .ىهتنا عذرا تن. بذجلاو باشلا عذجلا ىلصاوباش هنال سمح ما

 -ه

 ةرقلاوةناثلا ةاسلاىف لخدام زءملا نمو ةاس هل متم تناساا سخج نم ةغالاىف نيتحتش عذملا

 نات مول وه ةمسيرنن ١!* ىفو ريثالا نبا لاق م كلذ ربغ لبقو » ةسداخلا ىف لبالاو ةثلاثلا ىف

 لخد امن ظحللا ىف رثكالا رسفو اكل اك اك الا انزع لولا زك(. ةداعا لام

 دنع وه ىدهازلا ىفو : ”ىثو رهشا ةتس هبلغ ىلآام وه ةنازخلا ىفو ٠ نماثلا رهمثلا ىف

 ةينالووا لادا ناهشا ةتلي نا: قوكاطاداا ىلإ العولا ركتو + نهشا ةتعدل منام ءاهقفلا

 ٠ ىهتنلا لمح هئودامو

 حارصلاىف اك نا دننامو بارشو با زا ماشا كن ةلمهم ءار نوكسو مضلاب ) ةعرجلا (

 دوب هدنام هديشوب كلاسزا كولس رد هك تاماقم رارسا زا تسترادع هيفوص حالطصا ردو

 2 لئاسرلا “ضم ىف اذ؟

 دحاو مساو ندروا دركو مدرمم هوركو همه ىنعمي ةغللا ىف ميلا نو وكسو حتفلاب ( عملا )

 ا ددع ىلع ددع ةدابز وه نييشاحلا دنعو ٠ بختاملا ىف امراب راس لختو ندرك عمججار

 ةراشا رخآآلاب ددعلا دي ىفو . عملا لصاحو اعو ىمسي ةدايزلا كلت نم لصح امو

 ناال ةنس رخ آالاو ة-سخ اهدخا نوكي ناك ةقرقح نيددعلا نيب رياغتلا نم دبال هنا ىلا

 ةصالخ حرش نم مهني اذكه اذعضت لب اءج ىمسيال ذئيح ذا الثم ةسم> امهنم لك نوكي
 ءايشاوا نيئيش نيب عمجم نا وهو ةيونملا تانسحلا نم وه عيدبلا لها دنعو ه باسطا

 اذك ةنيزلاف نونلاو لاملا عمج ءايندلا :ةويحلا ةنيز نونيلاو لاملا ىلاعت هلوقك . مكح ىف
 ةلعل عرفلاو لصالا نيب عمجم نا وه ءاهتفلاو نيبلوصالا دنعو . لوطملاو ناقنالا ىف

 التل اهدح اب صتخام ءادباب ١مم قرشبنا وهو قرفلا هلباشو ساقلا حصيل امهنب ةكرتشم

 ةكرتشملا ةلغلا كلتو ءرظنلا دص ص نه سداسلا دصقملاف قاوملا حمشف اذكسارقلا حب
 0 + ميملا باب نم ماللا لصف ىف ليثوتلا ظفل ىف “ىجي ا انماين عن

 سكعلاب ىمسيو حتفلاب ىا فرعملا دارفا عييمج ىلع قدصي ثيح قا تلا دل

 ىنتملا اذعو ابكعتمو اعباج ىجسي ريدكلات ىا فرعملا كلذو 'ىجم م اضيا ساكمنالاو

 اضيا 01 ىنعم ىلع قاطنو .٠ فيرءتلا نام ف مهريغو نوماكلاو نوءدلودالا هلمعتسي



 |” ا وو تك

 مه#  غذجلا , عدجلا . ةظحاحلا , شيحلا ٠ ةيشرواحلا ٠ شراوجلا

 7 ةمحعملا نيشلا لصف 0-0 ْ

 فيحصت نونلاب نراوجلاو شراوك برعم ةلمهملا ءارلا ريكو ميلا مضي ( شراوملا )
 ةيبطو ةولحو ةرم نورك نوحعملا نا نوحعملا نيبو هنو قرفلاو ٠ ما ءطال مضاهلا ادعم

 ,صاوطار ىف.ادك ةحارلا ةمط ةبذعالا نوكبال شراوهلاو ةندنمو

 مروو ديدش عدل أهعد ناك امرولوصالا رمح ةح رشم راغد روس ح ([1] ةيشرواملا)

 : 0 صاواار حم ىف اذك ةلغلا فاتح نه وهو كب د ص ناليسو

 ىف اك نكيشلا زا ةراي و رسسو .:ركشا ةقللا ىف ةبتاتبتلا دانا نوكسو حتا( شا
 ةيرسسلا لقاو ةئامعبرا. شدحلا لقا ناب هللادمحر ة.ذد> واامهني قرف دقو حارنملا

 ىفاذك فالا ةضررا:نييحلا لقاو ةئامسرا ةيرنسلا لفا دايز نانسملا لاقو 0
 نم ةيرسلا رردلا ىفو ٠ داهجلا باك ىف ىدنجربلاو زومرلا عماج ىف اذكهو ناذبضاق
 « ةلتاقملا نم ةئامعررا' ىلا ةعنرا

 4: ةمحعملا ءاظلا لصف 120-

 فرامعملا اولاق ء[م] ظح الا رح نب ورمع باجا ةلزتءملا نم ةقرف ىه ةلهملاءامخاب (ةظحاجلا (

 ىا وومسلا مدع هلعفل هتداراىا ىف اما انم د>اولاف ىا دهاشلا ىف ةدارا الو ةيرورذ اهلك

 تاوذ ماسج الا نا اولاقو . هيلا سفنلا ليم ىه ريغلا للفا هتداراو هنع هاس ريغهب املاع هنوك

 صاوجلا مادعتا عتتيو ةفسالفلا نم نييعبطلا بهذم وه كةصوصخم راثا اهلل ةفاتحم عئابط

 اهسفن ىلا بذحت راالاو ىلويهلا ىف لق 6 اهلاح ىلع ةقاب هاودلاو ضارعالا لدشت اما

 ةلجر هر[ تلون هع نا نفلاو اذعلا نفق رق ركلاو ريا واف مهلذدي هللا نا ال اهلها

 ظ . فقاوملا حرش ىف اذك ةَأرصا ةزالو

 ه6 ةلمهملا نيعلا لصف [25-

 نكاليساو بسس ودره نكذادب | نايضوىع دزت ةلءهملا لادلا نوكتسو حتتفلاب ) عدجلا (

 ىلومت_سهو تبسا ىع٠ ىب عاف هكارج دن لءفوا ىا# دنام عاف تالوعفم زااث ندرك
 + ىيس نمور ف اذك دنيوك عودجب ارا دشاب هد عقاو عدج ورد نتدنآو .

 بساو واكزا 0 رد موس لاش هجنا تفل رد ةمح عملا لاذلاو مهلا 2 / عذجلا (

 ءاهقذ حالا صايو * دنيسؤك ا دشاب هدمأ رد مود لاسو ا دشان هد رد 2-3 لاأسلو

 ( هلشن) ة.4رواطا ةغرواطللاا ٠)
 نم اريثك جورو ةفدالفلا بتلك علا دقو لكوتملاو مصتءملا مايا ىَف ءاغلبلا ءالضفلا ند ناك [؟]

 ( فقاوملا ح5 ) ةفيطللا ةغنيللا هتارابعب مهئالاقم



 ةدناحلا اذكو سناحتلا . سينحتلا "اب

 باتفا ونا خر . رعش . هلام قفثم ناكرا ردو دتسشاب تفلت تباتكو تكرح رد كن

 مويس عون و ل آل 5 تفآ داع 4 لا مج نوردنا با َتفآ نأ ندبد

 ىفرح دن لصفاماي لصتم دوش هدروا ىلظفل سنج هكتسا نانج نأ و جودم سين
 مراهج عون ءدازو رازاك ظفا نود لصفختملاثمو دايو دابا لصتم لاثم هلوا فورح زا 9

 شيب ءازجا ركأ داب ؟1 شيب رخآ د رجب هكدوش هدروآ ىظفل سنج ىظفل ني فرح
 بكم مخ عون ٠ دئاز همشجو صقان مشج ظفا نوج صقان دشاب كرك اودنناوخ دئاز دشاب

 مود ىلغفاو ىطخ ىكي طمت ودرب نأ و « ددرك بكسم ظفا مهنكبار طيب ظفل كب ىنمب

 ىطخو ىظفا لا لصفنامو لصتم تسا قيرط ودربود نيزا كيرهو . درج ىطخ
 لاثم ءارااخ عدي نتابع رى ذي ةسود انكاين ارا صر ىلا ضرك تعذب نام اج م نعد و لصتم
 ٠ لئاس ؛لاؤنس راركتبوت الا .ء رابرهك ىسك ما.هديادن“ رايه مرمش:. لضفام ىلفلو ىلطخ

 مثجز لب هن تسد زا ٠ تسا راب ىهوك هنرايرك ١ رابره ه رعش لصتم درج ىطخ لائم
 هسرب نآو ٠ ددرك هتخانش هليحب شتيسنج ىنعي ليحتسم مش عون ٠ تسا رايغا شئاد
 00 نوح ريخا فرح رد 24 دشأاب سناحتم فورد> 0 ىنعل ٠ ٠ عراطم ٠ تسا هما

 تراشا نوج لوا فرح زج ديشاب تسناح فورح همهرود ىنء ٠ ليدبتو ا

 ٠ ىرهاقو ىرداق نوح هنام فرح رد زج .دشاب سناحن همهرد ىنعي «فرطمو . تراشبو

 ر_ةدوح نبايتم تيالا ردو دنس امي سلاجتمو هب هءاثنم طمأن رد ىنعإ ظفا سن مقد عو

 ردو + ىهنا نيايتمظ فات ردو دنس اب سلاجتم طخ رد ىنءيطخ سنن مده عون ءرذدو

 ريدك ربارب راد نمادوا ظافلا عيالك طخ سين تسا قحال ديوك عئانصلا عمت
 دش ناوؤاد' نور نمي نا دش ناثك نعاد ناهد نام نأ وح ردهم هلا دوش عقاو

 دشاب روكذم نءاد ظفلا مسق نيا ىانثا رد رك او ٠ نوريب نئز ىتفك نمح نافرم ناجح

 2 دنيوك سناخت» د دنرادهاكت ظفا سدح نأ رد هاو . دنا هدي لسا

 كرر نادل الط ل تي ف م كاوب ىلا افا دع ( سلا )
 سحتلا نم لاخلا ردعلاو انا طلاب ىحسيو نيم رك سنح نوروكلا لغح
 ةينامت لصح لمعلا دعفف نيثلثو نينثا سينجت اندرا الث, . طوسمو حتفلاب اسنحم ىمسإ

 ٠ باسحلا بت5 ىف فورعم هّفرطو ٠ طوسملاو سنجلا ىه ةناعلاف ثالثا

 ناسنالاك سنلا ىف داحتالا ىدالكلا حالطسالا بسحب ( ةسناجلا اذكو سفاجتلا )
 ىلع ءامكحلا دنع اذكهو لوطالاو فقاوملا حرش ىف اذك ةدحولا ماسقا نم اهو سرفلاو

 # م6 الامعتسا نس مهشام



 "ها سانملا

 ىلغذالا كارت_ثالا لييس ىلع ىطخلا سيلا ىلع «ةالطاو هباشتلا ليبس ىلع قالطالا

 هب حرص دقو . ظفالا ىف نيظفللا هءاشت ىنعع سينجنلا وه ةظفالا تانسحلا ىف دودعملا ناو
 ارك ذ مك طخلاىف نيتاثات٠ نيتماكسا نوك نا لاقو عيدبلا نف رخآ ىف نازاشنتلا نقلا

 تانسحلا ن "سانا نوكل 6 ةدئاف )يف نيفنصملاض.ب هركذ ناو عيدبلا ملعىف الخاد سيل
 , نيقداص انكولو ال نءؤع تناامو ىلاعت هلوقك ىنمملا توف دنع كرت ةيونم لا ال ةظفللا

 نه نهؤم ىف نال سينحتلا ةياعر عم هاذعم ىدؤي هلا عم انل قدصمبي تناامو لَس مل لبق

 ةدايزو قيدصتلا مهدوصق.و نءالا ءاطعا قيدصتلا عم هانعم ذا قدصم ىف سدلام ىنعملا .

 مل نيقلاخلا نسحا نورذتو العب نوعدنا ىلاعت هلرةكو هبربع كلذلإف نمالا بلط وهو

 ىنع هنال رذت نم صخا عدت نال سان+لا ةياعر هيفنا عم نيقلاخلا نسحا نوعدتو لش

 اهلاحم ءانتعالا عم ةعيدولا كرت هناف عادبالا ومن قاقتشالا ةداهشب هب ءانتعالا:عم ”ىشلا كرت

 كرتلا هانعش رذب اماو ٠ ةحارلا ىنعمب ةعدلا كلذ نمو اهيلع نوم وه نم اهل راتخح اذاو

 ىا 'ىثلا رذي نالف لاق, بغارلا لاق ٠ ىلكلا ضفرلاو ضارعالا عم كرتلاوا ابقلطم

 قايسلا نا كش الو هب دادتءالا ةلقل مجالا نم ةعطق رذولا هنمو هب دادتعالا ةلقل فذهب

 ةياغلا اوغاب مهناو مهبر نع ضارعالا ىف مهلاح عيينشت انهه ديراف لوالاال اذه بسانب امبا

 ماقم ىف لمعتسي امنا نيسحت سنحتلا نا ىناكلمزلا لّقؤ ء ىلوألا ركذ اذك ضارعالا ىف

 سينحتلا اماو ٠ ناقتالاو لوطملا ىفام ةدالخ هلكاذه لبوهتلا ماقم ىفال ناسحالاو دعولا

 مب وك سب ميك ناين نايسراي روطبار تعاص نبا ام عئانصلا عماج ىف لاقف سرفلا لها دنع .

 ىو قفاو» تروم رد هكدرا نانج ىلظفل لباقم ىظفل هكتسن 1 نايسراب دزن سين#
 نباو ءتسا سناجتمظ فل ود ندروأ نآوطيس لوا عون ٠ تسءونتم.نياو دوب فلاخم

 تياتكو فورج ؤدعارو ظفاود يه كتسلانح ناو قذتم طيس يد. تسأقارط ل1
 فاتخم .طيسس ىركشو «ه دراد ىءه ود طخ طفل نوح دنشاب :قفتم ظفلتو

 . ع. عارص» نيرد اهرات ظفلنوج [١]بيكرت ردزج دنشابق فتم ناكرارد كتسنانجنا و
 هك ىلغفل لبا. هكتسن 1 نآو مات بكرم مود عون . اهران نيكشم نيفلز نازا ىدركاهرات
 ودرب زين نباو ءدوش ربارب نادءات دنرآ فورح كدنا ظفل هسايود دشاب رايسب فورح رد

 وجوا بل نود>م ٠ رعش « هلاثم دنشاب قفت» ناكرا همهرد هكق فتم مان ارم ه تسا قلرط

 بكرم مود عارضم رد ناجرص ظفل . ارتاجرم مكوا ىادف كمهاوخ . ارئاجم ما هديد

 ودرب نباو .فلت# مأت نك مو هثسا دزرد٠: لوا عارصم ردو ناحو صم ظف' زاهدش

 قارف زا .:سش ء.هلاثم تكرس رد نج ددماب قفتم ناكرا همه كنا يي تا

 ىركيدو + ها ايش كل نم راز ظفا, نازك ..تراز لك ريز هةيمجم قشاع ٠ ترازاكو> خر

 (هحس ) تكرح ]١[
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 نياسرم انك انكلو كم١ ىلا رظناو ىلاعت هلوق< جوتماب ىناثثا مهضع ىحسيو ءلوالا وا

 نا طرتشبف طقف اهعاونا ىف افلتخا ناو . كلذ نبب نيبذبذم مهب مهر نا هلل نمأ نم
 ٠ لكذو رصن ىظفلك سناحالا نع جري ذئنيح ذا فرح نم رثك اب فالتخالا عمال

 ىنجالا فرحخلا نال برضا ةثلث وهو اعراضم ىحسي نيبراةثم اناك نا نافرحلا مث
 لبا وحن رخآلا ىفوا نوإشو نوهت. وم ظسؤلا قدا سماطو سمادك لوالا ىف اما

 طسولا ىفوا ةزاو ةزمهك لوالا ىف اما اةحال ىمسي نييراقتم اوكي ناو ىاالاو ريغاو
 ' ناتفلتلا نافرلا ناقنالا ىفو . نمالاو يمالاك رخ الا ىفوا نوحرمتو نو>رشن وحن

 هوجو ىلاءت هلوةك ايظفل اسينحم ىمسب ءاظلاو داضلاك ةظفا ةيسانم امن ناك نا اعون
 وهو . باقلا سنحم ىمس طف اهيترت ىف اذاتخا ناو ه ةرظان امر ىلا ةرضان ذئموب

 اذكهو ايناث هلبق ىذلاو ةيناثلا نم الوا ىلوالا ةملكلا نم فرحلا عقو نا هنال نابرض

 ىتب نب تقرف وحن ض.لا بلق ىمسالاو فتح حف وحن لكلا باق ىمس بينرلا ىلع
 سيحل ىمسي هرخآ ىف رخ آلاو تيبلا لوا ىف نيسناجتملا دا عقو اذاو . لّارسا
 . عارم ٠ ىعاشلا لوقك تدلل ناحانج امهنأك نيظفللا نال احب ابولقه ذئنيح بلقلا
 ناك ءاودس رخآلا نيسناحاملا دحا ىلو اذاو . لاح لك ىف هفك نم ىدهلا راونا حال

 دجو دجو بلط نم مهاوةك اددرمو ارركمو اجودزم ىمس هريغوا بالا سانج

 فاتخا اذا ٠ هيبذت . مس مسدلا ريغب و م غنلا ريغب ذيبلا مهلوقو جاو جلو عرق نمو
 عم امهفوا اهدادعاو فورا عاونا ىف افلتخاوا الثم رثكا وا نينئاىف نيسناحتملا اظفل
 صيخملا! ىف بيطخلا لاق . ةهباشملادعا سينجتلا باننم كلذ دعيال بيئرتلاو ةئيهلاك ثااث

 ظ ميقلا نيدلل كهجو ,ثاف وحن قاقتذالا نيظفالا عمتم نا اهدحا . نائيش قانطا قحليو

 نيظفللا ىا امهعمت نا ىناثلاو « لاق 5 «٠ بضتقاابو قاقتذالا سين ناقنالا بحاص هاهسو

 لاقو ٠ قالطالا سنجم ناقنالا بحاص هامءو نيلا2ا نم مكمللءل ىلا لاق وحن ةهباشملا
 هنال ريبكلا قاقتسالا قاقت شالا ه.شي امم ارملا سيل لوطملا هحرش ىف ىنازاتفتلا قةحلا

 لاق نا كشالو مشرلاو رمقلا لثم بيترتلا ةاعر ريغ نم لوصالا فورحلاىف قافثالا وه

 سيلو قاقتشالا هبشيام هب. دارملا لب ىلقا نه نيل ةاو لولا نم روك ذملا لاثملا ىف

 رثك اوا فورخلا ن٠. رخاألا ىف دجوبام نيظفللا ن٠ لك ىف دجوب ناب كلذو قاقتشاب
 لاس دقو لوطملا ىف ىنازافتلا قةحملا لاق «“قاقتشالا ىف داو لصا ىلا نامجر.ال نكل

 مكيلع.مالسلا هيلع هلوةك ايطخ اسينجت ىمسيو ةباتكلا ىف نيظفللا قفاوت ىلع سينحتلا
 فورحلا لاصتا ىلا هيف رظنب ملام عونلا اذه ىف دعي دقو . ابخ لقاو اح دشا نهئاف راكبالاب

 ٠ ىهتلا ةيح هيرضي ”ىسملا ةج هبرصاتسملا ىفو دوعي ىتم دوع- سم ىف مهلوقك اهلاصفناو
 سينجتو قاق:شالا سين ىلع سنجتلا قالسطا نا لوطملاو صيخاتلا مالك نم مهفف



 5” سانجلا

 هلآ قود سف انا خا قدماي ذارملاو اع مث ىندم ىلع ىل+ اذا كرتشملا ظفالا نالو

 فورخلا عاونا ىف ناظفالا قفي نا وهو مالا امه دحا . نابريض سانملا (عسقلا)

 ن٠ الك ناف جزعو حرش 0 جرخ فورحلا عاونا ا:ظوقف .اميترتو !متايهو اهدادعاو

 5 قاسملا و ناحل و2 جرخ اهدادعاو انلوشو , ةفلنت عاونا ف ورآاق اون اذكو مملاو ءاغلا.

 ةنه ناف رخ الا ىف اهمضو اهدحا ىف ةدحوملا 3 روبلاو رولا ود اهاهو انلودو

 ميدقت يا اهبرتو ادكوقبو ٠ اهتانك سو فورحلا تاكرح رابتءاب اهل لصحت ةيفك ةملكلا

 ناطظفإلا ناك نا م فالاو حتفلا وحن جرخ هلع هراخ ناو ضعب ىلع فورأا ضعب

 لئانلا نال الئامم ىمسي الثم مسالك ةءلكلا عاونا نم دحاو عون نم 00 ذ امف ناسقفتملا

 تاءاس نمىا ةعاس ريغ اوُدءلام نومرلا مش ةعاسلا مود موب وو عونلا ىف داحتالا وه

 سينحتلاو ءدحاو ىنعمع نيعضوملا ىف ةءاسلا ليقو ٠ ةماقلا ىنمع ىلوالا ةعاسلاو مايالا

 نيئقيقح نانوكي لب ازا رخ لاو ةقيق> اهدحا نوكيالو ىنءلا فلل و ناظفللا قفشس نا

 ىلع ةعاسلا قالطاف ةدحاولا ةعاسنلا مك ىف هللا دنع هنكل لاط ناو ةءابقلا نامزو

 ىا ارامج ترقلو ارامح تبكر تلقول اك سينحتلا نع مالكلا جر كلذبو زاسي ةمايقلا
 مرك نم تام ام « رعش ه مام ىلا لوةك ىفوتسم ىمسي نيعون نم ناظفالا ناك ناو ٠ ادبلب

 ٠ لع ىاثلاو عراض“ لف والا ىمح ناقد انا دعا نب مك ىتنل "نح"» لال نارا
 سانطاو نيكزاا سائح ىمسإ 0 رد لا كرم هظفا دحا نكن مالا اضياو

 « راملاف راه فرد و اوفى ىمسل ةلك ضعنو ةلك نم 0 ناك نا راو *# نكرللا

 كلم اذا ٠ رعش . و اءاشتم ىمس طاطاى ناظفالا قشا ناف .نانلك نم كرم ناك ناو

 ةيهواذ نم بكرم ىلوالا ةبهاذو ةقاب ريغ ىاء ةبهاذ هتاودف هعدف . ةهاذ نكي ملا
 ماخلا ذخا دق مكلك وحن ٠ رعش ه اقورفم ىمسي طخلا ىف اقفتب ل ناو ٠ ةبه بخاص دع
 وهو مالا ريغ امهنناثو ٠ ليمخعاب اناماع ىا . الماجوا مالا ريدم ريض ىذلاام ه ال: ماحالو
 فرآلاو افرح ىحسي طقث فورحلا ةئيه ىف ناظفللا فاتخا نا هلال ماسقا ةعبرا

 مهل وق نوكلاو 'ةكراطا قا ةكرطا ىف انا فالتكتالاو فلما م ىف ائهه ددشملا

 ةلاو ةرلا ظفل اماو ٠ حتفلاب ىنالاو مغلاب لوالا دربلا ظفاف « 1 ةنح دزبلا ةىح

 ,اهفيف' لوالاو ءارلا دددشتب طرغ٠وا ظرف اما لهاجلا مواوقو ٠ قحاللا سينحت انف

 ناو ٠ نيتحتفب لوالا كرمشااو ءارلا نوكسؤ نيش'ا رسسكب كرمشلا كرش ةعدبلا مهاوقو
 لوالا ىف فر اما ٠ فورا ددعيىف فالتخالاو م اصفان ىمسي طقف اهدادعا ىف اهاتخا

 ىفؤا ىدهج ىدج وم طسولا ىفوا قاسملا ذئموإ كدر ىلا قاسلاب قادسلا تفنلا وع

 رك ان اماو ء اضدانف راهملا رخل الا مم قا ذه :ىمسي ارو ٠ مصاوعو صاوع وحن رخ الا

 رخآلا يف فرخ نم رثكا اهدحا ىف ديزي ناب كلذو اليخ» ىحسي امرو فرح نم



 سانا "4

 نأ لاطلا كلنا [ نينو + العا رهان بارع ىق نالاقال راتعالا اذم امينال ماع اضررع
 نع باومعا ناك نا هنال ديعلوأ ببرق اما نسنحلا 2 ميس قتلا )و هيسءاوحو عاطملا حوش

 سنجلا كلذ باوجلا نوكيو بيرق وهف ادحازو سنا كلذ ىف اهتاكراشم عيمح نعو ةيغاملا
 ىف هكراشيام عيمج نعو ناسنالا نع باوج هناف ناسثالا ىلا ةبسنلاب نا وراك ط قف

 ىف اهناكراشن« عيمج نعو اهنع باوجلا ناك ناو ءاهوو رقلاو مثغلاو سرفلاك ةيناودملا

 ناسنالا ىلا هبسخلاب ىانلا م 1ك ةريغو وه تاو ا "نؤكيو دنا وهف اددعتم نسنلا كلذ

 نان ذالا نع باوحلا 0 * تاناتلاك هيف امتكراشم ضعب نعو ناسنالا نع باوج هناف
 .املكف يي لب امهنيب. كرتشملا مامت سبل هنال هانا سدلف رخالا اهتاكراشم ضغب نعو

 سنجلا وه لوالا باو-لا نال عونلا نع دعبلا ىف ةسبترم سذملا داز باوج داز

 دعنا ناو كثاأت باوح ناك اذاو ةب رع ادعي نوح 00 باوج لصح اذاف تيزقلا

 دياز الك نكل دحاوب دعرلا بتارم ىلع ديزي ةبوجالا ددعف سا.لا اذه ىلعو نيتيتزم
 ءزطا طقاي هنع انقرت اذاو بيرقلا ءزج ديعلا سنا نال تايتاذلا صقانت/ :سذحلا دعب

 ىلا بهذ الو ةلزانت» عاونالاو ةدعاصتم بترثت اعر سانجالا مث ءرايتعالا نع رخ الا

 رخآ' سنج هقوف نوكيال :سنج ىلا هعاضصنلا فرط ىف سا_جالا :ىهتت لب ةياهنلا ريغ
 ىلا لزانتلا فرط ىف ىهتنت عاونالاو . لاجم اذهو ىهانتنال ءازجا نء ةيهاملا بكرتل الاو
 بتارش.. عاونالا قت الف اهتباهن اهب ذا صاخشالا ققح ملالاو عون هتحت نوكبال عون
 ملاو مساك طاسوتلا سنحلا وهو سنج هتحتو هقوف نوكي نا اما هنال عبرا. سانجالا

 سنج هلا انلق نا لةءااك درفاملا سنا وهو سنج هتحتالو هقرذ نوكي:الوا ٠ ىئادنلا

 ىلاع ١ سنا وهو هقوفالا سنج هتحت نوكيوا ٠ هل سنجب نسبا ىهوجلاو ةريشعلا لوقعلل
 سنا وهو هتلال نيند هقوف نوكيا.» ةرسشملا :تالوقمااك اضيا سانجالا سنج ىئجسو

 هنأكو ثاثاا ىف اهرصح .لب ٍبتارملا ىف درفملا سنملا دعي مل خيشلاو ٠ ناورلاك لفاسلا

 ىف عقاون سيل درفملا نينللو ىاطسالا ننركاذإ نوكت اق بنار 'ناشعاب نا ىلا نظن

 ماسقالا ريتعاو سنجلاب سنها ساق لب كلذ ظدحالي مف هريغ اماو « بيترتلا ةل_سلس

 هريغو علاطملا حرش ىف تركذ ةروبش» ثخابم سنجال مث ..هسدعو بيترتلا بسحب
 ٍْ ٠ بانطالا هفاخم اهانكرت

 ىف ىا:ظفالا ىف نيظفللا هءاشت ود هبظفالا تانس#لا نهود غيدبلا لها دنع )سس ( 8 1 : ْ :

 لخدف 5 حب رصلا ريغو حرصلا ند ملا طفلتاب دارملاو 9 اضنا نسنحتلاب ىحسلو ظفاتلا

 ىو. ةل تقاح انلوقا؟ ةراشالاب لب ظفالاب سنحتلا رهظيال نا وهو ةراشالا سنحت

 برض و نزولاو ا فورحهلا ددع در<وا عنيسو دسأ وح ىعملا ف هءاشنلا جرخحو 5 همسأب ١

 اهبلا ءافصاو اليم ثدحت ظافلالا ةبمانم ناف هيلا ءافصالا ىلا ليملا سانإلا ةدئافو ٠ لتقو لعو



 "1 سنا

 ىف ركذام ىلع لثاا ره٠ بحي رح وه اذاف دبعلا اذه ىلع اهجوزت ناو ةبادهلا لوق ناسىف

 ىلع وه امنا ماكحالاب نيفلتخم نيريثكى لع لوقملا ءاهقفلا دنع سنحلا نا نم هقفلا حور ضع
 لوقملا وه حر ةفينخ ىلا لوق ىلعو ٠ دصاقملاب نيفلن2ا حر دمحم دنعو ء حر فسو» ىنا لوق

 فسسوب ىبا دنع را عم لألاو دبعلا عمرلا اضيا لاقو ٠ ىنءملاو ةروصلا ىدحتم ىلع
 رملاو . ال رخ الاو ارهم ىا اقاتص حلصإ موقتم لام اه د>ا نال نافاتخم ناسنج حر
 ىلع لصحت امممءفنم ناف امهف قرتشال تاذلا ىنعم ذا 3 دمحم دنع دحاو سنج ديءلا عم

 نايس را عم لخلا اماف . ادحاو انج ربتعا تاذلا ىنمم لدبتي مل اذاف دحاو طمت

 م ناناذلا 0 لوَش 4فيئح واو « لخلا نم 00 ريغ 7 ن٠ بولطملا ذا

 رثلا ةروصو امم دوجوم ثداولا نم دوجو. لكذا ىنءملاو ةروصلا لدبتبالا نيسذجلا

 ىلا هنغ سنحلا اذه ىلعف ٠ بنا سنملا دحتاف دصلاو را ةروص اذكو ةدحاو لخلاو

 لولا وه للادحر دخم دنعو . ماكحالاب نيقثدم نيريتك ىلع لوقملا وه للادحر بنسوا
 لوقملا وه هللادحر ةفينح ىلا دنعو ٠ ضارغالاو مفانملا ىا دصاقملاب نيقفت» نرتت لك

 نيسنج اسيل دبعلا عم راف اشاس هك ىلع اماو « ىن ىنعمو ةزوص نيقفتم نب ريثك ىلع

 ىلع لوقم ناسنالا ناف ناسنالا وهو هللا همحر فسوب ىلا دنع سنج تحن نيجردنم لب

 دنغال نيمنج ابل رخلاو لخلا اذكو .الثم دبع ورج هتحن زا كحال نيل 0
 دنعو « ةبرشالا دحاو سذج تين ناجردذم لب هللا ا.همحر دمحم دنع الو فسوب ىنا

 ديعبلا سذحلاك لوةملاف ٠ وهام باوج ىف قئاقحلاب نيفلتخم نب ريثك ىلع لوقملا وه نيبقطنملا

 لوقملاو ٠ سكملابو ديز اذه لاقيف د>او ىلع لوقم ىثزلا نال ىثزطلاو ىلكاا لوانتب

 لب اهل سناك وهف سا تايلكلا لوانتيو ىثزملا هب جر بزرقلا سناك نيربثك ىلع
 وه ليقو ٠ ةلامحا ىلكلا ةلالدو هيليصفت هناالد نا الا ىلكلل فدارم هنال اها سنج

 جر قئاقحلاب نيفلتحم اناوقو . ءاردتسا نع ولخال وهو لا نيريثك ىلع لوقملا ىلكلا
 ةثاثلا جرخم وهام باوج ىف انلوقو ه ددعلاب لب قئاقألاب نيفاتخم ىلع لاشال هنال عونلا

 اتلالد مدعا وهام باوج ىف ام»٠ لك لاّشال ذا ماعلا ضرعلاو ةءاخلاو لصفلا ىا ةقايلا

 باوج ىف قئاقحلاب نيفلت# ىلع الوقم نوكي دق لصفلا لبق ناف . ةقباطملاب ةيهاملا ىلع
 كلذكن الاقي دق ماعلا ضرعلاو ةساخلا اذكو رصبلاو عمسلا ىلع لوقملا سا-1لاك وهام
 ىلع ىشاملا لع وهام باوج ىف لوقم نالنالل ماع ضرعو ناودحلل ةصاخ هناف ىثاملاك

 ىلا ةمسنلاب فاحت ىتلا ةيفاضالا روءالا نم تايلكلا كلف م عبرا ىلع ىثاملاو نيمدق

 وهام باوج ىف لوةه سنجلا نا دارالاف ءابذف ةثحلا ديق راتعا بحب ذئنيحو ءايشالا
 هوك رك ذام امهف ريتعا ذا ىشاماو ساسااف كلذك لوقم هلا ثيح نم ةفلتخم قث ة> لغ
 وا ةصاخوا الصف امهنرك راببتعاب هنع نيجراخ اناكناو دلا ىف نيلخاد نيسذج اناك



 سنجل 4

 ما ىلع اضيا مهدنع قلاديو ٠ ةلهملا نيسلا باب نم واولا لصف ىف سنجلا م١ ظف' ىف

 ىلع سذإلا لاق ثيح ةلاكولا باتك ىف ةيادهلا ةيشاح راكمالا متتنىف كلذب حرص سذجلا

 نع ةرابع نييلوصالاو ءاهقفلا دنعو ه ههيداام لك ىلعو ”ىثىلع لدام وحنلا لهاحالطصا
 هناف ناسنالاك نويقطنملا هيلا بهذ ام قئاقلا نود ضاسغالاب نيفلتخم نب ريثك ىلع لوقم ىلك
 لجرلا ةقاخ نه ضرغلاو ةءرصاو الجر. هتمت ناف ضاسمئاب نيفلت# نب ريتك ىلع لوقم

 ضرغلاو ٠ هوو دايعالاو عمجلا هقءو صاصقلاو دودحلا ىف ادهاشو ام اماو ايبن كرام

 ةأرملاو لجرلاو كلذ ريغو تببلا رو.ءال ةربدم دلولاب ةينآ ةشرفتسم اهنوك ةأرملا .ةقاخ نم

 نود ضاىغالاب نيقفتم نب 0 ىلع لوقم ىلك مس دنع عولاا ناف عاونالا نم مهدنع

 ضارغالا ىف ءاوس مهلك ةأرلاو لجرلا دارفا نا كالو نييقطنملا ىأر وه اك قئاقجلا

 .برف قئاقحلا نود ضانغالا نع نوثحي امنا مهف ةلمجابو ٠ عونالو سنجم سيل ديز لثف
 3 صاسخلا ثحب ف رانملا حرش راونالا رون ف اذكه ءاهقفلا دنع سدح نييقهنملا كنع عون

 هذديونو ه قئاقحلا نود ضارىغالا ىف قافتالاو فالتخالا عونلاو سنا ف مه دنع ستءملاف

 بنتك ضع ىفو لاق ثيح ممسلا للصف ىف ةاقواا رصتخم حرش ىدنجربلا ىف ركذام
 03 ماكحالاو دضاخقلل ثدح نه ةفاتخحم دارفا ىلع لوق» ىلك ءاهقما دنع سنحلا # لوحالا

 ىدضعلا ىف نكل .٠ ىهننا ماكحالاو دصاٍملا ثيح ن. ةقفته دارفا ىلع لوةه ىلكعونااو
 نييلودالا حالادصا نا تاضارتعالا ناس ليبق سايقا| ثحب.هىف ىنازاتفتلا ققحملل هتيشاحو

 عون ناويلاكهيف جردملاو سنج ناسنالاك جردنملاف نييقادنلا حالطصا فلام سذحلا ىف

 ايف فالتخالاو سناجت ةقيقملا.ىف قافنالا لاَغ انهه ندو .' قطنملا حالطاا سكع ىلع
 صخا سنا لاق ثيح عببلا باتك ىف زومرلا عءاج ىف راششا اذه ىلاو ٠ ىهتنا عون
 ءاهقفلا داع سلا قالاطا زو#و رهملا لصف .ىف هيفو * ىهتنا ةءاوصالا دنع عونلا نم

 لجرلاك صاخلا ىلع قاطيدقو . اعونوا ةفسالفلا دنع اسنج ناكءاوس ماعلا مالا ىلع

 ىلا ارظن امهباع عوبلا قلطي اك ماكحالاو دصاقملا ىف توافتلا شل ىلا ارظن ةأرملاو
 نيعرشتملا نا ىلع ةلالد هيفو ةئونالاو ةروك ذلا ىف امهفالتخاو ةينلاسنالا ىف امهك ارتشا

 اوبرلا لصف ىف هيفو ٠ ىهدلا فشنكلا ىف مك هيلع ةفسالفلا حلطس ا ام ىلا اوتفنليال نا ندي

 لكب بستالاوا هيلا فاضملاوا دودقملاو تاذلا مسا داحتاب ىنءملا ىف ىواستلا اعرش سنملا

 داحتالا نادقفا ناسنج ىورملاو ىورهلا بوثلاو منغلاو رقبلا محو هب-ثلاو رفضلا نم
 هيلمب حاطصاام ريغ انهه عونلاو سنجلاب دارملا ةلكولا باتك ىف ةباهللا ىفو ٠ ىهتنا روك ذملا

 ناسنالكوه ام باوجف ةقرقألاب نيقف٠2 نبريثك ىلع لوقملا مهدنع سنجلا ناف قطنملا لها

 سنجاب اياه دارملاو ٠ ىدنهلاو قل دش ديقملا عونلا وه فضصلاو , الثم

 رهم لا بابيف ريدقلا حف ىفو 5 ىهننا 22 عوتلابو كلوا حالطصا ىلع اناا لمةشاام



 عم سنجلا ٠ ةيزوراخلا

 ميذقتلا سداسلاو ٠ زاجلا نم فذحلا نا ىلع ءانب زا وهف فذحوا ةقيق> وهف فرح

 لعافلا< مدقتلا هتيترام ريخأتو لوعفملاك زيخأتلا هتيترام مدقتنال زاحلانم موقءدع ريخأتلاو
 ناف'هنم سدا هنا حيضصلاو ناهربلا ىف لاق ء هقحو هتيم نع امهم دحاو لكل لن

 افالخ ةغللا ىف عقاو زاملا © ةدئاف ١ ناقالا ىف اذك هل عضوب ملام ىلا هل عضؤام لقن زاجللا

 ىنخ دق ذا مهافتااب لالتخالا مزال اءقاو زالا ناكول لاق ىنارفسالا قاحسا ىلا :ذادسالل

 عوقولاب عطقلا ع رنتعال وهو :داعتسا هنا هتافو هعانتما بجوال هلاب درو ١ ةسرقلا

 ٠ ددرنلا ماقم ىف نظ هب لصح ابر من زاح ديلبل راعاو عاجشلا دسالا ناب عطقن اال
 زاسللا ناب بيجا . هيف ةقيقح عوملا ناكف كلذ ريغ لمتحال ةنيرثاا عم وه لبق ناف

 ناو عومجملل ةفص ةقيقألا نوكت الف ةيونملا نئارقلا نود ظافلالا تافص نه ةقيقحلاو

 نا'رقلا ىف عقاو زاجل اذكو . ىظفا .عازنلاف عومجلا اذه ءزج ىف مالكلا نكل مس

 , ةيكلاملا نء دادنم زيؤخ نباو ةرفاشلا نم صاقلا نباو ةيرهاظلا مهنم ةعامح هركذاو
 حصا نا رقلا ىف زاحلا عقوول اولاق كنخ توكشاأ تدب ن٠ نهوا وهام ىلع راكنالا ءامو

 ىعرشلا نذالا ن٠ قالطالا ةحصا دبال ذا امون هنوك عم وهو ىلاعت هيلع زودتملا قالطا

 ضوةام لكلا ندع صقنلا ماهعا مدع نهو ةءامح دنع مظعتلا ةدافا نمو ةرعاشالا دنع

 عجنراف قيقحتلا ةدايز تش ناو . هءاع بكرملا قالطا حصي“ نا رقلا ىف بكرم عقوول هناب .
 : ٠. لوطالاو ه.كاوحو ىدضعلا ىلا

 ىلع ىلع ةمامالا ىف علس ىنلا نع صنلاب اولاق زوراجلا ىنا باصخا ( ةيزوراجلا )
 ىلا دغب ىلعب ءادتقالا مهكرتو هتفلاخمب ةباحصلا اورفكو ةرمستال افصو هنع هللا ىغز
 ش . ناحرطا دلا تاهردتف اذك سو هلآ و هيلع هللا ىلد

 هيت ةلمهملا نيسلا لصف زي 2 0

 هك ىزيج صهزا ةنوك سسذج لاق ثيخ حارصلا ىثام هنم برو سهاؤلا رحم :ىف اذك
 ةغللا ىف سنجلا لاق برغاا ىفام حارصلا ىفام ديؤنو ٍبْحلا ىف اذكهز لمان ابنوكديز لا

 ءاهقفلاو » عون نايس او سند ناونلا لاش عوذلا نه محا يهز ئد لك نع برضا ا

 مولغنم عون ىفو ةطنخوا اره هنوك هب: نوذعي مولعم سذج ىف الا مسلا زوال نولوقب

 لفها دعو 0 ىهتنا ةشرخوا ةيعس رز :اهنوك ةطنخلا قر اءاقعموا امنرب ةيازكا محلا نولعل

 ىؤلؤملا هن حرض سنحلا مالو سنحلا فيرعت لاش ىنملا اذبو ةرهاملا هب دار ةدرعلا

 رظناابو . ةئاطسف ونال افالخ ققحتم قئاتللاب مملاو هلوق ىف ىلادخلا ةيشاح ىف ممكحلا دبع.



 رويمشملا زاخلاو 0 100

 ريغ ناك ىتا١ ةهملاب ادق. نوك دقو عاضوالا ع.يمجم هل عوضوملا ريغ ىف المعتسم نوكي ناب

 خلنا! ىف اذك اعرشش ةةرتح ةدوص#لا ناكرال'ىف ةغا زاحم .هناف ةول_صلا ظفاكام هل عؤضوم

 :مراغ ىف للمةسسي الو هامسم ىف :ظفالا لمعت سي دق ذا زاملا مزاتساال ةقرقملا ( ةدئاف )
 لمعتسإ نا زو ىلاال ما ةقيقأا مزلتسي له زالا نا وهو هسكع اماو . هيلع قفتم اذهو

 قاما لولا ه هنف فتاة>ادقث الصا هل عضو ام امف لمحتس الو هل عضوام ريغ ىف ظفالا

 اةالطم ةمحرلاوذ وهو ةقيقح نمحر لا ءظفلل ناكل ةداوملا زاحلا مزاتسا ول هنال كلذو ىوقا

 اذكو هدودرمتمن باذكلا ةمليدم ةمايلا نامحر م.اوقو .« ىلاعت هللاريغب هقالطا .زاج_ ىتح

 'ىجب دق ةغلزاللا ليق ناف ٠ نيعم نامزب لمعت_سآ.ل ىتلا لاعفالا نم اذبحو ىسع وحن
 : زاسلا ةلثما نءو .. ىدضعلا ىف اذك تد/' دقو ةلطا ىف مدعلا :دازرملا :تلق:٠ افرع: وا اعرش

 ليلدو ٠ صام ىلع ديندش ريسو للللا ريشو راد ساج هققدعلل مزلتسملا ريغلا ىلةعلا

 لبق زالاو ةقرقْلا نيب ةطساو ىهام ظافاالا ن... ةدئاف) ىدضعلا نم بلطي نيّشرفلا

 نوكي نا نكميو نا رق اىف دوةفم اذهو لامعتسالا لق ظفللا اهدحا ء ءايشا ةثلث ىف اهب

 ظفللا اهنانو ٠ مالكلا امن.:بكرتي: ىنلا فورلا ىلا ةراشالل امناب لولا ىلع دوسلا لئاوا

 لمعتسا امل عضوب مل هنال لاقو ضعبلا هك د اركمو اوركمو وحن ةلكابنملا ف لمعتتملا

 ةفالءااو زاحم هنا رهظي ىذلاو ىلق ٠ ازا سلف ةربتع. ةفالع الو ةقرق> سلف هف

 عانتما ىف ناكرتشت زاحماو ةققحلا ىدم آلا لاق ٠ ناقنالا ىفا ذك مالعالا املاثو ٠ ةمحاصملا

 رمقلاو سمشلاو ضرالاو ءامسلا لث» نال له ام هنو ويرمي و ديرك اع مالعالا فاصتا

 ورمعو ديز لثمب مالعالا صخت نا الا مهالا نال اك ةيوغل قئاق> مالعالا نم كلذ ريغو
 نكذ اذك لما برفلا لها دنع تنديح امو ةغللا ىف:هلامعتسا تشب مل امن امشي امو

 ىلق مالعالا كل“ لثم ناب ديرا وأ هنا ل لا هجوو ءىدضعلا ةنشاح ىف ىنازاتفتلا

 قدصأ عوامش ةهطساو لادعتسالا دعب اهنا ديرا ولو اعدن ىدجم.الو 0 ةطشاو لامعتسالا

 , ةنس هو ,ةقرقلا وا زاءلا ن٠. ىها ءايشاىف فلتخا دق. ةدئاف ) اهاع ةقيقلا فيرعت ٠
 ءام خيشلا لاق ٠ تافتلالا تلاثاو ءاضنا'ىجت 6 ةيانكلا ىناثلاو . 'ىجب مك ىفذحلا اهدحا
 هع نكي مل ثيح ة ةقرقع وهو لاقو زاجموا ةقيقح وه له ركذ نمرا مل ىكبسلا ندا

 لوالا هدافا ام الا ديشال هلال زا هلا موق معز مك ايل عسبارلاو هاد رح

 ظفاب ديك 21 ناك اذا هل انلق ازاحم هاهم نم. ىسوطرطلا لاق ٠ .ةقيقح هلا حييحصلاو

 لمح لطب اذاو دحاو ظفا امهنال لوالا ىف زاح ازا ىباألا نوكب نا زاح ناف لوالا

 موق معز هيبشتلا سماخلا .لوالا لثم هنال هلع ىلاما لمح لطب زا-لا ىلع لوالا

 ىلا-ءلا نه ىنعم هنال رابعا ىف ىلا زلا لاق . ةتت> ها. ح.حصلاو زامحم هنا

 تناك نا نيدلا زيزع خ.يشلا لاقو هدتوضوه نع لشن هيف سالف اعضو هلع ةلاد ظافابهلو



 م راوتملا راحو

 ىلع هرفلا قالطا لاث اذ-يف نيثئاضراا مزالتا درفاف اه و_-ضرب ىا هرضري نا قحا

 قالا قالطأ لاتمإو ع ىشالآلا ”ئارشلخا ول قاينآلا قا عملا ىلع هتالطا لاثمو « ىلا

 بسن لعف لك درفملا ىلغ ىتملا قالطا نمو ه منهج ىف ىلا ىا منهج ىف ايقلا درفملا ىلع

 وهواهدحا نم ير اعاو ناجرهاو ؤلؤالا امنه جر و4 طقفاهدحال وهو نيئيش ىلا

 ارون نهنف رمقاالعجو و هريظنو نيلجرل اباطخ ام ربك ١ امكمؤي وو بذعا نود حلملا
 نال تارك ىا نيترك رصبلا عجرا مش عما ىلع ىنثلا قالطا كاثثمو ٠ نويدحا' ىف ىا

 ىنعجرا ىا نوعجرا ٍبر لاق درةملا ىلَع عما قالطا لاثمو ه امبالا نسال رصبلا
 وو نيك ط انبتا اتلاق ىنثلا ىلع هقالطالاثمو . اناىاديرولا ليخ نم هيابرقا نو وحنو

 اوعطقاف وو اكانلق ىا امكبواق تغد وو ناوخا ىا سدسلا همالف ةوذعا هل ناكناف

 ىا هللارصا ىلا وحن هعوؤقو ققحتل ل قتسملا ىلع ىضاملا قالطا انو هاممدب ىا امهءدبا

 رارمتسالاو ماودلا ةدافال هسكعو . لا باكا ىدانو وو هولجعتست الف ليادب ةعاسلا
 مساب لفشل نعارملا تيؤ هاو نمو « انفع قا ما دقلو و4 رمتساو عقو هنأكف
 موي كلذ وو عقاول نيدلا نا و لاةتسالا ىفال لاخلا ىف ةقيقح هنال لوعفملا وا لعافلا

 هءاع ثحلاىف ةغلا_م ءاعد وا امن وا ايما بلطلا ىلع ربا قالطا اهنمو ه ىانلا هل عوم

 بيرك الوحمو 0 ىا هللا هجو ءافتناالا نوتذنتامو و هنع ريخاو عقو 1 ىتح

 نلوح نه دآلوا نعضرب تادلاواو ومو مهل رفغا مهللا ىا م ل هللا رفغإ مويلا كاع

 وحن بجعتلا'عضوم ءادنلا عضو هن هو. دع قانا نحسرلا 4 داتا زن هتك اما

 ىف مهووخت ةرثكأا عضوم ةلقلا عم عضو امنءو : هاودلل ايو ءاملل ايوحنو داعلا ىلع ةرتسحاب

 ربك ذب اهنمؤ «موزق ةثاث نوسفناب نصب تب و2 كو ىمحنال ةنْلا ف غو نوذمأ تافرغلا

 ثنا بجو“. ناكملاب”ةدلزلا ليوأت'لغ اتم ةداب هب اننحاف و ركذمب ةليوأت لعا كتل

 ىلع المح 0 ودو سودزفلا ثنا نودلاخ امف ٠ مه سودرفلا نوثثرب نذلا وحن ر <ذملا

 ”ىجبو نيمضتلا اهنمو ٠ هل ىف 'ىجحيو هريغ مكح ثلا ءاطعا وهو ثيلفتلا امو ةةنطا ىتم

 ةقيقحلا ةباثع ةقيقْلا نع ذوخ ألا لمح 0 وهو زاحلا زاجم مهل « ةدئاف ١ هلحم ىف اضيا

 نهودعاوتال ىلاعت هلوةكاخ نب ةقالعا ىناثلا نع لوالا زاهللب زوجتيف رخآ زاج ىلا ةبدنلاب
 هب زوو رسسلا ىف الا ايلاف غشبال هنوكل رسسااب هنع زول ”ىطولا ناف زاحم نع زاخم هناف ارسم
 نهودغاونال ىنعملاو ةيدسا!ىلاثللو ةمزالملا لوالا زا>مللححصملاف هنع بيسمونال دّمءلا نع

 دحاولا ىنعملا ىلا ةندسنلاب دحاولا ظفا نوكي دق 4 هدئاف ) ناقنالا ىف اذك حاكت ةدقع
 ىنو افرعوا ايعرش وا ايوغل عضولا وه ةققطلا ىف ريثعملا ناف نتهح' ند ن 0 ازا#و ةققح

 عبي ىنعملل اعوضوم ظفالا نوكي ناب ةمترقلا ىف قفتاناف ةلمأعا ىف 2 مدع زاجل

 اقاطم نوكي دق الا اذكو ةدرقملا ةقيقطلا ىهفالاو ةقاطملا ةقيقلا ىهف ةرو كذملا عاضرالا



 روبشملا زاملاو ظ كح

 هب اوناكامب ملكتي وهف اناطلس مهاع انلزنا ماو مزاللا ىلع موزلملا معا قالطا عباشلا

 ىا كبر عيطتسي له وحن هسكع نماثلا ٠ همزاوإ نم اهءال امالك ةلالدلا تيمس نوكرسشي

 بيلا ىلع بيسملا قالطا عساتلا ٠ هل ةمزال اال لعفلا ىلع ةعاطتسالا قلطا لعشب له

 عهصسلا نوعيطتسي اوناكامو و4 هسكع رشاعلا ٠ ارطم ىا اقزر ءامملا نم مكل لزني وحن
 ببسلا ببس ىلا لعفلا ةبسن كلذ نمو و عمسلا نع ببستي هنال هب لمعلاو لوقا ىا

 ببسو ةرجحشلا لكا كلذ بيسو هللاو» ةقيق> جرحا ناف ةنْلا نه مكي وبا جرخا مكوحت

 ىأتيا اونآ و وحن هيلع ناكام مساي 'ىشلا ةيمسن ريشع ىداحلا . ناطيشلا ةسوسو لكالا

 هيلا لؤيام مساب هتيمست رشع ىناثا . غوابلا دعب متي الذا ىاتي اوناك نيذلا ىا مهلاوما

 ارئاص ىاازاذكارجاف الا اودلي الو ةرّلا ىلا لؤت ابنع ىا ارمح رصعا ىنارا قا وحي

 ىف ىا هللاةمحر ىنن وحن لحلا ىلع لالا مسا قالطا ريشع ثلاثلا . روجفلاو ةكلا ىلا

 ه هسا ىا هيدا ىلها ىأ هيدا عديلف وحن هسكع رشع عبارا ٠ ةمحرلا لحم اهنال ةلا

 ءانث ىا نيرخ الا ىف قدص ناسل ىل لعجاو ون هنلآ مهاب ”ىشاا ةيحست رمشع سماخلا

 ميلا باذعإ مهريشف و4 هدض ماب "ىش'ا ةرحس ريشع سداسلا ء هنلا ناسللا نال انسح

 كيسانو وع ىاكنلا هر ذ هعوراماا مساب ”ىثثلا ىلا ىعادلا ةيمسن هنمو ٠ مهرذنا ىا

 رشغ عباسلا « ال ةدلز ىوعد نم كلذنم 2-0 دحسال نا ىلا كاعد ام ىا دحسال نا

 ىو ةدارالاب هفدو هماقاف ضقند نا ديرب رادج وحن اميشن هل حلصي ملام ىلا لعفأا ةفاضا

 هتفراشم دارملاو لعفلا قالطا ريثع نماثلا . هتداراب عوقولل ةلئسملاب اهببشت ىحلا تافص نم

 برق اذاف ىا نومدقت_سب الو ةعاس نورخانسال مهاجا ءاح اذاف و4 : هتداراو هيراقمو

 لبقو ٠ ريخات الو ميدقت روصتبال ىللجالا ”ىبي دنع نا روهثملا لاؤسسلا عفدنا هبو . هئبحي

 ءازخلا ىلعال ءازطاو طرشلا عومم ىلع فطع نومدةتسيال ةلمج نا لاوسلا عفد ىف

 ريشع عضاتلا ٠ مايقلا متدرا ىا مكهوجو اولسغاف ةولصلا ىلا مث اذاو وو ءهدحو

 ٠ ىرخا ماق» ةغيد ةماقا نورسشعلا . ضوملا ىلع ةقانلا تضع و هلحم ىف ”ىحنو بلقلا

 الو و2 لودفلا ىلعو هدرفا اذ_هلو ىلودع مناف وج لعابفلا ىلع ردصملا قالطا اهنم

 لعاذا قالطا ا_منوو . هعونصم ىا هللا عنصو همولعم نم ىا هملع نم '”ىثي نوطيح

 نا ىلع ةئتفلا ىا نوتفما مكيابو بيذكت ىا ةبذاك اهتعقوا سيل ر# ردصملا ىلع لوءفملاو

 مصاع الو قوفدم ىا قفاد ءام و< لوعفملا ىلع للءافلا قالطا اهمنءو . ةدئاز ريغ ءاملا

 ليقو ٠ ارتاس ىا اروتس ابا و2 هسكعو موصعم ال ىنا محر نم الا هللا ما نم مولا

 وحتو انآ ىا اينأم دعو ناك هلاو دحا هن سال نويءلا نع ارودسم ىا هانءذ ىلع وه

 + لغ قاكلا ناكو و لردلا ىفع لعق قالطا ان مو . ةضّوم ىأ ةضار ةفدغ ىف
 هلوسرو هللاو و“ اهنم رخآ ىلع عومجلاو ىمملاو درهملا نم دحاو قالطا انهو . اريهظ



 5 روهثملا زاحلاو

 ىف هب ديفا ظفا زا_-لاو بطاذعتلا حالطصا ىف هب ديفا ظفل ةقرقحلا كإنه لاق تيح ةيئايغلا

 لكو ىنعموا ظفا ىف فرصت نم زاحخلا ىف دبالو * لوا عضو درحمال بطابختلا حالطصا

 ةعبراو ظفللا ىف ةءبرا ما_سقا ةينامت هذهف بيكزاوا درفمل لقنلاو لّقنوا ناصفنوا ةدايزب

 وحن :ةدايزلاب ىنادلا « ةيرقنا لأسا وحن ناصقللاب لوالا ٠ ظفالا ىف فرصتلا هوجوف .«٠ ىنعملا ىف
 لكلا نع البضفهل.الثم نوكب نا.ةنشي نم ىنل ةيشاللا لمح لانا لخ اش ل

 تناؤ ه هنمالزاجلاب قحاملا ن٠ لعجدقو !مارعا ياةماكلا مكحىف ازاحم ءامدقلا امهلعجدقو
 نم نيب امهبف لقثلا مث هلثك *ىئام تلذ وا ةيرقلا لا وب كيلع تلكانا نال ست

 وهو درفمل لقثلا» كلاثأا . لئلا ئشن ىلا لثلا لثم ىشن نمو اهلها لاوس لا ةيرقلا لإ

 اذا لقا عيرلا تبنا وحن بيكرتل لقنااب عبارلا ٠ ةردقال داك هجوب هقلعتمل 'ىثلا قالطا

 , ازا و بكزلا ىف ازان من اذهو ةيعتلا ىف ةنلا م هيعدب الو ةدقتاال نا 0

 ةدسبالمل تعضو هذهو تايغللاب اهفالتخال عضولاب تاءكرلا ةئيه ةلالد نا هقيق#و ه ايمكح

 ىف زا2لا نا ىلقو ٠ ىهاقلادبع مامالا هلاق م ةغل ازا ناكاهريغ ةسبالم اهم ديفا اذاف لعافلا

 ذا ىلق زاحت هنا لبقو ٠ ايقيقح العاف عيبرلا ىعدا هناك ةياتكلاب ةراستسا هلا لقو ٠

 فرصٌم اا هوجو اماو « ةنيرقلاب .بذكلا نع زيعو هدنعام هنم مهفيل هدنعام ريغ امكح تدنا

 ماعلل صال مسا قالطا وهو فئالل نسرملاو ةفشال رفشملاك ناصقلاب لوالاف «٠ ىنءملا ىف

 امهل5» ىلؤي امه ىا 'ىش لك نه تيثواو ون ةدايزلاب ىناث او ء ديق٠ ريغ ايرغا ازا# هومسو

 للاب تلاثاو ٠ هرمءاب صيصختلا باب هنمو صاخلا ماعلا مما قالطاىا هلبقام سكع وهو

 ةغلابم هيعدي نمت لقبلا عسرلا.تبنا وحن ٍبيكرتل لقنلاب عبارلاو ٠ دسا ماما ىف و درفل

 .هقرقح ه4هنم وهف هدقتعل نن اماو مدقتملا فالألا دااصل وهو نكاد ْ ادهو هيشنلا ف ْ

 زا ىمسإو بيكرتلا ىف لوالا ٠ نامسق زاّلا ناسّشالا بحاص لاق ٠ همالك ىهتنا ةبذاك

 هل وهام ريغ ىلا همشوا لمفاا دنس نا كلذو ةبسالملا هتقالعو ىلةءلا زاحلاو دانسالا

 ىف ظافللا لامم5شا وهو ىوذالا زا لا .ىهبيو درفملا ىف زاللا ىناثلاو «.هل هت نال هلام

 قالظا ثلاثلا ٠ ةدايزلا ىناثلا + *ىجناك ىذحلا لوالا ٠ ةريثك هعاوناو . الوا هل عضوام ريغ
 ىتبب وحن هكع عبارلا «. مهلمانا ىا مهناذا ىف مهعباصا نولمح وحن ءزجلا ىلع لككا مسا

 لك ١ ةفصب ضعبلا فصو اهدحا , نائيش نيعونلا نيذهب قلاو ٠ هناذ ىا كبر ه>و

 نولجو مكنم انا و هسكعو ةيصانلا هب فصو لكلا ةفم ءاطخلاف ةئطاخ ةبذاك ةيصان وحن

 ضع مكل نيب الوحن و لكلا هب ادارم ضعب ظفل قالطا ىناثاو . بلقا ةفص لجواو
 ىذلا لك ىا دعي ىذلا ضعي مكبصي اقداص كب ناو وحنو هلك ىا هيف نوذاتخت ىذلا
 . سداسلا « هلوسر ىا نيملاعلابر لوسر انا وحن ماعلا ىلع صاخلا. مسا قالطا سماخلا ٠ دع
 .ءاونما نيذال نورفنتسيو هلوق ليلدب نيمؤاا ىا ضرالا ىف نا نورفنتسيو وك هسكع

 25 / « تاكو (لدا)



 رورشملا زاجملاو لك

 ىنملاو باىعالا ربغت هياع ةءايز دعب ةقالعب هل عضو ام ريغ ىف لمعتسملا ظفللا هناب ةدايزلاب

 ةمحر امف وحن ائيدش ريغي الام جرخف ٠ *ىش هلثلك سبل ىلاعت هلوق وحن ةيلكلاب هفلاخام ىلا
 ةدايزن لجرلا وخم طقف ىنملا ريغي امو ةها موب ىف ترس و ظقف'بارعالا ريثن امو
 نال: رظن هفو ٠ ملاق اديز نا ل-#ه ةيلكلاب هذلاخام ىلا ال ىنعملا ريغيامو دهعلل ماللا

 كح ا موك نحو قورملا' ”ةدايز نم ةاتخنلا“ ةزادنع هيلع عقوام انهه ةدايزلاب دارملا

 وتو مئاق اديز ناو ةدعما مون ىف ترس جرخ دقف ٠ لتخم مل ىنممو اظفل تفذحول
 ةدوك ذملا ءايشالا جارخا ىف ةجاحال:هنا قحلا لب هريغ نم اال ديقلا اذنه نم كلذ
 لامعت-الا ديَش ابهجورل نيش رعتلا الك ىف ةيلكلابو اسأر ىنءلاو بارعالا ريغي دنق ىلا
 ىف هل عضوام ريغ ىف ظفالا لامعتسا نا نيشيزملا ىلع دري اضياو ه هل عضو ام ريغ ىف

 مك الحم امنوك ةقالعل لهالا نع ازا الثء ةيرقلا لعجوا ذا عونمم زاحملا نم عونلا اذه
 زاغلاذا زاسللا نه عونلا اذه نم 'ىش ىف نوكيال وهف لوصالا بتك ضعب ىف عقو

 ةدايزلاوا ناضقنلا بيس ةءلكلا هيلا ريغت ىذلا بارعالا هب ديرا 1 نخأ ىنعع انهه

 هرك ذك ةدايزوا فذح اها ىعا ريغت ىتلا ةملكلا هب ديراوا ٠ حاتفملا ةرادع ىهاظ هيضتَش اك

 ةيلكلا فيضوت كلذك لصالا اهاندم نع اهلقل زانخلا ةقلكلا بموت انكف يطجلا
 ىنملاب زالا وه نايبلا نف ىف دوصقملا ناك ناو هريغ ىلا ىلءالا اماىعا نع اهلقنل زاحلاب

 ىنءملاب راحلا اوفرع امل نيلوصالا نال ارظن داربالا اذه ىف نا دنسلا ديسلا لاقو ٠ لوالا
 : رخآ ىعم مث دنع زاحملال نا ورك مو ناصقنلاو ةدازلاب زاحلا ةلثما ىف اودروا روبرغالا

 ناصقنلاب زاجم اهنا مهلوش اودبري لو ازا# اهلها ىف ةلمعتسم ةيرقلا نا مهمالك نم موهفملاف

 لب مهدنع زاحلا لباَش رامضالا نال ذئنيح مالكلا مظن ىف ردقم كانه رمضم لهالا نا

 ىهف ازاحم ةيرقلا ىلوعتسا لهالا فذح املف ةبرقلا لها لاش نا مالكلا ىلءا نا اودارا

 ا ىلا ىف ىف لتس ه2 ىلإفل ةلوذ كا[ ذك و 2 ناصقنلا ةبسا فرادخا ىتلاب زاحم
 لاق ام هدبؤرو ىهتنا زاجم كانه نكي مل 'ى هلثه سيل لبق ولذا ةدايزلا وه زاحلا اذه ببسو
 ليق نم اضيا زالا نم عونلا اذه لاق نا دعبب ال لوقن مث ٠ لوطالا بحابص

 لك عم ىهف ايببكرت اعضوو ايدارفا اعضو ةملكلل ناف هريغ ىلا هل تءذو امج ةملكلا لن

 ىف بارعا عم تلمعت_سا اذاف رخآ بارعا عم هل عضوب مل ىنءل تعضو بيكرتلا ىف بارعا
 3  رقلا اللثو هريغ ىلا ى 6 هلعوضوملا ىدلا رعت جرخا دق رخآ با ىعا عم هل تعذو قعم

 ام قلعت نيغم ىف فيتا ا لاؤس'ا هب قلعت نيعمل ةعوضو» ةيرقلا لأسا ىف بصنلا عم
 بحاصل ادوهقم لءو زاحملل مماشبرعت تحن لعجم نا نك ذئنحو لاؤ لا هيلا فيضا

 ىنعم كرتشم زاحلا ظفا نا نيدلاو ةلملا دضع راتخم نا معا ةهيةيئاب ضارغا قامتل نايبلا

 دئاؤذلا ىف همالك نم مهغبام ىلع ةدايزلاب زاغاو: ناصقتنلاب زاغاو ىلقءااو ىوغللا زاحلا نيب



 اخ روبرملا زاغاو ْ ١

 ازاحم نوكي ثدحلا ىفو ةيحالطصا ةقيقح نوكي فرحلاو مسالا لباقم ىف ىوحنلا هلمعتسا
 ةقيقح نوكي عبرالا تاوذ ىف ماعلا فرعلا ىف لمعتسا اذا ةبادلا ظفلو ٠ ايحالطصا

 كارتسشالاب قاطي ىوغالا زاجل . هبدات . ابفرع ازاسجم ضرالا ىلع بديام لك ىفو ةيفرع
 صخالا امهيئاثو تفرعام ىلع لا هل عضوام مزال ىف لم+:سملا ظفالا اهدخا نيبنعم ىلع

 ء اذه لسق اضيا تفرع م ىفرعلاو ىعرسلل لباقملا هنم

 اذه هنم ردات قلطا اذا ىتح ىزاجلا ءاحم ىف ربتقلا ظنللا هت (روهتملا زاضشأو ١
 هنا بيطخلا رك ذ دقف ناصقنلابو ةدايزلاب زالا اماو ٠ روهشملا ريغ هلباَغو مهفلا ىلا ىنعملا

 ةدايزبوا ناصقتلاب ازاجم ىمسيو ظفل فذحم اهبارعا مكح ريغت ةلك ىلع زاجملا قلطي دق

 ىنءاجىف ريغ بارعا مكح ريغت جرخق لوطالا بحاص لاقو ه ةدايزلاب ازاحم ىمسو ظفا

 نكل ءائتسالا ىلع بصنلا ىلا ريغتف ةيفصولا ىلع عفرلا ناك هبارعا مكح ناف ديز ريغ موفقا
 ىندذيامهنع جرخم ةنكل ٠ ءانثتسا ةاداهنوك ىلا ةيفصولا نع ريغ لقنل لب ةدايزوا ظفل ظفحنال
 رفاس نامز ذم هتيأرام و هماقم تميقاو املا فيضاام فذح ةامح وهو ازا نوكي نا

 ٠ ا.كحاهنمو ةقيةح ةءاكلا نم معا وه امب ةلك هلوق لوأي نا الا رفاس نامز ذم ريدفتىف هناف
 ةفاكلاام ةدايزب ديز بارعا مكح ريغت هناف مئاق ديز امنا وحن زاجمب سيلام هيف لخديو

 اهفيفحتو نا ىنون دحا قذحب عفرلا ىلا بصتلا نع ديز بارعا: ريغت هناف ملاق ديز ناو

 ىلصالا ريغ ىلا ىا هريغ ىلا ىلصالا اهبارععا مكح ريغت ةلك حيحصلاف ه [1] كلذ وحنو
 ةيعدبال .ةلاصالاب هيضتقن ىذلا هبارعا ىا ىلصالا هبارعا مكح ريخت كبر ءاج ىف كبر ناف

 رخآ نما ةبانتع "لضخ ىذلا كضألا ريغ ىلا هلأ قفاضما ىف رطاوهو رخآ
 بارمعالا هيف ريغام سيلو هل هتباينو فوذحلا هفاضم ةيعرش هيف لصح ىذلا عفرلاك

 لخدي كلذكو . رخآ ىلصا ىلا ل ىلسألا َنْيَغ ىلا ةروك ذملا ةليثمألا ىف لا

 «[9] نيزاحمب اسيل امهناب حرص حاتفملا ىف نا عم مئاَش ديزامو قلطنممب ديز سيل وحن هيف
 هناي ماكحالا ف ناصقالاب زاجملا فرع ىدمالا نا هلسءاحام ىنازاستفناا ققحلا لاق

 ىلا ىنءملاو بارعالا ريغي هنم ناصَم دعب ةقالعب هل عضو ام ريغ ىف لمعتسملا ظفللا
 ناصقنكال ةيرقلا لأساو كير ءاج ىلاعت هلوق ىف لهالاو مالا ناصقنك اسأر هفااكام

 ءاقلا ببصك ىلامت هلوق نم ىوذ لثو نانو ورمسو قاطنم دير الوك ف ناك
 زاجلا فعو . ءانغم ىلع هئاقما ةعما مون: ترس انلوق نم ىف ناصقنك الو بارشإلا

 (هححصا ) لوطالا ىف اذك نطغلا نم ةجرد ىف تنكول ةفرعم امم ]١[
 كسحبو اب نك وحن احضاو ءائغتسا هنع ىنغتسم ظفل ةدايزوا لاق ناب امهحارخال ًادبق دازو [؟]
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 (هححضل) لوطالا ىف اذك ىننلا ديك أتل ىنلاىف ءابلا ةدايزو ةدئاف
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 ىوغالا زامغلاو ا
 هتححح

 ىاام سما: ىف ددرتءال ىرخا رخؤتو الجر مدقت كازا ىلا انلوقك بكرملا زالا لاما

 ددر“ ةروصلب يما ىف هددر“ ةروص هيش.دقف هذع ماحتحالاو هيلع مادقالا ىف ددرتم كنا

 ىرخا رخؤف ديرإال ةراثو الجر مدقف با_هذلا درب ةرا-:3 ىماىف بهذيل .ماق نم

 ' ءاذقألا وؤو ةسعلا هينوو-. ةروشلا كلتا و ةزوصلا ءله لع لادلا مالكلا لقمتساف
 الجر مدش' كارا ىلا اناوق لبقو ٠ ىرت م روما ةدع نم عزتنم ىرخا مانالاو ةراث
 نك رملا ققحتلا ةراساتغاب زوختلا نوكيا نا. لمدحف' هدرا نع».نيسفا ىرخلا رخؤتو

 بكرملا زاجلا راصمنا مدع قا نا رهظف ءازجالا ىف فرصت ريغ نم عومملا ىف لسرملا

 دس ىلع لشالاب ىمي بكرملا زالا بطلا لاق ( ةدئاف ) .ةيثألا ةرامتسالا ىف
 ةراعت-|هنالف ةراعتدآلا لدس ىلع هنوك اماو ه* ليثمتتا مانزلت الف .البثعنوك اما ٠ ةراغتسالا
 ديت ريغ نم ىا اًتاطم لثة ان ىمسي دقو ٠ ةيلكلاب هيشملا كرو هب هبشملا رك ذ هيف نال

 قلطيالو ىليثك هييشتوا ل شع هيدشت هل لاش ناب هييشتلا نع زاد:و ةراءتسالا' ليدس ىلع اناوقب

 * ميلا باب نه ماللا لصف ىف هلحم ىف 'ىجيو اضيا الث ىمسو هيمشتلا ىلع اقاطمه ليثمتا

 ةهاشملاريغ هيفةقالءلا تناكنا لسرم نامسق انكصوا اد_ذم ناك ءاوس ىوذغللا زاحلا ىناثلا

 لصف ىف ىفو:سم هلحم ىف ”ىحنو ةهاشملا هف ةقالعلا تناك نا ةرام:ساو ةمعلا ىف ديلاك

 ىرعوا ىعرشوا ىوغل اما ةيوغالا ةقيقحلا اذكو ىوغللا زالا ثلاثلا ٠ نيعلا باب نه ءارلا

 بيطحلا حرص هبو درغلا زاحلاو ةقيقللا مسقملانا لوطالا ىفو . لوطملاف اذك ماعوا صاخ
 ناك ناو ةيوغل ةقيقح ىهف ةغالا عضاو ناك نا اهعضاو نالف ةقيقحلاىف اما ٠ حاضيالا ىف

 نالف زاملا اماو ٠ عضاولا ىلا بسذ. ةلمجابو ةساخوا ةماع ةيفرعالاو ةيعرششف عراسشلا
 نا عضولا كلذ ىف هل عضوام ريغ ىق المءتسم ظفالا ناكو بطاختلا عقو هب ىذلا عضولا

 ٠ صاخوا ماع ىف رعفالاو ىعرسشف ىعرششلا عضو ناكن او ىوذغل زا_كلاف ةغالا عضو ناك

 عرمشلاو , ىتالكلاو ىفرصلاو ىودنلاك ىرغللا ىنعملا نع هلا نيون ام صاخلا رسسفو

 ىودحللا نا هيفو م هلقان نيعتبال امم مامااو . هتفارثل هنم جرخا هنكل هيف الخاد ناكناو

 انيعتم اهدحا ل.ءدف هريغو ىوديلا لمتشي برعلا نا م5 اهريغو برعاا لمتشو الم

 لامعتسالل ظفلل اعضاو نوكيام نيمللا لاق نا نكميو . هل هيجونال نيعتم ربغ رخاآلاو
 فالخم « وحنا ليصحم ىف هلمعتسيل ظفالا عضي امنا ىوحنااو صوصخم سما ليص# ىف

 اذكه صوصخم ىما ليصحتا هلامعتسا ىلع سيل ظفالا عضو ىف هرظن ناف ىوذالا
 ىحدس صالا فرعلو ه ماعلا فرءلا ىلع قالطالا دنع يلغ دق فرعلا مث . لوطالا ىف

 نوكي صوصخلا عبسلا ىف ةفالا فرع بطاخلا هلمعتسسا اذا دسالا ظغاف . احالطصا
 عراشلا هلءعتسا ذا ةولصلا ظفلو ء ايوغل ازاجم نوكي عاج_ثل١ لجرلا ىنو ةبوغل ةقيقح
 اذا لعفا ظملو + ايعرش ازام نوكي ءاعدلا ىفو ةيعرش ةقيقح نوكي ةدودلا ةدانعلا ىف



 اا ىوغللا زاحلاو

 معز 5 ةدرفملا ةراعتسالانع ليثمتلا هيشتهلوش زرت ملو[1] ٠ فيرعتلاف كرتشملا ظفللا

 فيرعتلا للوتشا دق هنامث [9] ء فيرعتلا ىف كك را رايتعا نع ىغإ هنال ىنازافتلا قا

 لعفلان هعم ةراعتسالا نال لامء:س-الا ضوةيبروصلاو لىوعتسملا ملكتملا ىهو ةياعافلا .ةلعل ىلع

 ةغلابملاهل وشب ةيئاغلاب حرمصف للعلا ىلع لاّشالا ماها داراف ةوقلابهعم اهنإل هيبشتلا هوةيداملاو

 تازاجم جور عماج ريغ هناب فيرعتاا اذه ىلع ىئاراتفتلا قةحلا ضرتعاو ٠ هيشتلا ىف

 « كلذ وحتو ءاعدلاوا نزحتلاو رسدحتلا ىف ةلءعتسملا رابخالاك هيزشنلا اهتقالع تسل ةيكرم
 تايكرملا عضو كلذك صخشلا بسحت اهيئاعمل تادرفملا عضو اك عضاولا نا كلذ قيقحتو

 تايئاب رابخالل ةعوضوم مئاق ديز وحن ىف بيكزتلا ةئيه الثم عونلا بسح ةيبيكرتلا اهناءد
 نب ةئالعلا نه ذئنيح دبالف هل عضو ام ريغ ىف كرما كلذ _لوعتبسا اداه وا ءانقلا

 , ةراعتسالا ىف بكرملا:زاملا رصخ ةرائت-ا ريغفالاو ةراعتساف ةهيماشملا تناك ناف نيمةعملا

 ةيليموتلا ةراعتسالا ىوسام لاش نا دعسالو ٠ باوضاا نع لودغ ركذ امب هشرعتو

 درفملا زالا ىف ةلخادلا اهؤازجا ةلاصالاب تازاحلاو ضرعلاب تازاجم ةكرملا تازالا نم

 عوناا ىلا اهلقتب اهف زوجتف ةبسنلا نم عونل ةعوضوم ىئاشنالاو ىربخلا بكرملا ةئيه الثم
 زوختال ازاحجم راص ىذلا ظفالا دع ونف زودتلا كلذ ةرعشب ازاحم بكرملا زيصيف رخاآلا
 تضسا :نيذلا اماو ىلاعت هلوقو دسا ىنءاج ناكل زاجلا نم ةدح ىلع اممق هتزج ىف

 ةراعتسالا فالخم . دحا هب لش ملو ةكيم تازاحم امهلا هاو هللا ةمحر ىنف مههوجو

 ثناكاام: ىلع. ىه نب .اهازخا نه ؛قث ىف زوال .ةراعتسا, انآ ثح نم اهناف ةلشعلا

 هانغم ريغ ىلا لقن عومجلا لب تافلتخوا تازاجموا قئاقح اهنوك ن٠ ةراعتسالا لبق هيلع
 عومجلا ثيح نم :لمعتسملا ظقالا ككرملا زاحلاف ,. هتازجا نم ”ىش ىف فرصل ريغ نم

 ةاروتلا تظفح اناوق نا ىتب . كلذك هيشتلا هتفالع تسسلا# 'ىشالو ىلدالا هادي هش اهف

 «ىن .ىف ازوبجتال ذا. ةرامتساب :سسلو عومجلا ثيح نم ءانعم مزالىف ليت ا الفد ١
 ىلع مزاللا ديفا لب هانعم مزال ىف لهء_سي مل تظفح لاهو فلكتب نااالا هتازجا نم

 ىذو» نه قح ىف هدبو ةناسأ نم نوملسملا م نم ممل لبق نه وهف ضارعتلا ليدس

 ثححب هيفو مالكلا ضرع نه نكل منسم سيل صختشلا اذه نا هب داش هناف نيملسملا
 قش هلال ةلقتسم ريغ ىو ةيسنلا ىلع لماةلا كرما ةرامتسا لكش مث لماذ

 ديو لوا ةستلا ةرامتسالاك نه لهف فركلا ىف ك ةلاضالاب ةزاعتسالا هيف يرش ١
 حييضؤت عم لوطالا ىفام ةصالخ هلك اذه الوا ”ىش ىا ىف ةراءتسالا تربدعا ةيعبت هنوك

 ( هححصملل) لوطالا ىف مك فيرعتلا ف فرغملا ذخا نعوا ]١1[
 ىف بيكرتلا رابتعا- نع ىنغيف ةدرفملا ةراغتسالا نع ليثعلا هيبثت هلوقب زوج ملو لوطالا فو ]١[

 ةراعتسالا ءانن ةمحص ىضتق اذهو ادرفم نوكت دق ليثكلا فرط ن' هدنم قيس دق هنال فيرعتلا
 ( هححصمل ) يىهنثا لبوعتال حلصتال ةراعتسالا كلت ليثعلا هيبشت هلوق جارخاف ليثعلا ىلع ةدرقملا
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 ىوغللا زاحلاو ماا

 عضوام مزال ىف لم٠:سملا ظفالا نع زارتحا بطا_ختلا هب عضو ىانلوقو . لمعتسملا

 ةلتسملا ةملكلا هياع قدصي هنا عم ةقيقح هناف بطاختلا هب عضو ىف هل عوضو» وه هل

 فيرعت ىف مام هيلا كدشري فيرعتلا اذ مب قلعتي اسم ريثكو م هل. عضوام مزال ىف
 اذهو ةيانكلا نغ زارتحا هتدارا مدع ةنرق عم انلوقو . اهديعن الف ةيوغالا ةقيقحلا

 نيب ةطساو اهنوكبوا ةةيقأا ىف ةيانكلا لوخدبب لوب نم بهذم ىلع حصي امنا
 ازاي اهنوكبا لوقا نك دنع اماوتم اسيا انما هلا نعذ اك زاتوكلو ةقوملا
 بكرو درغ٠ ناممق ىوغللا زا_للا لوالا . تاميِسعت انههو ءدبقلا اذه كرت نم دنالف
 لمعت سملا بكرملا زاخملاو . لا هل تعضو اهف ةلمعتسملا ةملكلا وه درفملا زالاف

 اهريغو ةراعتسالا لمتثي وهو . لوطالانم دافتسي اذكه ا هل عضوام مزال ىف

 هل عوام ريغ ىف للهعتسبملا بكرملا وه بكرملا زاجملا لئاسرلا ضعب ىف عقوام هدبؤيو
 ةراعتسا ىمسي الف ةهاشملا ريغ هتقالع تناك ناف هل عوضوملا ةدارا نع ةعئام ةنيرق عم ةقالعل

 ةياشمتلاب ضتخم نكرملا زالا نا هلصاخام هحراش لاقو م ىهتنا ةلثم ةرادتسا ىمستالاو
 ريخلا ىف لمعتسملا ءاشنالاو ربخلا ةدئاف مزال ىف ىلءعتسملاو ءاشنالا ىف لمعتسملا ريخلاو

 ظفللا وه يكرملا زالا نا دازملاف ٠ هيف ظافلا دحا ىف زوجتام يكرملا زاحلا لمتشيالو

 ' و ىف ةيونجلا روصو ةيكلا هت ىآ كيض ورع كح نم لمتنلا ككرملا
 هنال بكرملا زاىلا دح هيلع قدصي هيف ظافلا دحا ىف زوجتام نا درب الف . لا هل عضوام
 هلعضو ام ريغ ىف هعومم لمعتسا دهتف هل عضوام ريغ ىف بكرملا ءازجا نه ءزج لمعتسا اذا
 ةئيهلا ىف زوحتلا نا اضيا دربالو ٠ ءازجالا هل عضو روما عوم عومجملل هل عوضوملا نال
 ةراعتسا ىمسي الف لاق امناو . اظفل تسبل ةئيهلا نال ماسقالا نه ”ىث ىف لخدي مل ةيبكرتلا
 صيخلتلا ف بيطخلا لاقو ٠ ىهتنا كلذب موقلا حيرصت مدعل السرم ازاجم ىمسي لَه ملو

 هييسشتلا ىف ةقلامال للثمتلا هييشن ىلصالا هانعع هش امف لمعتسملا ظفللا وه نكرملا زاحلا
 فيررعت مت اذه و قتباطملا ىلصالا ىندللايدارملاو ٠ درفملا زاملا جرخ بكرملا ديقبف [1] .ىهتنا
 نوكيال ٍبكرملا زاجلا هيلع ىتتس ىذلا هيبشتلا نا ىلع هينتلا دارا هنا الا بلرملا زامل
 هجو ىفالا اهاثم ىلا روما ةدع نم ةعزننم ةروص هيب_كت نوكيآل هنا حدضوناو اليثكالا
 فتتكي ملو ٠ مان ريغ هسفن ىف اذه ناك ناو مهتملك هيلع تقفتا 5 روما ةدع نه عزتنم
 لامء<سا نع زرتحاف ةراعتسالا هذه نيبو ليث.تلا نيب كرتشم ليثمتلا نال اليات هلوَش

 نا باوصلاف بكرملا ديقنع لاخ صيخلتلاف بكرملا زاجلا فيرعتنا ىنحمال حلا ديقبف هلوق ]1١[

 ىفلاق بيطخلازا من درغملا زاجملا جرخ ديفلا كلذب ديقم فرعملازا ةنيرقب بكرملا ديق حوضوبف لوقب
 لاقو فلؤملا لاق ولف بكرملا ديق هيف ركذف ملا بكّرملا ظفللا وه بكرملا زاجملا فيرعن ىف حاضيألا
 ( هححصمل ) باصال خلا بكرملا ديقبف لاق مث حلا بكرملا ظفللا وه بكرملا زاجملا حاضبالا ىف بيطحلا



 بو ْ ىوغللا زالاو

 سيل هلا ام ةةيقحب سيلو هل عضوام ريغ ىف لمعتما دق انهه سرفلا ظفل ناف كيدي
 هريغ ىف الو: بطا_ختلا هب عضو ىفال هل عضو اهف لمعتسي مل ىذلا زا 4 ىناثلاو ٠ زاجمع

 باط هريغوا هل عوضوملا ىف :ظفللا لامع: _سا ىنعم لوو ه عاجشلا لحرلا ىف دس

 ن٠. لامع هالاب دادسةءا الذا الامغتسسا» نوكسال نك كلا درخش هم ةتداواو هسلغ كألا
 جرخ بطاختلا هب عضو ىف اهاوشو « لمءئسملا دق ن٠ اقاطم طلغاا جرذف روعش ريغ

 ةولصلا ظفاك بطاختلا هب عضو ىفال هل عضو امف لمعتساام وهو زا انم رخالا مسقلا

 ىف لب ءاعد-ا فرعلا اذه ىف عضوي ملذا ازاجم ءاعدلاف عرشلا فرعب بطاخلا هلمءتسف

 نييعت هيف ذا زالا جرخف هسفنب ىنغ» ىلع ةلالدال ظفالا نيبعت عضولاب دارملا مث ٠ ةغللا

 كرتشملا جر الو ٠ واولا باب نه نيعلا لصف ىف هلحم ىف *ى 0 ىنعم ىلع ةلالدال

 ه دارملا ةفرعل اهماا جس ها ان 4 هس رق ١و هسفن هلع ةلالدا هرناعم نه لكل هثنعل ذا

 ىلك سما تحت اهجاردنا رابتعاب ةدوصخم بايئزل عوضوم انف 0 جرال اذكو

 م هنائزج ن٠ زج ىفالا ادبا لمعتسيال .موهفمل عوضوموا نيرخأتملا بهذ وه اك
 ىف ىرجام طبض .نم ىودنلل دبال اك لوقن مث ٠ لوطالا بحاص لاق ٠ ضيفتسملا وه
 ةلزغ٠ اهولزن ىت- تارواحلا ىف ةئسلالا ىلع نارودلا ةرثك ىف تاملكال ةكراشملا تاوصالا
 رئارسو قئاقد ىلا تافتلالا نم ناببلا بحاصل دبال كلذك امن امف اهوطبضو ةينملا ءامسالا

 بحمملا هلعفل قارملل لاف ةققدلا تازاحللا لوادت اهنولوادتب انا ءاضاللا نا ٠ص
 قحلملا ءالقعلا ةجرد نع لزانلاب نوطاخو ًامكت ًابحعت ىو ةءاندلا ةياغ ىف وهو ه
 ةقرقلا فيرعت لع نا بحف ناودملاةلزنم هل اليزنت ناويملا اهب بطاخ تاؤصاب تاناونحلاب
 ةَقم- ةملكلا نم معا ةءلكلاب دارا لوقا نا ىلع ”ىرتجا داكا ىتح اهل الماش زاحلاو

 تاكرملا نوك ىف اوفلتخا منا يلعا ٠ ىهنا هلعضوام ريغو هلتعضو امب دارملا اذكو يكف لا

 . بكرملا عومجلا ىلع قلطتال ةقيتلا نا لاق ةعوضرم تسيل اماب لاق نف ٠ ةعوضوم

 راتخاو ٠ لوطملا. ىئاو>- ضب نم دافتسي اذكه هيلع اهفالطاب لاق اهعضوب لاق نمو
 تعضوام ريغ ىف ةئيهلا لمعتست اما ريثكل ون مث لاق ثيح ريخالا لوقا لوطالا بحاص
 ميسقت ىتذيف تائيهلاب قلعتت رئارس نع ثحبلا توفي ةملكلاب زالاو ةقرقلا صيصختت هل

 ىلع لا هل تعضو اهف ةلمع:لا ةءلكلاب انه درفملا فيرعتو :بكرملاو درفملا ىلا ةقرقألا

 ٠ بكرملا زاحلا نا ىف حيضوت ةدايز كاذل فرعءتسو زاحلا ميسَقنت قبط
 عضوام مزال ىف للءّتسملا ليفلا رهواسادرتلا ف ناك ل( را زاحناو (

 وه هل عضو ال مزاللاو ٠ هل عسضوام ىا هتدارا مدع هشرق عم بطاختلا هب عضو ىف هل

 ةقالعلا ةظحالم نم ديالف مهدنع اهعون ربتعم ةقالع هل عضوام نيبو هنب ن وكي ىذلا

 اهظحالي مل نكلو تناكوا ةقالع كانه نكت ل ءاوس ىا اقلطم طلغلا جرخف ةربتعملا



 ةبوغللا ةقيقللاو بان ع

 سبل اذهو ىرخا رخؤتو الجر مدق' كارا ىف م ةيليثمت ةراعتسا نوكف ىلءافلا سدلتلا
 نيدلاو ةلملا دضع اهس دقو ه ديعس سلو ناببلا ءاملع نم هريغل الو ىهاقلا دعل الوق

 مث ٠ هاقلادبع ىلا ابوسنم عبارلاو ىزارلا مامالا ىلا ابوسنم لوالا بهذملا لع انهه

 اذكه ملكت اا د-صق ىلا رظنلاو نكمت لكلاف اهف رح الر ةيلقع تافرصت لكلا نا قحلا
 ( ةدئاف ) هيلا عجراف ةدايزلا تش ناف ىدضعلا ةيشاح ىف ىنازاتللا ققحلا ققح

 حاتفملا بحاد رك ذام ىلع ام ىمسملا بيطلا لاقف نييلقعلا زاحلاو ةقيقحلا ىف فلتخا

 لوقو ءزاحتالا لئالد نم عضاوم ىف ها_ةلادبع مالك هاظب قفاوملا وهو مالكلا وه

 هناسن ذا زاحماو ةلةيقأا فيرعت ىف هانرتخا اذلو ىهاط وهو دا'نسالا هنا هريغو هللاراح

 هجوو ٠ ىلةءااب ةيمستلاب قحا وهف هتعساوب هيلا مالكلا ةءسلو هتاذل لقعلا ىلا دانسالا

 عِسرلا تينا ىفو هل وهام ىلا لقبا هللا تدنا ىف دانسالا نوكنا لقعلا ىلا دانسالا ةبسن
 ققع امث دانسالا اذه نال ةغللا ةيلخدم نود نه لقءلاب كرد امن هل وهام ريغ ىلا لقللا

 هلعجنالو ريبعتلا لبق هل وهام ريغ ىلا وا هل وهام ىلا دانسا وهو ريبعتلا لبق ملكتملا سفنىف

 ىوغللا زالا فالخم ٠ لقءلا لمعب هانا زواحتم وا هلحم ىف تراث دانسالاف امهم انش ريعتلا

 عيسرلا تدنا ريصي اذهلو ىنءملا اذه ريغ هل لءج عضاولا نال هلحم ز واخت هناف الثم

 عضولا توافتلال امهلقع لمع توا_فتل ةقيقح ىرهدلا نهو ازاحم دحوملا نم لقبا

 ةقيقحلا لقف حاتفملا بحاص بهذم ىلع فيرعتلا تش ناو ٠ لوطالا ىف اذك اهدنع
 ىلقعلا زاحلاو ٠ ىهاظلا ىف ملكتملا دنع هل وهام ىلا هانعموا لعفلا هيف دنسا بكرم ةيلقعلا
 اذه ىلا نظنابو + لواش ملكتملا دع هل وهام ريغ ىلا هانءمؤا لعفلا هيف:دنسا بكرم

 ملكتملا دنع لعاف وهام ىلا لعفلا ايف دئسا ةلمح ةيلقعلا ةقيقملا نا ولتلا ىف ركذ
 لعفاا نيب ةسالا ماكتملا دنع لعاف وهام ريغ ىلا لعفلا اف دنسا ةلمح ىلقعلا زاجللاو

 ٠ . ريغلا كلذو

 ىهو بطاسختلا هب عضو ىف هل عضو اهف لمعتسملا ظفالا ىف ( ةيوغللا ةقضحلاو )

 ايف لمعتسملا بكرملا هو ةكرمو لا هل تعضو اهف ةلمعتسملا ةملكلا ىهو «ةدرفم ٠ ناونق

 ىف 0 هدف دءإ لمعتسملابوا عضو قلعتم بطاختلا هب عضو ىف ااوقو ء لا هل عضو

 رابتعاب هل عضو اهف لمعتسملا ىا بطاختلا هب ىذلا عضولا رايتعا ةفرظلا ىنعمو ه هل عضو

 « ماعلاو صاخلا ىنرعااو ىعرسشلاو ىوغللا نم معا عضولاو . هيله ارظنو بطاختلا هب عضو

 عرمشلا ىلع حالطصالا ىف حالطصالا قلطي الذا بطاختلا هب حالطصا ىف لبق امث ىلوا اذهف

 لامع:سالا لق ظفللا نع لمعتسملا دبش زرتحاف ٠ صاخلا فرعلا وه لب ةغالاو فرعلاو
 اهدحا « نيئيش نع بيطخلا لاقام ىلع هل عضو امف انلودو . ازاجم الو ةقيقح ىمسيال هناف

 نيب باتكىلا هب اريشم سرفلا اذه ذخ كلوقك اطلغ هل عضوام ريغ ىف لمعت-اام



 ل ىلقعلا زاولاو

 /..انه كدانلا ترضو ديدش ثريش ترض ف انك ذ تال اف ابورضضم اهنوك دصق ناو

 ازا هب لومفملا ريغىلا لوءفملل ىنمملا للءفلا دانسا نوك لون نو لوطالا بحاص لاقو
 رادلا سلج, حص اذا ذئنيش هيلإ دنا ام ىلع هعاّقبا ةدافال.لمفلا كلذ عضو نا ىلع ىنم
 .ناف هتوف ىلع اميل هيروسد ىف هزارباو هما_ةم هعضوو لوءفملا قاب ةيفرظلا قاعت هيشب

 كوءف٠ كانه نيك نا بخن الو . هب لويفملاب هقلعت لعافلاب قاعتلا دعب لعفلا تاقلعت ىوقا

 هيف ىنأتي الو ابورضم هلعج الا هل ىنعم ال رادلا برضف هليختو هموت ىنكي لب ققحم هب
 رادلا لعج رهظيال هناف بيدأتإل بريضو رادلاف "ترض وحن ىف مالا ركشي 0 ليصنل

 ابورض» الا بيدا لغج رهظي الو اهف ابورسخ٠ اهلعج نيعب لب ىف دوجو عم ةبورضم
 الوءفم بدأتلا وحنو افرظ رادلاف و< لعج اذا اذه . ناتقيقح اهل امهيف زوحت الف هل
 نيب روهثملا وه كرجلا فرح ةطساوب هءالوءفه لعجول اماو ه٠ بحاخلا نا بهذم وه اك هل

 نال عاونا ةدبرا ىلقملا زاحلا ( ميسقنا ) لوطالا ىفام ةدالخ هلك اذه لاكشا الفر وهما

 .ىا ممراجم تحير اف وحن نايزاجموا , للقلا عيبرلا تبنا و2 نايقيقح اما ٠ اسميفرط

 اما طقف قيقج هيفرط دحا وا ء زاجم انهه ةراجتلا ىف خرلا قالطاو اهف اوحيرام
 مساف ةيواه هماف ىلاعت هلوقو اناهرب ىا اناطلس مهبلع انازنا ما ىلاعت هل وةك ىناثلا وا لوالا

 . ىوأمو ةلناكرافكلل رانا كيذكمهل ًأدامو اهدلول ةلفاك مالا نا م ىا ازا< ةيواهل مالا
 هعوةو ىف ءاذخالو . زاجلاو ةقيقحلا نم هيلع وه امع ىرادإا جرخمال ىلقعلا زاحللاف ةلمجابو

 ءاشنالا ىف ىرجم لب رباب صتخم ريغ وه مث ء ضعبلا ركنا ناو تفرع اك نأ نقلا ىف

 ةقرقملا ىف ىرجي ميسقتلا اذهو ٠ ناّدالاو لوطالا ىف اذكاحرص ىل نبا ناماهاب ون اضيا
 ن. ىلقعلا زاحملا ىف دبال ( ةدئاف ) لوطملا ةي_ثاح ىف دنسلا ديسلا حرمص ام اضيا ةيلقعلا

 ةئهاا ىفوا هبلا دنسملا وا كدسملا اما ظفالا ىفوا ىنعملا ىف اما ليوان نهاظل| نع فرصلا

 الو درفملا ىفال الصا عضولا بسحم ىندملا ىف زاجت ال نا لوالا ٠ دانسالا ىلع ةلادلا ةدكرلا

 هل .اهييشت ةبلا ةذانشا ىلقعلا ىضتشام ريغ ىلا لعفلا :دنما ناب لقعلا بسم لب بكرملا ىف
 ةرانع ىه لب اهوحنو فاكلاب داش ىذلا هييشتلا وه سيل هييثتلا اذهو قيقحلا لعافلاب

 ام عفرف سيلبام ةءلك هش اولاق اك راتلا رداقاا مكح عربرلا ءاطعا ىف اهوعار ةهج نع
 ىلقع لب ةهباشملا هتقالع عضو زاحم ذئنيح كانه ن وك نا مهوتب الف ربا بصنو مسالا

 زاخم دتنملا نا نابلا . نايلا ءايلع عيمجو ىزارلا مامالاو ىهافلاددع خبشلا لوق اذهو

 ثلاثلا . بجاحلا نبا خيشاا لوق وهو روكذملا هيلا دنسملا ىلا هدانسا حصي ىذلا ىندملا نع
 ةئيرق هيلا تابنالا .دانساو ةقيقح هيلا دانسالا حصي امع ةيانكلاب ةراعتسا هيلا دنسملا نا
 ىف لب تا درفملا نه “يش ىف زاب ال هنا عبارلا . كاكبسلا لوق وهو ةرامةسالا هذهل
 ةدافال عوضوملا ظفالا هيف لمعتساف ىلعافلا سبلتلاب ىلعافلا ريغلا نسباتلا هبش هناف بيكزتلا



 ىلقعلا زاحلاو دل

 - جرخف . ىهاظلا ىف ملكتملا داقاعا ىف هل وه ام ريغ لاش نا ةازنع وهف هاظلا ىف ماكتملا
 تداولا ع جرخو ٠ لقلا عيبرا ت تدا لهاجلا لوقك طقف داقتعالا قب اطنام لوأتلا ديشل

 ,لؤيام باط ٍلوأتلاو .٠ اهلك لاعفالا هللا قلخ هدهذم ىنحلا ىلزتعملا لوق .جرخو ..اقلطم

 ىلا هل ىلعجام ىلا نوكي نا نع دانسسالل ةفراصلا ةنيرقلا بصن انهه هيدارملاو ”ىثلا هيلا

 جباسلا رضح املق هناف هنيعب هل وهام ىلا دانسالا اهلجال مهشبنا ىنءءال ىمالا ةقيقح وه ام

 غلالا موصلا .عقو هنا ىرامن ماص نم مهشب الثم ةقيقح رهام مهش نا ىنءع لب هل وه اع

 ةنيدملا ريمالا ىب ىفو . متاص راهنلا نا ليخ ىت- ادج راهنلا ىف مئاص ماصوا راهنلا ىف هيف
 لابقا ىه اا لثع فيا رعتاا ضقتنب الو ه ناب هنا كيلا ليخ ثيح ايبس ريمالا راص هنا

 بولسالاو ميكحلا باتكلا اماو ٠ ىم ام ةطضاو وه لب هدنع فيرعتنا ىف الخاد سل هنال
 سيلف هبحاص فصوب 'ىثلا ففصو ام ديرا ناف ميلالا باذعلاو ديعبلا لالضلاو ميكحلا
 اناكم هنوكل دنسسلاب سبااتلا ىف,هل وهام سبالم هيوكل ”ىثلا فصو اهم ديرا ولو ناجم
 هلالض ىف ديعبلاو هءاذع ىف ميلالاو هبواساو هباتك ىف ميكحلا ل املا نوكيف هل ابسوا دنسمال

 تابناو ليللا ركه نوكيال نا موقلا تافرعت ىضتقمو . فيرعتلا ىف الخاد ازاجم ناك
 1 اماف الع ىلقملا زاحلا قالطا عاش دقو تازاجم رهنلا تيرجاو راهنالا ىرجو عسرلا

 ان فيرعتلا ةعانصو. فيرءلا ىف فلكس نا.اماو هيبشتلا ليبس ىلع قالطالا . لع

 00 تاقلعتم ىا حتفلاب تاسالم هانعم ىف امو لعفلل نا معا ٠ هش ٠ ىايلا

 هعم لوعفملاو هل لوعفملاو ناكملاو نامزلاو قاطملا لوءفملاو ه. لوءفملاو لعافلا سالت

 . هريغ ىلاو .ةقيقح اينبم ناك اذا قيقحلا لعاذلا ىلا لعفلا دانساف اهو2و زييمنتااو لاملاو
 .ءزاجم ةسبالملل هريغ ىلاو ةقيقح هل اينبم ناكاذا قيقحلا هب لوعفملا ىلا هدانساو زا
 ةكراشم هل وهام عضوم سبالملا عضو ىلا ةيعادلا ةسبالملا نوكت نا ةسبالمال دانسالاو

 ام ريغ ىلا دانسالا جارخا ةسبالملل ديق ةدئافو ٠ لعفال نيسبالم اممنوك ىف هل وهام عم
 نع مالكلا .هب جر فيرحتو طاغ هناف ازا نوكي نا نع ىمادلا كلذ ريغ نم هل وه

 دانسا دارملا لاَش ناب زانلا فيرعت ىف اذه راتعا نم دالف هيلا تفتلي الف ةماقتسالا

 اضيا ملعاو ٠ اعلام فيرعتلا نوفل هل سنالم وه ثبح نم هل سالم ىلا هانعموا لعفلا

 ادانسا هنوكل زئاج ىتتسالاو زيّقلاو لاخلاو هلو 4م لوءفملا ىلا مولعلا لءفلا دانسا.نا

 هدانسا زوم الو . زئاح ناكملاو نامزلاو ردصملا ىلا لوهىلا لعفلا دانساو « لعافلا ىلا

 باب نم. ثلادأاو تملع باب نه ىناد'ا لوعفملاو ماللا ريدقّب هل لوعفملاو هءم.لوعفملا ىلا

 ديدش ريس ريسو رادلا سلاج ن وكيف نك هنا وهو في رش ثح انهه نرخاملاضْهاو «تملعا

 اماوه هه قحلي وهتلزنم ديدشلا ريسلاو رادلا لزني ريسمو سول انل سلو ازا<لبالا ريسو
 زاحف ةيورض» امنوك هيدصق نارادلا برض هل لاّمو لصش نا ىتذف ةيدعتملا لامفالا



 فس ققعلا زاحلاو

 هل هنوك ىنم٠و ٠ هنع وهام له مل اذأو لوهحلا ةغرص ىلع للا كلسو ليملا عطقنا ىف

 امئاق نوكي نأ ال تايئاللوا ىئال ةسثلا تناك ءاوس دانمالا ماقم ىف هيلا دئسي نإ ةقس نإ
 ىلا دنسي نا هقح مايقلا نال ديز ماقام انلودب لكشيال ىتح ىنازاتفتلا ققحلا :لاق 6 هب
 ماقم ىف ملكتملا ىلا دنسي نا هقح موصلا ناف ىراهم ماصام فال هذع هيفن ماقم ىف ديز

 ىا هنع ىناا دصق ماقم ىف راهناا ىلا دنسإ نا هقح أ ىلقع زاجم وهف هراهن ىلاال هنع هيفن

 ريمض لعجم نا نك«و «٠ قئاقدلا نه هناف هظفحاف ةقيقح دانسالا كلذ ذئنيحو راهلا نع
 ءىثلا قخ ْنأ ىمع ءانعمإوا لعقلل ”ىثلا نوكو ء ءاضموا'لغفلا لاهل ردطوا لآ

 ء سكعلا نم ٍبذعا تاذال هانعم ىف امو لعفلا لءج نكل , هيلا هانعموا لعفلا دنسي نا
 عسرلا تينا لهاخلا لوق فيرعنلا نع جرحي ذئنيحو غقاولا ىف هل وهام ردابتملا ناكاملو

 اعيح دا_ةتعالاو عقاولا ىف هل وهام فيرعتلا لمت_-ثبف ملكتملا دنع هلوش هدبق لقبلا

 تينا لهاجلا لوقك طقف ملكتملا داقتعا ىف هل وه امو . لقبلا هللا تبنا نمؤملا لوقك
 لوق هنم جرخيف عقاولا ىف ملكتملا داقتعا ىف هل وهام هنم ردات دعب هنكل لقبلا عسرلا ٠

 مهشب ايف ىا يىهاظلا ىف هلوَش اناث هدبقف ههذم ايفخم اهلك لاعفالا هللا قلخ ىلزتعملا

 كنوك لاح ديز ءاج كلوق ةيلقعلا ةقيقحلا ةلثءا نمو ء اضيا هلمشبل همالك ىهاظ نه
 هل وهام ىلا دانسالا هل وهام ىلا دانسالاب دارملا نا 2و نا ىئكش امو ٠ همم مدعلإ املاع

 ٠ رخآ راثتعاب هل وهام ريغ راستعاب هل وهام “ىثلا. نوكي دق ذا هل وهام هنا ثيحب نم
 ءاسنخلا لوق ىف امكف تايثالا ىف اماو ٠ ىراهن ماصام اللوق ىف تفرع دقف ىننلا ىف اما :

 ةقانلا نا ىهاقلا دبع خيشلا لاقام ىلع هانعم ذا ء رابداو لابقا ىه اماف . عه ةقان فدت
 نم اهل ناك ناو هنال لاقالا دانسا ىف زاملاف امهنم تمسجت اهنأك اهرايداو اهلاقا ةركل
 لادقا ىهو ةقيقح ةقانلا تليقاف داحتالاو لما ثيح نم اهل سيل هنكل اهب مايقلا ثيح
 تاذ ريدقتلا لعجوا ةملكلا ىف زالا نوكي ىتح لبقم ىنعمي لاقالا ليقولو . زا

 دنع لالا اذه نك] اذه ةحاصفلا نم الوسغم ناكل فذحلا زا< نوب ىتح لاقا
 هلوق ىف امي دارملا نال زاحلاو ةقيقْلا نيب ةطساولا ليبق نم بنطتلا ىنعا فنصملا

 ء سبالع سبل أدتبملاو ًادّدملا ىلا دانسا اذهو هب حرصام ىلع سبالملا وه ام

 زاجمو ايزاجم ادانساو دانسالا ىف ازاو ايمكح ازاي اضيا ىمسيو ) لقعلا زاجلاو (
 دانساوه ٍبيطألا لاقام ىلع ةلمأعا ىف زاحلاو بيكرتلا ىف زاللاو تارثالا ىف ازاجمو دانسالا
 هانعموا لعقلا كلذ ىذلا سبالملا ريغ ىالوأتب هل وه امريغ هل سبالم ىلا هانعموا لعفلا
 هل وهام ريغ نا ىنخالو ٠ لوعذمال ىت اهف ه.لوعفملا ريغو لعافلل ىت ايف لعافأا ريغ ىتعي

 هل وهام ريغ ن« معا ريصي . لوأتب هلوقبو ه مالا سفن ىف هل وهام ريغ هنم رداسيتب
 داقتعاب دقو ٠ ىهاظلا ىنوا عقاولا ف ملكتملا داقتعا ىف هل وهام ريغ نهو يمهالا سفن ْف



 ةلقعلا ةققأا امام“ و
/ 

  لوقم زاحملاو ةقيةحلا ظ.ءا اولاقو . اذه ازاخم .ىنعملا ىلعو ةقيقح فعالا ىلع ناقلطي

 ثيح دعلا ديدساا لام هلاو ةلطا ىقوا درفلا اما امهم الكن ال نيعون "ىلع كارتشالاب
 ناك اذا زالاو ةقيقحلا ىفنصو نم دحاو لك دح لوصالا رصتخم حرش ةيشاح ىف لاق

 نيوغللاب درفملا ىف ناديه امرو « ةلملا ه. فودوملا ناك اذا هدح ريغ درفملا هه فوصوملا

 مهوتب الثا نييوغللاب ديبقتلا كرت رثكالاو ٠ ولتلا ىف اذك نيسكلاوا نييلقعلاب ةلممجا ىفو

 . 'ج.يس م ىفرعلاو ىعرسشلا لباقم ىلع قلطي اضرا ىوغللا هناف ىفرعلاو ىعرشلل لباقم هلا
 زاسجنلاو « هريغ ىلا قلطملاو ٠ دانسالا ىنام ىلا فرصنس امهنم دحاو لك ىف ىلقعلاب ديقملاف
 بخاص لاقو . لوطملا ىف اذك بكرم زا#و درفم زاج ىلع كارتشالاب قلطي ىوغللا
 ليبس ىلع بكرملا زالاو درفملا زالا ىلع ىوغللا زاحلا قالطا نا يهاظلا لوطالا

 ةقيقللا لب زاحغلاب اصتخم سيل اذه.ناو لوطملا بحاص معز م ىظفللاال ىونعملا كارتشالا

 قاطي دقو . ةيكرملاو ةدرفملا ىلا اضيا ةقيقملا مش نا ىنذو ةكرمو ةدرفم نوكماضيا

 قالطالا اذه ناب رعش»٠ ى اكسلا مالكو « ناصقلاب زالاو ةدايزلاب زالا ىلع زاىلا ظفل
 ةدهعلاف ٠ هءامشمو زاحلاب اقحلم دعب نا عوللا اذه ىف ىنأرو لاق ثيح هياشتلا ليدس ىلع

 مالك ناف فاسلا ىلع ايظفلوا ايونعم اك ارتشا امهن» اكرتسشم ظفالا لعج ىف ىا كلذ ىف

 هريغو عوللا اذه ىلا زالا مهميسقت هيعدتسي ا ىظفللاو ىونعملا كارتشالا لمتحي فلسلا

 هب زيميامو « روهشملا ريغو روهشملا ىلا زالا مشي دقو . لوطالا بحاص لاقام ىهتنا
 دحاو فيرعآ ىف اعهعمح نك« مل ناف نيينعملا ىلا رظنن ناوه ىونعملا نع ىظفللا كارتشالا
 حاضاالا قح حضتبال زالا فيرعت نا معاف اذه تفرع اذا . ى ونعم الاو ىظفل كارتشالاف

 نوكال اًضِناَو اهدادضاب ءايشالا ىف رعت امنا لبق ىتح امهلباقتل ةقيقأا تفيرعت ركذ نود
 زاحلا فيرعت ىلا مث ةقيقحلا فيرعت ىلا رسشناف ىتيقح ىنعم هل نوكي نا نودبب ازا ظفللا
 ظ « لوقنف

 لاق اذك نهاظلا ىف ماكتملا دنع .هل وه ام ىلا هانمموا لما دانسا ( ةيلقءلا ةقيقحلا )
 هانعموا هلوق هيلع لديك الوا ةمان تناكءاوس ةيسملا دانسالاب دارملاف « صيخلتلا ىف بيطخلا
 ليضفتلا مساو ردصملاو ةيبثملا ةفصلاو لوعذملا مساو لعاف مسا لعفلا ىنعمي دارملا ناف

 نالءانعم ىف اموا لاش نا ىلوالاو . ةمان نوكي نا مزابال اهضعب دانسا نا كشالو فرظلاو
 ,بكرتلا ف هكراشبالو لعفلا ىنءم ديشام وهو لعفلا هيش لباَغ حالطصالا ىف لعفلا ىنع»

 دنسملا سيلامع هيزرتحاو . لعفلا ىنعمىف الخاد هونا ىممىأ و4 بوسذملا لعجم نادعسالو
 ىلا ىا هل وه ام ىلا هلوقو .٠ زا< الو ةقيق#< سبل هناف مسج ناودْلا رت هانعءوا العف هيف

 نيرمالا دحا راتءاب وه ريمض دارفاو ٠ “ىبثلا كلذل ىا هل هانءعموا لعفلا ىا وه ”ىث

 © الز[ ارمك دي برض ىفاك هلع اردا ءانضموا لمدلانوكي نا نم. ان*وشلا.كلذو
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 م١3 زال «٠ زواحملا.. ةزاجالا

 ناكناو لقعلاوا عرسش ١ مكح ىف هدنع عنتمب الام ىلعو . احجاروا ابجاو صمالا سفن ىف

 كلذكو نيينعم ىلع قلطي هيف. كوكشملاف ةلمابو . القعوا اعريش اعئتم نعالا سفن ىف

 ىا عنتميال امل لابو لئاقلا سفن ىف هافرط ىوتسسي امل هيف كوكشملا لاش هنا ك ىنعا زئالا
 كيش هيف امه نيفرطلا دحا ىلع نظلا بلغي ىتلا تايلقنلا ىف لاش 6 هدنع همدعب مزحنال

 هنا ىا امهدحا دارملاو زئاج وه له لاش كلذكف نيفرطلا ىواست داربالو لاّمحا ىا

 ىلع قلطي زئاسلا نا نم دارملا ليقو ه همدعب مزجنال ىا عنتعالوا نيفرطلا ىواستم

 كشيوا القع عتتمال هنا ى.كن ثيوا اعرش عنتميال هنا ىف كشام ىلع قلطي هنا هيف كوكشملا

 ريح تناو ٠ الققع نا ىمالا هيف ىوت_س هناف كشثيوا اعرش ناصالا هف ىوتس هلا ىف

 ثذورتو كككشام اذه قع لحتملاف لالا لوه لب اًراح نوكنال 'لمفلا اذه لع

 ىهتنا عرسشلا مكح ىفوا مالا سفن ىف دوجولا عنتمي سلوا نيفرطلا ىواستم هنا ىف
 اهضعبو صاخلا ناكمالا ىلا ةسملا ىناعملا هذه ضعب عجرم نا ىف ءافخالو ٠ امهاضاحام

 ٠ « ماعلا ناكمالا ىلا

 ندتكي ىاح ندنكفا لبو تقام ندر قمع ةنا ضو زاعا ردصم ا( ذل
 ندرك مام ار ىركيد عارصم رعش ردو ىنك مانرب نداد تزاجاو ندينارذكو ىوزا

 ةياورلا ىف نذالا نيثدحملا دنع !متةيقحو ه حارصلا ىف م5 لاد بو ندروأ اط ىور ىو
 ليقف . اف لوبقلا طرتسشيالو . ةزاجالا ظفاو هلزاءلاو زيا اهناكراو « ةباتكوا اظفا

 . ءام كاقس اذا ىلزاحاف هتزحتسا َلاَع ةاملا زاوج نم َةدوُحَأَم ىه لقو ءزاحا ردصم ىف

 ٍباَتك كتزجاك ادحاو ناكءاوس نيم نيعم ةزاجا اهدحا . ماسفا ةسمح دنع هو
 ريغ ىف نيعم ةزاجا ايناثو . ىتسرهف هيلع ىلمتشا ام عبمج انالف تزجاك رثك ١ وا ىراخبلا
 «امهم للعلا بوحوو نيعونلا نيذب ةياورلا زاوج حيحصلاو ىناعوءسم. كتزجاك نيعم

 بطلاونا ىذاقلا اهصصخو اقلطم بيطخلا اهزوجو نيملسمال تزجاكمومعلا ةزاحا اهملاثو

 اهنالطب-حبحصلاو دلوب نم تزجاك مودعملا ةزاحا اهعبارو . ةزاجالا دنع نيدوجوملاب

 ةزاخا اهسماخو ه حصالا ىلع زئاسأ هل دلوب نملو نالفل تزجاك دوجوملا ىلع هفطعولو
 زيجلا نؤكي نا ةزاحالا تائدسحم نهو .٠» ةحبحص هو ىنازاحي عليج كل تاجا زاغلا“

 ىلع رصنقا ناف اب ظفلتب نا ةباتكلاب زيجملل ىنبذيو ىلعلا لها ن.. هلزاحلاو هزيجم امب املاع
 م هيو ةضالخا ةمالخ قاادك تضم ةزاملالا قدس عم ةءاثزعلا

 . نيفلا بار. نم واولإ للف ف "حت 6 ىدعتلا ره ٠ (زواجلا )

 لصف ىف * ىحن 6 ةراعتسالا نه مق ىلع قلطي نيزفلا :لعا ةتغاوه ملا جنش (زاجلا)

 زاحلاو ةققللا ىا اهو * ةقيقطلا فالخ هب رعلا لها كدنعو «# ٠ .نيعلا باب نع ةلمهمللا ءارلا



 لوا ١ زارا 1 نلعملا ةلوادلا هاوحلا ١"

 ٠ تافللا فشكيف اذك حاورالاو بكاوكلاو كالفالا ىم ( ةيولعلا ىهاوجلا )

 نشل راج هللا هعرب تحبوا نلاقوأ + .ةءانمه مع اةغالإ ىف: ءازلإ فيمَع: ( اجلا )
 ىهو ةروالا نم راخلا نال اكلام ناكول ةعفشلا ام قحتي ثيح هرادب هراد قصل نم
 دمح لاقو ٠ قزالملاو قصالملا' راها لوانب اما قالطالا دنع رالاف ةقيقح ةقصالملا

 نيد ذا راح ةلحلا ددعسم مهعمجو هتلح نكس نك هريعو قصالملا هللا امهمحر بفسو واو

 هرا هلام نم ”ىثب دحا ىصوا اذا اف رهظت فالخلا ةدئافو ه افرع انا ريج ءالؤه لك
 : حولا بناتك ىف هزغو يدي رأ] ىف اذكه

 7 ةمحسملا ءازلا لصف 1:- ]

 *« ثافللا فشك ىف م كنهرسدو هئحشو ريك خرجو راد لمع رسكلاب (زاواجلا )

 ةداسو ملاطو كذهرس ىنعم ىسمراف ءأب حش زيولج برعم زاولح ديوك لضافالا رادم 307

 :ىذلاوا ىضاقلا نيما ءاهقفا دنع زاوا+ا برغملا قاف ىهتسا هل ين ىزات ىاسو ىكذاق

 ٠ ةزوالجو زيوالج عمجاو نليريتلا ةغللا قو نياجلا حاس نعمت

 لاش ماعلا ناكمالا ىلع قلطي دقو صاخلا ناكمالا ىلع قاطي دق وه حتفلاب (زاؤملا)

 ىفو ٠ ةيئايضلا دئاوقلا حرش ةيشاح ىف روفغلا دنع ىولوملا قح اذكه عنتمال ىا زو

 « حابملا لوالا ٠ ناعم ىلع قلطي رث لا نا هلضاحام ىنازاتفتلا ققحمال هتيشاحو ىدضعلا

 القع عنتعالام تلاثلاو ٠ اهوركموا ابودنموا انجاو وا ناكاحانم اعرش عنتم الام ىناثلاو

 هيف نارمالا ىوتساام عبارلاو ٠ احوج موا نيفرطلا ىواسموا احجار وا ناك ابجاو
 الف عراشلا باطخ ه.قلءّتبال ىبصلا ناف ىبصلا لعفك القعوا حابملاك اعرش ايوةسا ءاوس

 نذا:ام وه ىذلا حاملا ىف الخاد ىصلا لعف نوكي الف اعرش هيف نييمالا ءاودنسال ىنءم

 حابملا نم معا ىنعملا اذهف « القع نارمالا هيف ىوتسا ام هلعف ناكف هكرتو هلعف ىف عراشلا
 ىوتساام سهاخلاو اعرش نارمالا هيف ىوتساام عبارلا لاقو ٠ ضعبلا مهوب اك نيبنعم سيلو

 ىص'ا لعف هلومشل حابما ن٠ متااعرش نارمالا هيف ىوتسا اه لءجو « القع نارمالا هيف

 وهو ىصلا لعفك اعرش كرتلاو لعفلا نع هيف عنمالام لاقو  هلمسشيال هناف حاملا فالخ
 لمتحملاب ئمسيو هيف كوكشملا سماخلاو . هكرتو هلعف ىف عراشلا نذا ام ىنعا حاملا ريغ

 سمهالا سفن "ىف دودحولا عنتم ربغوا م نافرطلا ىواسش هنا *كلقع ىف لصح ام وهو اضيا

 نضنوا عربشلا مح رابتعاب قبس امف ناك عانتمالا مدعوا نيفرطلا ءاوتساف عرشلا مكح ىفوا

 ىلع قاطب اذه ىلع زئاطاف * هكاردا بجومو لئاقلا سفن رابتعاب انههو نمالا

 هيقرط دحا ناك ناو هلقع ىلا رظنلابو هزاو# ربا دنع القعوا اعرش هافرط ىوتسا ام



 افضفو درذلا صضودلأا

 دوجوملا نكمملاناو دوجوملا نكمملا اممق ضرعلاو ىهوجلاناب مهىرصتل فلاخم اذهنال ثحب

 رمهحلا لاعب هولا ىف طرتشي ملو لعفلاب دوجولا ضرعلا ىف طرتشا اذاف امهيف رصحنم

 ىفال ناك جراخلا ىف دجو اذا ثدحب نوكي نا اما نكمملا دوج الا اذكه ةءسقلا .ريضت ذا

 عوضوم ىف لعفلاب نؤكي الام جرف عوضوم ىف جراذلا ىف ادوجو٠ نوكيوا عوضوم
 اضرا ىهوجلا ىف ريتعم لعفلاب دوجولا نا قحلاو . مودعملا داوسااك دجو اذا هيف نوكو
 سيل ا تدجو اذا ةيهاج هريسفتو ٠ عوضوم ىفال دوجوملا مهاوق نم ردانتملا وه اك
 هتيدوجوم هب ىذلا دوجولا نا ىلا ٠ ةراشالل لب هيف ريتعع سيل لغفلاب دوجولا نا لحال

 دح قدص مل اذلو مهفلا ىلا ردا-.ملا وه مضرعلاو ىهوجلا ةدهام ىلع دئاز جراخلا ىف

 ناكن او هتهام سفن وه دوجوب ىلاعت هتندوجو٠ نال ىلاعت ىرابلا تاذ ىلع هولا

 دوجولا ىف ةفصلا هذمم هنوك ةيرهوجلا ىف ريتعملا نا ىلاو هايماع ادئاز قلطملا دوجواا

 ةنستلا تظح واو ىحراتلا اهذوجو ىلا تبق اذا ةغامادلا ىا لقد فأل
 امنا املع قدص» نهذلاب اهمابق لاح ىهاولا كلت نا كشالو عوضو٠ ىفال تناك هيلا

 صاوج ىهف عوضو» ىف نهذلاب اهمايق رابتعاب تناك ناو عوضو»ىفال جراخلا ىف ةدوجوم
 نوكي نا عنتدملاف ةلمجابو ٠ ضرعلا ىف لاملا اذكو همدعو نهذلاب مايفلا رابتعاب ضارعاو
 ىلا جاتحم نايعالا ىف نوكت ىتح ًارهوج ةرمو اضيع ةرم نايعالا ىف دجون" ”ىش ةيهام

 رهظو ءاضرمع ةيهاملا كلت لوقعم نوكينا عني الو عوضومىلا جاتحنال ايفو ام عوضوم
 ىنعمنا مدحاو عوضومىفال تناكتدجو اذاةيهامو عوضومىفال دوجوملا ىنعمنا انرك ذاع

 ليصفتل او لامحالاب الا امني قرفالدحاو عوضوم ىف تناكتدجو اذاةيهامو عوضوم ىف دو+خوملا

 نالوّش نم دنع اماو + ءايشالا تايهاموه نهذلاىف نماطلنإ لوّش نم بهذم ىلعادهو

 صضاولا روص نوكت الف ةهاملا ىف اهل ةفلاخلا اههاشاو ءاشالا روص وه نهذلا ىف لصاحلا

 اذكح ايس ةمئاقلا :ضارعالا ناسك نيفنلا ةئاق حخراغ دوجو تدوجوب اضاع
 ناك نا ىهوجلا ءامكحلا لاق « ميدقتلا ) فقاوملا حرش ةيشاح ىف مب كحل ادبع ىولوملا ققح

 ناكناو ىلويهف رخا هول الحم ناكن او.ةيعونوا ةيمسج اما ا را وهوش ىلا
 اةلعتم ناك ن اف امهنم اكرم الو ال الو الاحال ىا كلذك نكي مل نو مسجف امهم يكرم

 ريدتلاب قلعتلا دبق اماو ٠ لقعفالاو سفنف كيرحتلاو فرصتلاو ريبذنلا قاعت مسلاب

 ىلع هاب هلك اذهو ريثأتلا ليبس ىلع محلب اقلعت مهدنع لقعال نال كيرحتلاو فرصتلاو
 كانه لب امهنو بكرملا الو ىلوره الو ةروضصال تورث ريد ىلع ذا درفاا يهوذا ىف
 ء فقاوملا حرش ىف اذك ةدرف يهاوج ن. بكرم مج

 اذك هتفشو قوددتماا هيدارب ءارهشلا عر ىزمح ال ىذلا ءزذلا وه ( درفلا صوملا )

 « تاغللا كلذ ل
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 سهوجلا قل

 در#لاب ىهوهلا افدصو امهمناف ىهْنا ةداملا نع درب يهوج ةقطانلا سفلا الاق ىلازغلاو

 6( ةدئاف ) لاما ةقيقح معا هللاو ثداحلا نهال ةطساو الب ىهوألا نم اممق نوكب درجلاف

 ىادحلاو دودحوا دح اهطاحا ةئيه لكشلا نال نيملكتملا قافناب هل لكشال درفلا ىهوهلا

 ىضاسقلا لاق مث ٠ ناءززج ةلاحمال كانه نوكيف ةءاهلا ىذ ىلا ةسنلاب الا لقعيال ةياهلا

 فيك هل لكشال اف لكشلا ىف داحتالا ةلكاشملا نال لاكشالانه اًئيش:درفلا ىهوجلا هشيالو
 فالت>ا مدع ىف ةركلا هبشي ليقف . فالتخا هيف مهلف ىذاقلا ريغ اماو ء هريغ لكاشي
 بكرتي ذا عبرملا هيشي ليقو ءامسقنم ناكف هبناوج فاتخال علضملل اماشم ناكولو بناوحلا

 كلذ اهف أت ال اههيشي امو تاعلضملا رئاسو ىوركلا لكشلا ذا جارفنا الب مسجلا

 لخادتلا اهيلع عنتمي ىهاوجلا 6 ةدئاف ) لاكشالا طسبا هنال تلثملا هبشي لبقو ٠ جارفنالا
 هنا ىهاظلاو ع ماظنا!لاقو . فلخ اذهو ةريثك اماسجا نيعملا محلا اذه نوكب الاو

 دبال ذا ددعلا ةيهانت. ريغ ءازجانم بكرم رادقملا ىهانتلا مسْلا نان لاقاهف كلذهمزل

 وهو فيك معي مف احرص هب لاقو همزتلا هنا اماؤ اسم اهف لخادتلا عوقو نه كئنح

 . هولا فقومىف فقاوملا حرشىلا عجراف اذه ىلع ةدايزلا تش ناو ء ةرورضلل دحج

 نكمملإ ىنمي ضرعلا هلباقو عوضوم ىفال دوجوملا نكمملا ءامكحلا دنع هولا فيرعثو

 نا عوضوملا ىف ضرعلا دوجو ىنعمو « هيف لح امل موقم لحم ىا عوضوم ىف دوجوملا
 لاقو ٠ لولحلا ريسفتىف م ةيسحلا ةراشالا ىف نازباال ثيحن عوضوملايف هدوجو وه هدوجو

 لاقتنالا عنتمم اذلو عوضوملا ىف هدوجو وه هسشن ىف هدوجو نأ هانعم نا ىنازاتفتلا قفا

 زيا 8 مسجلا دوجو فالخ هب همايقو مسجلا ىف هدوجو وه الثم داوسلا دوج وت هنؤ

 حصي هناب درو + هنع لقال اننيل ووخا صم زيا ىف هدوجوو يما هسفشن ىف هدوجو ناف

 بيجاو ء هسفشن ىف هدوجو نه تاذلاب را مايقلاف مس لاب ماقف هسفن ىف دجو لاش نا

 مس واو ضرعلا دوجول طرش عوضوملا نا اولاق دقو رك لل اذ ةحص مل#نال اناب

 نا مزلي اذه ىلع لبق نا « هلتقف هامر مهلوق ىف اك ىراتعالا رباغتلا ءافلاب تيتزتلل ىنكف

 صهوجلا نا عم عوضوم ىف ةدوجوم ا!منوكل ىهاوج نهذلا ىف ةلصاخلا ىهاوجلا لوكتال
 مهلوس دارملا تلق . ىجرالا دوجولا ىلا وا ىلةعلا كاردالا ىلا بسن ءاوس صهوج

 لمح لا 'ىثلا هب ىنعن الف عوضوم ىفال تناك تدجو اذا ةيهام عوضوم ىفال دود>وملا

 جراخلا ىف ذجو ءاوس عوضوم فق نكي م دجوول لب عوض و٠ 2 سل ىذلا جراخلا ُْق

 ةافانمالو عوضومىف لعفلابةدوجوم اهنوكل اضياضاىعا اهنامث ء امهل لماش فيرءتلاف الوا

 نوكي امال عوضومىف دوجوملا وه ضرعلا نا ىلع ءانب اضرعو .امهوج 'ىنثلا نوك ني
 بكرالاف ٠ ضرعلا ىف طرتشإو هولا ىف لعفلاب دوجّولا طرتشيالف تدجو اذا عوضوم ىف

 هيفو ٠ هدوجوىف كشلا امنا هتيرهوج ىف كشال قريز نم رحبو توقاي نه لبك ىلايخلا



 ا هوذا

 تاوذ مدغعلا ىف تبا_كا ناب مهلوق ىلع ءاسنم اذهو ه هب ماق ضرءلا دحو اذا لب مدعلا

 ١ ولاقممناف مهضعبدنع الا دوج ولا صاوخ نه مايقلا ناف ضءب اهضعب مايق ريغ نم تامودعملا

 ,ثدنغ ضرع هناف صهاولا ءانف ماع دريو ٠ ةشساثلا ةنودعملا.تافدلاب تامودعملا فاصتاب

 صاوحجلل ايفانم هلؤك] مدنع نهوملا وه ئذلا زيحتملاب اًمكاق هةوجو ريدقت ىلع سلو
 نا لاق هناف فالعلا ليذه ىناك . لح ىنال اضع مهند ثدئا نم ىلع اذيا نكعن الو

 اماو ه لحم ىنال ةمئاق ةداراب نيلئاقلا نيبرصبللا ضعكو ه لح ىال هللا مالك عاونا ضعب

 ثفتليال امه نيثداح ةداراو مالك ىلع ضرعلا قلطنال هنال رضنال اهجورخ نا نم لبقام

 ةيعشلا اما زيختملاب مايقلا ىتعمو . هيف امهلؤوذد مدغ ثجونال ايدأت قالطالا مدع ذا هيلا
 واولا باب نم ءافلا لصف ىف فصولا ظفا:ىف 'ى م تعالا صاصتخا ؤا زيحتلا ىف

 ماعلا نا ةيفدنلا دئاقغلا بحاص ركذ هنا معاو لواحلا ظذلو مايقلا ظفا ىف اضيا ”ىجحو
 بكرتماما هنال مسج وا ىهوج اما نيعلاو ض_ءفالاو نيمف هتاذب ماق نا هنال ضعوا نيعاما

 ىزجتال ىذلا ءزللا مسيو نهرا وهو بكرتم ريغوا مسجلا وهو ادعاصف نيئزج نم
 1 ىنعم نا نم خعاشملا هيلا بهذام ىلع ىنم اذه هتيشاح ىف دنج دمحا لاق ءاضرا

 ىهتا هريغ نه نكالإام مسا ىنعمو هربغ هنم نك باب ضو هلا ىعءنو هْؤاَش عتتعام ةفالا بسم

 اذه ليقو « ٠ مدحلل مسقو )هللا ند مسقو قدحال ىذلا ءزحال فدارم اذه ىلع هو دل

 ىذلا هللا نووتشلو نيعلل افدازم صولا نولءأ قورخ اطالاو « ءامدقلا حالطصا ىلع

 صهاوجال :نوملكتملا لاق هلا نوه فقاوملا حرش ىف عق وام هذبويو درفلا صواب ىزخال

 ة:طاثنشالا دنع مسجلا وهو رثكاوا ةدحاو ةهج ىف ةمسقلا لش اما وهف تاذلاب زيخت.ا الا

 ءزلا ظفاىف درفلا“ هؤدلا فيرعت قيقحت قيس دقو . د_ذاا هوك اوهو الصا اهاش الوا
 دؤجو عانتماب لاق نم دنع ارصاح حصإ اا ميسقتلا اذه نا ىنال مْ + نفلالا :لضفق

 ىلازغأا ماهالاك هدنع درا دوحو تذ/نم' دنع اماو « همدعو هدو>و تورث مدعبوأ دز

 1ص نكي الف' تفرع © ناممخاالو مس سيل دوجوم نادنالا ناب نيلئاقلا بغارلاو

 نوكيال نا اما جراخلا ىف دوجوملا نوملكت لا لاق هلا نم فقاوملا ىف عقوام اذه نه ماو

 صضو+اوهو تاذلاب زيحتم اما ثداحلاو . ثداحلا وهو لوا هل نوكيوا ميدقلا وهو لوا هل
 «ىهتا درحلا وهو هيف الاح الو ازيختم نوكي الوا ضرعلا وهو تاذلاب زيح لا ىف لاحؤا

 درملا تافد ناف درا دوجو هدنع تدم“ نم ىلا ةيسنلاب ارصاح سيل اضيا ميسقتلا اذهو
 هريغل ةفتض ناك اع ضرعلا فرعي درا دوجوب لئاقلا ناوخاتاا درا نغ ةجراخ

 ناف يضوكطاوهو هما اعاق ناكام ىلا. ثداحلا منهو ه هربغو زيحتلا نه ما ريغلا ناف

 هدسفتب امتاق نوكي الام ىلاو . درف نهوجوا مسج اما زيحاللاو در لا وهف ازيحتم نكي

 ٍبغارلا نا.-نه فقاوملا حرش ةيشاح ىلا ىنام هديؤبو ضرءلا هو هريغل ةفص نوكي لإ

 )١6( « فاشكو» ( لوا )
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 ةدام نه طغدو ىدس- هيف ةلمنلا سنج نه ارثب ناكاع ةيسرافلا رانلا تصخ امرو

 ةرشلا نوكتو ةيوطر ريغ نم دلطا دوينام ةرخاو ٠ ءادويسلاو ىقءتلا ةللق .ةنوارفص
 ه٠ رثمأا ةللق ةضماغ ةظيلغ ءادوسلا

 جلا ظفا ىف حيو ةداعلاو عبطلاو سفن'ا نع ةرابع ةيفوصلا دنع ( ثاثلا رامجا )
 , ءاطا بآن نم ميلا لصف ىف

 ءاسملا هيلع لعجم ثاث.ا 7 دختملا بارشلا وه ليقو بنعلا ددأ وه ) ىروهمبا (

 نم هفدن ىتبام ىلقو ٠ رمو ةبءوالا ىف عدوبو خ بطلا ضعب خبطي 3 هنع بهذ ىذلا

 . ىروهم اوه جتحم هل ىدها هنا ىتخالا ثيدح هزم ه.اهلا ىفو ه هخبط دع بنءلا ريصع

 ىفو مهرثكا ىا هنوامهتسإ سادا روه نال ىروهملا هل ليقو خوبطملا ريصعلا جتخبلاو

 جتخبلاو ةثلث ىتبام ثلثملاو ٠ هخبط دعب بنءلا ريصع نم هفصن ىتام ىرو-هخجا ع.املا

 ئرمد بنعلا ءامنم ىذلاوه ىزوهملا. ىدتجرلا فو « ساوطارحم ىف اذك ةعبر قام

 ٠ ءالطلا ظفا ىف ”ىجحيو ةخبط ىندا خسطب ءاملا هيلع

 ضرعلا هلباش و اميدقوا ناك ادا هسفن مئاقلا دوجوملا اهنم ه ناعم ىلع قلطي ) صضوأجا (

 ىا ءهوج ىف وه 'ىش ىا لاش ىنءملا اذمبو تاذلاو ةقيقحلا اهمنمو ء كلذك سيل ام ىنعم

 ىف كشال ني.نءملا نيذمب ىهوملاو ٠ ةقيقحلا نم جرالا ىنعع ضرعلا هِلباَشو هتقيقحو هئاذ

 - نكمملا دوجوملا ماسقا نم وهام امو ء قالطالاب نذالا درب مل ناو ىلاعت هللا قح ىف هزاوج

 دقف ءامكحلا دنع اماو . مهدنع ثداح نكمم لك ذا اثداحالا نوكيال نيماكتملا دنع وهف
 زوحال نيش رفلا الك دنعو ٠ ىداملا يهواك اثداح نوكي دقو دزءلا ىهو+اكامدق نوكي
 نيملكتملا دنع هفي رعتف . نكمملا نم مسق هنا ىلع ءانب ىلاعت هللاىلع ىنملا اذ-م هقالطا
 كانهوا انه هناب تاذلاب ةيسلا ةراشالل لباقلا وه تاذلاب زيحتملاو تاذلاب زيحتملا ثداحلا
 . جرخف . تاذلاب زيحتملب مئاقلا ثداسحلا وه ضرعلا ةيعاشالا لاقف ٠ ضرعلا هلباعو
 برلا تاذ اضا جرخو ٠ دوجرملا ماسقا نم ثداحلا نال امودح مدعل بولسلاو مادعالا

 « اللصا زيحتمت سبل ىلا_هت برلا ناف تاذلاب زيحتملاب ةمئاق الو ةثداح ا منوك مدعا هتافصو
 ء رتاهألا سن لانو + يعاوخ ولو شارقا تشل :ةنافصو ىلا  بزلا تلذِف :ةلجاتو
 ماسقا نه ضرغلا نا ىلع ءاش ثداسحلا ام. داري نا ىنينيو هريغل ةفد ناكام ضرغلا

 تافدلاو تاذلا نيب راغتلاب لبق اذا ىلاعتهللا تافصبو ةلسلا تافدلاب ضقتن الاو' ثداحعا

 دره جرحت ىلاعت هللا تافصف امي راغتلاب لّش ل ناو نيماكتملا ضعإ بهذم وهاك

 ضرعلا نال اذه اوراتخا اماو هزيحتلاب ماقل دجو وااموه ضرعلا ةلزتعملا لاقو ٠ ةيريغلا

 لاح زيحتملاب موس الو ةيهاملا ىلع دئاز وه ىذلا دوجولا نع اكفنم مدعلا ىف مهدنع تبا
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 اراج ىمسي رجلا هنم لص ىذلاو ٠ بارعالا ظفل ىف 'ىجو ةيفاكلا حرش حشوملا نم

 ريصت نا وه مهدنع راوللا ردو ٠ ارور# ىمسي را هرخآ ىف ىذلا ظفللاو را لماعو

 رج نوكش لاضتالا ريغ ببسإال ااع ةضاس ةروزجم ةلكب اهااصتا بيس ةرورخ هما

 نوكي امنا لب عباوتلا رك ةعبتلا بيسبالو لماءاال ةيناثلارجو لماعلا بيب ىلوالا
 دنع مكلجراو مكسؤرب او-سماو ىلاعت هلوق ىف مكلجزا رك ةرواملاو لاصتالا بيس
 . مك-ؤ رب هلوشب هترواجم بيسي وه امنا هناف مكذجرا رحب ارق نم

 ةّهلا لها كنع و مث ءاه اهدعب ةمديعم ءاز مْ واو اهدعل ميلا حش ( يهزوملا )

 رمقلا لثمت ىلع اضيا قلطيو ٠ لئاضفلا رم ىفام ىلع بذلاو سآرلا ةدقع ىا ةدقعلا وه
 ىنمغملا ةيشاح ىف ىدنجربلا ىلعلا دنع لاقو ٠ ىهزوحلاب ةاهسم ةطّقن هطيح ىلع ذا هن ىمس

 ىلع قلطي ةفاضالابو رمقلا لمت ىلع قاطإ ةفاضالا ريغب يهزو+لا كالفالا تاكرح باب ىف

 2 ةمحبعلأ لاذلا باب ند ع امأا لصحف ّق تنذلا ظل ّق اًضلا ' ىو 0

 رفعملا)
 * سولو هقداتزلا نم رشاوه نم ةءالا قاسف ف نا ماع اودازو ةيفاك_سألا اوقفاو

 قساف ةمللا قرابسو . صالاوه دا ىف ريتملا نآل طخ برشا دع ط1 عاجاو

 ه فقاوملا حرش ىف اذك ناميالا نم علخنم

 ترح ناورشعت « رضضعجح نا راع باكا ةلزتءمللا نم ةقرف )هب

 لقة:سم ءاس ىه ثيحح ند فورا نع هيف ثح لع وه ءافل ا نوكسو حتفلاب ( رفا )

 ىدمحلا باطآلا مهف ىلع عالطالا هتدئافو « اضيا ريسكتلا ملعبو ف ورا ملعب ىمسيو ةلالدلاب

 اذهنمفرءيو ٠ لئاسرلا ضعب نم دافتسإا ذكه ىنرملا ناسالا رع ةفرعم الا ن وكيبال ىذلا
 عون نم ىناثأا دصقملاف فقاوملا حرش ىف دنسلا ديسلا لاق « ةضارقناىلا ملاءلاثداو> ملا

 ثداوحلا فورحلا ع هش رط ىلع امهف ركذدق همج وهللامرك ىلعل ناباتك ةعءاجلا ورة معلا

 ام نومكحمو ام موفرعي هدالوا نم نوفورحملا ةمالا تكرر ماا ضارشا ىلا, ثدخت را

 دعو نا دعب نومأم ىلإ ةنع هللاوضر ئسوم نب لع هبثك ىذلا دهملا لوه بايت 0
 ناالا كدهع كنم تلبقف كؤانا هفرعل ملام اهقوقح نم تفرع دق كنا ةفالؤللاب هل نومأملا

 نويستت فورحلا ىلع نه بيصن ةبراغملا عا دك ال هنا ىلع نالدب ةعماجلاو رفا

 تعمهسو ر صو كولم لاوحا ىلا زومرلا هيف ريشا امظن ماشلاب اناتيأرو #4 تببلا لها ىلا ةيق

 ان ئم' ١* نيباتكلا كسسذ ن٠ جرختسم هلا

 ةعيتجموا ةقرفتم اما رهظت تابح ىهو كشنآ ةغللا ىف ميلا نوكسو حتفلاب ( ةرمجا ) ظ
 ءهاوملا رحبف اذك محللاىف قمعيو ندبلا نه ةريك ةعطق امم ةبح لكذخأي ديدش ملا هعم
 ٠ تشب ركشخلل ثدحمق رحم طفنم لاكا رتب لكل لاَش ةيسرافلا رانلاو ةرّخعا زءوملا ىفو
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 ىف ة تاماركو و تشك دون لزنم نارد ٠ دبا . ترنغ نتفكب ىوزا ناشن ا تريح

 ه دءاشن كا نورك نط ٠ دنآ سشدب ىبقعو ايند رك | ٠.تاماقم ناز نتشنك دب 1

 ه دشأب رون مام تلاع .نادرد نكاسشن لد داب هون دفا ناشذك رد دياب نكذ روس

 توهال ملاع رد ص + ةلايزأ رغزأ لدو ناع دد ركود ٠ دمار ودؤا.. لكو ٍتآأ قاعو

 ترق ماقم, ٠ قوكو تفك زج ادخاب دنشابت « وجو تسج مراهج لزئم نارد « كاب ىب

 « كلاسوح احنا دسر.قح نوعب ٠ تسناه> ر 5 اكو نوع نأ ارح ءا تسل اشن ىل لزنم

 م كالام ءامشا 'هلمح رب دوش

 ةمانم ةثدمط تالضف ناشسنالا ند. ةرءدملا ةحيطلا نم عقدل ندنلا ىلع رهظإ اهضعإ

 كلت ناالا صخش لكل ضرعي نا دال ضرملا اذه نا لبق كلذلو اهم هلاذتغال ندبلا ىف
 سانلا نهو ه اهعفدل ةعفاذلا ةوقلا كر كرحم اهل لصحب ني> ىلا نددلا ىف قت تالضفلا

 قد لب :ىدلا نم نددلا ىف ةداملا عفد ىلع ةعيبطلا ةوق مدع دنع كلذو نيترم رد# نم

 اذك ةما' ةيص اهعفدل ةعيبطلا كرحنو ةداملا كرحتف ةبطر ةنخسم بابسا قفتي مث انه 'ىش

 عنيمح ىف شرفتت ضاييلا ىلا ةلئام رمح روب ىردحلا ىئارسقالا ىفو . هاوجلا رحب ىف
 هةقرلا لوضفلا ند هطلاخ مع هنفعلو مدلا نايلع هيدسو أعل رمس ح ةطدو هك أ قوا ندنلا

 نم طاتخلاو فعانضملا ريضتو . اريثك نا.دلل» ثدح اذلو ةيلوفطلا نس ىف ةذلوتملا

 ه ءاخلا باب نه ةدحوملا لصف ىف ةيصخلا ظفا ىف *ىجب ىردلا

 ىلا و لسا نلت و جناف ندير سك محملا لاذلا نوكسو ينؤاز ( ندخل )
 ىو سفن رد هك دن وك ارب ددع نيمس احم حالطصا ردو ا "0 ميج ريدك, قعم نيدو

 هس ىف توريغملا ددقلا ةحر شو تايبحلا ةسالخ قو . تحتملا ف اذك دنتك يرض

 ىعس لصاحخلاو ه ةلباقملاو ريْلا ىت اًئشو ةحاسملا ىف اعلضو تادساحلا ىف ارذج ىمس

 هلام وهو قطنم نامسق رذجلا مث . رذملا ليصحت وه ريذجتلاو ٠ الامو امبرمو اروذ<
 5 ردج هل سلام وهو مصاو هئلثلا وهو اد اردج هل ناف ةعس.ا اك حيف ردح

 اقطنم نوكي اًضيا رسكلا لبق نا ء احب ىنل اير عبسو ةثلث وه اهرذج ناف ةرشعلاك

 نوكي نا اقط'م رسكلا نوكي دارملا تلق ه طق احم نوكيال رسكلا رذج نا عم مصاو
 قاطي دقو ٠ اقطنم حمص ددع هنأك ريتعي هلا ىلع هسينت لبقوا هسينحت دعب رسكلا ددع

 ٠ ىلاخلخال باسحلا ةصالخ حرش ىف اذك ةلباةملاو ربجلاو ةحاسملا مما ىنعم ىلع رذحلا

 5 بختم ىف 6 كارحو ار د نأ نداد 56 ةغللا ّق ديدشتلاو حتملاب (رلا)

 داقتسي اك اضيا ةءالع ىعسيو افرحوا نأك ةكرح ٍبارعالا نم عون ىلع قاطي ةاحنلا دنعو



 1 : ثوربدحلأا

 « ضارعالاو ىناعملاو ماسالا نم كالذ نيبامو ىرثلا تحن ىلا شرغلا قوف نه ةرايغ

 هل ديعلاتوكلملا ملاع اماو رابكلا ضعب لاقو ء ىمليدلا كاق اذك توكلملا ادعام توربْلاو

 راتام رات نا ىلع اروب< راص توكلملا ملا ىف لخد اذاف ملاعاا اذه ىف مادام رايتخا هيف .
 ' دئادقعلا حرش ىشاوح ضعب ىفو » ىهتنا الصا هتفلاخم هنكعال ديربام ديرب ناو قحلا

 ن٠ نيرقملا ملاء وهو نيبو 2 ماع ت وربذا ملاع خحعاشملا حالطضا ىف ةطخلا ىف ةيفسنلا

 ةرابع ىهو ةيرابلا توربْلا نم دارملاو . كلملا ملا وهو داسجالا ملاع هتحتو ةكمالملا

 ىنع٠» هيف نا ريغ ةغفل دحاو ىنعمي ةيظعلاو تورآلاو ههيدارا قفو ىلع ريغلا رهق نم

 ةرابع توهاللا نا م تافصلا نع ةراع مالكلا لها حالطصا ىفو ٠ ظفالا ةدازل ةغانملا

 ىهتنا همسا ىلا ىحدملا ةفاضا حالطصالا اذه ىلع توربللا توءن ىف ةفاضالاف تاذلا نع

 ار تدحو هتيم ناكلاس حالطصا رد توربج هةكدب وكم تاغللا  فشك ردو... همالك

 ديوك ركيد رب ردو «» ىميذنا راد“ رافد ف هبت رع قلءلو تسيد# تقيقد هك دنس وك

 رارسالا ةآ سم ردو ٠ توكدام ار ءاهسا ةيترصو دالاوخ .توربج ار تافص ةيئرص زينو
 لصارد توهالو تاذ ىل# ىنمي تسا توهال ماقم ماود ار تدنادرف لها ةكنادب. دب وكيم

 نوح هك تبسا موق نإ تداعو ثتسا برع نواثزا ةدايز 8 فرخ كيسا علا
 مورحم تقيقح زا نامرح انا فذح ىزيجو دننك هدايز ىزيج دنبوك طلاخ ىئالك
 تاذ معا وهو ءار دارفا ةفناط م تافد ىلح تس ىنعي تسأ ىناال + سب ه دنلام

 جراخ هك تسي ماقم ار تيئادرف ىنعي دوُح توهالو تاذ ىل# ركم وه الا ىنءدي تسا

 تسازاحم دانساب توهال ماقمدتبوكو دتكم ناب تفاضإ 6 ماقمطفلو تا دود

 ناو قئالخ رسكو ريج ماقم ىنعي تسن وربخ ماقم نبا لفساو ه درادن ماقم اما
 دجنك تهج ششرد مهرسكو ربجو ىرئات شرع ْزا تسفرصتم هك تسا ملاع بطق ماقم
 ار ماقم نياو ء دراد بصنو تازعإ قاعت هك تسا ديحم شرعزا ضيفار ملع بطقو

 ماقمزا نوجو تسا ملا نيزا مهاببنا تازجيعمو اياوا تامارك هكدنيوك نازا رسكو ربج
 توريج ماع تشادرف ملاع ودو دنسو تسا:توهال هككترنادرف ماقع دك قر رتل و را

 دنوُد لوغشم رسكوربج هبرك ١ توربج ملاعرب دنرداق دارفا اما ٠ تسا رفك رسكوربج ىنعي
 سرقو ٠ ىهتنا دئناغم روتسم دارفا ثتبس ناذو دنتفد تاذ لحنزا ىنعن تنادرف زا

 . عش « دنراهج قئالخ لزا دش مقأو ىاحرد كولسا عيت زيا نا
 ناري تهرمت'ءارز ٠ تسا ماع قاويح فاضؤا نار . تشا ما توم نإ ظ لدا

 ىميود رد دسر م ل دردك دوخ 0 كيم نأ رام ترايعاب لزنم راح هدادب ٠ تراشب

 هددرك فوشكم 'ناممأ كالم ٠ ددرك فورءموا وج ملاع نارد * سي كله لزم

 نءرب جور ماقم ٠ توربخحم لزنم ىؤيس رد دسر ٠ توكلم زوا ار مدق دربك رب وج
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 توريجلا ٠ ةيرريدلا ف

 ن. ءايشا ةسمج فذحف ةتدس لدع ءايشا ةسمخالا لام هلاثم رخ آلا لداعملا ىلع ىثتسملا
 لداخلاو اريج ىمس رخ آلا لداعملا ىلع هتدانزو ءايشا ةسمخالا لام وهو لوالا لداعملا

 ٍريِج نيلداعتملا دحا نم ىتتسملا فذح لئقو ٠ ءايشا ةسّحو ةتيس لدغي لام ربا دعب

 هب داريو مهدنع ربا قلطي دقو ٠ لئاسرلا ضءعب ىف اذك ليدعت رخ آلا ىلع هلثه ةدانزو

 نوك لاخ ةصوصخلا اهتامواء» نم ةيددعلا تالوهجلا هب فرعإ ملع وهو ةلباقملاو ربملا لع

 دحا ن٠ ىثتسملا فذحو اًئيش لوهلا ضرف نه صوصخم هجو ىلع تالوهجلا كلت
 :باسحلا بتك ىف نيبام ىلع نيلداعتملا نب كرتشملا طاق-او رخآلا ىلع هتدايزو نيلداعتملا
 لف داتسا ىنعم اريثك لممتسي مالكلا لها دنع ربا مث ٠ باسحلا ةدالخ حرش ىف اذك
 ريخلاف « ىلاعتهللا ىلا ال هيلا دنعلا لف دانسا وهو ردقلا فالخ وهو هناح.س هللا ىلا ديعلا

 ٠ رايتخاالو هل ةداراال داما ةلزنم دمعلا ريصإي ثم ىلاعت هللا ىلا مالا ضيوف ىف طارفا

 لها دنع نالطاب اهالكو لالقتسالاب هلاعفال اقلاخ دبءلا ريصن ثءح كلذ ىف طيرفت ردقلاو

 ٍبسكلاب ىعسملا طيرغتلااو طارفالا نيب طسولا قحلاو ةعاملاو ةنسلا لها مهو قحلا
 لاقام ىلع ردقلا فالخ ىنمب ربا حارصلا ىفو . عولتلاو فقاوملا حرش ىف اذكه

 « دلوم مالك ةديبعوبا

 رينا 301 نقر حملا ىفو ٠ عارملا ف ام ىلع ةيردقلا قالخ نحت (ةيريخلا )
 مهو ةيمهحلاك ةيمالسالا قرفلا رابك نم ةقرف هو ه ةيردقلاب هتبسانم ةهجل اماو طلغ اما
 وه لب ةيساكالو ةرثؤمال الصا ديءال ةردقال اولاق . ىذمرتلا ناوفص نب مهج باا

 امب هللا فصتيالو لحم ىفال ثداح هماعؤ 'ىثثلا ملبال هللاو . امه دجوب ايف تادامخلا ةلزنع

 اهاها لوخد دعب نايتفت رانلاو ةنلاو .٠ هبشتلا هنم مزمل ذا ةويلاو ملعلاك هريغ هب فصوت

 مالكلا قلخو ةيؤرلا ىنن ىف ةلزتءملا اوقفاوو . ىلا عت هللا ىوس دوجوم ىتسال ىتح اهف
 ةعامحاو ةنسلا لها اماو ٠ ةصلاخ ةيربج ءالؤهف عرششلا دورو لبق لقعلاب ةفرعملا باحاو

 شيوقتلاو ربا نيب ةلعسوتم لب ةضلاخ ريغ ىا ةطسوتم ةيريخ ةيرارضلاو ةيراذيتلا اذكو

 * فتاوملا حرش ىف اذك هف ا الب انك دنعلل نوتبش مال

 ىلا تع ةعلابملا ةنيشا راو ةندقلا تاذلإ نع ةرانع ةقوصلا دنع (توريجلا)
 « هيلع هتهركا هتربخا وا اربج مالا ىلع هتربج مهلوق نم رابجالا ىنعمب اما ريجلاو
 هؤارربك ىلاعت كاملا رابحلاو « ىدبالا اهتئاف اذا ةرابج .ةلخن مهلوق نم ءالعتسالا ىنمموا

 هنالوا همازلا تايضتقم ىلع قالا ريو هماكحا ىرا#م رومالا ىرجم هنال توربلاب درفتم

 ىحست ةعدقلا تافصلاو ..ةيضرافلا ةديصقلا حرش ىف اذك لوقعلا كرد نع ىلعتسي
 مهدنع توكلملا كولسلا عم ىفو ٠ هلحم ىف ؛ىجي و اضيا حرششلا اذه ىف عقو 5 توكلملاب
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 مهللا داهتجالا دعبالا اهيقتق ريصيال هناف اه ريغو ىدم آلاو ىلازغلا ديقلا اذه رك ذي اذإو

 ىف داهتجا الذا عطقلا نه زارتحا ناذلا ديقو . ماكحالا ةفرعع ؤيمتأا هقفلاب داري نا الا

 هنا ىلا ةراشا مكحم دبق ىفو ل و ةيلقءلا ماكح الا نع زارتحا ىعرش ديقو ٠ تايعطقلا

 سيل كلذ ناف لمف'اب اهرادمو ماكحالا عيمجب اطيحم نوكي نا دهتلا طرش نه سيل

 نع لكس هلا كلام نع لن م ماكحالا ضعب ىف ىرداال توك عسولا تحت لل>ادب

 لئاسم نامثىف لاق حر ةفيتح ىنا نع اذكو . ىرداال اهنم نيئلثو تس ىف لاقف ةلئسم نيعبرا
 لدح ديخافا هريوصأو + ضعب نود ضعل ىف هنابر داهتحالا ىزم ىلا ةراشاو ء ىردا ال

 لب الوااهف دمتم نا هل لهف اهريغ نود ةلدالا ن٠ داهتجالا طانم وهام لئاسملا ضعن ىف هل

 هل ليقف ٠ ةلدالا ن٠ لئاسملا عيمح ىف هيلا جاتكام هدنع اسقلطم ادهتحم نركي نا دال

 ماكحالا عيمج معلا مزابو ذخ املا عيمجم ذخ آلا دهنحلا ملع مزل دامتجالا رجخ مولذا كلذ .

 ملعلاو داتجالا ىرزحنالو كلذ هل نسل ليقو + تفرع 6 ىرداال تو.ك فتنه مزاللاو

 زجعالو ضراعتل ضعبلاب معلا مدع زاوجل ماكحالا عومجم معلا بجوبال ذخ املا عيمج
 بهذملا ىف دهت>ملا نا معا ٠ انامز هلاعدتساوا ركفلا شوشي عنامل اما ةغلاملا نع لاخلا ىف

 هماما اهدهم ىتلا لوصالا نه عورفلا طاءتتسسا ىلع رادتتالا ةكلم هل ىذلاوه مهدنع

 ىف وهو ةفينح ىلا باكا نم دمحمو فسو» ىناو ىتتاشلا باكا نم هر و ىلا زغلاك

 مامالا كلذ ل دما ماكحالا طيئتسي ثيح عرشلا ىف قلطملا دهتحلا ةلزنم مامالا بهذم

 هللا ىل» ىلا قيدضتو هلافدو ىلاعت ىراراا ةفرعم لؤالا ٠ ناطرش دهت>ال ( ةالاف )

 ىلع ردّ#بمل ناو ةيلامحا ةلداب كلذلك نامإالا ملعهياع فقوتيام راسو هنا زوبع سس وهلا وهيلع

 كرادمب املاء نوكي نا ىناثلاو « مالكلا مع ىف نيرحبتلا بأد وهام لع لصفتلاو قرقحتاا

 تاهجو اهبتايمو اهطئارش ليصافتو امتالالد هوجوو اهنايثا قرطو اهماسقاو ماكحالا
 لاح ةفرعم ىلا جاتحيف اهلع ةدراولا تاضارتعالا نع ىءهفتلاو اهضراءت دنع اهحبجرت

 ةيبدالا مولعلا عاوناو ماكحالاب ةقلعتءا صوصنلا ماسقاو ليدعنلاو حرا قرطو ةاورلا

 ٠ عرشلا ىف دهم ىذلا قلطملا دهتللا ق>ىف اذه :كلذ ريغو وحنلاو فرصلاو ةغللا نم

 ةصالخ هلكاذه اهب قلعتنال ام لهخلا هرضي الو ام قاعتسام مْ هيفكف ةلئثسم ىف دهتحلا اماو
 , اهريغو هيشاوحو ىدضعلا ىفام

 6[ ةلمهملا ءارلا لصف #-

 0 ف ا نكسار ه4 00 ىءع ةغنالا ىف ةدحوملا | ركسف حتفلاب (ريبلا)

 «از ىك نتشاد ئراكر روزبو ٠ ناسناد قح زا راك ىكضو ىدبو » « حارصلا ىف ام ىلع

 دنعو ٠ توربطاوه ةيفوصلا دنعو ٠ بختألا ىفام ىلع ريقفو عاش ٌءدْسو هاشدابو

 كلذ لثم ىا هلث» ةدازو نيبواستملا ىا نيلداعتلا دحا نم ىنثاسملا فذح نييساحلا
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 ادندمت ءارق ناف هلزانم ىلع هأرقب نا هلك او ٠ هلقا اذه ليقو . فرح ىف افرح .مثدبال
 , ناقنالا ىفام ىملا مم فعن ا ىلع هب طظفل اهظءتوا ددمأا ظف 0 ظفأ

 دسلا تاحالط دا َّق اذك مزاوللا ىلا تاموزلملا ن * لاند لا 0- (مهفلا 0

 قو ٠ ىلالا نادال 6 لمفلاو لوقلا نم مسولا ىفام لذي ةسعالا ف رسكلا (هاهلا )
 مهمانصا ريكو مهدباعم مدهو مهلاوما بهنو مهب ريض نم هوحنو رافكلا لات ةعيرشلا

 عرششلا فرع ىف بلغ داهلا لاق تيح ريدقلا حتف ىف هلثمو ٠ زومرلا عماج ىف اذك اهريغو

 نا 0 ةغالاىف وهو اوليّشمل نا مهل.تقو قحلا نيدلا ىلا ممتوعد وهو راذكلا داهج ىلع

 رفصالا داهرلا وه ةيفوصلا دنعو ٠ ىدل جرب || ف مداها نم كدا ريسأاو 0 ىما اذه

 «٠ تاغالا فدك ىف اذكةرامالا سفنلا عم ةدهاجملا وه مهدنع ربكالا داهملاو

 تهنراع هفوص دز هدهاجحو 3 داهتجالا ىنءمي ةدهاملاو داهلا حارصلاىف ) ةدهاجملا)

 ةدهاجملا كولسلا ةمالخ ىفو . كواسلا عم ىف م ناطيشو سفناب ندرك رازداكزا
 قداصلا رفعجلاقو . ءاطعو:الاق اذك هاوسام لك نع عاطقنالاب يلاعتهللاىلا راقفالا قدص
 عزنو تاوهشلا نع سفنلا ماطف نامئع وبا لاقو ..قحلا ءاضر ىف سفلا لذب ةدهاجلا
 , تاهمثأاو ىنامالا نع بلقلا

 ةقشملاو ةفاكلل مزاتسم رومالا نه سما ليصحت ىف عسولا غارفتسا ةغللا ىف ) داهتجالا)

 حالطصا ىفو ٠ ةلدرلا لمح ىف د ْمجا لاشالو رجلا لمح ىف دهتجا لاش اذسهإو

 كلذ ف هعءدسو عرفتسملاو « ع ربت م 2 : نط لص > 2 عسولا هيقفأا غارفتسا نييلوصالا

 اذبمع ىف :للد هلع ىذلا 0 ىلطلا كتللاو . ءايلز هاك انو ملا ليصسللا

 زدعلا ةسفن نفذ سحم ك ثري ةقاطلا ماع لدن داك عسولا غارفتسا مهلوقف هءاهلا حش هيف

 ريسفتا اذه ن٠ معا سيل ىدم آلا ريسفت نا اذه نيف سناك وهو هيلع ديزملا نع

 ناغلا .باط ىف عسولا غارفتاب داهتجالا فرع ىدمآلا نال كلذو ٠ ضعبلا همحز 6
 اذهو . هيلع ديزملا نع. زحعلا سفذألا نه س# هجو ىلع ةيعرشاا ماكحالا نه ”ىشب

 لعف ىلع ةدايزلا نو هنلك# عم باطلا نع فش ىذلاوهو رصدقملا داما رك ريخالا دنقلا

 هعسو هنققلا ريغ عارفتا نع زارت>ا هيقفلا لقو محا دام الا لعج دنقلا اذه كرت

 زارتحالا اذهل ةجاحال هنا ىهاظأاو لبق . اح ةلدالا نوك ىف هعسو ىلودالا غارفتساو
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 و ْ ديوحتلا

 ءادا قيرطب نيفراعلا خب اشملا هاوفا نم ذخالا هّقرطو ٠ فلكت ريغ نم هلصا ىلا فرح
 ءادتبالاو فتولاو امتافصو فورا جراخم نه ”ىراقلا هيلا جاتحام ةفرعم دعب نآ رقلا

 لدرااف . يىباثثلا مث متنا لوالاو ردحو ريودتو ليترت ةثلث ديوحالا بتارصو مدرلاو

 ىباو ىثك نأ به ذم وهو عارسالا دلو هةزمحو مداعو شرو بهذم وهو ةدؤلا

 بل ملا ود اذهو ىنا-كلاو صاعنبا بهذم وهو امهنب طسوتلا ريودالاو ٠ نولاقااو ورمي

 « طيطمتلا نع زارتحالا نم ليترتلا ىف دبالو . ةثلثلا زبي مهنه لكف الاو مهءارق ىلع
 « ىمتا ادرب راص داز ناو ةرمس راد لق نا ضايبلاك ةءارقلا ذا جايدنالا نع زدأا ىفو

 امدخا ٠ ثلث ةءارقلا تايفك لاق ثيح قيقحتل افدارم ليترتلا لعج ناّآنالا بخاصو

 داتعاو تاكرملا ماماو ةزءهلا قيقحتو دملا عايشا نم هقح فر> لكءاطعا وهو قيقحتا

 ليترتلار تكسلاب ضعب ن٠ اهضعب جارخاو اهكيكشتو فورا نابو تاديدشتلاو راهظالا

 الو كرحم ناكسا الو سالتخا الو رصق الب فوقو'ا نه تازئاحلا ةظحالمو ةدؤتلاو

 ن٠ نيملعتملا ىلع هب ذخالا بحتديو ٠ ظافلالا موتو نسلالا ةضايرل نوكي وهو هماغدا
 كيرحتو تاءارلا ريركتو تاكرحلا نم فورحلا دياوّب طارفالا دح ىلا هيف زوا2 نا ريغ

 بهذم ةءارقلانم عولا اذهو كلذ وحنو تانغلا ىف ةغلابملاب تانولا نينطتو نكاوسلا

 ةءارقلا جاردا وهو نيتلمهملا لادلا نوكسو ءاسلا حتش ردحلا ةيناثلا ٠ شروو ةزمح
 ةزمهلا فيفتو ريكلا مافدالاو لديلاو سالتخالاو نيكستلاو رصقلاب اهفيفختو اهتعرسب

 فورالا نكمتو ظفللا ميوتو بارعالا ةءاقا ةاعارم عم ةياورلا هب تح امم كلذ وحنو
 ةراف ىلا طيرفتلاو ةنثلا توص باهذو تاكرملا رك ا سالتخاو. دملا فورح رتب نودن

 ورم ىباك لصفتملا رصق نءو رفعجىاو ريثك نا بهذم عونلا اذهو ةءارقلا هب حصنال

 ىذلا وهو ردللاو قيقحتلا نم نيماقءا نب ط_سوتاوهو ريودنلا ةلاثلا + بوقءيو

 وهو ءارقلا رئاس بهذم وهو عابشالا هيف غارب ملو لصفملا دم نمت ةمئالا زك1 نع درو

 . مهضعب هركذ اهف قيقحتلا نيبو ليترتلا نيب قرفلاو لاق مث . ءادالا لها رثكا دنع راتخا
 طابنتسالاو ركفتلاو ربدتا نيك تنل الا حي مك ميلمتلاو ةضاررال نوك قشسلا ١

 ةعارك ىلع اوقفتا بذهملا حرش ىف « ةدئاف ) اقيقحم ليترت لك ناو ليترت قيقحن لكف

 كلذ ردق ىف نيئزج ةءارق نم لضفا ليترتب ءزج ةءارقو اولاق ٠ عارسالا ىف طارفالا
 ريقوتلاو لالجالا ىلا برقا هنالو ريدتال ليترتلا باحتدساو اولاقو . ليترت الب .نامزلا
 فاتخا رششنلا ىفو « هانعم مهشبال ىذلا ىمالل بحتسي اذهلو باقلا:ىف اريثأت دشاو
 نا لاقف انتا ضغب نسحاو ه امترثك عم ةعرسلا وا ةءارقلا ةلقو ليترتلا لضفالا له

 رشع فرخ لكي نال ادع ركل ةركلا ىاونؤ اردق لحا ليسا! تار ا

 ناو هفورح نع ةنابالاو هظافاا ميخفت ليترتلا لاك ىئثكرزال ناهربلا ىفو ٠ تانسسح
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 وذ مسج ليقو ٠ نارفعزال داسحلا هنمو ءاوهلاو ءاملا ىلع قلطيال كلذلو نولوذ مج

 ايلاف قلطي ةفوصلا دنع دسجلاو ه همالكىهنا هدادتشاو .”ىثلا عمح هلصا نال بيكرت
 صف'١ ىف تالا ن+رلادن.ع ىولوملل صوصفلا حرش ىفام ىلع ةيلاثملا ةروصلا ىلع

 ٠ قاحسالا

 ديدخلاو برسالاو صاصرلاو ةذفلاو بهذلا ىه ءاكمطا دنع ) ةعبسلا داسجالا (

 + تاك ملأ نه هل سفن الام لضأ ىف فقاوملا حرش ىف !ذك ىتصرالاو ساحنلاو

 : رظنلا ظفاىف "ىو هرمقلا ةدقعل نكركلا ةنراقم ص نيمحنملا 1 ةدساجملا )

 + اقلطم ةنراقملا ىلع قلطت دقو

 ندحلا دحنا ند ع 1 ندحم نسل نك ضتخحن مك وهو داخل برض وه (دلجلا)

 ٠ ىتاجرلا ديسلا تاحالطصا ىف اذك محرلا وه

 ىلإ ةلبطإ ىلع ىتب ناسنالل .تضرع اذا ةلع ءاطالا دنع مملاو ميجا ا (دومجلا)

 . عاو+طار حب ىف اذك امئاقوا اسلاج اما اهلع هتكردا

 مسالا وه ةاحنلاو نيبفرصلا دنعو 5 عملا دماو1او بئاذلا ضيش ةغللا ىف ( دماجلا (

 دقو قاقتشالا لاخلا قح نءو بابعلا ىو « ردصم ريغ وا اردصم ناكب :اوس قدشملا ريغلا

 عشت دقو « اضكارىا اضكر هنأ وحن قدشملاب لوأملا ردضملا ةدماك+لا لاا نءو ةدماح عشت

 نأ ىردقلا لرشألا ىف نكل «٠ ىبتا ليواتلا ووك برخ لع ردصم ريغ انا ةدماحلا لاا

 ريغ ىلع مهدنع اضيا دمالا قلطيو ,. اقتشم الو اردصم سيل ىذلا مسالا وه دماجلا

 ةقتملا ماكتملا ءأد لق قحات ىو ةءاقولا نون ناس ف ىنغملا ىف لاق »* لاعفألا نو فرصتللا

 امو ىتالخام اوماقو ىناسع وحن ادماجوا ىتمركا و2 ناكافرصتم لعفلا ةثاث نم دحاوب

 دنع ليسي نا هناش ن٠ ىذلا ءاودلا وه ءابطالا دنعو « 11 العف تردق نا ىناشاحو ىنادع

 قلطت دقو عمجلا دماولاو عمشلاك لالا ىف عمتجم وهو هيف ةيزب رغلا ةزارللا لعف

 * صارار حم ىف اذك فيراضغلاو ماظعلاك نديلا ىف ةدقعنلا ةيلصلا ءايشالا ىلع دماولا

 ةمحرلا ظفا ىف *ىحو. ٠ ضرفلالو ضوملال ىنطام ةدافا واونا نوكسو مشلاب ( دولا )
 ٠ ءارلا باب نه ميملا لصف ىف

 هقح فرح لك ءاطعاب نأرقلا ةوالث ءارقلا حالطص! ىفو نيسحتلا ةفللا ىف ( ديوجتلا)
 فرح لك ءاطعاو اهوحنو ةواخرو ةدش ورهحو سم نه هل ةمزاللا هتفدو هحر# ن٠

 لك درو اموكو ىل.ةسملا ميخفت و لقتسملا ققرتك ةروكذملا تاؤصلا نم ءاشي ام هقدتسم



 07 ا
 ملا

 مل دسحلا ٠ ةيدوراللا , درجملا ٠ درحتلا

 مل نا قطنلا دم سيلف ٠ لامالو اهيدمت كدنع ليخأل . رعش . وحن هيطا مث مالكلا
 لاخلا دقف ىف هلثم رخآ اصخش هسفن نم عزتنا هنأكف ىنغلا لاحلاب دارملا . لاخلا دعست

 درج ناب عقاو وه لب تاذلالا ىب انيال ديرحتلا نا ىليق ( ةدئاف ) ليلاو لاملاو

 « دمتالاب كلل لواطت ٠ ع. ىف حيضوتلاك ةتكتل هطاخمو هاذ نم هنفن ملكتملا
 دجاو ىعم دارا تافثلالا نم دوصقملا نا روهثما دنع رومثلا ناي دن. لا

 ةفصب :افو.ضوم "ىثا :نوك ىف ةغااملا ديرحتلا نم دوصقملاو ةلوافثم دود ل
 ىلع تافتاالا ىنبف . ةفصلا كلتب فوصوم رخآ 'ىث هنم عزتس ناب اهيف ةبابلا هغولبو

 مأ امهعاتجا روصتي فيكف ءاعدا رياغتلا رايتعا ىلع دن رجتلا ىنيمو ىنءملا داما ةظحالم
 الثم ءالف اعم نادوصقم امها اماو ه رخ آلانع الدب امهن. لك ىلع مالكاا لمح نكما امر

 ةغلابملا دصّغ فصو كانه نكي مل ناف ةييغلاوا باطلا قيرطب هسفن نع ملكتملا ربع اذا
 ناف هيف ةفلابملا ماقملا لمتحم فدو كانه ناكناو الصا اديرمت كلذ نك مل هب اهفاصتا ىف

 مل ناو ”ىش ىف تافتلالا نم سبل ديرت وهف هب افوصوم رخآ اصخش هسفن نم عا

 لوطملا ىفام هلكاذ_ه انافتثلا ناك هسفن نع ريبعتلا ىف نانتفالا درحم دصق لب عزش
 « ه«شاو>و

 الو ةدام ناكل ثرح ”ىشلا نوك نع ةراع كلا دنعو ولخلا ةغالا ىف ( درجتلا )

 ٠ دبر حتلا حرش ىف اذك ضاىعالاو ةرودلا ةنراقم ةداملل انراقم

 نوكيال ىذلا .نكمملا نيملكتملاو ءامكحلا دنع وهو ديرجتلا نه لوعفم مسا ( درجلا)
 حرش ةيشاح ىف ميكملادبع ىواوملا لاق اضبا اقرافم ىهس»و زيحتملا ىف الاح الو ازي>تم

 الاح الو ازيحتم نوكيال ىذلا نكمملا نا هلصاحام ىبلخلاو ةماعلا رومالا ةهدقم ىف فئاولا

 امودسمواادوجوم ايدقوا اثداح وك اماو « ناملكتلاو اك طأ فان 0 ١ ١١
 ضعب لعجو ٠ هءدقو هدوجو ىلع ءامكملا لدتسي اذلو هءزهف» نع جراخف امهل المتحموا '

 « هعانتماب مزج مهضعبو ه مهدنع ثداح نكمم لك نا ىلع ءاش ثداحال اممق نيملكتملا

 امودعم نوكي نا زاجو ادوجوم نوكي نا زاجف هدوجو تيدي مل هلا ىلع مهنم روهمخجاو
 دنعو « ءافلا باب نه فاقلا لصف ىف قرافملا طفل ىف ”ىحب ههيستاو ءاعناموا انكمم ناك ءاوس

 هلباّقو برض لثم دئاز فرح ايف نوكبال ىا طقف ةيادا فورح اهف ةملك نيفرصلا

 . اذه. لق دي رخلا ظمل ىف تفرع د5 درحلا .ىناعم ضعنو ء كيزاإ

 نم ةلمهملا لادلا لصف ىف كانه ”يختو دوراح باضحإ ةيديزلا نم ةلرن ( ةنود
 ,ةيحسملابارلا

 دسحلا ىواضنبلا ىفو عمجا داسحالا مسجلا ةغللاىف ةلءهملانيسلاو ميلا حش (دسملا)



 نتا ل ل ا . 4

 نولعفبال مهنال ءافلبلا لامعتسا نم ةذوخأم تركذ ىتلا ةفااملاو ٠ باوبا ةريشع هسفن
 عداج ىفام ىلع هلاثمو اضإا ىسرافلاىف ىنملا اذم دبرحلا ىرحنو . ىهتلا ةغلامال الا كلذ

 ذئاه وسوف وردباك قاتسو» , كيلو قابس تسه تراضنزا"تناح نا ءارعش . عئانصلا'

 قيدص نالف نم ىل مهلوق ود هيدن رجتلا نع قوكت قل ايم ء ماسقا دن رجتلا مث . مرادص

 قيدص هنم صاخت 2 دا كلذ عم ىا هعم حد ادح ةقادصلا نه نالف خلب ىا مح

 هنم عزت لا ىلع ةلخادلا ةيدب رحتلا ءانلاب نوكي نا اهمو ه« ةقادصلا ىف هلثم رشا و

 عزا ىت> ةحامسلاب هفاصتا ىف غلاب ىا رحبلا هب نلأستا انالف تلأس نيل مهلوق وحن

 ' فاضم فذح ىلع ةيدب رجتلا ءابلاو ةيديرجتلا نم نا مهضعب ميزو ٠ ةحامسلا ىف ارحب هنم

 ىنعم اذكو دسالاب هييشت ضرغلاو ادسا هناقل نه تيقل ادسا ديز نم ثيقا مهلوق ىنمف
 نم ىل انلوق لثم ىن ربدقتلا اذه ثفعض ىنالو ءادداسا هتاقلب .تبقل ادبسا هب تبقل

 ٠ لمأتياف قيدص هلوصح نم ىل لصح ربدقت ىف ةفلايملا تاوفل ميمح قيدص نالف
 ىبودعت ءاهوشو ٠ رعش « ىعاشلا لوقك عزتاملا ىف ةيحاصملاو ةيعملا ءاب نوكيام اهنمو

 'هجولا حبق سرف ءاهودشلاب دارملا * لحرملا قيتفاا لثم مئلتسم ٠ ىغولا خراض ىلا

 ٠ بر ١ثيغتشم ىا ىعولا خراص « عرست ىا ودعتو ه بزلا ئادش ن٠ اهءاصاامل

 لحرالاو « هلها دنع مركملا لحفلا قيتفلاو « ةسالملل ءابلاو عودلا سبال مئلتسملاو

 عرد سال ىسفن نه ىتمو ىلو دعت ىنعملاو ٠ هلسراو هناكم ن٠ هصخش ربعيلا للحر نم

 . رخآ ادعتسم هنم عزتنا ىتح برحلل دادعتسالاب هفاصتا ىف غلاب ء برحلل ىدادعتسا لامكل

 ىا دللا راد اهف ىلاعت هلوق و هنم عزا ىف ىف لوخدب نوكيام اهنمو ٠ عرد سال

 لجال متهج ىف ةدعم ا-هاعجو ىرخا اراد اهنم عزنا هتكل دإطا راد نهَو منهج ىف

 فرح طبسوت نود نوكيام امو ء ةدشلاب اهفاصتا ىف ةغلامو اهىمال النومت رافكلا

 الا ىا ٠ ميرك تومبوا مئانغلا وحن ٠ ةوزغا نلحرال تيس ننف . رعش ه ةداتق لوقك
 لب مل اذاو همرك ىف ةغاابم امب رك هسفن نه عزا هنأكف هسفن مركلابىنعي رك تومي نا

 ثراو ىئريو ىلا هت هلوق ىن ىنج نبا لاق مر ىنم توميوا هريده ليقو ه 0

 ثراولا وهو بوقعي لآ نم ثراو هنم ىتثرت ديرا هنا كالذب أرق نه دنع بوّعإ لآ "نم

 3 هنود د رجلا لوصحل ريدا ىلا هجاح الذا رظن هفو .انراو هنم درج ةاكف هند

 برش ٠ الو ىطملا كار نم ريخاب © رعش « ءاوج ةيانكلا قارطل نوكأ 0 اع

 اداوج حودنملا نم عزما دسقف داوج فكي سأكلا برششي ىا . الخ نء فكب اسأك

 ليخللا 2 برشلا هنء ىنأ اذا هنال ةياكلا قب رط ىلع هفكب ا وه برش

 انهو ٠ ميركلا كلذ وهف هفكب برشي هنا مولعءو ميركلا فكب برشلا هل ثيثا دقف
 اهل قيس ىتاا ةفصلا ىن هل. زخا اصخش هسفن نم اهيف عزت هناف هسفن ناسنالا ةيطاخم
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 ىلا ةلدم تناكءاوس دساف دج هيلا امتاسن ىف لخد.ال ىنلا ه صخشل ةحيحصلا ةدلاو

 با ماو بالا ماك ةروك ذلا ضحممبوا مالا ما ماو مالا ماكةثونالا ضحمب ضخشلا كلذ
 عدسافلا :دطاو ه حملا داك ضرفلا ةيحاضص ىضو بالا ما ماك امهنم طاخوا بالا

 ماك ثانالاو روك ذلا طلخم هيلا ةلدمو دساف دج هيلا اًنسن ىف لخدت ىنا ىه صخشا
 « ىنيرمشلا نم دافتسي اذكه دسافلا د+لاك ماحرالا ىوذ ن٠ ىهو بالا ما با ماو مالا با

 . ءاهلا باب نه مالا لصف ىف *يبن م لزهلا دض ديدشتلاو رسكلاب (دحا)

 ناعفتسسم نالعاف ن'العاف رحب 3 لصاو تسب ركع مسا ضو رع لها دز ) ديدجلا)

 ناو زابود تسا ناعافم ناالعف ناالعف ىو نودذمو دورك لمءتسم نوء.2و رابود تسا

 ٠ يس ضورع ىف اذك هتشك موسوم ديد# اذهلو تسا نايسراف تاعرت# زا رحب

 بيشنال ىلا ةدصقلا وه ءارعشلا دنع ديدحتلا نم لوما مسا ةغص ىلع (ددحلا (

 ه٠ فاقلا باب نم ةلمهملا لادلا للصف ىف ”ىحنو ءاهف

 تخرد ىاهخاش ندبريو نييك ردد مامزا ريشءشو ندرك هنهرب ةغللا ىف (ديرجتل (١

 ىدوخزا درغوقئاوعو قئالعو قئالخ زا ديرحت هيفوص حالطصا ردو ء تاغللا زنك ىف اك
 ديرفتو تسر هاظ تاقلعت عطق ىنعع دب رن دب وكم تاغالا فئاطل ردو , تاغللا فشك ىف 5

 'ىجع امك ةراعتسالا نم مسق ىلع قلطي ءافلبا نه سرفلا لها دنعو ٠ ىنطاب تاقلعت عطق
 ظفللا ديرحن ايهنم . ناعم ىلع قلطي ةرعلا لها دنعو ٠ نيعلا باب نه ءارلا ىلصف ىف

 باهذالا قاطم هب ديراو ليإلا ىنعم نع ءارسالا درج ام هانعم ضعب نع ىنءملا ىلع لادلا

 ضصاألا فطع اهن.و . اليل هديعب ىرسا ىذلا ناحبس ىلات هلوق ىف لبللاب باهذالا ال

 ىلاعت هلوق وحن اليضفت ركذلاب درفاو ماعلا نم صاأا درج هنأك هنال هه ىمس ماعلا لع

 , اضيا فاعلا ظفا ىف ”ىجحنو .ناقنالا ىنام ىلع ىطسولا ةواصااو تاولض'١ ىلع اوظفاح

 اذهو ةدرحم ىمست ديرحتلا ىلع ةلمتشملا ةيفاقلاو . سيسأتلاو فدرلا نم تببلا واخ اهنهو
 ةراعتسالا نا ىف ”ىجحو . هلراعتسملا البام ى 5" نءاهبمو ؛ ىفاوقلا مع ىف لسكس ل

 اهنءو « ءارلا باب ن نه ءاحلا لصف ىف حيشرتلا ظفل ىو نيعلا باب نم ءارلا لصف ىف ةدرحلا

 ن٠ عزتني نا وهو ديرحتلا ةيونعملا تانسحللا نو اولاق مهنا عيدبلا لها حلطصم وهام

 0 لجال ىا هيف اهلك ىف ةغامم ةفصلا كلت ىف هله. رخآ صا ةفص ىذ صآ

 ثيح ىلا ةفدلا كلب فاصتالا نم غلب ا ىت> ةفصلا ىذ. يمالا كلذ ىف ةفصلا كلت

 فرعلا ىف رئاد عازننالا اذهو ىاجلا لاق . ةفصلا كلس رخآ فودوم هنم عزئان, نا حصي

 ىنوهو باورا ريشه ناكل ىف لابو فلا مهسفنا ىف مهو لجر فلا ركسعلا ىف لاش



 دحلا , دححلا . ةيحاذجتلا . حانجلا . ةحاردلا م

 قسف راهظا ءاهقفلا حالطصا ىفو . حابضصملاف اذك هدارد 2 دراج مف ت_يطاااذا

 نءضت ناو درحم حرج وهف ديءللوا ىلاعت هلل قح باجحما كلذ نمضتي مل ناف دهاشلا

 قئاقدلا زنك حرش قئارلا رحبا!نم هلكاذهو در< ريغ وهف دبعلل وا ىلاعت هللاقح تابثا
 ٠ حرج ىلع ةداهثلا ىضاقلا عمس الو هلوق حرش ىف ةداهثلا باتك ىف

 نم محالا ىف لاصتا قرفت وه ه ءابطالا دنع ةلمهملا ءارلا حتفو ميلا 2 ( ةحارجلا )

 اثدح ناكاذا ىمحللا لاصتالا قرفت ىثرقلا لاق + ة>رق ىمسي حبق ناف حبق ريغ

 ”ةحرقلا اذه ىلعف ٠ ىهتا ةحرق ىمس حيقلا هيف عمتجا ىتح مداقت اذاف ةحارج ىمسي

 تشوكب ركا١ لاصتا قرف لاق ثيح امن. معا ةحارجلا نا ةفاولا ىفو ٠ ة>ارجلا ريغ
 ءادتوك ةكرق ل درا مد تحارج 07 ديوك تءارجأ ارئا دوشورف

 دئادرك قالطا ءابطاو . لغب ريذو بناجو لابو تسد نرذلاو ميلا حتفب ( حانجلا )
 بح زا ىكو تسار زا ىي دنا نورب تشب ىاهرهم اهولمب زا هكنآو>ةساود رب

 ىف اذك دش ةدرك ران «تنآ غرم لاب ود دئنام هلا دوك نأ رهع زا: حانج اربو
 # صهاودارح

 ةمئالاو ءايبنالا ىف مث ثيش ىف مث مدا ىف هللا حور ناكف خسانال حاورالا اولاق ٠ نيحانجلا

 ناهفدا .لبح ميقم ىح هللادرع اولاقو «٠ هللاددع ىلا مْ ةماثلا هدالواو ىلع ىلا تهتتا ىتح

 حوش ىف اذك انزلاو ةتيلاو رّخاك تامرلا اولحّتساو . ةمايقلا اوركناو + جرخيسو
 + فقاوملا

 4 ةلمهملا لادلا لصف 1:.-

 ”ىش راكنا ةغللا ىف اضيا نيتحتفبو اهحيتفو منا مض عم ةلمهملا ءاحلا 5 ( دحجلا )

 لاق كلذ ىلع لادلا مالكلا ىلع قاطي ةّبرعلا لها دنعو حارصلا نه دافتسي ام هن ملعلا عم

 ايفنو اد ىمسي انذاك ناك ناو ايفنمو ايفن همالك ىمدسإ اقداص ناك نا ىناناا ناّدنالا ىف

 وح /' ىنالا لعفلا. ىلع هدنع اضيا قلطيو ٠ نونلا بابنم ءاءلا لصفىف 'ىحيو . اضيا

 ٠ فرضلا 1 ىف اضيا كلدب حرص دقو مهتاقالطا نم دافتسإام ىلع برضل مل

 ردام هدحو « تاخالا زا اف ىلع ردام رديو ردن ردن ةغللا ىف ديدشتلاو حتفلاب ) دجلا (

 - . ةدحلا اذكو دسافوا حي اما دا نولوش ءاهقفلاو . بختملا ىفام ىلع ردام ردامو ردي

 ء العزاو بالا باك ٌماضخشلا كلذ ىلا هتبسن ىف لخدب الامو» صخشا حبخصلا دطاف

 . اهوحنو مالا با باو مالا باك ما هيلا هتيسن ىف لخدام وه صخشل دسافلا دحلاو



 ا
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 "1 حرطلا .كتدملا

 «رودلا فصن ىلع اهلضف ذخْوُف ذ عابرا هيلث ن م ضشناو فصنلا ند ديزا نوكتت نوف لك

 قالا ذخؤيو رودلا نه سوفلا كل“ صقنتف رودلا عابرا ةثلث نم ديزا نوح نير لكو

 ةحوتف.ا فاثلا ديدشتو نوللا حافو ميلا مغ احقنم اسوق ىمس لمعلا اذه ند لصح اق

 ن٠ عقو امو ٠ ىرةسملا ا ركذ ىذلا اذهو « جءقنتا نم اذوخأو هلمهملا ءاحلابو

 ءاضيا سوقلا مس ىهسيو سوكعملا بيلا وه سوقلا فرطو سوقلا بيج نيبرطقلا
 كالذف ةءطقلا ةدعاق ىلع ماسقنالا ةطّقن نم دوم جرخاو نيحسش ةعطقلا سوق تمسفق اذا و

 هةيوازلا كلت رادقم ىت سوق بيج وه ةيوازلا بيجو : سوق لك بيتر بيج وه دومعلا

 كلذ بتكىف روكذ»٠ فورعم قيرطب بيلا تاجرد هيف عضوب ىذلا بالرطسالاو
 ةةريغو بالرطسالا مع ىف باب تسب حرش ىفام ةدالخ هلك اذه ادنحم انأل رطسا ىمسإ معلا

 هي ةثلثملا ءاثلا لصف زو

 لفها هقلطا هلدا نه ”ىنذلا لاصةاسا ىنعع ثاثتحالا نم لوعم مسا (كثتعلاز ظ

 اذه لصاو هناكرا عيمج ىف نبألا نار صوصخم رحب ىلع مجعلاو برعاا نه ضورعلا

 نلعفس» رحب نبا لصا درا ى ىتبس ضورع ردو + تارم عبرا نتالعاف ناعفتسم رحبلا
 رحب زا زابود تسا نئالعاف ناءفتسسم هكار رحب نبا سدسمو راب راهح تسا نئالعاف
 ركيد ىزيج ناكرا ريخأتو ميدقت زج رحم ودره نيرد قالثخا ةكآرج دنا هتفرك فيذخ
 ثتحم ار رحب نئا نوج اما دنا كيدزت ممب ىنعم رد هحرك | ثتءو بضآقم مساو ه تسين

 ه زايتما ىارب دندرك مان بضتقم ار رح نأ ىو ناكرا عيمجر د نيخ عوقو تهجم دن ديمات

 ناعافم نيا غبس» نمثم نوبخو ٠ راب راهج تسا نئالعف ناءافم رحب نبا نمثم نوخمو

 ناغافم :نئالمف نلعافم شروصقم نمثم نوخو ء رابود تسا نايلعف نلعافم نالت

 , رابود ثسا ناءف نلعافم نتالعف ناعامه شفوذسحم نوخمو « رانود تسا تالعف
 عوطقم نوبخمو « رابود نيع نوكسب تسا ناءف نلعافم نئالعف ناعاذه شءوطقم نوب#و
 لئاسر.ضين قو « :ىبتا رانود نيع.نوكسي :تسا نالبف ناعانم نتالعف نءانو غيسم

 رمح ىنقستالا ( رعش ) هلاثه نيترص نتلعاف نتالعاف نلءذتسم وه ثتحملا ةسرعلا ضورعلا
 برضلاو ضورعلا ملاس اوزجم الا لمعتسي ملو ٠ مدا دهع نه تقتع ةيرهد  اهينقساو ماع

 نكر لك ىف نبملا هيف زوجيو ٠ لالهلا لث. هجولاو ٠ صيمح اممم نابلا ( رعش ) هلاث»
 نال نلعفتسم هبنق ىوطبي الو نتالعاف لك ىف تعشتلاو برضلا ىفاالا ركلاو 00

 « ةقاعه سهو نت نيبو افو نأ نيبو قورغع دنو نكاس هعبار

 م4 ةلمهملا ءاحلا لصف 12-

 دهاشلا تحرج هنمو هصقنتو هباع ميلا حتف احرج هنانساب هحرج نم ةغل (حرجلا )



 تنحلا , تئاتطلإ . تالا . الحلا . بلملا ما

 بكوك ندوبو كلف“ ئزوو ةجرو تسسا: زك دم كاك ندو نايم دان (للطا )
 « ةلحهملا ءالا باب نه ةمحعملا ءازلا لصف ىف زيا ظفا ىف *ىجيو ىش همنرد تسا ثنؤم

 ٠ سهاوجلا رحب ىف اذك جضنملا ىلع قلطي دقو . ركسلاب ذت دقو موقت

 ليطتسملا عالضا ىدحا نع كالا ف قلط نيسدنهملا دنغ نوللا سيكل ) فاك (

 ٠ ىهاظ ةيم.تلا هجوو ٠ فرطلا ةغللا فوهو . باسحلا ةضالخ حرش ىناذك

 ةعاطلاو ىوقلا دازل نيلماح سوفتلا لزاتم ىف هللا ىلأ نزجاسلا مه ( فئانملا )
 ٠ ةيفوصلا تاحالطصالا ىف اذك هللا ىف مهريس نوكي ىتح برقلا لهانم ىلا اولصي ملام

 دنعو ٠ حارصلا ىف م نايس رك ةغللا ىف ةيناتحتلا ةانثملا نوكسو حتملاب (تببجلا)

 انك ىتح»  ةراذلا عدد بيجو ٠ سوقلا فعضرتو فصن وه نيمجالاو نيسدنهملا

 قطانم ىف ربتعا اذا ةجزد نودنس هراذقمو ةرئادلا نطق فصنل انؤانسم ةنوكل ماذعا

 تراص نا ىلا بيلا صقتنا ةرئادلا عبر نم مظعا ببحلا سوق تراص اذاف كالفالا

 ةرادلا مامن اذكو ةرادلا فصق بيلا مدعتب ذئتيحف ةرئادلا تنصت بنا سوف
 سوق ببحمن صتخم في رءتلا اذه نا ىتىالو ىد_:حربلا ىلعلا درع لاق . هل بدجال

 سوق لك بيج لاش نا بوصالاف « بيجلا مهاد ذئيحف ةرثاملا فصن نه لقا نوكت

 رطقلا كلذ رمي رطق ىلع سوقلا كلت ىنرط دحا :نم جرخم ةرئادلا ىف لخاد دومح

 اعلو رك رالي راملا ىآ ةزيادلا بنِ طخلا وه .طقلاو ء سوقلا كلت رخ آلا فرط

 فرط نم جراخ دو نع زارت>الل هوركذب مل منا عم ةرئادلا ىف لخاد انوش انديق

 « ةتباا ةرئادلا حطس ىف عقال دومعلا اذه ناف رطقلا ىلع ةرئادلا فصن ىه سوق

 فصن نم تصقن سوة لكو ٠ دحاو بيج اهلا ةرئادلا تمسق ساوقا ةعبرا نكف

 اهلضف بيجف رودلا فصن نم ديزا نركن سوق لكو ٠ دحاو قالا بيجو هسجف رودلا

 رودلا ماع ن٠ سوقلا كلت ناصّشن دعب رودلا مامت ىلا اهنم قابلا برج رودلا فصن ىلع

 كلتما بيج هنم قابلا رذحف ةرئادلا رطق فصن عبرم ن٠ بيج عبرم صقن اذاو ٠ دحاو

 سوقلا كلت لوا لظ ةيسنك اهماك ىلا سوق لك مج ةدسن نا معا « عببرلا ىلا سوقلا
 سوقلا كلت بنج ىلا سوق لك ماك بيج ةسنو ء ءزج نيتس ىلا موسقملا رطقلا فصن ىلا
 اًده تفرع اذاو ٠ ءزج نيتسس ىلا مسق اذا سايقملا ىلا ىوتسملا ىا ىناثلا لظلا ةيسنك
 نا اضيا ملعاو ٠ ىف ال م سوق لكل ىناثا لظلاو لوالا لظ ١ مالعتسا كيلع لبس

 ءرودلا فدن ىلا اهمامت ذخؤيف رودلا فصنن» صقناو عبرلا نه ديزا نوكنت سوق لك
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 6 ٠4 ةيرحتلا ٠ برقا ءدد ا

 ءارم ادني رامغد روُد وه صهاودا رح قد ٠0 ند 1 نيتحتش ( برطا)

 ضرعيام نيعلا برجو ٠ نسبابو بطر نيعون ىلع هو «ت يفت ارو ةديدش ةكح اهعتو

 رامغص روب ةيلكلا برجو ٠ ةعمدلا ةمزالب عيا و ةمنرا عاونا وهو نفملا لخاد ىف

 ٠ قنارتسقالا ف 5 اهعم ضأل ةكللا نا ةكملاو بركلا ني قرفلاو « اهل 2000

 وهو ضرالا نم مولعم رادقم وه ءاهقفلاو نيساحلا دنع ديدشلا له (برطا)

 ةيحطس غرذا ةئائسو فالا ةثلث نوكيام ىا هسفن ىف اعارذ ند برض نم لصاكام

 #2 باسحلا بنك يعل هباق ولا حرش نه اشو 327

 اناضقلا ىف ءاملعءلا حالطصا ىف تايرحلاو .:تاسرجتلاو ٠ ندرملا ةغل ( ةبرجتلا (

 تاراشالا حرش ىفو ٠ ةدهاشملا راركت ةطساو ىلا اهب مكحلا مزج ىف لقعلا جاتحم ىتلا
 عوقواللا هعم لمتحمال ثيحب عوقولا رركشب نوكيام دنع .كلذو ةيلك نوكت دق ةبرجتلا

 « ىهتنا عوقواللا زيوجم عم عوقولا فرط حجرتب نوكمام دنع كلذو ةيركا نورك دوو 00

 ةيرورضلا تاينقيلا ماسقا نم وهامو ةيرثك اوا تناك ةيلك تابرءلا قلطمل ريسفنلا اذهف
 لقعلا ام مكحي ىتلا اياضقلا ىه اقلطم تابرلا نا فيرعتلا لصاحو ٠ ةيلكلا تانرغاوه

 هب رهشيال ىنخ سايق نارتقالا عم نكل ةياقع ةقالع ريغ نم ةرركتم ةريثك تاساسحال
 ناكول هنا وه سابقلا كاذو ةدهاشملا ر رك ن٠ سايقلا كلذ لوصح عم مكحلا بحاص

 نوكي نا ديالف اردانالا عقتال ةيقافتالا رومالا نال ايرثك ١ وا ايمتاد ناك امل ايقافتا عوقولا

 لثهسسملا هرضع اع بسلا لوصح لع اذاو نسا كاذ ةهام فرع ملناو تماس كاه

 ماكحالا تجرخف ه ءارغدال لهسم اينومقسلا برش نابو ملْو» شيطان رضلا ناب نكح

 راركت .نَم لصاح ريغ ايف بترملا سابقلا نال تاسدخاو .ابف ساقالدإ ةنان ا
 ةبرجتلا قادصم نا ىهاظلا مث « نيفرطلل مزال ايف سايقلا نال تايرطفلاو ٠ ةدهاشملا
 دبال اولاق . ةرثكلا نم نيعم دح ىلا ةدهاشملا غوابال رتاوتلا ىف اك نيقبلا لوصح ةيلكلا
 هان برخحلا كاخلا هلعشب نا طرت_شيال نكل نانالا لعف عوقو نم تايبرجتا ىف
 صخش دهاشو لابسالا عقوو اينوءقسلا صخعُش لوانش اذا م هريغ نهد هعوقو كي لب

 ةيموجنلا ماكحالا ناب هيلع ضرتعاو ٠ اعطق ىبرجعتلا ملا هل لصح ارارم كلذ 0
 حراش لاق اذلو كلذك تايسدحلا نا امك الصا ناسنا لف ىلع فقوتت الو تاس رحتلا نم
 ةئره داوسلا نأ ترج لاشالف:رثاتلاو سنأتلا ىالا لاسقتال تابرطا نا ةمكلا لارا
 ىهنا لومي اضومقسلا ناو ةق رحم رانلا نا تبرد لاش لب دوسأ رانلا هذه ب وا 2

 ىاواكلا قداصلا ىفام ةءالخ هلك اذه رئأتلاو ريثأتلا لب نانالا ىلف اهبف طرتسشي رض

 ٠ فقاوملا حرش ةيشاع-ىف مكحلا دبع ىولوملا هققحامو ىببطلا ةرئاح
 )١6( « فاشك» ( لوا)



 بذاحلا ان بوذحملا # بلقلا ب دج # نذحلا ا بجلا 2 دال 3 ةسنلاةيزحن ا ءراب

 ةلمهملا ءادطلا لصف َّق ةيطرشلا ظفل ىو :ةلمهملا ارا باب ل ءارلا لصف ُّق ةروصح ا

 لع عوضوم نه صخا اماعوضو» ىلا مولعلا عبارلاو ٠ ةءدعملا نيسشلا باب نم ةلعهملا

 ناب ىف ةمدقملا ىف قبس دقو هنم ىثزج هناف ىييطلا ملعلا ىلا ةبسنلاب بطلا 1
 ظنا ىف ىجنو رخا كالفا نه ءازجإ ىه ىتلا كالفالا سما-ّلاو ه.ةنودملا مواعلا ميس

 ءءاقلا باب نه فاكلا لصف ىف كلفلا

 للو . لالا كا د ءانلا لفف ىف فلانا له ل اهو د نم ده ( ةيخلا ةيزجن )
 ةماسسب نع ءاقلاب هيزدحتلا نع ريعلا دقو # 1 لا ىمسسل هب زحتلا نم ةلصاخلا

 # سديلقا 9 رح ىثاوح صضعل ىقام ىلع ىرخا

 خدقملا ةأاكيطيخو 0 ةياللصلا ْح ةعرخلا 0 ةلمهم ا نسلا نو و مح ذلاب 0 سلا (

 رسسع نا-ةجالا ضرع نا وذ نافجالا ىف ةاسح اها لاخلملا 1 كيذكو اهبالص

 اهل لاَسو رثكالا ىف ةبوطر الب ةرمح عم اهيضتش ضاقنا نع ضيمغتلا ىلا ةكرح
 رعت ثيم اهلك نيعلا ىف ضرعت ةبالص ىف ةمحتلا ا ةأاسجو ءاضيا نافجالا ةبالص

 ٠ هاوطلار# ىف اذك افلا ةدش نء ددمت اهل ضرعيو نيعلا ةكرح اهعم

 هه ةدحوملا ءاملا لصف 1-

 نم نييسلا فدخ ضورعلا لها دنعو حارصلا قاع ل ع نودبرب حتفلاب نس 0

 هق ىذلا نكرلاو «ء ماللا نو سل لعق هيا ا وم المهد ب وكلو ا قيبف نليعاف»

 ٠ ىنيس ضورع ىف 0 ىمسإ بحلا

 كولسلا لها دنعو ٠ حارصلا ىف اك نديشك ةمجعملا لاذلا نوكسو حتملاب ( بذجلا
 بوذجلا ماسقا ركذ عم كولسلا ظفل ىف 'ىجيو هترضح ىلا ادبع ىلاعت هللا بذج نع ةرابع
 # ةلمهملا نيسلا باب نهد فاكلا لصف قف

 ىف اذك لفحا ىلا بذجي هيلف نأكامحاص سمحم ةلع ءابطالا دنع ( تلقلا بذج )
 6 # صاولا ر<ء

 زاحف هسدق ءا هرهطو هسنا ةرضحل هافاعداو هسفن ىلاءتقحلا هاضترا ند (بوذحلا)
 اذك بعالاو بساكملا ةفلك الب بتارملاو تاماقملا عيمج هءزافام بهاوملاو حنملا نم

 . مانغلا ىنا نيدلا لامل ةيقوصلا تاحالطصالا ىف

 2 نيخعش وأ ةيصاخاما هسامم ىذلا حاعسلا وحن ظاخلا كرح ءاود ءابطالا دنع ( بذاجلا م(

 ٠ هاوطار< ىف اذك ةبذاخلا ةيودالا ىه تابوذجلاو . ءاذغلا بذجت ىتلا ةوقلا ىف ةيذاهلاو



 ا ةيرحلا « ءازجألا

 ةرشعو ظفللا ىف ةبينامث ءازجالا كلت نم لوصالاو ٠ ليعافتتاو للعافالا ىمست ءازجا

 ىمحستو ىسي رسل نيدلا:يطق ةلاسر قو « ءازداو اناكراو لسماوف سنو مكحلا ىف

 نميفخ ساس ند ناك ض نادم ل وصالا كلت نم نانثاف لاق مث , اضيا 0 لوضاب

 ىلع هو ةيعامس هتسو ٠ نلعافف 1 ناو نآوءق وهف دتولا مد_ل ناف عوم# دنوو

 مدقن' ناف اعومم هذياو ناكن اف « نيفيف> نيبسو دنو نم بكس وهام لوالا ٠ نيمسق
 امهنع رخأت ناو عراضملا ريغ ىف نتالعاف وهف امهنب طسوت ناو نليعاذ» وهف هيببس ىلع
 مدت ناف اقورذ٠ هدو ناك ناو « حرسنملاو عيرسلاو زجرلاو طيسلا ىف ناعفتسم وهف

 فيفخلا ىف نل عفت سم وهف امهنب طسون' ناو ةداخ عراضملا ىف نتال عاف وهف هيببس ىلع

 ةاصافو عومج دنو نم بكرم وهام ىناثلاو ٠ تالوعفم وهف امنع رخآت ناو ثلا

 هذهل .ضرعي مل ناف ٠ ناعافت» وهف رخأت ناو ٠ نلعافم وهف دتولا مدّق' ناف ٠ ىرغص

 ٠ همالك ىهنا ةفحازشم ضرع ناو ه ةلاس ىهف نزولا اذه نم اهجرخ ربغت ءازد>الا

 عماج 3- هحنانج ةاصافلاو دئولاو بيسلا هي 21 ىا اضيا ةمثلا هذه ىلع ءازجالا قلطتو

 ٠ ناكمس 'لبخ سار لع دإ مل دنا هدر و تير نيل ازا يال بوعو عئانصلا

 ىضعب نوجو دبا هدر < مان ءاز>اار تاكدمو تاكرح نبا نمضتم تاك نبا نابسرابو

 دتئاوخ تن هزج ىعي دنئاوخ بلاق ارا موش ر كم انو ةقرك ؟ىم ىضملاب ءازجا نيزا

 يغلط رد ةيفوصلا حلطصم وهام امنمو ه تسا ءازجا نأ عمج دنيوك ءزجار بلاق برعو

 ه« دس وك ار تانيعتو تارثك ةفوصت» حالطصا رد ءزج 8 تافالا

 ريسفت ركذي ةدئازلاوةيلصالا ءازجالاو ه٠ تقبسدق اهيئاعهو ءزجلا عمح وه ( ءازجالا
 ٠ نونلا باب نء واولا لصفىف ونملا ظفل ىف

 ثدحم موهفملا نوك لوالا « ناعم ىلع قلطي نيقطنملاو ايكملا دتَع مضلاب ( ةثزملا)

 , ايقيقح اًسزج موهفملا كلذ ىمسنو موهفملا كلذ ىف ةكرشلا عوقو نع هروصت سفن غ#
 ن.٠ اه وحنو رئاضلاو ةراشالا مسا ناف ثحب هيفو لبق ه ايصخش املع ىمسي ودنلا لع فو.

 بهذملا ىلع قيقا ىئزحلا دارفا نم اصاخ هل عوضرملاو اماع اهيف عضولا نوكي ىتلا ءامبالا

 كلذ ىمسيو ىلكت حن اجردنم موهفملا نوك ىف ءلاو «[] امالعإ ةاخنلا اممسإ الو راّدخْلا

 ىلكلا قيقْلا ىئزحلا لباَشو ٠ ىلاثاان. اقلطم صخا لوالا ىنءملاو ايفالا ايثزَج موهفملا

 ماللا 0 ىف ىلكلا ظفا ىف هحيضوت ا ىفاضالا ىلكلا ىفاضالا ىثزلاو قيقا
 اذه عوضوملا دارفا ضعب ىلع اهيف مكحلا نوكي ىتلا ةيضقلا ثاادثلاو ٠ ىفاكلا باب ند

 ظفل ىف 'ىجحو مدقملا ريدا# ضعب ىلا ةسسنلاب نيتعيف تاسيطرشلا ىف اماو « تايلملا ىف

 ةعلاطملا بايرا ىلع خيال م ديداو دعسلاو دضعا بتك ىف روطسم ضارتعالا اذه باوج ]١[
 ( هححصمل )
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 نا ضرفلا دار ١. ةدئافو ٠ فاقلا ب اب ند ميلا لصف ىف؛ ىام ىلع اك لقعلا ضرف

 ٠ استي الام ةطاحا ىلع ردها هنال وا هرغصل همسّشام راضحتسا ىلع ردشبال امير مهولا

 ىهانتملا ريغو ىفاملاو ريبكلاو ريغ هلا ىلع ةلمتشلا تايلكلا هلقعتت فَسال ىلءلا ضرفلاو

 ضرف لقءال نكمال 'ىش دوجو روصتي نا نكميال تلق ناف ٠ تاراشالا حرش ىفاذك
 هنأال هيف همسقلا زوال لقعلا:نا ةيضرفلا ةمسنلا"لودق مدع نم دارملا تاق : هتمسق

 لقعللو عام نسبا كلذ ناف اه روصتو هتحسق ةظح الم ىلع ىا هتوسق ريدش ىلع ردشال

 ضرغلاب دارملاف ةلجانو . هسفن مدعو تالرحتسملا دوجو ىتح هروصتو *ىش لك ضرف
 ةدازلا تثث ناو : امهل: لما_كلا الا الو ىعارتخالا ضرفلاال ىعازتنالا ضرفلا

 ظفا ىف اذهب قلعتام 'ىجي و ء ةمكحلا ةاده حرش ةيسشاح ىملعلا ىلا عجراف اذه ىلع

 باتكلا اهنمو . ةيث آلا ىناعملا رثكا نم معا ءزجلل ىنعملا اذه مث . اضيا يهوجلا

 را.ءةعالا دح ناس ىف ةهيخنلا حرش حرش ىفو . دحاو صخش ثدداحا هف عمج ىذلا

 ةيهاملا ةلع اهنمو م دحاو صخش ثيداحا ايف عمح ىنلا بتكآا ىه نيثدحلا دنع ءازجالا

 سايقملا رسثع سدس انهو «٠ ةلءهملا نيعلا باب نم ماللا لصف ىف 'ىجبو اضنا انكر ىمسيو
 ٠ ةمدتملا ءاظلا باب نه ماللا لصف ىف لظلا ظفل ىف 'ىجحبو ازو# اضيا ةجرد ىحسو

 نيتسو ةئامثلث نم ءزج امو ٠ ةلمهملا لادلا باب نه ميلا لصف ىف ىجب اك ةجردلا اهنمو

 ةباثع ىهو اضلا ةجرد.ىمسيو بالرطسالا ةرخ هجو ىلع .ىتاا ةرئادلا ءازجا نم اءزج

 - عامجالا ءزج نيمجتملا لوق ىف عقاولا ءزلاب دارلاو ٠ ءازجالاب ةاهسملا رانا ا لدعم تاجرد

 دب وكيم كس 3 عز حرش رد ىدنجرب ىلعلادبع المو ٠ ةجزدلا وه لابقتسالا ءزجو

 تقو ند ثسأ رلث عضوم لا.ةث-ا ءزكو دشاب عامجا اند 2 يشرح عامجا رج دام

 نآ كارد زكاو دشاب زور رد ا باتف | عضومو دشاب بش رد لاقتسا رك ا لا.قتس

 ىذلال قالا ددعلا اهنمو . دشاب ريتعم دوب برقا قرمشم قفاب 5 نآ دشاي بش نيفرط

 ةريشعلان.ةعبرالا فال هين ىا ةرسشعلا دعي هناف ةريثعلا نم نينئالاك هدف ىا رثكالا دعب

 ددعلاف ةلمابو» نيسخلاب امهنعربعي اذلوامن» نآ زج ىعلب اهنم اءزج تسيلف ةرشعلا دعيالا مناف
 نوبساحلا هلمعتست ىنملا اذهو هل ءازجاف هدعي مل ناو هل ءزج وهف كالا دغ نا لئالا

 رسكلا فدايم وه ءزلا نا اذه نم مهشو بسنلا ناب ىف ىفيرسشلا نم دافتدي اذكه

 دحاولا ”ىزج اذا نولوب اضياو ء اذك ن. ءزم مصالا رسكلا نه نوربعي مهنا هديؤيو

 حلاطصم وهام اهنمو ء اريك اهنف ضعبو اجرخم ءازجالا كلت تيمس ةنبعم ءازجاب حبحصلا
 ديولاو سسلا ىف لوسالاو ء اضيا انكر ديو لوصالا ند يكرتام وهو ضوزعلا لعا

 اذكهو ٠ ىنيس ضو ع ىف اذكه ع 4 ضأن ىلع را : ممأوق لكلا عمجو ةلدافلاو

 ةاعافلاو دتولاو بيدلا نخب < ذ امم بكرتيو لاق ثيح ةسرغا ضورعلا لئاشر ضعب ىف
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 9 ظ رطل يراد ةتاطا

 * ميجا بأ 0

 4 فلالا لصف ]-

 ىنا با ةلزتعملا نم ةقرف حارصلا 6 ةودشلاا ةدحوملا حتفو مضلاب ( ةئابلا )

 ريغ وهو ٠ مسج ىف هللا هقلخم مالكب ملكتم هللاو ٠ لحم ىفال برلا ةدارا اولاق ىثالا ىلع

 ىف دلخم فاك الو َنمْوَدال ةريكلا لكترمو + ةلعقل قااخ دسلاو . ةرخشلا ف 0
 ٠ فطللاو هلقع لاك ١ فلكت نا هللاىلع بحنو .ءايلوالا ةءارك الو . ةبوت الب تام اذا رانلا

 ْ , فقاوملا حرش ىف اذك نوموضعم ءاينالاو

 فذدح ضورعءلا لها دنعو ه٠ ندبرب ةغالا ىف ةمحعملا ءازلا نوكسو حتفلاب ( ءزملا)

 رحب للصاو اوزجم ىمسي ءزجلا هيف عقو ىذلا تينلا كلذو تيبلا نم ضورعءلاو برضلا

 اذك اورد الا .سرغلا سشروب لسنا وعز تارح عبرا تالوعفف ناعفتسم بضتقملا

 ايسادس نارام بهذ تيب وزهلا هس رعلا ضورعلا لئاسر ضعبن فو ه ىف.س ضوىع ىف

 ناونع ىف عقوام اذه ديؤبو . ىنخيال م دحاو نيتراءلا لامو « ىبتا ايعابروا ناك ٠

 نيدلا بطق ةلاسر ىف نكل هيرضو هضورع فذح ىذلا تينلاوهو وزملا نا نه فرشلا

 ىفالا ءزحلا روصتنال اذه ىلعف ء نينا: تدبلا ءازخا نم كلثلا صّض ءزيطا ىيخردلا

 .: سدسملا ضنا

 حولطسإ قو كر هلا ىف امك عملا ءازجالا هراب ةغالا ىف نوكسلاو ملا ( ءزجلا )

 جرالا ّق ادودعاوم ناك ءاوس ”ى 2 هريغ نمو هنم بكرشيام ا #4 ناعم / قاطي اهلل

 ءزللا ىمسال ماكتملا نا الا ةراقنلا ءاوجالا نم امهناق كوضفلاو ساتجلالاك نقعلا ل
 هتيشاحو م ىفام ىلع ايسسفن اءذو لب ءزج لومحلا ىواسملا الو لوملا معالا

 .ةجرالا 0 ن4هو »* سامقلا ثحبود ّق ةرصاقل او ةيدعتملا ىلا ةلعلا ميسقت ْق ىبازافتلل

 هحولاو سارلاو حورلاك لكلا نع هن ريعلام انعم # عدرلاو تلثلاك انناتش اءزح ىمسلام

 .ىزجخ ال ىذلا ءزجلا امنمو . ةلافكلا باتك ىف زومرلا عماج ىف م" ناسنالا نم ةبقرلاو

 اًرسك الو اعطقال الصا ةمسقلا لشال عضو وذ ىهوج هناب فرعو ء درفلا ىهودلاب ىمسملا

 لخد الف سنجلا ةلزنم هوا , ءامكحلا ضعب هافنو نوملكتملا هتيثا ءاضرف الو اهو الو

 تاذلاب زيدعتم ىا ليقو ةسحلا ةراشالل لياق ىا عضوود مهلوقو * ضرىع اهمال ةطقنلا هبف

 للّسال مهلوقو ءزيحتلا الو ةيسحلا ةراشالا اهلو.ق مدعل اهتنثا نم دنع تادرملا جر

 هيفا امهلو.قل ناب. هوذا حطسلاو لماألا جرح اللصا مهلوقو #3 مدخلا جر ةييقلا

 بسحن وهام ةيضرفلاو ٠ اًنزِج مهوتلا بسحب وهام ةيضهولا ةمسقلاو ٠ تاهلا ضعإ ىف
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 ىرشع انثآلا ءةسانلا . قاستسالا 011

 ىنأ وهام لكو تابثا وهام لك عمجم نا هرئاظنىفو هيفقيرطلاو ٠ ةرشعلا نم قابلا دحاولاو

 ةتيثءعافشالافاعفش الوا روكذملا ناكزا مث . بجاولا وهقالانوكيف تبثملانم ىنالاطقسيو
 وهلب كلذك سيلهنا ةيفنخلا لاقو ٠ حر ىنفاشلا لاق هبوجاهملا حرش ىف اذك هسكمف ارتو وا

 6( ةدئاف ) اهشاوحو حيضوتلاو ىدضعلا نم بلطي كلذ حيضوتو هائلا دعب ىقاملاب ملكت

 نا كوالا . لاوقا ةثاث ىلع دوصقملا ىلع ءانئتسالا ةلالد ةفك ىف لوصالا ءاملع فلتا
 ًازاخم ةعبيسلا لع ةرشعلا .قلطا ىتغا ةغيسلا نع زاحت ةثلثالا. ةر دع ىدنع انلوق ىف ةربتعلا
 ةثلثلاو ةيسسلا لواتتف دارفا ةريثع ىا اهانعم ةرتشسي ذارملا نا: ىاثلاو  ةتيرقر ةثلئالاو
 , دانسالا عقب لف ةعبس وهو ةثا' اهنمجرخملا ةرمشعلا ىلا مكحلا دنسا مث ةثلث اهن» جرخا مث اعم

 امأك ىتح ةعبس ءازاب عوضوم وه ةثاث الا ةرشع ىنعا عومجملا نا ثلاتلاو . ةعبس ىلع الا
 لوضالا ينك ىف :ليسفتلاو .:ةثاث الا ةرشخ وأ كك لمو هع وهو درفم نايما اهل عضو

 ىلاعت هلوقك ةيفدلا تانيا: نم: ريصب ندساحلا نم ايرعض نمضت نادانتتسالا نا معا
 جون رذعب ديهمب ةغيصلا هذهب ةدملا هذه رابخا ناف اماع نيسمح الا ةنس فلا مهف ثيلف

 مل اماع نيسمحو ةئامعست مهيف ثيلف لبق ولذا مه رخآ نع مهتكلها ةوعدب هموق ىلع هئاعد ىف

 ام لغتشيف عمسلا قرطيام لوا لوالاف فلالا ظفل نال لوالا ىفام ليوّملا نم هيف نكي
 نم هدنع للصحام ليز عقو .همد نام دعب هل قس 5 ءامتسالا ءاح اذاو مالكلا ةيقا عام نع

 . ناشالا ىف اذك فلالا ركذ

 هماسقا ناب عم ىنوتسم كلذ ”ىجيو سايقلا نم مسق نييقطاملا دنع ( ىباتثتسالا )

 « فاقلا باب نم ةلءهملا نيسلا لصف ىف ةيانشتسالا ةمدقملاو لصفنملاو لصتملا نم

 باب نم ماللا لصف ىف 'ىجو ةيلمحا ةنيضقلا نم مرق نييقطنملا دنع مضلاب ( ةئانثلا )

 بني ةيلعملا للي ف هلو ةدمملا نقي لصتم ناعم مما ءاسنطالا دنع ( يرشع انإلا )
 وهو ةدعملا ف لوخدلل ىرملا نال ىرمال لباقم وهو «ء هلا ةدعملا نم لفثلا عقدت اون

 عباصا نع ردقلا اذه ندللا ضرع ىف هلوط نال ىرشع افنئالاب ىمسيو اهنم جورذلل

 نامح:م دز بكاوكلاو جوربلا ةيرشع انئاو . هاو+ارحب ىف اذك ةمضنم تناكاذا هحاص

 تمسق هدزاودبار ىجرب يه هكتسنانج نآو جرب كي ماسقا هدزاودزا تسا ىمسق مسا
 مود مسقو ه دوب تبي ب>اص ره لوا مق سب . دشاب منو هجرد ود ىمسق ىه دنا هدرك

 ند نا دوش هداد جرب هدزاودب أ نينحم دشاب جرب نا زا دعب هلمود جورب بحاص ره

 « كاسول هروم هدزاود ىسمراف رد ار نياو ديوك هرحش



 7 الل هنم ىلا

 اديز نا ىلع ءان ةلقعاب لاسضتالا مالم" دن الآ ةاناخأ تكف ىلعو ٠ دز نكلوا دز ب

 ةلمجحم ىلصت. ظفل هلا ماكحالا ىف روكذملا ناف حرحصمب سبا لقنلا ىلقو ٠ لعاف

 سبل هتاوخا ىدحاوا الا: فر هب. لصتا امث دارم ريغ هلوادم نا ىلع لاذ هسفنس لقتسإال
 ةاسطا ةدوصخللا تالالدلا نم ظفللا ريغ نع زارتحا ظفالاف « ةيافالو ةفدالو طرمشب

 ماق لثم نم لقتسسيال هوقو ء هل مقالا لئالذلا نع نستليو , ةلراك وا 1
 ءامسالا نع هلولدم نا ىلع هلوّدو ٠ ةلدهملا غيصلا نع لاد هلودبو ديز مه ملو موقلا

 موقلا ماق لث. نع امتاو>اوالا فرحيو ٠ مهلك ءاماعلا موقلا ىنءاج ول ةيتعتلاو ةدكؤملا

 ءاجام ريدقت ىف ديزالا ءاجام لثمو . ةرهاظ دودقاا قاب دئاوفو ٠ ددزالوا ديز نود

 ةقيقحب لوعفم الو :لعاش نفل لصتم ءانتتتا غوفملا نا زوهمطا تهذم ناف كزالا ١)
 لعافلا نا ىلا مهطعل بهذو لعفلا ثيناث نود دزه ءا> ام عّتماو دنهالا ءاحام زاح اذلو

 لاَد دق ءانثتسالا ىدضعلا ةيشاح ىف ىئازاتفلا ققحلا لاق ه هين ٠ لدن ديزالاو رمضم
 نمالا دعب روك ذملاو جرا وهر.ىتثتسملا ىنععو ةفلاغاوا جارخالا ىنعا ردصملا ىنعمي

 اديز الا موتا ىنءاح اق اذاف : ةفصلاو طرششلاككلذ ىلع لادلا ظفللا ىنمعو جارخا ريغ

 عومت ىلعو الا دعب روك ذملا ديز ظفل ىلعو جرا دبز جارخا ىلع قلطي ءاتسالاف

 ريسفت لك لمح بحبو ءادتسالا ريسفت ىف تاراعلا تفاتخا تارايتعالا هذهبو دزالا

 هب دارا دقف 1| ةفلا ىلع لدامب ءادتسالا فرع نف . ةعبرالا ىتاءملا نم هيسائام ىلع
 ىثاسملا هب دارا هنا هنم ىهاظلاف ذا ةلء لصت. ظفل هناب هفرع نمو ه ريخالا ىنءملا
 ء ىردصملا ىنملا هب دارا دقف للا لوخدلا نء عنملاب هفرع نءو لوقا ٠ همالك ىهتنا
 انها ريخالا ىنعملا ىا ادبز الا عو# ه دارا د_َف ا خدبص وذ هاود هفرع نهو

 6 ةدئاف ) ةددشم نا ىلا افاضم ديو ريغو الا دعبالا عطقملا نوكبال لبق 6 ةدئاف )
 ىتاسملا نه ىننب ناب نوكي دقو ٠ هوجولا نم .هجوب ةفااخم نم عطقنملا ءانئلسالا ةحصل ديال
 امدعب راما نم ”ىحلا انيفن دقف ارامحالا موقلا ىنءاج و هنم ىئتسملل تبن' ىذلا مكحلا
 لث» هجوب هنم ىتثتسملل افلا رخآ امكح هسفن ىثاسملا نوكي ناب نوكي دقو « موقلل هانا
 نامةلانكل دازامىنملاو ةيردصم ةيناثلاوةفانىلوالا اف ررضام الا عفنامو صّقامالا دازام
 كفاح 8 ىتئاسملا وه ناضقنااف ٠ ىفاريسلا هردقام لع هسعاو هناش ناصقنلا نكلوا هلعف

 ناصقن اريغ اًئيش دازام ىنءملاسيلو ررضامالا عفنامىف لاخلا اذكو ٠ هنمىنتسملا ىهو ةدايزال
 امرفم الصتم نوكي ذئاح هلال ليقام ىلع افوذحم هلوءفمو امومه داز لعاف نوكي نا ىلع

 : نيهجاولا دحاب امهنب ةقلاختال ذا قح درفلا هولا نا الا ديز ىئءاحام لاّقنالو اعطقنمال
 ىلع هل لاق ولف تايئا ىلا نمو ىفن تابثالا نم ءانثتسالا ةسرعلا لها لاق ( ةدئاف إل

 ةيناهلامزمفىنءزملي ةيلامثالا ىنمزابال ةعستالا ىنءملا ذا ةعست تبجو ةينامالا ةعساالا ةرسشع



 ىو

 هلم وثلسملا و ىلا

 ىتتس: موقااف اديزالا موقلا ىتءاج اناق اذاف ازلاب ةلباق1'و ربخلا باي ىف نو.ساحلا هيمسيو

 ىتتسه لاملاو دئازو هنم ىبثث_سه ةئاملاف لامالا ةئام ىدنع انلق اذاو ه ىثتس» دزو هنم

 موقلا ىتءاج و لصتم ءانةسالاف هم ىتتس- لا سذج نم ىثتع ملا ناك نا مث ٠ صقانو
 اضيا الصفنم ىمسيو عطقنم ءاثتسالاف هنم ىثتم ملا سنج نم نكي مل ناو . اديزالا

 لصقتملا ءانثتسالا فرع زاءلاوا ىظفللا كارت شالاب لاق نمو ٠ ارامحالا موقلا ىنءاح ون

 لدامب لصتملاو ٠ جارخا ريغ نم ا متاو>ا ىدحاوا ةففصلا ريغالاب هتفلا خم ىلع لدامم

 دحم امه عما نكمال ذا جارخا عم امتاوذا ىدحاوا هفصلا ريغالاب هتفلا_ ىلع

 دح ىف ةفاتلا قئاقحلا عمتج اعر ىلق ناف ٠ نافاتخم ناتذيقح ذئايح هموهفم نال دحاو

 مث ٠ موهفملا ددعت انهه ريدقتلاو امهنيب كرتشم موهفم داحتا دنع كلذ انلق ه ناودخلا عاوناك

 هنو>حشم موقلا تافرعت ناف كلذ ىف ريضالو ازا لوخدلا نع عنملا جارخالاب دارملا

 جارخا الف لخاد ريغ ىئتسملا ضءبلاف مكحلا قح ىف جارخالا ربتعا نا هنال كلذو زامل
 زردتاللو ٠ قاب دعب لوالا نالف هنم هماهشناو هابا ظفللا لوانت قح ىف ربدعا ناو ةققدح

 هلوانتام ضعي لوخد نم عذملا هناب حيضوتلا بحاص لصتملا ءاةسالا فرع زاجملا نع
 ءانتسالا ىلازغلا لاقو ء اهماوخاوالاب مالكلا ردص كح ىف ىا همكح ىف مالكلا ردص

 لوالا لوقلاب دري مل هب روك لل لا نا ىلع لاد ةروص# ةصوص# حن هصوذ لوق وه لصتملا

 ليادوا ةنيرقوا لعش لب لود نوكيال دق هنال صيصختلا نع زارتحا لوقلا نا رك ذ مث
 تيأر لثم نع ةصوصخم غيصب زرتحا اذهلف هغيص رصخ الف لوّش ناك اذاو ىلقع

 دري هنا نم ىلقام دربال ذئنحو ءاثتسالا تاودا غيصلا نم دارملا ذا اديز را مو نينمؤملا

 نيذلاوا ىراد اولخد.نا ميك ىنب مرك م ةياغلاو ىذلا لثمب ةفصلاو طرششلا هدرط ىلع
 دربالف هةدوصخم غيص ىدحا وذ دارملاواولخدب نا ىلاواىرادىف نيلخادلاوا ىراد اولذد

 اذهناب اضنا بيجاو ٠ ةدحاو ةغيصوذ لب غيص ىذب سبل هناف اديز الا موقلاماق هسكع ىلع
 ةشقانملاو ةغيد وذ ءانتسالا لكو خص وذ ءااثتسالا سنج نا وهو دارملا روهظل عفدنم

 ديان ىتح روك ذملا لواشي مل هنال عطقنملا جرخ لاد هلوشبو ٠ ندا لك نسحال هلثم ىف

 « :غيصوذ تالك ءانثتسالا تاودا لاق هنأك ءاننتسالا تاودال دا اذه ليقو ه هتدارا مومي
 ءانتسالا تاوداك ةلصلا وه ”ىث هدعب ركذي ىذلا نا ىذلا. لثع ةفضلا ديسشت هجوو

 لصتم ظفا لصتملا ءانتسالا ماكحالا ىف ليقو ٠ مظع طبخ اذهو ىتتسملا اهدعب رك ذب
 هفصالو طرعش سول هب لصتا ام دارم ريغ هلولدم نا ىلع. لاد هسفن لقتسيال ةلمحم

 نع لةتسال هلوشو ٠ اهريغوا لقعوا ظفا ن٠ لصف ملا نع لصتملاب زرتحاو ٠ ةياغالو

 ٠ ةدصخلا ريغلاتالصآلانع لاد هلوشو ٠ ديز مهب لو موقلا ماق لثم :لقتسملا ىلهتملا ظفللا
 موقلا ماق امو ديزالا موقلا ماق هدرط ىلع دريو ٠ ثاثاا كلتنع خا طربش سلا هلوشو



 ١1" ْ هنم ىنئاسملا « اعلا ا

 ا ناب 0 | ليد وهو ةئيرق ريغ نه لصاملا مهش هلال زاحم 8 ىفو ةقيقح

 ةلمعتسملا ةقيقطاك عطقمملا ىف ازاحم هنوكل ال هيف هلامعتسا ةرثكل لصتملا مهضب امنا هناب درو

 فرصالو هتفرص ىا سرفلا نانع تينث نم ذوخأم هنأل لوقو + فراعتمللا زالا عم
 نيتيل اوتم نيتثث هلعجوا نيتيمم ؛ىشلا ريركت ىلع لد ٍباباا نال ليقو » لصتملا ىفالا

 ةيصو ةلمحا ىف ةسم ىتي هرك د نأ كلذو: ٠ بابلا سايق نم ءاتتسالا ظفلو نيياتسا |
 دقف اديز الا تلق ناف ورمعو ديز سانلا ىفف ساسنلا جر> تلق اذا كنال ليصفتلا يف

 ند قتسشم ىه اذه لمت ,لصتملا ىفرإلا كلذك سلو ا|هاط ارك د يرخازن سس نا
 ققحتم وهو ءانتسالاو ىتنلاب ءانتتسالاب مالكلا ىتن هنأك ةينثتلا نم قتشم هناب درو ٠ ةيثتلا
 نا مزايال سرفلا نانع تيذ' نم هقاقتسشا ريدق' ىلع اضياو « اعيمج عطقنملاو لصتللا ىف
 ن٠ هقاقتشا رابتءاب اضيا عطقملا ىف ةقيقح نوكي نا زاول لصتملا ىفالا ةقيقح نوكال

 ا لصتم ءانئتدالا اولاق ءاملعلا لاق ٌؤطاوتلاب لئاقلاو ء تفرع © رخآ  لصأ

 رايتعاب ميسقتلا ناكول مزلب امنا اذه نادرو +« ماقالا ناب ادعم ند بح ةمسقلا

 قيرط ىاب امييف هلامعتسسا رايتعاب مسقتلا نوكي نا زاول عونم وهو هل عوضوملا هانعم
 عم لابقتسالاو لاخلاو ىذاملا ىنءي نوكرم ىلا لعافلا مسا اومسق مهنا م اذهو ناك

 نيعتف زاجملاو كارتسشالا مدع لصالا اضياو اولاق 0 لامءتسالا ىف ازاجم هن 0

 ن٠ ناب ءانت_سالل ؤطاوتلا ةهام مثيلا ك ةيهاملا مذاولب .ةغللا تشل هناب درو « ؤطاونلا
 فالحلا نا ىلع لدب مالكلا اذهف قتلا اه اننا قيرط لب لسالا ةئلاخت ش١ |
 هظفل ىفال ءانثتسالا غيص ىف فالألا نا نيققلا نو ريثك مالك هاظو . ءانثتسالا ظفل ىف

 ققحلا ركذ اذكه و>حنلا بس ةفرع ةقيقح ةغالا بسم زا امهف هنا روهظل
 ةفدلا ريغالاب هتفلا ىلع لداع هفرع ٌوطاوتلاب لاق نم ىدضعلا ةبشاح ىف ىلازاتفللا

 ريغل الا ديق امنتاو هدسو ادعو الخو اشاحو ىوس و2 اهاوذا ىذحا ىااهمتاو>او

 « ءانثتساال ةفص ىهف اندسفل هللا الا ةهل ١ امهيف ناكول و ةفصلل ىتلا الا جرختل ةفصلا
 ةياغلاو ةفصلاو طرشلا ىنعا صيصختلا عاونا رئاس نم زارت_>ا اهتاوذاو الاب هلوذ ىفو

 . لقتسااب صيصختلاو ضعلا لدبو

 اهملق ال .افلاخع اتاوخاو ةفرصلا ريغألا دس روك دلل ىخ ىشرلا لا ا سا ا
 ىنف ىنئاسملا ىا اينثلا دعب ىقابلاب ملكت ءانتسالا لبق اذلو اضيا اينئلاب ىمسيو انارثاو ايفن

 ىتاسلادعب مالكلا ردصيف ققانلاو ةثلث اينثلاو ةريشع مالكلا ردص ةثاثالا ةرسثع ىلع هل هلوق

 ةلباقلاو را بانا ف نوبساحلا هيمسيو ه ةعبس ىلع لاقو ةعبسلاب ملكت دلاكف طيس
 « ادقانالا نوكيال وه ذا صقانلاب

 انايثاو اين ىثتسالا 'ئإ هدعب ال فلا#لا !متاوخاو الا لبق روك ذا وه (هنمىتتعلا )



 ءانثتسالا . ةدثتلا 0

 ءايوا فلا وجا و1 مسا وه اضيا ىنثالا ىحسو ةاحللا دنعو . نذرك انود ( ةشثتلا (

 بجاحلا نبا لاق اذك هسنج نم هلذ٠ هعم نا ىلع لديل ةروسكم نونو اهلقام حوتفم
 هلوق دعب ردقوا هدحاو ىا هدرغم رخآ ىا فاضملا ريدقتب هرخآ هلوقف . ةفاكلا ىف

 ءاءلاوا فلالاو درفملا عومت ةينثتلا نوكي اضيا ذئإخ هقحاول عم انلوق ةروشكل ل

 ىنحال م نيماسمو ناماسم نم ملم ىلع الا فيرعتلا قدص امل ردش ملولو نونلاو

 لديل ىا هرخآ ىلا لديل هلوقو . تافلكتلا هذه نع ىتفتسال دارملا روهظنا ىنتك ١ اولو
 لثملا كلذ نوك لاح دحاولا ىندي ددعلا ىف هلثم هدرفم عم ىا هعم نا ىلع قوحالا كلذ

 كرتشم دحاو عضوي هلعوضوملا سنج تحن .هلوخد رادتعاب هدرفم سذج نم'ىا هسنج نم

 اذهىفو « هسا> ن٠ هلوق نع ىنغتسال اعيمح سنلاو ةدحولاىف هلثاميام همه دنزاولو امني

 رابتعاب مسالا ةينثت زوال هنا ىلاو درفملا مسالاب ف ورا هذه قو ةدياف ىلا ةراشا لوقلا

 هناف ى.!دنالل افالخ حيحصلا ىلع ضيخلاو رهطلا هب داريو ناءرق لاش الف نيفلتخم نيينعم

 نيرمقلاو مالاو بالل نيوبالاب اذه لكشي تاق ناف ٠ ىظفالا كرتشملا ةينأل هدنع زوحب
 ظ مث امهنيب تساتتلا ةوقا ءاعدإ بالا مساب ةاذسم مالا لب نانزاج انلق . سمشلاو رمقلل
 نوكيف هراشعاب ىف ناسناحتيف امهل لوانتم موهفم لحبل هب ىمسملا ىنع مسالا ل وأن

 ةيثعاب اذه ىمسيو رم ا ىلا ةبسنلاب نسمشلا ىف لاخلا اذكو بالاب نيمسلا نيونالا ىنعم

 _ رهطلل هتيمسا ءاعدا ىلا جايتحا الب اضيا ءرقلا ىف اذه لثم ربتعيلف تلق ناف ٠ ىباغتلا
 ةهيشال انلق ٠ امهلوانت موهفم لصحب) هءىمسملاب لوأيلو ةقيقح امهل عوضوم هاف ضيخلاو
 ىذلا وهو اءمن ىظفللا كارتشالا درحمب هتبنأل زاوج ىف مالكلا نك] رابتعالا اذه ةحص ىف

 الثم ديزف اهعجو ءاعداوا ةقيقح ةكرتشملا مالعالا ةنمل حص راثتعالا اذمو .هيف فلتخا

 ايئاعدا اماع زاص اذا رمع اذكو و عمجو ىتلب مث ديزب ىمسملاب لوأ, نريثكلل املع ناكاذا

 مالعالا لاش نا ىلوالا لاقو نعل هدرو . عمجلو ىنأب مث رمعل ىحبملا لوأب ركب نال

 مسالا ىف كارتدالا درحم اهءعحو امثل ىكي اهف ةبولطم ةفخلا نيك الاوءتسا اهم نكل

 هسنج نم دق ةنثتلا_ فيرغ' ىف رك ذنال نا ىتُش لوقلا اذه ىلعف « سانجالا هاما فالخم
 نيم رفلا ليوأتب عملا مساوا عملا ىي دق ٠ ةدئاف ٠ ةيفاكلا حورش ىنام ةصالخ هلكاذه
 تغم دقف ون هضعإ وه ىنثم ىلا افاضم عما ظفلب ىتملا ءاح دقو نيموقلاو نيلاماو<
 . هيشاوحو ىفاولا ىفا ذك ةيضعبلا مدعل امكسارفا لاشبالو اممدبا وعطقافو امكبولق

 . ىونثلاو مضلاب اينثلا لاق حارصلا نم دافتسيام ىلع اضيا مشلاب اينئلابىمسبو ( ءانثتسالا )
 لق ه عطقنملاو لصصاملا ىلع قلطي لوصالاو ود>نلا ءاماع دنع وه ءاذتسالا نو مسا حتفلاب

 لصتملا ىف ليقو «.ىظفللا كارتسشالاب ليقو . ىونعملا كارتشالاو ٌوطاوتلاب امماع هقالطا



 ملل ف

 ١ يهب ةمئينب الإ . ونا قاتلا « ةساثلا

 مهف ةيونثاا مه ءالؤهو ن٠ نها ةملظلاو نادزي رونا اوم.دف ناك ثيح قلطملا رونلا

 بتارملا لمشف هسفند دادضالا عمج هناحبس هنال ىلاعأ هسنن ثيح ن٠ هنا. هللا اودبع

 ىلا ابوس» هنم ناكاش نيتلاب نيرادلا ىفو نيمكللاب نيف صولا ىف رهظو ةيقلألاو ةيقحلا
 ةرابع وهن ةيقاخلا ةقرقحْلا ىلا ابوسخم هنم 0 و راونالا ىف ىعاظلا وهف ةيمأالا ةقيقملا

 ةفناط بهذ مث» ٠ نيدضلاو نيفدولل عمالا ىمل الا رسلا اذهل روذلا تديعف ةماظلا نم

 امتروصو ىنءع. ىهو ةيزيرغلا ةرارخلا ىلع 0 ىنم اولاق مهنال .رانثلا ةدابع ىلا

 هللا اودع مهن سوحلا مث ءالؤهو اهوديعت اهدحو دوجولا ىلءا ىهف راثلا ضمدوجولا

 تافصلاو ءامسالاو ٍبئارملا عيمجم ةببعم ةيدحالا نا امكف ةيدحالا ثيح نه هناحبس

 رانلا ىلا ليحتست دقو الا ةعيبط امراّشال اهعفراو تاسقطسالا ىوقا اهناف راثلا كلذك
 1 هراثلا تبع ةنطالا نيتك ك0

 رشع سدس ىه ىتلا ةققدلا ريثع سدس ىه نيمحنملاو ةئهلا لها دنع ) ةيناثلا (

 « ةعاسلا وا ة>ردلا

 ةفللا رك ذ لعو دءولاو دعولا ىلع هلاتشال هلك نا رقاا لع قاطز اعرشو ءارآ ل

 ىلعو ةيلمعلاو ةيداقتءالا ماكحالا ىلعو ىهنلاو مالا ىلءو داعملاو ءدنملا ىلعو رانأاو

 دعولا ىلع اهلاتشال باّتكلا ةحتاف وهو هنم ةروس ىلعو ..ءاقشالا لزانمو ءادعسأ] بنام
 ىلا تمعنا نيذلا هلوق ىف راجفلاو راربالا لاو->١ ىلعو نيدلامو» كلام هلوق ىف دّعولاو

 ةواصلا تضرف نيح ةكمي تلزن اهنا حص نا لازئالاو ةواصلا ىف ىنثت اهنالو ةروسلا رخآ
 نم لقا اهنا ىتلا رولا ليو « اهريغو ىواض.لا ىف اذكه دنقلا تلوح ال ةدلاو

 « نيسلا باب نم ةلمهملا ءارلا لصف ىف ةروسلا ظفل ىف 'ىجو با ةئام

 رب ىتب هو دراد هيفاقود نازا كره هكنزورد قفت» ثساسا ءارعش دز ) ىونثلا (

 ءارقتسا زاو . عئانصلا عم ىف اذك دنمان زين جودرم ارنياو تسا هدح ىلع صاخ ُهيفاَ

 مان جزهومان لهرو مان ردحر م كنانح دنس وكل قوام كرر ىاهر#أ رد هكهدش مولعو ش

 زازنما نزخمو هما: رديكم ناو تسا ةسورو مه تسا ناه سوق ناكؤار نإ لا
 ءاء 1 2 2 2 0 1 3

 « عئانصلا عماج ىف اذ تسا نوذجمو ىللو زكش تنفهاو نئيشو او سخن و

 تادح ووا ةدحو تاذ ةعيبطلا نوك اهلباشو نيتدحو تاذ ةعببطل ا نوك ىه ( ةينشالا 1 :

 ..ةمضسملا نقلا ل نعللرلا لسا 0 00
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 مث اكل - 7 7 520 6 ١ دافعا :
 0-_ 2 ١

 ةيونشلا ٠ ىتثلا ١4.4

 معا ”ىثلا نم معالا نم معالاو لوالا نه معا هنالىئاثلا ىنعملاب اذكو هميظعتلا دصق نع قلطم

 نع “ىنيام لعف نع ةرابع هنال ركشلانم هجو نم معا لوالا ىنملاب ءانثلاو ء ”ىبثلا كلذ نم
 ماع هنكل ناسللاب صتخم ءانثلاو ناكرالا وا نانْلا وا ناسالاب ناكءاوس ةمعنلا ءازاب منمل مظعت

 ديا كلذكو لوالا ىنعملاب ءانثلاف . ركشلاىلا دما ةيسن لثم اهريغوا ةمءنلا ءازاب هنا ثنح نم
 ىناقثا ىنعملاب ءانثلاو ٠ سكعلاب ركشلاو دروملا رابتعاب صخاو قلعتملا رابتعاب ركشلا نم معا

 . ه هيشاوحو لوطملا نه مه اذكه ةمعنلاب صتخم ريغ هنال ركشلا نم اقلطم معا

 :٠ اهب نانثالا,مفلا مدقمىف ىلا عيرالا سارضالا ىل هتنث يتلا اموع يركلاك (. ىلا )
 واكو ثسا ىلا بذهملا ىفو ه٠ كلذ ىف ٍباودلا تفاتخا دقو ٠ تحت نم ناشثالاو قوف نه

 دنيس وكو وك ىت تاذللا زاك ىفو ء جرجا تاينثلاو ءانثالا هلاس ج' رتشاو هلاس هس دنس وكو

 « هلاس شش ىوهاو دشاب هداه مشش رداي هكدلاس 3 رثشو دشاب هداه مويس رداب هكهلاسود

 001402[ لك رام يملاو نابشلا نم ىلا ةحضالا بناتك ىف ىدجرلا فو
 ٠ ةيناثلا ىف لخدو لوخلا هءلع ىضمام زعم لاو نأضلا نم ىلا ءاهقفلا رثك أ دنعو ء ةثلاثلا

 . لبنح نب دمحا ٍبهذم ىلعو ةثلا؛ ١ ةنسلا ىف لخدام منغلا نم ىنثلا نا ةيرزجلا ةياهنلا ىفو

 « ةيادهلا ىف م ةثلاثلا ف لخدؤ نالوح هلع ىنا ام رقبلا نم ىندلاو ةيناثلا ةنسلا ىف لخدام

 لآل نإ ىتلاو ىو لدا انرتس قيفوتلا نكمو نيس ثلث هيلع ىلا ام نه ةضالخلا قو
 7 نعطو نينس عيرا هيلع ىتاام ةنازألا ىفو ٠ ةسداسلا ىف لخدو نينس سمح هيلع ىلا ام

 هفعض ناو لوح نإ ايانثلا لبق زومرلا عماج ىنو ٠ ىدنجربلا مالك ىهنا ةسماخلا ىف

 ىف لخدام فلظأ ىذ نه وه ةفالا بتك ىف نكل فذو فلظ ىوذ نم سمح نباو

 لخدام مثلا نم وه لاق هنكل طبحلا ىف اذكهو ةسداسلا ىف فخ ىذ ن.و ةثاأثلا ةنسلا

 ٠ رثك الا ىف ةغالا لها نوقفاون مهف ءاهقفاا لوق هلك اذه لاق مث ةيناثلا يف

 اردو ارينك اريج ملاعا ىف دن اولاق هل الا ةينيذئاب نولوش ةرفكلا نم ةقرف ( ةيونثلا )

 هلطبتو ةدح ىلع لعاف امهم لكلف ةرورضلاب اريرش اريخ نوهت ال دحاولا ناو 0

 اريثك اري دجوبلا هنأ ىن»ع ارب رش اريخ نوكيال دحااولا مهلوق عمو # هسادحولا لئالد

 ريشنا لعافو رونلا وه ربا لعاف اولاق ةيونثلا نم ةيناصيدلاو ةينموماملا مث ه 525300

 مهنأكو هيلا احاتحم هل آلا لو مسا مدق مزليفناضرع امال صاط هداسفو ه ةملظلا وه

 سوحملاو 3 نريصا عيمس رداق ملاع ىنح رونلا اولاق منا فراعتملا ىقى وس رنخا ىعم اودارا

 ناطيشلا هب نوذعيو نه ىها وه رشلا لعافو نادزب وه ريا لعاف نا ىلا اودهذ ميم

 بهذ نايدالا ربم باب ىف لماكلا ناسنالا ىفو ٠ ديحوتلا ثحبم ىف فقاوملا حرش ىف اذك

 اودبعف ىلوا ءالؤوا ةدا.علاب راونالا صاصتخا نا اواق منال ةءاظلاو رونلا ةدايعىلا ةفئاط



 01 ا ا ا ل ا 1 لو سرا
 ل ا ع ا د
 ل لم

 ١ ةا/ 1 د ةدموتلا 4 نءثلا د هداك

 هنع ادقان نوكي دقو هنم ادئاز نوكي دقو ةميقلل ايواسد نوكي دق نمثلاو موقم هب موق

 عربلا دقع ىف عيبملل اضوع هنوكب نادقاعلا هردّقام نا لصاخلاو ٠ لاملا ظفا ىف اضيا *ىجحيو
 ةءيق ىمسإ ممتالماعم ىف هوجورو مهب امف هوررقو قوسلا لها هردق امو انك ىمسي

 دنع نمثلا ءارتفلا لاق فرمصلا لصف ىف ىدنجربلا ىفو « رازاب خرن ةيسرافلا ىف هل لاّسو

 ضرعلاو ةمذلا ىف انمدالا دقعإاب قحتستال ريئاندلاو مهاردلاو ةءذلاىف اند نوكيام برعلا

 ةران دقعلاب قحتسي نوزوملاو ليكملاو لاج لك ىف ةعيبم تناكف انيعالا دقعلاب :قحتسيال

 عيب» هلباقو ءايلا هيحصو انيعم نكي مل ناو اعبر» ناكدقعلا ىف اني ناكناف انيد ةرانو انيع

 تناك نأو ان تناك ةحلار تناك ناف سولفلاك لصالاىف ةءاس وهو 1 عونو 5 نك وهف ؛

 « ريناندلاو مهاردلا هب دارب قلطا اذا نمثلاو ةعلس تناك ةدساك

 ةعاببلا تذخا ماوس ةعبانسلا يشع نلبس  نييسسملاو ملا لما 1 0
 5 ثاعاسلا نهوا تاجحردلا ند

 عالشاةينامث هب طيح حطس نيساحلا دنع وهو ليمفتلا باب نم لومذم مما وه (. نعثملا )
 ريسكلا لها دنعو ٠ عالضا ةينامث ىذب لب نءئملاب ىمسإال ةيواستم نكت مل ناف ةيواستم
 ضورعءلا لها دنعو « ةينامىف ةينامت مدرع ىمسيو اون نيتسو ةعبرا ىلع لمة شم قفو وه

 طمسملا نه مسق ىلع قاطي ءارعشلا دنعو «٠ ءازجا ةينامت ىلع لمتشم رح ىلع قاطي
 نيسلا باب نء ءاطلا لصف ىف *ىجب اك

 ةفرصملا وه نامالا اول نموثلا داعم ىلا باختا ةلح ملا ضاق[ 3 ١
 سلو نفك هضعبوا هلككرتو لوسرلا هب ءاج امب رارقالاو صالخالاو ةبحلاو قيدصتااو

 قسف هنا هيف لام هيحاصف رضك امنا ىلع عمجم مل ةيصعم لكو ه نايا ضعب الو انامبا هضعب
 ءاضقلا ةيب اهكرت نم ورفك الحت سم ةولصلا كرث نمو ٠ قساف هنا لاَ الو ىصعو

 ىدنوارلا نيا لاق هبو هضغبو هءذكتا لياد هنال زخم وا اد لق نمو رفكال ْ

 ٠ فقاوملا حرش ىف اذك رفكلا ةمالع لب ارفك سيل مصل دوجسلا لاقو ىسيرملا رشبو

 : ءايلا لصف ظ
 ليقف . ميظمتناب رعشي امب نايتالا ىلع قلطي دقو . مظمتاب رعشبأم ركذ وه.دملب (عانثلا )
 للعلا دبع ركذ اذك روهشم زاجش ىناثلا ىف اماو طقف لوالا ىف لبقو . امهف ةقيق> هلا

 ,ىناثلا فالخم ناسالاب لوالا صاصتخال معا ىناثلا ىنملاو ٠ ىنمذلا ةيشاح ىف ىدنجربلا

 لوالا ىنءملاب ءانتااف عيانصلا عماج ىف م مظنلا ّق ركذ نا ءانثلا َّق ءاغلبلا 590 ريتءااو

 ءانثلاو ميظءتلا دصق ىلع معنملا مظعت نع ”ىنيام ركذ نع ةرابع هنال دما نم اقلطم معا
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 عرش قدك ملاعلا مدق مهمزاف باسنالاب هنع ردص ىا هعباب ىلاعت هللا لمف ملاعلاو

 .٠ فئاوما

 5 نونلا لصف و

 ىرظم نحن تانللا رك قو ء ضارب رك ىف ؟ ندش. ربطس ةمجحلا ءاخلا ( نختلا )
 ىا حوابسو ا حاس هريص# وشح وعو ىمياعتلا مسجلا وه ءايكنعا دينعو # ربطس ني

 ناك ءاوس دحاو حطس نم رثك ا ىا حوطسوا ةركلا ىف اك دحاو حاس هب طر# ودح

 حوطسلاوا حطسلا ىنف ةلمجابو . بعكملا ىف مك حوطسوا ٍريدتسملا طورخلا ىف مك ناحطس

 هثلثلا هراطقا ىف ذفانلا دعبلا امهنانو ٠ حوطسلا ىلا ىهتملا بطلا مسملا اهدحا . نائيش

 ىا الزان نخل ا ناك ناف * نذللاو ىميلعتلا هما وهو اهوشح عقاولا أبمف قراجملا

 لفسالا نم اذخا ىا ادعاص ناك ناو * ءاملا ىف م اقمع ىهسب لفسا ىلا قوف نم اذخا

 ٠ ادعاصوا الزان ناك اوس اةلطم نذثلا ىلع قلطي دقو ٠ تدنلا ىف كاكمس ىمسي قوف ىلا

 هل. سيل ذا ةركلاب ضوقنم هنا هبفو ٠ حوطسلا نيبام وشح هناب نخثلا فرع ضعبلاو
 مسا نا رادقملا علاوطلا قو 0 فئيرعتا مال لوذدب ةيعما نالطس لاش نا الا حوطس

 نا 0 هتتشاح ْق دّينلا دنسأا لاق # ىهنأ كنت ادوعص ريتعا ناو قمعف الوزن ربقعا

 حرش ىف لاق اذكه دعاص نت هناف دوعصلا ربتعا ذا اكمسو لزان نم هنال لوزنلا

 نيبام وشحن هفرعو نخةاوذ هانعم ذا نيخثلاب ىمسيال ىميلعتلا مسجلا نا ملعف ٠ ضخلملا

 مسجاذ ىميلعتا مسحلا ناكل نيخث | هيلع قلطا ولف ىميلعلا مسْلا سفن وهو حوطسلا

 مسجلا نوكيف طسوتلا ىنعا ىردصملا ىنملا ىلع وشحلا لم نا لاقام هيجوتو ٠ ىميلعت

 الصتمانحت مسجللنا نايبىف تاك الا ةشاحو تاراشالا حرش ىفو . ىهلا طسوتاذ ىميلعتلا

 ىمياعتلا مسلا لصف وهو حوطسلا نيب وشح وذ وهام ىلع كارتشالاب لوقم نيخئلا اذكو

 تلق ناف ٠ ظيلغلا وهو ماسجالا نم قيقرلا لبادام ىلعو حط_سلاو طا نع هلصفب

 نم دارملا تلق ىيطلا مسجلا وه اعإ وحلا وذو حوطسلا نيبام وشح ىمحيامت ا مسجلا

 لمح اذاو ىببطلا مسا وه طسوتللاو لخلختم اف طسوتااو لخلختلا ىا ردصملا وشحلا

 : #4 طياغلا ىلعال ماوقلا ظاغ ىلع اذا

 ام ةميقلاف . زومرلا عماج ىف اذك هب مو مل ناو عببلاب مزايام وه نيتحتش ( نمثلا)



 اب ظ ةيماغلا , ثلا « مْنلا

 نا لاق نم بهذ حالطسصالا اذه ىلاو نامزلا اذه ىف ةاآره لها نرو فاق هلا

 ىمسو' ليقاثم ةعيسس مهارد ةروشع لكو تاريعش ىلع طاربيقلاو اطاربق نورشع لانثلا

 نوءسلو ةتاسو ةريعش نوع.س وهو ةسمحو لاقثم فضن مهرد لكف ة هع.س نزو اذه

 ريثع اننا ةلدرطاو تالورح تس ةرعشلاو دنق مس لها لعو باسط 0١
 اع ريمطقلاو تاريمظق ةينآم ةريقلاو تاربش تس ةلدفلاو تاليتف تس سلا امااو الف

 مهضعلو ةح مسق لك ىعسي معاسقا هل ىلا جوسطلا . ملقا دقو لبق « ىنا ةرذ ريشع

 رحب ىفو ءريشعلا سدس اذه ىلع ةبلاف ةبح مسق لك ىعدب انف نتدس" ىلا ناقل مش

 ةعرا جيساسطلا باسحبو مهرد عابسا 1 مهرد مهاردلا باس لالا ىهاوذلا

 1 يمنا ع ا لبقأتلاب و ةرعع نوعسلاو هن كلا تاو اعوسط نورا

 6, ميملا لصف اح

 ناونع ىف اذك ضصشلاو مر ١ عامجا وه ضوراطلا لها دنع ةمحملا ءازلاب (ء

 ' ناوعذ ىف ناك نا ضيقلا دعب مرا برغلا لها ضورع لئاسر ضعب ىفو + فرشلا

 فرع هنا ليلدب فرشلا ناونغ ةرابع لمحت اذه ىلعو + ىهننا رتش نايعافم ىفو مز وهف .

 تاشرعت ىفو ٠ رتشلاو مزنلا ىواست مزلاذه ىلع لمحل مل ولف هنيعب فيرعتلا اذهم رتشلا

 لعف ىلا لقنف 6 قبل نأوءف نم نونا ءاسفلا فدح وهو مزللا قاجرخلا لا

 'ء «٠ مز ىمسيو

 ناوعف ءاف فذخ ضورعءلا لها دنعو ه حارصلا ىف م ندرك هنخر حيتفلاب ( مار

 ئرتغلا ناولعق ذك منا قدسي مبا هيف ىذلا نكرااو ناءف هعضوم عضوبو ناوع قبب 0

 كرحتم لوا طاقسا وهو مرا برغلا لها ضورع لئاسر ضعب ىفو ٠ فيس ضورعو
 « ثلا وهف اماس نلوعف ىف كلذ ناك ناف تببلا رداص زحخلا ناك اذا عومجا دنولا نم

 عومجلا دتولا لوا طاقسا مرلاو ماسلا مرخ مثلا ىسخرسلا نيدلا بطق ةلاسر ىفو

 دلرمتفا نانتكفا مو مرخأ ديوك عئانصلا عماج ردو ه هيف فاحزال ىذلا ءزملا ملاسلاو

 تاراعلا هذه ىفام ىف الو ىهتا ددرك م نلومف زاو نلوءه» نيلعاف» زا ان دشاالا
 #4 ما اهنا ند

 لعافال ةدلوتملا لامذالا اولاق ىرمنلا سرشان اا ةمامث عابنا ةلزتءملا نم ةقرف ( ةيماهللا)
 سوجلاو ىراصنلاو دوهلاو ٠ عرشلا لبق ةبجاو اهناو رظنلا نم ةدلو:٠ ةفرعملاو اسهل

 «لافطالاو مئاهلا اذكو اران“الو ةنج نولخدسال ابارت ةرخ الاف نوريضي ةقدارلاو .
 ءنوروذعم رافكلانم هقلخ ميال نمو ٠ لمفلا لبق ىهو ةإ الا ةمالس ةعاطتسالاو

 «٠ ثدحت الب ثداح هادعامو ةدارالا ريغ ناسلالل لعفالو ٠ ةيرورض اهلك فراعملاو
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 امم ىضتق ةطساوب رخآ سما هلا ىلع مهضعبو ٠ ةببطقلا.ىئاوماو مامالا مالك هيلع لدرام

 ىنامملا نم ةيبطقلا ىشاوحلاىف ركذام نا اذهنم مهفف , ةعفادملاو ةتوافثملا ةكرحلا ةعيطلا
 سيلذا ىلوأ ناكل كارتشالاب هلوق كرت ولف بهاذملا ىالتخا ىلع ىنم ةفخلاو لقثلل ةثلثلا
 ناقلطم اما ةفاو لقثلا نه لك ميسقتلا )هيف فلتخم هنكل دجاو ىنعم الا ةقيقحلاب امهل

 ىلع هلقث زكرم قبطني ثيح ىلا مسجلا ةكرح ىضتقت ةيذيك قلطملا لقثلاف ٠ نايفاضا وا
 ىف ركنا بنا ىلا مسجلا ةكرخ ندع ةققإ فاضألا لفتلاو ضرالاك ملاهلا زكيم

 ةيفيك ةقلطملا ةفلاو . ءاملاك زكرملا غايبال هنكل .طيحلاو زكرملا نيب ةدتمملا ةفاسملا رثكأ
 . رانلاك رمقلا كلف رعقم حاس ىلع هحاس قطني ثيح ىلا مسجلا ةكرح ىف
 ركرلا ني يملا هفايلا رك | ىف طحلا ثماح ىلا هتك رخ ىه# ةيفك ةقادآلا ةقلاو
 نع اهجارخا ضرف ول ضرالا نا ىضتم اذه لبق . ءاوهلاك طيحلا غاببال هنكل طبحملاو
 اضيا ءاملا نا ةركذتلا حرش ىشاوح ىفو ٠ دعب هبفو ملاعلا زك سم ىلا ءاملا لصيال اهناكم

 نا الا ملالا زكر ىلا ءاملا لا_سل ضرالا نكت ملول ثيحم قالطالا ىلع زكرملل بلاط
 ءاملا ىلع تداف ىوقا ايف بلطلا كلذ نال زكرملا ىلا لوصولاب ءالا تقيس دق ضرالا

 هلبلاط اهدحا نانم رانلاو ءاوهلاىف مالكلا اذكو ء زكرملاىلا ءالا لوصول ةعنام تراصف

 الا قالطالا ىلع هل بلاط :امهلك نا وا قالطالا ىلعال هل بلاط رخ الاو قالطالا ىلع
 ديؤيو ٠ ىن.غللا ةيشآحىف ىدنجربلا ىلعاادبع ركذ اذك ىوقا اهدحا ىف بلطلا كلذ نا

 . ىنال هنا مث ٠ ةيبطقلا ىشاوحلانم لوقنملا لقثلا فيرعت ىف قئاع هقعإ مول دبق ةدايز اذه

 ةروكذملا ةثاثلا ريسافتلا نم ىناثلاو لوالا ريسفنلاب ةفخلاو لقثلل وه امنا ميسقتلا اذه نا

 ٠ ىنال م ريخالا ريسفتلا ىلا سايقلاب امهيف هرابتعا اضيا نكعو

 مضلا ىلع قاطي دقو ه ةلقثلا نونلاو لا نا ه'مو فرحخلا ددشت وه ) ليمثتلا (

 ٠ ىهنا ناكسالا فيفختاابو مض'ا انهه ليفثلاب دارملا قالا

 بهذ ةعلعق هنوزوم نوكيام افرعو . اريثكوا ناك اليلق هه نزوامةفل رسكلاب ) لاقثملا )

 تاريعش سمح طاريقلاو ةغا هانعم هنا ىرهو+لا مالك ىهاظو . اطاربق نرشعب ردقم

 ىأر ىلع اذهو ةريعش ةئام لاقثملاف ابفرط نم تددةمءاام ةعوطقم ةروشقم ريغ ةطبسوتم
 دنقرمس لها ةحنسو نيمدقتملا ىأرىلع اماو دالبلا رثكاو زاجأا لهاةجنسو نيرخأتنا
 لاقملاف نان ريعش ةبلاو ناتيح جوسطلاو تاجودط عبرا قئادلاو قئاود هت لاقملاو

 ىف زومرلا عماج ىف اذك تاريعش عبرا نيلوقلا نيب توافتلاف اطاربق رسشع ةعستو ةريعش
 وهو عرشلا لها دنع .ةريعش ُهئام لالا وهو رانسدلا نا ىدنجربلا ىفو ٠ ةوكزلا باتك
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 ١ لقثا لف « لولوكلا

 2و قى عارض هسره لئاوا ظافلا ىضعي جل عارصص» هسء اأرعش دزن ثاّده لاق

 ٠ رعش ٠ هلاث دزيخ مراهج عارص» دننك عمار انآ ركا
 ىهذ مارا ه ىهد ماك لد ديمأ وديور ىا ٠ هد مادا 2 تاع ننك وكسور 0

 دزي> مراهج عارض دزنك عن مع هدش هتشون ىخرس كظافنا نود « ملاعرد دود دوح

 « ىهد مارا ودور ىا ودور ز> تشا ناو

 هه ماللا لصف زو

 ةديدش داجلا ىف راذص رودب ىعو ليل انلا درفم ةزمهلا نوكسو 'مشلاب (لولؤتلا)
 امنوو ةزمهلا ناك واو'اب لولوُلا ةغالا لدا ضعب لاقو .هنوداش 0 ةباللصلا

  صاوخلارحب ىف اذك ةيرام.ملاو نورقلا

 زيبا نم جرخام ماذعلا لقوم "وتملك ند لفلان طراق دك ( لفثا)
 نع فاختام عم عبارلا مضهلا لق ءاذغلا نع قورعلا هلصفتسي ىدلا وه لوبلا لفنو
 ليعمل دقو بطلا كامعتلا 0 ىلع. لقالا لمعتسإ دقو * حضنلاو مضهلا دع ءادغلا

 , هاوجلا ل اذك نيملا ة ةنوشخ ىلع

 اههم.سيواداةعانوملكتملاةةلاو لقثلا ىاام يوسي وةفلا دض ىفاقلا ن ركب كلا (لقف ا(

 لقثلا ةيبامقلا ىئاوحلا ىفو نيعلا ةمكح حراش لاق :علاوطلا حرش ىفام ىلع ايعبط اليم ءامكحلا

 ٠ قئاعدقعي ملول ملادلا زكسم ىلع هل زكرم هب قبطنب ثيح ىلا مسجلا اهب كرت ةيعبطةرق
 « ىبنا ةفخلا اذكو ه كارتشالاب ةاداحلا ةعفادملا ىلعو هل ةيضتقملا ةعيبطلا ىلع لاس دقو
 هاةيضتقاا ةديبطلا ىلع لاه دقو ٠ قئاع هقعإ ملول طيحلا ىلا مسجلا اهب كرحت ةيعبط ةوق ةفطاف
 ةسوماملا تايفيكلا نم ىه ىتلا ةعنادملا سفن ليملا رف نش ه ةلداحلا ةعفادملا ىلعو
 لاق « ةعفادملا أدب اهرسف ةعئادملا اديه لب اسم هرسشب ل نمو . ةعفادملا سفنب اهرسسف
 ةيسنو فعضلاو ةدشلاب ةتوافتم بتارم اهل ةكرحلا ةعفادملا ًادبم وه ليملا ناب نولئاقلا
 كرحلا كلذ نع ردصي نا عنتميف ةيوسسلا ىلع بتارملا كل ىلا ةعيبطلا وه ىذلا ك رغا
 نيعتيل فعضلاو ةدشلا ىف ةتوافتم بتارم ىذ سما طسوت الا بتارملا كلت نه ”ىش
 ء لما وه نعالا كلذ ةكرللا نم ةنسم'ةةئ رود تتارلا اق نا
 ناك اماكف هماسشاب ةوسقنم مسجلا ىف ةيراس ةوق ةعببطلا ناب ىزارلا مامالا هنع باحاو

 نورك نا هزل مف فعضا ةثفط تناك نصا ناك اشكو ىوقا هلشعيبط تناك رك ١ ملا

 داتعالاو ليملاب ةعيطلا ةيمست اماو ه داتعالاو. ليملب ىحسإ ىتح ةعيبطلل رباغت د ةفادمال

 اذه نم مهشو « ف'اوملا 2 دب رحتلا عرش ف اذكه ليملل دوجو الف ادج ديعف

 ىلع ةعيطلا وه ليملا نا ل مهضعل ةعفادملا ًادنم ليملا ناب نيثاقلا نارظألا قمعل دعب

 (1) « فاشك» ] (لوا)



 ا يي سل

 ثلثلا 0

 رئاودلا نء ىسق ثاث ام طيح ةزكلا حطس نم ةعطق وهو ةركلا حطس.ثاث ىمسيو

 ىلعلا دبع هب حرصام ىلع رودلا فضن نم رغدا نوكي ىسقلا كلت نم ىا اهنم لك ماظعلا

 مهسل ا ىلع نيفدنم طورخم عطق اذا م ةيندعام اهضءنوا هك غلا جعذ حرش ىف ىدنجربلا

 فاصل وهو ربدتام طخ ناءيقةسم ناطخ هب طاحا ثا. ربدت_ىلا هحطس نم لصحيف

 راتعاب ميسقت ” نامسقت هل ميقتسملا تانملا 2 مثء عالضالا ميةةاسم ريغ اث*٠ ىمسيو ؛ةدعاقلا طيح

 نوكيأل ىذلا وهو عالضالا فلتخم اما لوالا را_تءال ايف ٠ ةيوازلا رابتءاب ميسقتو علضلا

 ىذلا وهو عالضالا ىواستم اماو رخ آل) ايواسم ةميقت-لا هطوطخ نم ىا هعالضانم دحا

 نيقالا ىواستم اماو رخآ ضعب نه ديزا اهضعب نوكبال ىا ةيواستم اهعيج هغالضا

 ةياقهف دجوب ىذلاوهو ةيوازلا ملاق اما ىلاثلا رابتءالابو ٠ طق“ هاعلض ىواست, ىذلا وهو

 هيف دجوبال ىذلا وهو اياوزلا داح اماو ةجرغ'ه هيف دجون ىذلا وهو ةيوازلا جرفنم اماو

 اما و ٠ حضاو لوالا ميسقالا ىف رصحلاو . ةداح هاياوز عي نوكت لب ةجرفنمالو ةمئاق
 لع ىف تبثام ىلع نيتماقل ةيواسم ثلثلا هاياوز نوكت نا دبال ثلثملا نالف ىناثنا ميسقتلا ىف

 مادقا ددع تبرض اذاو ىنال م ةجرفنمالو ةمئاق نه ديزا هيف نوكي نا نكمالف ةسدنهلا
 اغوقو ناءدمم اهنمنينئالا نكلو ماسقا ةعسن لص ىناثلا ميدقتلا ماسقا ددعىف لوالا ميسقنلا

 دافتسي اذكه ةعبس عوق ةولاةنكمملا ماسقالاف اهجرفنمؤاةيوازلا مثاقلا عالضالا ى واسنملا اهو

 ثاثملا عالضا , ن٠ علض لك 6 ةدئاف ) باسملا ةدالخ حرشو صساتلا لاكش حرش ند

 -ىلا ىا املاةسنلاب نارخ آلا ناءاضلاو ثلثملا ةدعاق ىح.؛ نب رخ آلا نيعاضلاىلا.ةيسنلاب

 مهدناع ملا د كادمو هه كانا سار ىسن نيقاسلا نيب ىتلا ةيؤازلاو نيقاس/اىزايمسس ةدعاقلا

 ىتواز نم ةدحاولك نوكي ىذلا نيقاسلاىواستملا ثلثا وه سديلقا ريرحتىف عقوام ىلع

 ثلث عوفرملا وه نيمحنمأ ا دنعو . هسار ةيواز فعض ىا هسار هيواز ىلثه هندعاق

 ىلع اضيا مهدنع ةثاثملا قلطيو « ةلمهملا ءارلا بابنه ةلمهملا نيعلا ىلصذ ىف ”ىحنو تار

 ةعيبط ىلع ايمنوكل ةيراث ةثلث سوقلاو دسالاو لمخاف . ةعيطلا ىف ةدحتم جووب ةثلث

 ءازوحلاو + ضرالا ةعببط ىلع اهنوكل ةيضرا ةثلثم ىدجلاو ةلم سلاو روثدلاو «:رانلا

 توحلاو برقعلاو ناطرسلاو ٠ ءاوهلا عبط ىلع امنوكأ ةياوه ةثنثم ولدلاو نازيملاو
 نري كوكل ربالز :نعسيو كوك ىلإ ةيوسنم اهتمي لكو ٠ ءاملا عبط ىلع اهنوكل ةيئام ةتلثم
 ٠ تاراينسلا نم َةرك نملا نك اوكلا ىع ةيئاوهلاو ةيرانلا 2 تايراو.٠ب ةئلثللا كلت

 كلذ ليصفتو ءاهنو ةثنؤملا يك اوكلا ىه ةئاملاو ةيضرالا ىا نيتقابلا نيلثللا بابراو

 بان نم لادلا لضف ىف زك دب ”نيمسالا دنع دادعإلا تاثث. . موجنلا بتكرىف روك كه
 ثيحب ثلث هعارممم ددع رعش نع ةرابع ءارعشلا دنع ثاثلاو ٠ ددعلا ظفأ ىف نيعلا

 ثمح عئانصلا عماج ىقام ىلع عزارعارمصم عومجلا نم لصح هنم عارصم لك كوا عمج ول



 ها ثلثملا ٠ ثيلثتلا . ةثلاثلا . ىتالثلا ٠ تانثالا

 مو + دص ةفوصلا داعو ىطاشلا حرش ىف م فذحلا دض..ءا رقلا داع  (تابثالا)

 ٠ ميلا باب نم واولا لصف ىف 0#

 هيأ ةثلثملا ءاثلا لصف 2-

 لوصا فرحا ةثاث هيف دجوي نمفوا مسا نع ةرابع نييفرصلا دنع مضاب ( ىنالثلا )
 حورش ضد. ىف ام ىلع مظعالا بطقلاب ىحمسيو ةثلثلا هذه نم دئاز هيف دجوبال هلا ىنعع

 فرحالا هده ىوس هبف دجوب مل نا ىنالثأا مث , ىنالثلا عرف ىايرلاو هلوق حوش ْق جارملا

 مرك اك اضيا ةثلثاا فرحالا هذه ىئوس هيفدجو ناو ادرحم ايئالئىعسي برضو ددزك ةثلثلا

 0 ىا فوجالاوه معدنع ةئلثلا وذو هاضيا ادنزمو هيف ادب نم ايثالثىماس رصةساو

 ,ةلموملا ءاحلا باينم ماللالصفىف'ىجيو ةيلمحا ةيضقلانم مسق نييقطنملا دنع ةيئالثلاونيعلا

 رضع سدس ص ىلا ةماثلا رع ساد. َض نيم>ااو ةمهلا لها 20 ) ةثاثلا )

 ئ ظ ٠ ةقيقدلا
 عقاو نامحنم حالطصابو * ندرك شحن هسو ندرك سو نفرك دعو هذ ) ثياثتلا (

 اضيا.رظلا ظفل ىف ”ىجحيو.بختنملا ىف م ركيد ٌةراتسزا جرب مراهم تا هراتس ندش
 « نونا ١ باب نم ءارلا لصف ىف

 قتعو - راع 7 ةفوأر د ثيلثتاا نه لودقم معا ( ثاثلا رز

 ءاوس هلثث قسو هاثاث بهذي ىت> دتيو ىلغي نا لق 0 باء ص وهو ءاهقفلا

 هيلع خبطلا ديعا مث دربي ىتح رانلا هنع عطق مث هثا بهذ ىتح خبطولف رثكاوا ةرمب ناك
 عماجىف ةلثمو ٠ ةياقؤلا رصتخ حرش ىدنجربلا ىف اذذك ٠ حص هاثلث بهذي ىتح ىلذينا .لبق

 ؤه ءابطالا دنعو ء هااث بهذي ىتح سمشلاؤا راذلاب خبطي نا ثاثملا لاق ثيخ زومرلا

 لاق اذك ثاثلا بهذي نا ىلا ىلغيو دحاو ءزج ءاملا نمو .ءازجا ةثلث ريصءلا نء هنف ذْحتام

 وه ثلثملا نا نم ءابطالا هيلا بهذام نا اذه نم ملعف ٠ اضيا جتخفلاب ىمسيو . قالبالا ]
 اني و طلغ ناثلثلا بهذيو كلبا ,هنم: قس ىتج هتوءر تجرحاو لشااتا با

 اضن لوسغملا بارششلاب ثلثملا ىحسي و. :ىهقفلا ثاثملاب ىطلا ثاثملا اوطلخف ىهقف'اثلثمللا مهطلغ

 ةهسل ىلع لمتشم علم ود رفحا باحصا ىا ريسكألا لها دنغو « ه هاول1تار خف اذك

 قفوا ىمسو «راذص تاء ةماث ىلع لمتشم ةعالضا دحا نال هب ىمس مدام تاء سمه

 وه نيسدنهملا: دنعو .لئاسرلا ضءاىف اذكه اضيا ةثلثىف ة ةثاث علب ص هل لاش'و م اًضيا ىتالثلا

 عالضالا مقسم اثلثم ىمسيو ةميقتسم اهلك ط وطلا كلت تناكءاوس طوطخ ةثلث .هب طيح حاعس

 ةركلا حطسن ىف ضورفملا ثان اكةينحنم اهلك وا ٠ ةحاسملا ع ىف هنع ثح ىذلا وهو
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 سياف هلقعإ نا لقعلا ىف زاجام اماو .٠ هلقعي نا .لسقعلا ىف زوحالام لكبو هلوسربو هللا
 لك نع افغا ضاع نع ةءانقلا ىف :اذع.ول ىلاغت هنا خلع مهلك ءالؤهؤ ناعالا :نم.هب داقتعالا

 جورخم اومز# ملو هلثم وه نم لك جرخال رالا:نءادحاؤ. جرخاول اذكو. هلثم وه "نم

 دانعلا لاعفا دانسا ىاردقلاو ءاحرالا نيب من“ نالابع نا عمج دقنو :.راسنأا نم نيمؤملا

 ٠ فقاؤملا حرش ىف اذك ايشرق مامالا نوكيال نا زاواجت ئعز :ثيح جو رآساب لاقو دابغلا ىلا

 ازا ارح ( دلت ءاج ناكاذا لورا نأ نا لف دوخام ءعدلا وه ( بيرشلا )
 9 : م 2010 لق الس ومب ءاعد لك متم د يك ب هل طور كلذ نوكف تانكدملا .ءاربل ةيدءاعقار

 رصتخ حر ىد'جربلا :ىف اذك دعو عجر اذا بود باي نه ليعش ءاعدلا دبإ درا وده

 ةدإب لك هفراعتام اعرشو ءاعدلا رب نكد ةغا بوذا زوهرلا عماج قو 5 ناذالا تان ْق ةاقوا

 موتلا نم: ريخ ةولصلا مالسلاو ةولصلا هيلع هنامز ىف ناك ها ظبلا ىفو ٠ نيناذالا نيب

 ! ه4 ةناقوفلا ةانثملا ءاتلا لصف زك '

 هنم معا ةلزتعملا دنعو دوحوأاو نولا فدارم ةرعاشالا دنع مهلاب ( توبلا )

 ىلع اضيا قلطيو + ةلدهملا نيعلا باب ند مملا لصف ىف مولعملا طظفلو نوكلا ظفا ىف "ىو

 0 نونلا باب نم ةدحوملا لصف ىف ةيبشا طظفا 1 ”ىجمو .اضيا اهعاشا ىلعو ةسنل | عوقو

 ٠ هلحم ىف 'ىجنو ىدوجولإ ىتودشلا فداريو ىجرالا دوجوملا ىلعو ىجراخلا

 ىذلا قباطملا مزجلا وه لبقو . ككشملا كبكشتب لاوزلا لات>١ مدع وه (تابثلا)
 ,.لوسرلا ربخ ناب ىف هيشاوحو دئاقعلا حرش, ىف اذك بيصملا ديلقت وهو تباثب سيل

 طفل ىف هوم ”لهزلا لها دتعو . ككتملا كيكشتب لزءال"ىذلاو ةوقر أ و ) قمابلل (
 قلطت تباوثلا ىآ صو 'تباوثلا هلالخو ةمحتملا نينشلا باب "نم "ماللا“لضِف ىف نك-شلا
 0 6-1 ىام ىلع اضيا تاينانثأاب ىمحسأو نك اركلا ن هات اراع 1-2 ىوسام ىلع

 دل ١ لل ل فاكلا باب نم ةدحوملا لصف ىف ىف

 ىعسيو ىبأ يللا اماو الامو ادئازو امانو 0 ! قربا نا

 * لئادرلا ض مس قب رك اًصئانو اقنم



 م4 ةابوثلاه باوثلا و ةلانثلا . ىلالا تقوالاتلا

 ىمسهذهو اراغص ءازجاو اراجتز رفصلا لع#ىا رفصلا رحزب امداخ ىو معطهنم سحا

 ةهافتاا وه موعطلا ىف دودعملا نا ممون' دق ( ةدئاف ) ةيسح ةهافتو ةيقيقح ريغ ةعافت

 مامألا ان كلذلو تاهجوملاىف ةقاطملا تدع م اهم اودع اماو ةيقيقلعا ىا لوألا ىععملاب

 ةيقيقالا ريغلا ةهافناا وه اهبف دودعملا نا مهضعب ركذو ةيامث موعطلا طئاسب لاقف ىزارلا

 د واولا لصف 1-0

 امباتتم نآر فلا ةءارق ءآرقلا دعو + ةغالا تتك ضب ىف 6 ندناوخ كلا ( ةقدلا |
 نع دخالا ءادالا نا ةءارقلاو ءادالا نيبو'اهته قرفلاو 4ساردلاو عايسالاو داروالك

 ناس ىف ةمدقملا حرش ة.كحلا قئاقدلا ىف اذك امن معا ىهف امهيلع قاطن ةءارقااو خاشملا
 . ١ ْ »* دب ودا

 لوالا هزجلا هولتل هب ىهحس ةيطرش' | ةضقلا ند ىلاثلا ءزحلا وه نيقطنملا دنع ) ىلاتلا (

 تناكن ا انلوق نم ةعلاط سمشلا .تناك نا ااوقف ىلاثلا ءزحلا ىلع همدقتل امدقم ىمسملا

 ددعلا وه نيساحملا دنعو ٠ لات دوجوم راهنلاف الوقو مدقم دوجوم راهئااف ةعلاط سمشلا

 ةلزن: بوسنملا نا وهو ىهاط ةمسنلا هجوو امدقم ىمسإ بوسنملا ددءلاو هيلا بوسنملا

 وهو هيلا فاضملا ىلع مدقم فاضملا نا كالو هناا فاضملا ةلزنع هيلا بوىنماو فاضملا

 2 ٠ نونلا باب نه ةدحوملا لصف ىف ةسنلا ظفل ىف ”ىجمو هنع لاث

  ةثلثملا ءاثلا باب

 7 ةدحوملا ءابلا لصف 1

 يم ري 1 .٠ ةقاق 1 لا ىلإ :( ةيلاعقلا
 لافطالا ةيالون اولاق يماع نب بلعت باح ا جراو2ّا ن٠ ةقرف ةلءهملا نيعلاب

 لاةطالا نا مهنع لن دقو . غولللا دعب قحلا راكنا مهم رهظي ىتح اراكوا اوناك ارافص

 اونغتسا اذا دبرعلا نم ةو < نا دا نوريو اوكردن نا ىلا ةوادعوا ةيالوب مهل مع

 ةيناسشلاو ,ةيدبعملاو ةبسذخالا قرف عبرا ىلا اوةرظنتو ٠ اورقتا اذا مهل امتاطعاو

 . ةفرككلا

 هللا ىل» لوسرلا نع ةعافشلاو ىلاعت هللا نه ةرفغملاو ةرلا هب قحتس وح ( باوثلا )

 سلا تاحالطضا ىف اذك عبطلا ميالبام ءاطعا وه باوثلا لبقو ماسو هلا و هياع

 ٠ ىناجرجلا



 ٍتارعالا نم لحم هل نوكي نا دبال ةلضفلا ناف بارععالا نم لح ةل جال نوكيال نا
 . ىنازاتفتاا ققحلا هراتخاو ةدمعلا لباشام ةلغفلاب دارملا اذهىلعف-٠ ىهنا هجو نم معافالاو
 ىف عقو مك هفذحم دارملا توفي الو دارملا لصأ ىلع ديزام ىلع ةلضفلا لمح نم مهنمو

 ناف هثامت_ثا ىا ماعطلا بح عم ىا هبح ىلع ماءطلا نومعطيو ىلاعت هلوق هلاثم لوطالا

 وهو تالاصلا نم لمعي نمو هبح ىلع لاملا ناو هلثمو ارجا رثكاو غلبا ذدنيح ماعطلا
 نيب ضعبلا ركذ دقو . ناقتالا ىف اذك نسحلا ةياغىف نمؤم وهو هلوقف فاخم الف نمؤم
 ليمكتلاو مف صقانلا ىنملا ىلع درب ميمتنلا نا وهو رخآ اقرف ليمكلاو ميهتنلا

 نم ءابلا للصف ىف ءاصقتسالا ظفا ىف ”ىحام ىلع هفاضوا لمكف مانا ىنءأا ىلع دري
 « فاقلا تاب

 هجن ان> لوا عارصم زا دوشرت هدايز ىبس مود عارصم رد هكتسن | ءرعش دزت ( ممنلا رز

 ته لها دزنو ٠ عئانصلا عماج ىف اذك دوب اد ىبدانزو دوش دوقفم نيءارصم لادتعا

 مهتم كلف ىكدعلو دوش اا هرايس بك اوك كالفا رد هكنذتلا ةفلت# تسا هرك مسا

 ٠ ءافلا باب نم فاكلا لصف ىف كلغلا ظفل ىف *ىجبو دننك ُْي قالطا ىورب

 امهلث» حادس ىف ناءقل عالضالا ىزاوتم نيدحط_س لك اه نيسدنهملا دنع ( ناممتللا )

 ىحطسك نيتنوازب حاطسلا كلذل نيكراشمو رطقلا نم ةطقن ىلع نيبق التم هرطق ىنج نع

 0 مهتافالطا نم دافتس

 ناعب ىف رخآ هعم ناكاذا دلو مسا امني, ةنكاسلا واولبو ةزمهلاو ءانلا حتفب ( ماوتلا )
 تدلو ول طرملا ىف نكل هريغو ىدهازلا ىف م رهشا ةتس نم لقا اءهني نوكي ىا دحاو
 دحاأو نطب نم مهض»؛ لعج رثكأ كلاثلاو لوالا نيبو رهشا ةتس نيدلو لك نبب ادالوا

 عيرشتلا مما وه ءاغلبلا دنعو ٠ ضيا لصف ىف زومرلا عماج ىف اذك قاقدلا ىلع وبا مهنم
 نشلا باب ن٠ ةايهملا نيعلا لصف ْق ىجحنو اضبا نيتفاقلا ىذبو اذا حيشوتلاب ىعالو

 5 ءاهلا لصف

 طااخلام هنم للحت الف هزاتكاو هتازجا ةفاثكل همعط سلال ثيح مسجلا نوكامهيناثو
 هليل#ىف ليتحا اذاف هريغو ديدحلاك اهلك موعطلانع اهفنيىف ةللاخلا ةءاسللا ةساعللا ةبوطرلا



 ا /ا/ مي.ثلا 5 ماتلا # لانلا 0 ىلاثلا « كورملا

 كالذ 'ئورال ناب بذكلاب هنوار مهما ىذلا ثيد_لا وه نيئدحلا دنع ُ كورتملا 1

 همالك ىف بدْكلا فىع ند اذكو ةمولعملا دعاوقلل افلا نر هنيد- ند اللا ثردحخلا

 ناد اذهو مسو هلآو هياع هللا ىلص ىو.لا ثردحلا ف كلذ عوذو 4م رهظإ ا ناو

 حرش ف اذك عضوا م 5 غوسلال هذ رش 5 بذكلا ماها نال هنأ ١ ىحس عوضوملا

 0 هحرتو ةيختلا

 5 | ماللا لصف 5

 امم بيطلإ ىتلا ةيمفالا ءاشالا ىو لباوالا 00 اهرم 5 ة دا ولا حاس ) لباتلا)

 ظ ٠ هاوجلارحبىف اذك ءاذغلا
 ىف سرغيف لخاا راد نم ضرالا نم علشوا لخنأا راسك نه عطّشام نانا
 جراخال رذبلاك راجشالل ةلاتلا هلوقو ٠ مناف ةلا' بصغ هنمو ةلان ةدحاولا ىرخا ضرا
 لصحم عرزلا نإ اك ال ريصتف مظعتف سرغت اهمنال ةلاثلا نم لصحت راجشالا نا ىنعي هنم
 « برغإ[ يف اذك رذدلا نم

 7 ميملا لصف

 ءامسشا ةءرا اند 7 ا أ ىف ةاحالا دنعو * صقانلا دض ميلا دب دششب ) ماتلا (

 اناوق ىف لطر لوالا لائق ءةفاضالاو عن 2| نون هيذلا ىتلا نونااو ةدَلا نونو نيوتتلا

 نوربتع كلاثآإ لاثهو انعس ناوئم ىدتع الوقف ىق ناونم قاتلا لاثمو انيز للطر ىدنع

 ةحار ردق ءامسلا ىنام اناوق ىف ة>ار زدق عبارلا لاث.و اهرد نورشع ىدنع اناوق ىف

 « تنملا ظفا ىف قيس دقو ةرئادلا ففدن هفدت ىفوتداب تشب وه ءارعشاا دنعو « اباخس

 لصف ىف ددعلا ظفأ ىف ”ىجبو هلواسسم هئازجا. عومم ىئذلا ددعلا زه نييسساحلا دنعو

 ماللا لصف ىف 1 0000 ءامك لا دنع ٠ ةلمهملا نيعلا باب نه ةلدهملا لادلا
 «فاكلا باب نم

 مالك ىف ىنْؤي نا وهو ةدايزلا بأ دطا عاوا نه عون وه ىنا- ملا لها دنع ( ميعتت 00

 ناف دوصقملا فالخ مهوب مالكىف ركذي ليدكت هتع جرخف ةلضفغب دوصقملا و مهوبال

 هناي آل دؤصقملا 0 معو عئاو ريغ ميمتلا ىف هنكلا نا ليكلاو مم.تللا نيب قرفلا

 ىف اذك ليكنااو ميمتتلا عاتجا. نم علام الذا دوصقملا فالخ موب ع نوكال
 ةهج نم لافي الا نم معا مي.تتلا نا معا ٠ لوطملا ةرشاج ىف مساقلا وبا لاق نكل لوطالا

 ل بحناهلا ةهج نم تع ٠ تيلا:رخآ ؛ىفوا مالكلا رخآ ىف نوكك نإ بجمال هنا

 هيف طرتشا نا لسذتال اذكو ليمكتلل نيامو » ماهبالا عقد قوس ني ةلذف



 : ةكرشلا . ةهلردلا ..ةمسأ“7 و عسنملا م8

 هيومسل دقو اعبات اضيا يق هاورف هيلع هذءش خيش دحا عبات له رظناف هخيش نع هيلع

 يف لخدي 6 ةدئاف ) ىناحصلا ىف ىتح دائسالا رخآ ىلا هقوف ايف رظناف دجت ل ناو ادهاش
 فما لب ءافمضلا ىف ادودعم نركي لب هثيد# جتنال نم ةءاور'داهشتسالاو ةعباتملا باب

 تناك ةمأن ةعزاملا ىف ركذيدق ( ةدئاف ) ةيوقتلا ةعباتملا ةئافو .طلغاا شأطو بذكلا ادعاع

 هعبات ةراثو بوبا نع كلام هبات ةرات ىراخبلا لوب الم ركذبال دقو هيلع عبا-:لا الوا
 4ةبط رظنن نا هشرطف ةعباالا نا فرءزال ةيناثا ةروصلا ىنف اذه ىلع ديزب الو كلام

 ةخلا حرش ىفام ةصالخ هلكاذه كلذل احلاص نركي ثرح اعباتم هلعجيف رسكلاب عباتملا
 ٠ ىنملاو ه هان1| «بمااحو هح رش و

 ةفنن 4 طبخ ديل نيس دنهملا دنع وهو لعذفتلا بان ن نه لوعمذ» مسا وه ) عسنأملا )

 نم دانك اك عالضا ةعس-7 ىذب لب هه ىهحشال ةيواستم نكت م ناف هي واستم عالضا

 دحأ ىلع لمتسشملا قفولا وه ريسك3ا لهاو رفا لها دنعو ٠ بالا ةصالخ حرش

 طمسألا نه مق ه ىلع يا ءارعشلا دنعو اضنأ ةغست ىف ةعست علب م هل لاش ادب نيناكو

 ه ناسلا بان. ع نه ءاطلا لضف ىف“ ني

 :نيتك ف عقو ام ةئماثلا ريثع سدس وه نيمجاملاو ةهلا لها دنع ) ةعساتلا )

 0 فاكلا لصف 1-

 كرتلا )

 2 هلع ةردقالام مدع اماو ضرعُس 5 هليل ضرعنت ارو زل مدصقت

 متانلا كرت لاشي الف ادصق رودقملا لعذ ليقو ٠ ماسجالا قاخ نالف كرت لاغال اذلو

 فارصنا هنال بولقلا لامفا نم هنا لبقو . حدملاو مذلا هب قاءتبال كلذلو ةباتكلا
 مدعو رودقم هنال. د-ضلا لمذ وه ىلقو . هدايترا نع سفلا فكو لعفلا نع بلقاا

 رداق هنال رودقم هرارءتسا ماود لاَش دقو ةئداحلا ةردقلل ارثا حلصي الف رمتسم لعفلا

 مدعلا نوكي نا حاص ةهملا هذه نف همدع رارمة-١ لوزيف لعفلا كلذ لعشب نا ىلع
 اكرت اهدحا بناكترا ند نيررودقم نيدضلا اكن وكي نادب الو اولاق . ةردقال ارا

 كرت لادن الف كانه كرنلا لامعتسا حلصي ل ارودقم اه الكرا ام دخا نكي مل اذاف رخال

 هتك رحم ةلرت الو ةيراتخالا ةنك رج ةيرارطضالا ةيكرحم كرت الو ءانلا ىلا دومصلا ءدوعم

 . ةردقلا ثح ةماخ ىف فقاؤملا حرش ىف اذك دوعصلا ةيرارطضالا

 قح قلمتس نا نع ىنانملا لاما وه حالطضالا ىفو هيقبنو صخشلا هكرتإام .( ةكرتلا.)
 ه قاحرلا ديسلا تافيرعت ىف اذك هنيعب ربغلا



 ماب ىف ىوارلا كلذ ريغ ىا هريغ نيعملا ىوارال قفا وب نا نيثدحلا دنع ىه ( ةعباتملا ئ

 وه ريغلا كلذو ةرصاقلاو ةدقانلا ةعباذلا ىناثااو ةءاتلا ةعباتأا لوالاو هضعبوا هدانسا

 ةلقعابو . هيلع عبباتلا وه ريغلا كلذ هنع ىورب ىذلا صخشلاو . ةدحوملا رسكب عباتملا

 قمموا !ظفل رخخأ وار ةءاورلا كلت ف ةدرفم نول نط ملل ننال ىوازال قفاو ناف

 11 ع هش نم ركلا ىوارلا كلذ ئور نأ هرخآ ىلا هانسألا 3١

 ناو ه ةماي' ةعباتم ىمست ةقفاوملا كلتق درفتملا ىوارلا" كلذ هنع ىور ىذلا ىناحصلا

 ناب دنسلا رخآ ىلا هلانثا نم لب دانسالا لوا نمال ىنعموا اظفل رخآ وار هل قفاو
 ةعباتم ىمست ةقفاوملا كلتف ىناحصلا كلذ ىلا لصإ نا ىلا هقوفنث هخيش خيش نع ىورب

 كلذ هنعىور .ىذلا ىاىناحصلا كلذ ةياور نءاهنوكب ةصتخم اهعسّش ةعباتملا ناف ةءانريغ

 ةعباتملا نم متاتناك هنمتبرق املكف ىنءملابواظفللاب«ذع ةياورلا كلت تناكءاوس درغ1لاىوارلا
 كلذ ىور ناف رثك ١ اعباث هتيمست نكل اضيا ادهاش ريخالا مسقلا ىحسي دقو اهدعب ىتلا

 وهن را ىنا نم ىنعموا اظفل درفتملا ىوارلا كلذ هاور امل اقفاوم رخاالا ىوارلا
 ةياور نم .ناكءاوس طظفللاب لصح امب ةعباتملا هعابتاو تملا صخو ٠ دهاشلاب ىحس

 ِكلذ ةياور نم ناك 0 تلك ىتملاب لهح امم دهاشلاو ء ال م, ىناحصلا كلذ

 هاورام ةعباعتالا لاثم . نكملاب و دهاشلا 00 ةعبانملا قلطت دقو . ال ما ناحصلا

 لاق مو هيلع هللاىلص هللاوسر نا رمع نا نع رانيد نن هللادبع نع كلام نع ىففاثلا

 3 ناف هورت ىت- اورطفنالو للبلاد ور ىتح اوموصت الف نورشعو عسسل رهذلا

 نع هب درغت ىفاشلا نا موق نظ ظفللا اذ ثيدحلا اذهف نيثث ةدعلا اولككاف مكيلع
 مكيلع مت ناف ظفلب .دانسالا اذه هنع اوور كلام باا نال هيشارغ ىف هودعف كلام

 هجرخا كلذك ىنقلا ةملسم نب هللادبع وهو اعباتم ىيفاشلل اندجو نكآ هل اوردقاف

 نا حي ىف ةرصاق ةعباتم اًضيا هل ادجوو . ةمات ةسانم مذهف كلام نع ه0
 ظفاب رمح نب هللادبع هدج نع دنز نب دمحم هسا نع دم نب مصاع ةياور ند ةعزخ

 اوردقاف ظفلب رمع نبانع عفاننع رمنب هللادبع ةياور نم لسم حي ىفو ٠ نيثأ اولمكف
 نا نَء ريج .نب دم ةياور نم ىأسنلا هاورام روكذملا ثيدحلا ىف ذهاشلا لاثمو ٠ نلت
 ءارس رمعنبا نع رانبدن هللادنع ثيدح لثم ركذف سو هلا وهيلعللا ىلص ىنلا نع سابع
 نع دايز نب دمحم ةاور نه ىراخللا هاورام وهف ىنعملاا اماو ٠ ظفللاب دهاشلا وه اذهف

 دها_ثلاو ةعباتملا لبق 6 ةدئاف ) نيثاث نابعش ةدع اولكاف مكلع مث ناف ظفاب ةريره ىلا
 بحاص لاق اذلو اًضيا قلطملا درفاا ىف نكم اناو ىذا درفلا ىف الا حالطصالا ىف ربتميال

 اًضيا قاطملا درفلا ىف ريتعب لب لقو عيباتملا وهف هرنع هقفاو نا ىسنلا درفلاو ةيخنلا

 هعبات ادحا دحم مناف لاق ثيح يقارعلا كلذب حرص دق لب مهءالك ىهاظ هيلع لدبام ىلع



 "6 ل م قل ئيضح - تو ل تي لك يالا اي را
 : ب نساواط و : ١ خا

 "53 14 و -

: 00 

 عابتتسالا , عابتالا ٠ عيبتلا ٠ عوبتملا ٠ ىعباتلا عب ك4

 10 نابح نباك عامسلا ة طرتشاوا ٠ هنودب نوكيال ناسحاب عابتالا ذا ةمزالملا

 نب فلخك هتنؤرب ةربع الف طف مل اريخم ناك ن اف هنع ظفحم نم نس ىف ماكر نوكأ

 طرتشا وا . اريغص هنزكل ثيرح نب سمع ىأر ناك ناو نيعباتلا عابتا ىف هدع هناف ةفيلخ

 فاتخا مث نمو .هحرشو ةبخنلا جرش ىف اذكه هيل | ةيؤرلا ةبسن حلصت ازيم هنوك ىا زيبقلا
 ند ودع كردا هنأ نيعباتلا نهد هودع روهاف ىلع هللا #4 ر ةفسشح ىلإ مظعالا مامالاىف

 ثيدا عمس ةفدحابا نا عمو راتلا ردلا هبطخ ف ا مهضعا نع ىورو ةياححصلا

 دمحم نيدلا سمش ةءالعلا رك ذو . اساح نيرشع ومن نئنلاب كرداو ةباحصلا نه ةمدنس نم
 نه ةينامت ديالقلا رردو دئاقعلا صهاومم ةامسملا ةيفلالا هتموظنم ىف هاش برع رصنا وا

 ادقتعم ٠ ارعش لاق ثيح ىلاعت هللا همحر ةفينحوبا مظعالا مامالا مهنع ىور نه ةباحصلا
 جارمس ململاو نيدلاب . ةمئالا قباس: ىبباتلا ٠ نامعنلا ىتفلا ةفينح ىلا . ناشلا مظع بهذم

 سنا نع ىور دقو ككل ىئتفا دق مهر # اكردا للا باد نم اءمح . ةمآلا

 يىتفلا سنا نباو : هلثاو نبا اذ ليفطلا ابا ىنعا ٠ صاع نع اذك ىقوا ىلا نباو ء رباحو

 هلعج مهضعنو . ىهتنا : مالا ىه درجت تنو . مامالا ىور دق ءزج ىلا نع « هللاوو
 : ىباحصلا عم ةمزالملا لوط هل نكي مل هنال نيمباتلا عيتنم

 هلآو هيلع هللا لص ىنلاب انمؤ» نيلقتلا نم ىبباتلا ل ن. وه مهدنع ( ىبباتلا عبن )
 # مالاسألا ىلع تامو مو

 ٠ عباتلا ظفا ىف هقيقحت قبس دق ( عوبتملا )

 ىف زومرلا عماج فو حارصلا ىف اذك هالوم ةعببتلاو هلاسوك ةغللا ىف مركلاك ( عيبتلا )

 ىف هلذ٠و ةعيرت هنم ىئالاو ةنس هيلع ىتأ اذا رقبلا دالوا نه ركذ عيبتلا ة ا ا

 ٠ امن ىمسي ةيناثلا ةنسلا ىف لخد اذا رقلا دلو لاق تح ىدنجربلا

 ىلغذللا دك أنلا نه مق جاهلا كينغ وهو لاءتقالا بأي نم ردصم وه ) عابنالا )

 + ها باب ند ةلءهيملا لادلا لصف ف كانه هماسقا عم قيس دقو

 تانشحملا نم عيدبلا لها دنع وهو لاعفتسالا بأآ نم ردصم وه ) عابتتسالا (

 عبتتسي هجو ىلع 'ىشب حدملا وهو عئانصلا عم ىف ام اضيا هجوملا حدملاب ىمسيو ةيونعملا
 ايندلا تينهل . هتيوح ولام رامعالا نم تبهن .٠ رعش . بيطا| ىلا لوقك رخآ ”“ىشب حدملا
 ايندلا ىف دلل مهرامعا ثروول ثيم هالتق رثكا ذا ةعاحشلا ىف ةياهنلاب هحدم « دلاخ كلنا

 هدولخ ةانهم ايندلا لعج ثيح اهماظنو ايندلا حالصل اببس هنوكب هحدم عبنتسإ هجو ىلع

 , لوطملا ىف اذك هيف هل ةدئافال 'ىشب دجا ةينبهل ىنعم الو



 ةيج نم هقباس بارعاب سلتمرنغ ىناثلا نال افض اذ :كلملا ءاحو اءزخ اءرج ناتكلات ارق
 ازرحن نيعضوملاف رهظف دحاوظفلب اههلوانتت داو ب اىعاىنالاو لوالا باىع'لب:ةدحاو

 فيرعتل انه نع جرح ها هةفاكلا حو رش قام ةدالخ هلك اذه حجج ضع الأب حي را

 قاثا تررظ نم داو لا نأل عاق هز مئاقديزو مئاق ًاديذ نا ناو ذؤ بزض  برعذ وأ

 بهذ“ نم دنع :كلذ ىف ررضالو . هقاس تاعاب سلو عببات ةيناثلا ةالعاو ةساثلا ناو

 نا ىلا بهذنم دنع اما .:ام هجوب ٍبارعا هلامل اعبات و وه خلطصملا .عباتلا نا ىلا

 مهلوق ىف .ليوأتلا نه هدنع دبالف الوا بارعا هلاملاعبات نوكي نا نم .معا حاطضملا عباتلا
 تارعا هل نوكي نا زيدقت ىلع هّفاس بارعاب ىناثلا دارملا لاقي ناب هقباس باىعاب ىتاثلا وه
 ثحبىف لوطا ا :ةيشاح ىلا نم دافتسيام ىلع انارثاو ان هّفاس تانعاب ىناثلاوا اضرف ولو

 نكي نا. ذبالف هقناس: بارعاب ىنثلا وه. حلطسملا عاتلا ىلق لاق ثيج لصفلاو لدؤلا

 « بارعالا.نم اهل: للءال ىتاا للوحلل لمتشتالف ىل#وا ىريدقوا ىطفل .باعا عوتملل

 هقباس بارعاب هلا وا بارعا هقباسإ اق هقلاس باىعاب ىناثلا وه مهاوق نم دارملا تاق

 دك لازخا ف قابلا واتيامم عباتلا ن وك نا قا ناف ىهاظلا فالخ ناكناو انابئاو ايفن

 هبحرصام هديؤيو ديسلل هحربشو بللاىف هب حرص بلاغلا ىلع ءانب كلذب دييقتلاف رثك الا ىلع
 دما ىلاعت هلوق نه ىحالطصا لدب نينو ماعناب ؟دما ىلاعت هلوق ناب ىفملا حرش ىف
 تعلاةس#م عباوتلا ماسقا نا م مث» ىهتنا بارعالا نو اهل لحال هنا عم نوملعتاع

 عاتجا دنعو ءاهعضاو»ىف اهريساشت 'ىحنو .قسنلا فطعو لدبلاو ال

 مث الوا ةفصلا ركذي ىنمي روك ذملا بيترتلا اذه عباوتلا كلت بترت لحم ىف ماسقالا كلت
 عاونا عيبمج ىف ىرجي دك اناب. قيستلا شع مث لدبلا مث دك اتا 6 نايا ا ط

 لعفلاو منالا ىف ىرح لدلاو ءاضيا 1-24 لب نرطاو ليفلاو مسالا نه 1

 لا لفل ىف فرعتد م" لمآ ىف فصولاو نالا ىرجالو قسنلا فطع 6
 لماع نأ لا مهضمب بهذف اوفلتخا مهنا معا ٠ ةدئئاف . ميلا باب نم ماللا لصف ىف

 ةيارسو باحسنالا مكحم عياتلا "ىف للهاعلا عداوتلا رئاس ىنو ردقم لدبلاو فوطعملا ىف

 ندا دن عباتلاو ٠ عزاوتاا رئاسك فوطعملاو لدبلا نا ىلا مهضءبو ٠ هيف عودتملا مكح
 5 كير نع دمت

 ىلإ نع ىناخصلا ىتا نه وه عزششلا لها دنع ةددشملا ءايلاب ( عباتلا )
 دئاؤفو ٠ ىناحصلا جرح ىباحصلا ديقو ٠ مالسالا ىلع تامو ملسو هلا و هيلع هللا لض
 اًذهو « ةلهملا: داضلا باب نم ةدحؤملا ءايلا لفف ىف ىناحصلا ظفا ىف فرغت دويقلا ىفإب
 بج نم ىهباتلا لاق هناف بيظلاك ةمزالملا لوط ىبباتلا ىف طرتشا نأ افالخ راتلا وه
 لوط هنم يهاظلاو ٠ ىهتنا ناسحاب ىتنادناب صوص هقلطمو حالصلا نبا لاقو ٠ ىناحملا



 عباتلا اا“

 7 ةلمهملا نيعلا لصف 12- ظ

 ةهج نهد هشاس بالعاب ىباثلا وه ةاندعاا ددعو ءهاور سل ىنعكب ةغالا ّق ) عياتلا ١

 : [م211 زيخلك هراَغو عباتلا لمشي سنج ىناثلا مهلوقف م اعوبت ىمسي قباسلاو . ةدحاو

 نوكيام جرخي هقباس بارعاب سداتم ىا «باس بارعاب مهاوقو . كلذ وحنو ناو ناكربخو
 نع ادءاصف ثلاثلا عباتلا جورخ دري الو ٠ هوحنو ناك ربخك هقباس ب|ىعابال نك ايناث
 « ةبترلا ىف ىناثلا دارمارا هلوا بارعاب لهب مل اذاو رخأتملا ىناثلاب دارا نال فيرعتلا
 ففيرعتلا نع جر الف امكحوا ةقيقح الحوا اريدقتوا اظفا نوكي نا نم ما بارعالاو

 ةدحاو ةهج نم مهلوقو . افرظ لجر.الو لقاعلا ديز ايو لاجرلا ءالؤه ىنءاج وحن
 تملعا للعاذ«ىناثو ًادتملا ربخك ةدحاو ةهج نم ال هقباسٍباىعاب ابرعم ايناث نوكام جرخ
 بارعا نوكب دارا نال كلذو :كلذ وحنو لالا دعب لالاو رتادعب ريا اذكو اهلاثو

 رضي الف قرف ريغنم قباسلا بارعا ىضتقم هبارعا نوكينا قباسلا بارعا ةهجي ىناثلا
 ناو ادملا ريخ ىف لههاغلاف ءانبلاو بارعالاو ةعودملاو ةعبانلا ةهج نم امهفالتخا

 هنا.ثيح نم ىنءملا اذه نكل .دانسالل ةيظفالا لماعلا نع درحتلا ىنعا ءادتبالا وه ناك

 ربا ىف الماع راص ًادئسم ىضتس هلا ثحح نمو ًادتملاىف الماع راص هيلا ؟دنسم ىضَتَس
 ثيح نم تنئنظ ناف تننظ ىلوءذ. ىلا اذححو ةد_>او ةده> نم امهعافترا سلف

 ةدحاو ةهج نم امهءاصتنا سلف هياوعذ٠ ىف لمحت انوظمو هيف انوظم ىضنَس ها

 هيلوءفمىف لمح اذو>أمو اذخأآ ىضتق هلا ثيح نه تيطعا ناف تيطعا ىلومفم ىناث اذكو
 ةدحاو ةهج نم دارملا نا لصالاو ٠ كلذ وحنو ربألا دعب ريخلاو لاخلا دعب لاخلا اذكو

 لمع ٍيصنس نان لوالا ثارعا لجال ىناثلا برعي نا وهو ةاحلا نيب فراعتملا باصاالا
 ٠ نيبرض ىلع نيئيشلا ىف لماعلا لمع ناف ء ةدحاو ةبامصنا نيتلسقلاىف صوصخ#خلا لماعلا

 تملعاو هياوءفم ىلا ةسنلاب تماهك ءاوسلا ىلع اعم امهباع لماعلا ةاقع فقوتب برض
 ىضتش م ىناثلا ىضتش هنال مههدنع باحسنالاب اذه لثم ىمسالو ىلعافم ةثلث ىلا ةبسنلاب

 كنال ةددعتلا لاوحالا ىف لاحلا اذكو ربطاو ٌادّتملا ىلا ةمسنلاب ءادسالا اذكو لوالا
 امهمضنَش لماعلا ناىف تملع ىلزءذ٠ لثم ىهف ىلوالا ىلا ةدسذلاب ةيناثلا لاخلا تدرا نا

 لاخلا 5-0 امهاكحف لاخلا ىذ ىلا ةمسنلاب تدرا ناو ىلوالا ليذ ةيناثلا نوكتالو اعم

 دحاو ىلع ماوس برضو ٠ ةددعتملا ليعافاو ةددعتملا راخالاههو لاخلا اذكو ىلوالا

 فقوت.هنال هيقلعتمو دجاولا كلذل ليذ هنالرخ آلا ىل.عي اءاو دحاولا كلذالا ىغشالو
 لجر هب دافتساامب عفرلا ملا دافتسافملاع لجر ىنءاج تلق اذا كناف هيلع لماعلا كلذ ةراقع
 تبث هيلا ءاج دانساب لجرلا ”ىجيت نث امل ىنعي ةرعيتلاب ملاع ةدافتساو ةلاصالابلجر ةدافتسا نكت
 وحن جر اذكو يناثلا اذه وه انهه دارملاو ملاع لجرلا كلذ نا ةرورمذ اضيا ملاعلا ”ىجم



 2 ا تس ا
0 

 0 ةراحتلا . ريثلا . ةوتلا

 هانك ركأ كذآ حيمحص دسافو حصاو حيحص تسا مسق هس هيون ديوك ىضعيو ٠ تاماقمو

 ذسافو تسا حوصن بوت حصاو دفا هانك رد زاب هجرك قدصب دنك هبوت لاخلا ىف دينك
 تسا لد لامعا زا حوصن ةيونو ٠ دشابوا رطاخ رد تبصعم .تذلو دنك وت نابزب 5ك

 هرزادج 2 ماكو راوشدار تيصعم «تشنا وا تمالعو بونذلا نع باقلا هب زاك وهو

 ةباولا نوتاوذ لانو د يرتق# رطاخ رد الصا تيصءم تذدلو ددركن زا ىو ىوسبو

 ءاسالا ةيوتو رئابكلا ريكا هللا نم ةلفغلا ناف ةلفغلا نم صاوخلا ةبوناو بونذلا نم ماوعلا

 ق>كىساوخ ملسو هلا و هيلعىلص هللالوسر نوج مهريغ هلائام غولب نع مزجت ةيؤر نم
 قو دك شويوخ ”هلماعم رد نوج زاب و امم تثقاط رادقع 0 دنوادخ

 ريصقتو نمت زا ىديدن زاوازس مرجال دنا هدروايت نبا لثم اسا زا ىدحا ةكىدرب ناك

 قاقد وبا لاقو . ةرمه ةئام مون لك هللارفدتسال ىلا ىدومرفو ىقشاو> ردع شيوخ

 ناَيقمِلا :ئفاوخلا بوت. نيف ةيوالا كئاثثاو ةبانالا,ناثلاو ةيوكط كوالا مان

 ةاعارم ضحغ بوت نهو ةبانا بحاص وهف باوثلا عمطب بون نمو ةبوث بحاص وهف
 ةفص ةنوتلا ليقو ٠ ةبوا بحاص وهف باوثلا عمطالو باقعلا فوذ نيغ نم هللاسما

 ااؤالا ةفض ةبانالاو نوتموملا انعا:انمرمس هللا ىلا ايون: ىلانعت هللالاق نينمْؤَملا ةناع
 ىلاعت هللالاق نياسرملاو ءاسالا ةفص ةبوالاو بدنم بلّناو ءاحو ىلاعت هللالاق نيب رقملاو

 ٠ ١ كولساا عمج ىلا عجراف اذه ىلع ةدايزلا تكد ناو باوا هنا د.علا م

 هه ةناقوفلا ةانثملا ءاتلا لصف ز- ظ

 لاق ةنجولاو دا قمع ىف ذخات ورقم هب ده نما بحت خينشلا لاق 1 ةتوا (

 ء هاوار حي ىف اذك قنعلا نم.ايلطلا ءازحا يف ةشوزرنم ةرثك وده ضان ||

 0 2 -*/ ةلمهملا ءارلا لصف رجح
 ماردو ساند ارض نا لبق ةضأإو تهذلا وه ةدجوملا نوكسو 11

 صادصرلاو ديدخلاو ساد ل6 تاريندعملا نم ام ريغ ىلع ريثلا قلطب دقو اًنع اناك أب رمض اذاؤ

 ىل ىف دف كازا أه ريغ ىو 4ة.ةقح بهذلا ىف هلء> نع منو ٠ بهذلاب هصاصتخا 5

 , هاوجلا

 عبدملا قاقحت_ ساروا ءارسشلاب بحو وع ليف لام لام ةلدام.ه :ىه ةدمكلا 4 ةزاجتلا ( :

 قااذك ور عنتماو بيع اذا عيبم ناصق لثمو هلبق ةكالاعوا ىرتشملا ىلا ميلستلا دعب

 «-حب لل كاملا ف فرصتلا ص ةراحتلا ة ٠ وكلا باد 5ك ىف هفو # نذالا لصفىف قومرلا عماج

 اذك اهريغ ميج هدلعب ءاث مهمالك ىف سيل لق
 3 ظ 3 00 ٠ برغملا ىف



 ةيوتلا 1

 اماو ٠ ىرخا ةبون' هيلع بجو ىرخا ةرمه باذلا كلذ بكرا هنا هتبافو . لاح ىلا لاح

 ةبوتلا لوبق اومجوا ةلزتءملا اضياو ٠ نيدلا ىف هنع ىنالا جرخلا نم هيف نالف مدنلا ةءادتسا

 ةنس بنذبال نا لث» ةتقوملا ةبونلا ىف اوفلت>ا مهنا معا ٠ دسافلا مهاسا ىلع ءانب هللا ىلع

 هنوكل ناك اذا مدنا | نا ىلع ءاَس را برش نود انزلا نع بوتي نا وحن ةلصفملا ةبوتلا ىفو

 تخنال ليقو . مومعلا بحجم ليو ٠ امهل همومع بجوبالوا اعيمج بونذلاو تاقوالا م اينذ

 ضعي نود تاقوالا ضعب ىفو ضع نود اهضءس رو.أملا ىتأي دق هناف تاءجاولا ىف مك كلذ

 هنوكوه» بجاولاب نايتالل ةلءأ نا عم هريغ ىلع فقوت الب هسفن ىف احبج ام ىنألا نوكو

 ىلاعت هللا لاق اهب رومأه هنال اهبلع ٍباّدبف ةبجاو ةعاط ةبوتلا نا ىهاظلا مث ء ابجاو انسح

 فقومىف فقاوملا حرش ىلاعجراف حيضوتلا تكد ناو .نونمؤملا اهيا اعيمح هللا ىلا اوبوت

 ةرتكومدنلا ماود عم ىلاعت هللا ىلا عوجرلا ىه اعرشةبوتلا كولسلا عم ىف لاقو . تايعمسلا
 لها لاق ٠ ةبونلا ناكرا مظعم نم مدنلا نا هانعف مدنلا ىه ةبوتلا نا لبق امو ء رافغتسالا

 ىف اهاعف ىلع مدنلاو لاقةسالا ىف اهكرت دصقو لالاىف ةيصعملا كرت ةثلث ةبوتلا طورش ةنسلا

 ,”كينذ ىمنتنا ةبوتلا دينحلا لاقو ٠ كبنذ ىشال نا ةبوتلا ىطقسلا ىرسلا لاقو + ىخاملا

 لماكلاىهتملا قح ىف ىناثلا ىعملابو ىدتملا ق> ىف لوالا ىنعملاب امناف نيترابعلا نيب ضقاننالو

 « ءافج ءافولا ةلاح ىف ءافخلا ركذ نال بونذلا سني نا هل ىنيني ةياهلا غاب اذا دبعلا ناف

 نا ةيوتلا ىنعم يور لاقو . ىلاعت هللا ىوس '*ىش لك نع بوتت نا ةبوتلا ىروثلا لاقو
 ٠ هللارفغتسا ىلوق ىف قدص ةلق نم هللارفغتسا ةعبار لوق هانعه لبقو ٠ ةبونلا نم بوتت '

 ء ءانكرب هانك لب دشاين هبوت نأ الاو دباب هلماعم قدصب نورقم رافغتسا نا لصاح
 هللانم فاخت نا ةبانالا ةبوتف « ةباح:سالا ةبونو ةبانالا ةبونأ نيعون ىلع ةبوتلا لبقو

 ركأ هكون رب ىادخ تردق يهزا ىسرتب هكتسن ا ترانا هيون ىنمي كيلع هتردق لجا نم

 ةبوتو « ىنامزاب هانك زاوا بيذعت جزا اًتدزاس بذ»٠ هانك باكترا تقو ردارت دهاوخم

 زا ىراد مرش هكتسن | تباجتسا ةبونأ ىنعي كنم هبرش هللانم ىبحتست نا ةباجتسالا
 سب ديرولا لبح نم هيلا برقا نحن ىلاعت هللالاقوت زا وا ندوب كيدز ببسب ىادخ
 ىضعبو ء دشي دنين مه رطاخار هانك هكدون نأ راوازس دناد شيوخ بيرق اريو نوج
 انك زا تسانةةكزاب ماوع ةبونا ٠ صاا صاخو صاخو ماوع دنا مسق هس نايات دن وك
 ريصقت ندع شيوخ تاءاطزا نتدك زاب صاوخ ةبوتاو ٠ ٍبلَش تمادنو نابزرب رافغتسا ىنع؟

 نارا دنس لاعتم ترمذخخ قئال درا هكىلفىه هكندرك هراظن ىلاعت ىادخ تنمو ندند

 نئشك زاب صاوخلا صاخ ةبوتو ٠ دهاوخ هايتك ىداع هكدهاوخ نانج رذع تعءاط

 ندرك ءاضاو كرا ناكيإ , لح زآ تريضنو تءفدنم نديدان ئمع قح قلُخ زإ تينا
 كاوحا فالتخا راد ةم دمأ فاتخم عوجر تفص نكل دما عوجر تقيقحي هيون شب



 ا 0 ا

 (ا/4 ةبوللا

 لصالا ىنبه بسانام ىنبااو لصالاىن.٠ ه.شبم ىذلا بكرملا برعملا مسالا لاقو . بجاخلا

 نيعلا باب نء ءابلا لصف ىف بردملا ظل ىف نيفيرعنلا قيقحت “جيو . بكرم ريغ عقو وا
 الصا بارعالا ةلاح هل دجوب ملام مزاللاف .٠ ضراعوا مزال اما ىنما « مسقتلا ٠ ةلءهملا

 ةفاضالاا بف مزئلاامو لاغفالا ءاماو تارمضملاو تامولاو تاوصالا ءامئاو لصالا تانك

 ضراعااو ه نمو امى ريغ طرشلاوا ماهفتسالا فزخ ئعم نمضتن امو اذاو ذك ةلخلا ىلا
 ىأر ىلع ماكتملا ءاب ىلا فاضملاو ديك الا نونو ةعامللا ريمض هب لصتملا عراضملاك هفالخم

 تاناغااو ادب ىدابو ريثع ةسمخك بكرملاو الب ىنملا نم ىئنامو ةفرعملا درفملا ىداملاو

 تاكرحلل رمكو حتفو مذ نيءرصبلا دنع ىنيملا باقلا . ةدئاق ء ءوضلاو بابللا ىف انك

 دازملاو نكملابو برذملا ىف ىتملا باقلا نورك دق نوفوكلا انإو ه0 قوكلل 01 | ١

 باقلالا هذه ناال باقلالا هذه الا نود رصن'ا اهنع ريعإال ةّئانيلا تانكسلاو تاكرخلا نا

 ايصن ةحتفلاب مهلوقك اضِيا ةيباعالا تاكرحلا ىلع امنوقلطي ام اريثك مهنال اهنعالا اهب ربعيال
 م 50 المثم لحر ىف ءارلا لاش م اهريغ ىلعو اعفر ةمضلا ايو ارج ةرسكلالو

 ه٠ ةسايضلا دئاوفلا ىف !ذك ةدومضو

 1 ةساقوفلا ةانكلا ءاتلا بأ 2

 ع ةدحوملا ءابلا لصف 1-0

 ىلع مدنلا نال ةيصعم ىلع مهلوقف ٠ اهلع ردق اذا اهلا دوعبال نا مزع عم ةيصعم ىه
 رجلا برش ىلع مدن نم نال ةصعم ىه ثيح نم مهلوقو ه ةبون ىمسيال ةعاطلاوا حابملا
 مهلوقو ٠ اعرش انا نكي مل ضرعلاو لاملاب لالخالاوا لقعلا ةفخوا عادصلا نم هيف امل
 درو كلذلو كلذكالا نوكيال مالا ىلع مداللا نال ريرقت ةدايز اهيا دوعبال نا منع عم
 الث» انزلا ىلع هنم ةردقلا باس نم نال اماع ردق اذا مهلوقو ه ةبون" مدتلا ثيدحلا ىف

 اذا نا هيفو , هنم هبونا كلذ نكي مل هكر ىلع مزعإذا هيلا ةردقلا دوع نع هءدط عطقناو
 فاسلا عاما ىدم آلا لاق , مالا سكعيف دوعإال مهلوق نم دافتسملا لعفلا كتل فرظ
 كلذ ناف ةردقلا ريد ىلع اهلا دوءبال نا معو انزلا ىلع مدن اذا بودل ىلازلا نا ىلع

 اذو عمو 1 هر ريدشت فكي 'هنال توملا ىلع فرسشما ف لاحلا اذكو 5 هولا مدنلا

 ةثاث اروما ةبوتلا ىف اوطرتشا ةلزتءملا مث . ةبوتت سدل مدنلا اذه لثم لاقو مشاهوبا '
 ةمحاو ربع ةتسلا لها كليف لعو مدل م دتسإ ناو بذلا كلذ دواعيال ناو ملاظملا در

 نا اماو . رخآ ينذ ىلع مدللا ىف هل لذ دمال هسأرت بجاوق ملاظملا دراما ٠ ةبوتلا ةحص ىف

 ن٠ بولقلا بلقم ىلا_ءآ هللاو هلودس مث ًانامز صالا ىلع مدس دق صخشاا نالف دواءال



 ا لا

 ىلإ 57

 ادظفلال لماوملا قالاتخاب هر فاتت الام ةاجنلا دنع وهو. قيتحتلا .ةياذ ىف اك فلا
 اذكه اريدقتوا اظما لفاوعلا فالتخاب هرخآ فة ام وهو برعملا هلباغبو اريد الو

 ٠:ىملاو. برغملا لماسش' شاخلاك وهو ظفللا امي: دارملاو ٠ امهفيرعت ىف .روهما: ركذ
 فالتخا ببسب هنوكب فالتخالا مدع دق امءاو ٠ برعملا جر ةرخآ تفاتخمال مهلؤقو

 نمو لج رلا نيدرح لماوملا .نالتخاالا الد ىملا خا _ تفلت دق ذا" .لماودملا

 ثللخ لوا لمظ (ْسح نوكأل هيكسو| ىلا رخل _.ةك رح ةلج ابو م .ديز ننو ةأزما

 عنام تن_س ار دقتالو اظفلال الصا لماعلا ه ف رثؤيالام وه :ىنملاف ه ةيلع ىتيماوه لب

 ةلكلا ءاضنقا مدع اوهو عنام دوجول الا .نوكيال ةلعا نع لولعملا اخت ذا. هريثأت' نم

 ه لصالا تبق تسانام ىف م امكحوا :لدالا تاينم ىف م ةقيقح نارعالل ةضتقاا: ىناعمال

 انضيا ةلملا ليقو . ماللا ريغب صالاو ىضاملاو اهرئيان٠ فورذغا .لصالا ىم ئاءؤهو

 الوهفمالو العاف عّشبال هنا ثيح نه بارعالا ىلا جاتحي الم لضالا ىنبمي دارملا نال كلذو

 ةلغاف عقتال امتاذب اهنال ٍباىعالا ىلا جاتحتال اهسفس !همناف كلذك ةلمجاو هيلا افاضم الو
 اهنوك نع تجزخف درفملا بارعا ىنتكت انككل كلذك انلق ةءاهلا افاضمالو: ةلودقمالو
 هل نوكبال ضالاو ىضاملاو فراك للصالا ىن.ه وهام نال زاءتعالا اذه ىلءالا ةزذم

 لب م اههبش نكح جرحت مو اهنع ةلمخجا تجرخف الالو اردشالو اظعا ال الضا تاىعا

 تجريف ةربتعملا ةسانملا ةبسانملب دارملا مث ٠ تاينمملانم اهريغ ىلا ةيبسنلاب ةروق ةينب» ىه

 لعفلا تساشي هناف ىفرصنملا ريغ ىف ضراغمل اما ٠ ضرا_ءموا فعضل .ةريتعملا 'زيغلا ة.سانملا

 اماو + بارعالا ىضتقت عراضملا .ةيسانمو ءانبلا.ىضنقت صمالاو ىضاملا ةبسانهف نيتيعزفلا ىف
 عراضملا ىلع هنا رج نكلل ىضاملا تنسان ناو ةناف ىضاملا -ىنعع لعاشلا' مسا ىف. فعضا

 قع مسالا نءضتس امأ امناب ة.ساتملا لصفمللا بحاص رصح دقو . ةنسانملا هده ففعضإ

 هبشت اماف تاديملاك هل هيبشيوا ٠ ماهفتاسالا ةزمه ىنح. نمضي هناف نياك لصالا ىنبم
 عقاو هناف لازنك هعقوم هعوقووا .٠ اهريغوا ةفصلاوا ةلصلا .ىلا جايتحالا ىف :فورحلا

 مودضملا ىدانملك مشيام عقوم هعوقووا . راجفك هعقوم عقاوال هتلكاشموا .:لزتا- عقو»

 دافتسي اذكه ٠ ذئءون وحن هيلا هتفاضاوا « فرحلاب ةهبشملا باطلا فاك ع قوم عقاو هناف

 ل.ءاوعلا فالتخاب 00 فاتحالام ىنملا مسالا نا اذه نم معو : ةفاكلا حورش :ند

 هباشمريغ هنوكل لماوعل الاب ةرخنأ فلتحلام برغملا مسالاو لصالاىملل انسانم -

 نخا . الإ فالتخا ةفرعم نارودلا ريرتو . روهمجا فيرعت نم رودلا  عفدناف"لصالا ىن

 ةفرعم فقوتا برعملا دحىف فالتخالا ذخاولف ابر م هنوك م [لا' لع فقوتم 0
 مفدلا ريرقتو 00 فيي رعت ىف لاخلا اذكو هرود كلذو الخلا اع

 نا .هراتخا ام ىلع ىنملآو برعملا ماكحا نم همدعو فالتخالا لعج ىلا ةجاج الف .يعاظ
 0 2 فوت



 في قلك هنَلا

 زوم الو فرحا ةعبرا هتدابز زوالو فرحا ةعيس مسالا زو# الو ٠ دئاز ىفرج هيف

 ةعبدا مسالا ن٠ ىلالثلا ىف ةدايزلا ةياههف فرحا ةثلث هتدابز زوحالو فرحا ةتس لعفلا

 هنمىعابرلاىفو ةثلث لعفلا نم ىثالثاا ىفو نانمثا هنم ىساذألا ىفو ةثلث.هنمىتابرلا ىفو فرحا

 عراضملا لعفلا نوكيال نتكلا ضد فز هيشاوعو ىركالا لوشالا ف اذ 7

 .اهوحتو لوءفملاو لعافلا مساو مالا اذكو ايعابر وا ايئالث ادي نم لب ادبا ادرحت
 فعاضمو زومهمو لتعم ىلا حيحصلا ريغو حم ريغو حب ىلا اضيا ءانبلا مدقيو
 افيعضنالو ةزمه الو ةلع فرح لوصالا هفورح نه دحا نوكيال نااما ولال ءانبلا نال

 فرح لودالا هفورح دحا ناك نا هنال ماسقا ةثلث ىنالاو حيحصلا وه لوالاو نوكيوا

 ىحس ارزركم اهدحا ناك ناو ازومهم ىمسي ةزمه اهدحا ناك ناو التعم ىعس ةلع
 همالو هؤؤاف نوكبام ىعابرلا ىفو .نيلثاتم هنبعو هؤافوا همالو هنيع نوكيام ىتالثلا ىفف افعاضم

 روهما نيب روهشملا مسقنلا وه اذهو لزلزك ةيناشثثا همالو هنيع لئثامت عم نيلئام ىلوالا
 , حيحصلا ماسقا نم ذئنيح فعاضملاو زودمهملاف المو نوكي الام حيحصلا ضعبلا دنعو

 ىا ةلء فرح هيفام لّتعملاف لتعمو حيت ىلا ةينبالا م.قنت ةفاشلا حرش ىف ىضرلا لاق
 ريغو زومهم ىلا اضيا ةينبالا مسقنتو هفالخم حبحصلاو ةلع فرح لوصالا هفورح ىف
 احرحص نوكي دق زومهملاف هفالخم زومهملاريغو ةزمه ةلصالا هفورح دحاام زومهملاف زومهه
 ةمسق مسقنتو ٠ زومهملا ريغ اذكو لاوو لآ وحن الم. نوك, دقو.ارقو:لاتسو. نعاك

 نيلئاتم همالو هننع نوكيام ىتالثلا ىف فعانشملاف : فعاضم ريغو فءاضم ىلا ىرخا

 ىعابرلاىف فغاضملاو « ةلقلا ةءاغ ىف وهف نددك نيلئاتم هننعو ةؤاق نوكيإم اماو رثك ١ وهو
 قلقك نالئاتم همالو .ةؤافامتاماو َلدَر وحن نيلضا نيفرخ دمي نابلصا نافرح هق ورك أ
 برضك ف عاضملاريغ اذكو ىحو دوك لتمءوا دك حي اما فعاضملاف افعاضم ىمس الف

 حيحصلا نيب ةيسنلا اذه ىلعف ئبتا دك هريغوا راكزومهم اما فعاضملا اذكو دعوو
 ةسنلا اذكو هجو نم مومعلا ىه فعاضملاو زومهملا نه لك نيبو هنبو نابت لّتعملاو

 العم الغفوا ناك اهنا ىعابرلا نوكيال ( ةدئاف ) زومهملاو فعاضملاو لتعملا نه لك نين

 نوكيالو لزازك نيلثملا نيب ىلصا فرح لصف طرشب الا افعاضم الو ءافلا زومه»الو
 هىضرلا ركذ اذك لبطصاو :لتنزو وحن اهزومهُمو ءافلا لتعم نوكي دوو افعاض» قالا

 هجو ىلع .بكرملا .مسمللا ىه ءامكحلا دنغو حارصلا ىف ك ةرطفلا ريبكلاب ( ةنبلا )
 ناويحلا نكميال ةدرف نيملكتلا دنعو مهدنع ةويحلل طرش ىهو جازم ا_ميكرت نم لصح
 ٠ ةويحلا ثحبم ىف علاوطلا حر د ىف اذك اهنم لقا نم

 مدعو رارقلا هنم دو_صقملا ءانملا ند زاوخل اي لوعقم مها يمر ناكل ديدشتب ( ىبلال

 9( « فاشك» 1 ( لوا)
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 قابار دوخ دوخ زا انف را دعب هكنازا تست رابع نافوص حالطصا رد ف لاب ) ءاقبلا )

 ماب تسا تارثكو هقرفغت بجوم هك هقرفتم ىامما زا توعد تهم قح زا هديد قحب

 ىوراشب هارو ان ىورو ءدنك ىتانهرو دباس قلخ باج تسا قرفلا عمج ىغتقم هك ىلك

 اذيا *يحعو تافللا تندك ىف اذك تسا قدس ىقاب هشينهو تسا لباك ناسنا هكدش صو ري
 ٠ ءافلا باب نم ءابلا لصف ىف ءانفلا ظفالا ىف

 ظفا نذرك بارعا ىنو ندروا هناخن نزو ىزيج ندرك ءانب دملاو رسكلاب (ءانبلا )

 نه قبام مامتأاو ىرخالا ةعرحتتا ديدحت مدع ءاهقفلا دنعو . تاغالا رثكىفاك ار

 دافثسي اذكه فانيتسالا هلباّغبو ىلوالا ةعرحتلاب اهف ثدحلا ىلصملل قبس ىتلا ةولصلا
 مدع ىلع قلطي ةاحالاو نييفرصلا دنعو + ثدحلا هقيس لصم لصف ىف زومرلا عماج نم

 نم ءايلا لصف ىف برعملا .ظفا ىف هقيقحم 'ىجيو لماوعلا فالتخاب ةملكلا رخآ فالتا
 ا-متاكرجو فورحلا بدنرت رابتعاب ظفال ةلصانخلا ةئيهلا ىلع اضيا قاطيو ٠ نيغلا باب

 ٠ ءاضيا نزولاو هغيصلاب ىمبسو ةمدقملا ىف ف ربصلا 2 ناس ىف هقيقحم قيس دقو اتابكسو

 - ميكملا دبع ىولوملا كلذب حرص اضيا ةئيهلاو ةداملا عومجل نزولاو ءانبلاو ةغيصلا لاَغ دقو
 نه نونلا لصف ىف ماقملا اذه قيقحت نزولا ظفا ىف فرعتسو ةيئاضلا دئاوفلا ةيئاح ىف

 8 تناك نا هلال ىنامحو ىعابرو ةثالث ىلا مهدنع ءانبلا مسقنم ( ميسقتلا ٠) واولا با

 ناَو ىعابرف لوصا فرحا ةعترا ةماكلا ىف تناك ناو ىنالدف لوسا فردا ةثلث ةملكلا

 فورحلا ةينبال ةاحنلا ضرعتي مل ةيفاشلا حرش ىف ىضرلا لاق . ىسامخف ةسمح تناك

 اذا هلال اينسامخت لعفلا نوكت الو ءامو نك ءانبلا ةّشرعلا ءاممالا اذكو اهفرصت رودتل
 لوعفملا مساو لعافلا مسا ةءالعو ةعراضملا فورح نم ادرطم هقحلي امب اليقث ريصي

 ىابرلا نا ةاحنلا روهمحو هيوديس بهدم نا مث ه هنم ءزااك ىه ىتلا ةعوذفرملا رئامضلاو

 دئازلا ءارفلا لاقو ىثالثلا امهلصا لب ىئاسكلاو ءارفلا لاقو ىنالثلا ريغ نافنص ىماخلاو

 ىاررلا ىف دّئارلا ىلاسكلا لاقو ناريخالا نافرحلا ىسانْخا ىفو ريخالا هفرح ىمابرلا ىف

 رفعج نزو ىلع امهقافتاب امهلوق اًضقان دقو.الءام ىلَع ليلدالو هرخآ لبق ىذل فرلا

 نزوب اررركت نكي مل اذا ديازلا نا ىلع غيمجا قافتا عم لالعف لجرفس نزوو للعف
 نوكيام ديزملاو دئاز فرح هيف نوكب الام درجملاف ديزمو درحم امهنم لكو . ىهتنا هظفلب



 اة ءالسالا # ءداولا »+ ةهمدب # ىهدنلا

 2[ ءايلا لصف لح

 لئاقملا ىرورضلل فدارم اهم ناح١ لع قلطي ءاململا فرخ ىف وع(

 ىو ةيلوالا تامدقملا اهمنءو ٠ ةمحعملا داضلا باب نم ةل.هملا ءارلا لصف ىف "ىو ىرظنال

 دنع لقعلا هيضتشام ىرخا ةراسعبو ه هب لقملا مزج ىف ةسنلاو نيفرطلا روصت كا

 هلوُمَش مدجأ لوالا نم. صخلا ىتمملااذخو د ودب هتاتنا ريغ صةسنلاو قرا 0

 لوالا قال اهريغو تاسر>ااو تايسحلا هلومش مدعلو لوالا ىنءملا فالخي روصتلا

 درحم» لقعلا هتلام امنوو ٠ واولا باب نم ماللا لصف ىف تايلوالا ظفل ىف هقبقحن 'ىجنو

 هلوخشا قاثا نف ماتا تحو انادصاز) ناك از وقت ةريغوا ني هتتاعتسبا ىف قم لاما ١
 نوكيال ىذلا وه ىرورضلا نال ىئرورضلا نم ىا لوألا نم صخاو قيدصتلاو روصتلا

 ناب اما كلذو ةمدعو هدوجو هعم رودب انل ارودقم سنس هل نوكيال ناب انل ارودّةم هليصخت

 (رودَقَم ثرايأل ل ل هعم رود بيس هل ن وك ىف ديلا وهو هعم رودي بس هلب نوكبال

 ركذ اذك مادقا هيف تاز دق هناف همقتساف كلذ ريغو تايداعلاو تاسرحتلاو تايسسملاك

 ىرظلا ىو ىلا ىلا كراك علا ميس ىف ففقاوملا حرش ةيشاح ىف ميكحلادبع ىؤلوملا

 ٠ لوالا فقوألا ىف

 تافالا زيكو ط ندمإ دك الو نمس نوما ةيرخا ىب ةهادبلا اذكو (ةبيدد )

 ار نياو دنك اشنا ركقو تيور ىنار مالك ىعاشاي ىتنم كتسن] افلب حالطصا ردو
 م تسا ئوفل ىنعمم زا صخا ىحالطصا ىنمم سب عئانصلا عم ىف اذك دنمان زين لاجنرا

 ء اشنا ريغو اشنا زا تسا متا نخعس هح ىنحال

/ 

 اذك ا ضقوا اط_س بج وف بغلا نم باقلا ًاجفام ىهو ةهداب عمج ( هداوللا )

 0 ٠ مئانغلا ىنا نيدلا لامكل تع تاحالطصا:ىف

 ه6 واولالصف 9+

 هلاتما نه رهاب ىذلا قراخلا وه عومشلا ل ددعو نكرم ذأ تدل 2 ) ءالتنالا (

 ٠ ل-و هللا و هيلع هللاىلد هنا زحعم ىلِهف ىف ةيدمحلا لئاشلا ىف اذك



 هور . ساس اتلا ٠ كنلا ؛ ةكارلا .ناتكلاء نالا 4

 آب نم ماللا لصف ىف ةقيقحت ىلكلا-ظغا ىف "حنو ةلخلا ىف رخالا نودب نيموهقلا ن

 دحاو '”ىش ىلع نقداصتم ناموجمفم لك لاق علاطملا حرش ىئاوح ضعب ىو 0 ٠

 ناك ءاوس نيريدقتلا الك ىلعو .نينامز ىفوا دحاو نامز ىف هيلع امهقداصت ناك ءاوس

 سم! تابلكلا نوكت الف ' نيتناسم .اسسلا نيتهح نموا: ةدحاو ةَهَج نم. هيلع امهقداصت
 ىلع ةندانملا قلطت دقو . كلذ ريغو نءالاو بالاو ظقيتسالاو مئاسلا لم اذكو ةنبانتم

 باب نم ةدحوملا لصف ىف ةيسنلا ظفا ىف 'ىحيبو ىناذ ىف نيكراشتم ريغ نيموهفملا نوك
 نع زارتحالل' سيل نيسسا#لا حلطصم ىه ىتا ةنايملا ىف نيددعلا ديق نا ملعا ه نونلا

 ىف نيموهفملا دبق ىف لاخلا اذكو ةدابملا هيف دجونام لقال ناسوه لب نيددعلا نه رثكا

 ٠ ]ا نيمرهفملا نوك نييقطنملا لوق

 ظفا ىلع نييقطنملا دع لاش دقو 2 قيس دق نييقطنملاو نيساحلا تع ) نيابملا )

 ناسنالاك تاذلاب نيدحتم اناك ءاوس ىناوذل! فسولاوه ىذلا ىنءملا ىف رخآ ظفال فااخم

 هلثمو فدارملا هلباَغو نازيملا عيدب ىف اذك رجحلاو رحشلاك تاذلاب نيفاتخموا قطانلاو

 سرخو ناتسنا لثم تلصاهم ةريك نامل ةريثك ظافلا .ةنبادملا لاق كح ىدضعلا ىف
 ملو اضيا ةلباقتملاب ةنياتملا ةيمست نآملا خسن ضعب ىو .٠ مراصو فيس لثم تلداوتوا

 ظ . ىهتلا بجاحلا نبا ريغ ىا فصملا ريغ حالطدا كلذب فرعي

 , هباف نيانأملا ىف لاح ا 1 نييقطنملا ريكو نيي-احلا دنع ةنيالا فداري (نيابتلا)

 00 نيامحلل فدا ص

 م واولا لصف 0

 ف ديرب نا وزوج ىا ىلاعت هللا ىلع ودللا اوزودح ةعيشلا ةالغ ند ةفرف ( ةيادبلا )

 رومالا بفاوعب املاع برلا نوكيال نا مهمزلنو هل ايهاظ ن نكي ملام هيلع رهظي' ىا هلودس 9
 : 5 فئاوملا حوش ُّق 5

 لها دنع تانبلاو « عما تاثلاو نالا ثنو. نوتلا نوكيسو رسكلاب (تنبلا)

 سداسااو نسءالا تيبلاىف ةحازلا ىف ةعقاولا رمثع ةتسلا لاكشالا نم لاكشا ةعبرا لمرلا

 # نءاثلاو عباسلاو

 ٠ دحاو لوح :اهلع ىلا لبا ةلاضف :ةعيرش ( ضاخلا تن )

 ةعذملاو نينس.ةثلث اهاع ىللا ةقلاو ٠ نالوح اهلع ىلا ىتلا ةديرش .( كوبللا تنه )
 , .اهلاحم ىف اهلك رك ذ 'ىجيو نينس عبزا املع ىلا ىنلا



 ةنساملا ١

 نكس ىف نوكي دقو درغم ف .نوكي بق نيملا هلباتم كلذكف لك رخاو درفلا لا لفذا

 هلوقب ًادتبا نك لامجا هل قبسي مو نوكي دقو ىهاظ وهو لامحا هل قبس ايف نوكي دقو
 امب رسفملا ىهاظلل فدارم نيبملا اذه ىلعف ىدضعلا ىف اذك يلع "ىش لكب هللا نا“ ىلاعت
 ملكملا ناسالا هنم دارملا ىلع فقونالام للملا ةرفنْلا تك ضعب ىفو ٠ ةحضاو ةلالد لد
 هم دارملا ىلغ فقوي ىذلا وح نيىملاف هدا ضعت دق هشام لاقو ٠ نيملا هلل
 ىفأعاو لكتملاو كرتشاا دارفا ضعب هيف لخدب هنال درطم ريغ اذهو ماكتملا ناس نودن

 وهو رسفملا ملهجلا دض رائلاو ىناسملاو حضوتلاك ةيفثحلل ةروهملا بتكلا ىفو ىهتنا

 ىلاعت هلوق ون امهل المت قبب مل ىا صيصختلاو لي ناكأ نإ دهس ننال حضتاام

 ٠ نوعمجا مولك ةكئالملا دحسف

 ريغ امه دعنال ثيحم نيححصلا نيددعلا نوت نيسدنزلاو نييساحلا دنع ىم (ةنيابملا )

 ىلع ءاس مييحصلا دبقو . نانيابتم امهف دحاولا الا اهدءبال هناف ةعستلاو ةةلا6 دعتإلا

 اهدعي ثري نئددعلا نال 5 ةكراشملاو كارتشالا هاهو زؤسكلا | ىف اهمتايرج مدع ظ

 دحاولا ريغ ام. اهدءإ ىناا ىه ةكرتسش لا دادعالا سديلقا ريرحت ىف لبق اذلو دحاولا ريغ

 ريداقملا ف اماو دادعالا ىف اذهو ه ىهتنا دحاولا ريغ اعيجج اهدءبال ىتا ىهةئيابتملا دادعالاو
 ربعي نانم متا امرادقم اهدعينا ةكرتشم اهنوكب دارملاف اماجاوا احوطسوا تناك اطوطخ

 اهدعب ام رادقم اهل فارع وال نإ كاذك نركبال نا ناقل انو مصاوا قطنم هنا هيف
 رذجو ةسما رذج اماو ةينامثلا رذجو نينثالا رذج اذكو ناكراشتم ةعبرالاو نانثالاف
 عون ط وطخلا ىف مث لوطلا ىف نيايتااو كراشتلا وه طوطخلا ىف اذهو نانابتف ةريشا

 مدعلوا طابضنالا مدعل حوطسلا ىف ربتعي مو ما_سجالا ىف هل . روصتسال امه. رخآ

 ىتااىه ةوقلا ىف ةكرتسشملا طوطخلاف علرملا ىا ةوقلا ىف نيابتلاو كراشناا وهو جايتحالا .

 ةسايتلاو ةتبس ردجو ةثلث' ردح لثم ةكرتاشم اهنامن يم نوكتو كولطلا ىف لاس 0

 ةسه رد رذجو نينلا رذخ لثم كازتستالا اهتاهيرملالو اهل نوكلال ىلا سة

 ةكراشتماما ىهف مسا تناك ناو هل زافتم ىف ددض الغ دن قا نم تناكنا طولا
 ةرتنعلا ردحو هيي ودك ةباسموا قاتلا تنصت لوآلا ناف ة هيام ردجو ننثار 28

 رذك ةوقلا ىف ةكرتشم لوطلاىف ةسائتم ةقادنملاىلا ةسنلاب ىلوالا ةبترملا ف معلا ط وطخلاو

 ةسمخك اعيمج ةوقلاو لوطلأىف ةدانتم اهلا ةيسنلاب ىلوالا ةيترملاذعإ ايفو ةسمح عم ةرسشع

 نوك نيقطملا دنعو ٠ هيشاو>و سدياقا ريرن ند دافنيم اذكه ةرمدع رذ>» رذجو

 ىعدو رحللاو ناستالاك رخ الآ هلع قدصام لك ىلع اهدحا قدصبال ثححم نامرادلا

 دحاو لك قدض اضيا ىئثزجلا نيايثلاب ىمسيو ةيئزملا ةنبابملاو . اضيا ةيلك ةنيابمو ايلك انبابت



 نسا. تانيلا ٠ نيلا ٠ ناب ناب اا

 عضو» ىف توكسسلا اذكو هتققح ىلع لدي هنباعي صا ريبغت نم عرمشلا بحاص تزول

 ىرتشإو عسب هديع ىأر نيح تكل ىلومأ اك رورغلا عفد ةرورض تدئام هنهو ه ةحارلا

 قاثلا مسقلا ىف جردنم مسقلا اذه نا رهظالاو لبق ٠ سانلا نع رورغال اعفد انذا نوكي
 ةيفنْللا لوقك هترثكوا مالكلا لوط ةرورضضب تدئام هنمو ٠ ملكتملا لاح ةلالدب تدئام ىنعا

 ةئاملا ىا لوالل ًانايب لعج فطعلا نا ةطن> زيفقو ةئاموا مهردو ةئام ىلع هل لاق نميف

 لوصالا ٍبتك ىلا عجراف انرك ذام ىلع ةدايزلا تئش ناو ةئطنح زيفقوا مهارد اهنا
 كف ىا راهظالا ىلع قاطي نييفرصلا دنع نايبلاو ٠ ىاسملا حورشو حيواتلاو حضوتلاك

 نيءأا باب نء ءافلا لصف ىف 'ىحنو نابب| فطع ىلع قلطي ةاحنلا دنعو ه ماغدالا

 ةمدقملا ىف ةسرعلا مولعلا ماسقا ناس ىف قيسام ىلع ع مسا نائيلا لها دعو ه ةلمبملا

 نايبلاولع عيدبلاو نايبلاو ىناعملا ملع ىمسي سانلا نم نيكو امان عسا علا اذه بحاصو

 ٠ لوطملا ىف اك نايبلا لعب طقف عيدبلاو نابباا ىا نيريخالا ىمسي ضعبلاو

 لاش حيتفلا .ىلع اينبو ادحاو اما العج نامسا اهو ةنكاسلا ةففخلا ءايااب ( نيبنيب )
 5 حارصلا ْق دك للاب ةزم نسا ةفنذغا ةزمهلاو ىدرلاو ديلا ناب أ ناب ناب اذه

 دقو ٠ ةلمبملا نيسلا باب نم ماللا لصف ىف ”ىبعو ليه.تلا وه ني نيب نويفرضلا لاق
 نه ماللا لصفىف ”ىحنو 1 يعطل ليلقتاا هل لاشو اضا ةلامالا نم مدق ىلع قاظي

 : عاشالا درو٠ ىه ىلا نورخاتلا اهعرتخا ىتلا ةيمكحلا ةيسنلا ىلع قلطي دقو ميلا باب

 #4 هريغو ملسلا ىف م عازتالاو

 ىلع قلطي نيقطنملا دنعو حارملا ىفام ىلع اراكتأاو ادس ىندع ءاللا ديدشت (نيبلا

 ميلا لصف ىف صخالا ىنملاب نييلاو مالا ىنءملاب نيبلا ىا هميسقت *ىجعو مزاللا نم مسق

 ْ « ماللا باب نم

 : مسا ن٠ فوركلا لوا ىودام ىلع قاطب رفا لها دنع ىو هب 2 ( تانيا )

 ماسقا ةثاث ىلع عرششلا ىف ةححلا نا اولاق مناف ةداهشلا ىلع قلطي ءاهقفلا دنعو ٠ ةدحوملا

 « هايشالا ىف اذك لوكللاو رارفالاو ةذبلا

 سدا نطو د دارلا رايلل بنكلا ءاننم شنلا نزو لعريسم وه (نيدنلا)
 ءايلا رسكب اضيا نيبملا هل لاعبو ميملا باب نم ةمجعملا ءازلا لصف ىف ”ىجيو زييمتلا مسا
 درفم امم نا الا اهينبام ىلا فاضت امناف ةئام اماو حايصملا حرش ءوضلا ىفو . ةددشملا

 مسقنا امو ةلالدلا حضتملا ظفللا وهو لمجلا ضن نييلوصالا دنع حتفلاب نيبملا مث . ىهتنا



 الآ نايبلا

 خسنلا لعحم ملو ليدبت ناب طرشااب قياءتلاو ريرغت نايب ءانئتسالا لعج مهضعبو « مالكلا

 ديرا نا ها ىنح الو ليق . ثداحلا مكحال راهظاال مكحال عفر هنال نابلا ماسقا نه
 ماكحالا نايبا ةدراولا صوصنلا نم هريغ اذكو نارب خسنلاف دوصقملا راهظا هر ناببلاب
 راهظا دار“ نا ىئشو ه ناب نسلف قباس مالك نم دارملا'وهام زاهظا ديزا ناو ءاذشأ

 ماكتنالا نانا ةدراؤلا سؤصتلا نود ثلا لفشل ةلخلا قا قايل مالك ديد
 لعفلاك ىظفللا ريِغو هريغوا ىظفل اما نابباا لاقو اسداس امسق داز مهضعبو ٠ ءادتبا

 لام>١ عطش امي مالكا دكوت وه ريرقتلا نايف ةلمعابو ه ا الوا هقوطنمي اما ىظفالاو

 هللا ىلعالا ه.حان#م ريطر رئاط الو ضرالا ىف ةباد نمامو ىلاعت هلوقىف.5 صوصخلا وا زاحلا

 نوكتال ةبادلاف ضرالا ىف اوريس ىلاعت هلوقىف اك ىلع ىنءع انهه ىف فرحو .[] اهقزر

 عونب صيصختلاب زاجلا لمح نكل ضرالا ىلع بدي امي ةرسفم اهنال ضرالا ىلعالا
 لبالاو سرفلا نه هيلع بكري ايف ايناث تلقن م : ملاوق عبرا تاوذ ىف الوا تاقن اهنال امن

 ضرالا ىف ىلاءت هللا لاق ناسا اذ عطقلف ةداخ سرفلا ىف اثلاث تاقن 1 * ليفلاو راماو

 ناف هيحال ريطي ةلح كلذكو اهدارفاو اهفانصاو اهعاوناو اهسائجا عيمج لومش ديفيل

 ريطإ هلوق دازف هتمهع ريطي أرملا لاشك هريغ لمتحم نكل حانلاب الا نوكيال ناربطلا ةقيقح
 مهلك ةكلالملا دجسف ىبلاعت هلوق ىف اكو مومعلا ديفياو زوجتلا لاما عطقيل هيحانجم

 ىقحلاو لكشملاو لم#لاو كرتشملا نم ءافخ هيفام ناس وه زيسفتلا نامو . 'نوعمجحا

 قياعتلاك هرييغت عم مالكلا ىنءلل ناببلا وه رييغتلا ناو ه الوصفمو الوصوم حضي اهالكو
 ةمحمملا ءاّلا لصف ى ىو خسنلا وه ليدنناا نامو ٠ الوصومالا حصيالو ءانثتتسالاو

 قطنلا هل عوصوملا ذا ناسلل عضو أمري عش ناس وه ةرورضلا نامو . نونلا باب نه

 ىلع لدي. قطنا | ىا هي. قوطنملا مك ىف وه ام هل وه ىذلا تاوكسلا عش ادهو

 قوطنملا م < هل صنللا ةلالدب تنام نا ىرتالا قوطنملا ةلزن ناكف هسنع توكسلملا ف

 همالاف ها هثروو ىىلاعت هل ف اع اذكف' ىنعم هتاالدل ةروص هع انك اد ملا نك ناد

 قاءاا نا ىلع لدب ثاثلا همالف هلوقو « اقلطم ةكرتلا بجوي هاونا هثروو هلوقف «ء ثلذلا

 مالكلا ردصب بالا تصنل اناس زاصف قاقحتسالا ىف ةكرشلا توم ةرورضذ بالا
 فرعي مل ةكرشلا تارثا ريغ نه مالا بيصن نيبولذا تاوكيسا] ضحمال قر بجوملا ٠

 هسالو ثلثأا همالف ىلق هنأك مالكلا ردص ةلالدب راصف هجون توكسااب بالا _بيصن

 هاش نم ىذلا ملكتملا لاح ةلالدب تام هنمو ٠ رادقملا ناين توكسلاب لص قام .
 تكااسلا لاح ةلالدب تنثام ىنءملاف ةثداحلا بحاضو دهتلاو عرا_كلاك ةثداخلا ىف ملكت

 .دوجوم اهقزر هللاىلع الا ضرالا ىف ةباد نمامو دلوق من مكلاثما ما الا ةيآآلا ظن نا ىنخنالو ]1١[

 ( هدحصأ ) هن انحريطي راطالو هلوق هيف سيل هن الا



 ناببلا ٠

 ليلدب مالعالا لصحم امناو ماللعالاو فارعالاب قاع يما نع ةرابع ناءدلا نا مث ىماسحخلا

 لصحي ملعوا مالعالا هب لصحي ليلدو نييدتو مالعا ةثلث روما انههف . ملعال لصحم ليلدلاو

 اذه ىلا رظنلابو . ةثاثلا ىناعملا كلن” نم دحاولك ىلع قاطو نايلا ظفلو . ليلدلا نم

 ركب ىلاك نيبملا لعف وه ىذلا مالعالا ىلع هقالطا ىلا رظن نف ه هلءاملعلا ريسفت فاتخا

 نا هيلع درواو روهظلاو ىلجتلا زيح ىلا لاكشالا زيح نم *ىثلا جارخا وه لاق ىفريصلا
 تفارعت ا ىف لخدءالو قافتالاب ناب لاكشاو لامجا ةيقباس ريغ نء ءادتبا مكلا ىلع لدإام

 زوجت او زا زيملا ظفل اضياو ٠ اضيا هيف لخدي مل ليدبتلاو ريغتلاو ريرقتلا نايب اذكو
 وه ناببلا لاش نا ىلوالاف ًاراركت نوكيف ىلحتلا وه روهظلا اضياو ٠ زوال دحلا ىف
 ىناك ليادلا نه لاخلا للا ىلع هقالظا ىلا رظن نهو ٠ حيضرتلا ىف م دارملا راهظا

 وه ىرخا ةراسبعبو مولعملا هب نيب ىذلا معلا وه لاق ىرصبلا هللادبع ىناو قاقدلا 1
 لصحنام ىلغ هقالطا ىلا رظن نهو ٠ دحاو ىنمع هدنع نيلاو نايبلا ناكف ليلدلا نع معلا

 باستك ١ ىلا رظنلا حبحصب لصوملا ليلدلا وه لاق نيماكتملاو ءاهقفلا رثك اكن اببلا هب

 ليلداو اولاق ماكحالا نامأن ام ىلا ةلدالا وه مهضعل ةرابعو « هياع لبلد وه امب ملا

 مت لاه نا افرمعو ةغل حصي حاضيإالا ةياغ هحضواو هريغل اليلد ركذ نم نا هت ىلع
 مالكلاب نوكي دق *ىثلا نايب اذه ىلعو روكذملا ليلدلا ىلا ةراسشا نسح ناس اذهو هناس

 لوقلاب ةلالدلا ىف هلامعتسا ريك ١ نكلو نيممو ليلد لكل اذا نمرلاو ةراشالاو لعفلاو

 6 مالكلا ىوحش همدنو صاب هراشبتساو هيركسو هلعفو عراشلا مالك نه ديفم لكف

 ديشب هنا ثبح نه وهف ناذلا ةءاغ ديش اهضعب ناك ناو ليلد كلذ عج نال ناب ةلع

 ْ ةسق ىلع نيلوصالا دنع ءارقتسالاب نايلا ( جبنألا و ناسو لياد لمعلا بودوب لعل

 ىقةفاضالاو هةرورض ناو ٠ ليدبت نامو ءريغآناسو ء ريسفنامسو هريرد' نايب هدجوا

 فاجأ رخال و ةناعالاو ارارطوعأ قانا كلا لكك هعون ىلا سذجلا ةفاضال والا ةعبرالا
 .لد.هو ريغمو رسسفمو ررقم نان لاش دقو ه ةرورضأاب لصحم نايب ىا هدم ىلا 'ىثلا

 لأ مذ لوألا اهيا: لشلاوو ورم قاس ناكا ءرغو أ قوطتلمب امان نانلا نال كالجو
 اما لوالاو اضيا خسنل اب ىحسو ليددت ناس يناثلا ةدملاك هل مزاللا وا مالكل ا ىنءم اناس وك

 صرصختلاو ةياذلاوةفصلاو طرشلاو ءادتتسالاكر ييغآن اب ىنانلا ريبغتعموا رييغت الب نوكي نا

 الوهجموا لامالا عطش ام هدكأ ىنثا نكل امولع. مالكلا ىننم نوكي نا اما لوالاو

 فيكف ةدملن ام اضنا ةياغاالبقنا ءرترش" ناس لوالاو .ريسفتناس ىناثلا ٠ لمحغلاو كرتشملاك
 لوادم نم وه *ىثلال كلا ءاّدب ةدانابخسنلا اناق ٠ همزاللال مالكلا ىنمل رايب اهاعج حصي

 هرابتعا نودب مال ىتح مالكلا لوادم وه ىنعم ةدمل اهناف ةياغلا الب هب دارمو مالكلا
 نم دافتسملا مكحلا ءاَعب ةدم نود مالكلا ىنعمل انارب تلعج اذإف ليللا ىلا مايصلا اومتأ لثم



 اا ناسلا ء ةدانلا «نولمملا ١ ناتسلا . ةينطانلا

 1 رف ةياقوفلا ةطقلا عم ةماسملا تناك رغصا ةيوازلا تناك اكو ةياهْللا ريغ ىلا ةمسقلا

 .ةماسملا ةطّش لوا وهام كانه دجوب نا نك الف ةماسملا ةطقن لوا ىلوالا ةطقنلا كلت

 مزملاسم هلال لطاب مزاللاو روكذملا ضورفملا نكمال هانتم ريغ دعب دجوول هنا هصخلتو
 ليصفت تْدد ناو نالطاب نامسقلاو ةماسملا هطقن لوا ىه ةطّقن دوجولوا ةماسملا عانتمال اما

 . داعبالا ىهانت ناب ىف هولا فقوم ىف فقاوملا حرش ىلآ عجراف عما

 نيالا باب ند ةلمهملا نيعلا لصف َّق 0 ةعيسلا ىه ةلءهملا ءاطلاب ) ةينطابلا (

 ةلءهملا داصلا باب نه ءافلا للصف ف 3 ةفوصلاب ةلط ملا ةيعثملا ىلع اضا قلطتو ةلمهملا

 #7 اضا ةسحاصو ةيحابا ىمحاسو

 ةعارز نكم راحشاو بانعاو ةقرفت» لبحت ايفو طاح اهطحت شرا كره ( نأ
 ىف ىناكلا ىف اذك مرك ىهف اهضرا ةعارز نكمل ةفتام راحشالا تناكن اف راجشالا نيبام

 «٠ زومرلا عماجو ماكحالا ررد ىف اذكهو رشعلاو جارآلا هيف بحب ام نايب

 ازهملا دع لابنساادي نم بطلا ىفو ءهتطب كيتشن نس ةمل اشيا ةلسمملا اطل ( قولا ١
 : ء اولا رع واذك وعلا لس

 ناحترلا هلذخت ناثب لاق ناعمس نب نانب عابتا ةعيشلا ةالغ نم ةقرف نوثلاب ( ةئانبلا ])
 لالا ىذ كبر هجوالا تسال ىلاعت هلوقل ههجو الا هلك كلمو ناسنا ةروص ىلع هللازا
 ىف مث مشاه ىلا هنبا ىف مث ةيفنلا نب دم هنبا ىف مث ىلع ىف تلخ هللا حورو ٠ ماركالاو

 . فقاوملا حرش ىف اذك ناطيشلا اذه ىلع هللا ةنعا نانب

 نيبا اذهو حبصف ىا نايبوذ نالف لاعب ةحاصفلا ةغل ةيئاتحتلا ةانثملا ءايلاب ( نايلا)
 حسيصفلا قطنملا وه نايبلا فاثكلا بحاص لاق ءامالك حضواو هثم حصفا ىا نالف نم

 يللا لاقو . ةيسمشلا حرش ةطخ ةيشاح ىف دنسلا ديسلا ركذ اذك ريمضلا ىف ام ربعملا .
 ىف امج نيعملا حيصقلا قطنملل ءامسا لعج رهظ ىا ناب ردصم .ناببلا لوطملا ةيشاح ىف

 دك ىلع ىوتحم ناييتلا ناب امهني قرش دقو . ذوذ_كلا ىلع نيب ردصم نادت او ريمضلا
 ىلع يب. هنأكف ناهربو ليلد عم ناب نادتلا لبق ام هلع بيرقو بلقلا لامجاو رطاخلا
 نابباا فقاوملا حرش ةيشاح ىف ميكلادبع ىولوملا لاقو ٠ ىنءملا ةدايزا نايبلا ةدايذ نا

 ردصم ام اوهف ةلابو . ىبتأ ليلدلاب تابثالا ىننمي لمعتس دقو حيضوتلاو فشكلا
 دق لثملا ىف مهلوقك امزال نوكي دق وهو نيب ردصم وا روهظلا هانعمو مزال وهو ناب
 انيلع نا مث ىلاعت هللالاق راهظالا ىنمب ايدعت» نوكي دقو ناب ىإ نينيع ىذل حببصلا نب

 حورش ضع ىفو ٠ بتكلا ضع ىف عقوام ىلع هعئارشو هيناعم راهظا ىا هنايب انياع



 © اننا دع ا سنع ل ََ
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 ةماسملان اهرب ء ىسرتا!ناهربلا 0

 جارفنالا ذا نيرمداخلا نيب ىهانتي الام راصحا مزاي هنال فلخ اذه ةياهلا ريغ ىلا امماهذ

 ناقاسسا| دتما اذا الثم ناتاسلا اهو نب رصاح نيب اروصحم هنوكأ اهانتم نوكي نا دنال

 نيعارذ جارفنالا ناك نيريشع ادتما اذاف اعارذ ذئنيح امهنيب جارفنالا ناكو عرذا ةرمشع

 امهلا جارفنالا ةيسن ىنعم اذهو اذكهو عرذا ةثاث جارفنالا ناك نيثلث ادتما اذاو اعطق

 وهو ىهانتملا ريغ ىلا ةرمشع' ىنعا لوالا دادتمالا وهو هاتتاا ةسن نوكي ذئنحو

 عارذلا ىنعا لوالا جارشالا وه يهانتملا ةبسنك ةياهللا ريغ ىلا بهاذلا نيطلا دادتما

 دادتمالا همسن نارم امل ةباملا ربغ ىلا امءاهذ لاح امه جارشنالا وهو ىعانتإلا ىلا د>اوأا

 ىهانتملا ىلا ىها_ملا ةدسن نال فاخ اذهو جارفنالا ىلا جارفنالا ةيسنك دادتمالا ىلا
 قالطالا ىلع ىماسلا ناهربلا وه اذه صانتخلا ريغو ىهانتملا نيب كلذ ليحتسيو ةنيعم

 جارفالا نوكي ثرح ناجرفني نيطخ ام ةطقن نم ضرفن انا وهف صيخلتلا ةدايز عم اماو
 ةرورمذلاب اضيا هانتم ريغ امهنب دعنلا ناك ةياهنلا ريع ىلا ايهذ اذاف دادتمالا رده امهنب

 هل نوكيال نا عنتي نيرصاح نييدوصحلاو نيرصاح نيب روصح هنال لطاب مزاللاو
 ٠ ةرورض هباهن

 : ةرئادلا ةّئيه ىلع امسج مسقت انا اضيا داءبالا انت تارا ىف اولاق ( ىسرتلا ناهربلا )

 مث ةيواست» عطق تند ىلا هترئاد طيح الوا ماش ناب ةيواستم ماسقا ةتسب اسرت نكيلو

 ةس ماقا ىلع ذئنيح مقيف ه زكىم ىلع ةعطانق2 طوطخم ةلباقملا ةطقنلا نيب لصون

 لكىف ددرن مث ةءاهلا ريغ ىلا اهاكعالضالا جرخت مث ناعلض اهنم مسق لكي طيح ةيواسنتم
 اذكف ءانتم اماو نيرصاح نيب ىهاتتيالام رصحبنف هانتم ريغ اما هضرع ىف وه لوقنف مق

 ٠ تايم تسب ماسقالا دحا وه ىذلا ىهانتملا فءض هنال اضيا هانتم لكل

 ضرفن نا انلف ةدحاو ةهج نه ولو: هانتم ريغ دعب دجو ول اولاق ( ةماسملا ناهرب )

 ىهانتملا ريفلا طخلا ليمي مث هل ًابازاوم ايهانتم رخآ اطخو هانتم ريغ اطخ نيعم أدبم نه
 ريغلا طنا ةهج ىلا الثام ةازاوملا نه ًادبملا بناج ىف ىذلا هيفرط دحا تابث عم ةكرحم
 لاح ةموذعم تناك منال ةثداح ةماسملاو ةرورض جا رخالاب هققالب ىا هماسف ىهاتتملا

 نيطخلا عطاقن نال ةطقنب هايا هتماسم ىا ىهو كلذك ثداح لك ذا لوا اهلف ةازاوملا

 نءام ذا لاخم هناو ةءاسملا ةطقن لوا ىه ةطَش ىقانتماريغلا طخلاىف نوكف اهلع الا روصتيال

 ىهانتال بناج نم اهقوف ىا اهلبق ام عم ةءاسملاو.الا ىهانملا ريغلا طخلا ىلع ضرفت ةَقن
 ةمهقت-سم ةيوازب لصحت امنا ضرفت ةطَش هبا عم ةماسملا نال اهعم ةماسملا لبق طخلا

 ىلع ا ضورفم ىهانتملا ٌوديموه نيفرطلا دحاف ىهانملا طخلا نه تزاثلا فرطلا دنع نيطخلا

 ليت ةيوازلاو « ةءاسملا عضو ىلع هنوك لاح نكل اذيا هنيعب وه رخاآلاو ةازاوملا عضو



 اال ىملسل ا ناهريلا ٠ قيطتل اناهرب

 دنع ناهربلاو ٠ ةاقولا رصتخم حرش ىئدنجرلا ىف اذك ةينيش اهتامدقم ةححم هوصخم
 . هاوط ار ىف اذك تاننقبلان م فلؤملا ال الاب قبلي ىذلا ىمايقلا قارطلا وه ءابطالا
 اناهرب ىمسلو نا ناهربوا اضيا الءلعتو امل اناهرب ىحسو 5 ناهرب اما ىازبملا ناهربلا مْ

 ىلا ريك الا خل ةلغ نوكي نا دنال ناهربلا ىف طسوالا دخلا نال اًضنا الالدتداو انا

 دوجوب لع كلذعم ناك ناف هيف رغصالل ربك الا توبي قزدصتال ةلع ىا نهذلاىف رغصالا '
 نهذلاو جراخلا ىف ةيمللا ىطع هنال ىلا ناهرب ومف اضيا جراخلا ى ة ةسسنلا كلت

 نفعتق هموت كبف مو وهف طالخالا ننعم لكو طالاخالا نُفعتم اذنه: ان وقك

 نع ناو ه جراخلا ىف امتوثل ةلع كلذك نهذلا ىف ىلا توبثل ةلعهنا اك طالخالا

 ىف ةيسسنلا ةيلا ديفم هلال ىلا ناهرب وهف طقف نهذلا ىف لب جرالا ىف اهدوجوا ةلع

 طالخالا نفعتم اذهف طالخالا نذعتم مو# لكو مومم اذه اناوقك اهيل نود جراخلا

 لب جراسلا ىف هل ةلغ تسبا امنا الا نهذلاف طالخالا نفعت توشل ةلع تناكناو ىلحاف

 ناه رب هنكعو ىلا ناهزب للا ىلع“ مولعملا نم لالدتسالا نا لصاأللاو : سكعلاب ضالا

 ةيدسمشلا حرشو علاطملا حرش ىفام ةصالخ اذه اميكح ىمسي ناهربلا بحاسصو ىمل

 عقاولا ىف مكحلل ةلع ناك نا طسوالا ملسلا بحاص لاقو . فقاوملا حرشو هيشاوحو
 هل نا ىلع لولعملا دوجو» لالدتسالاو الوا الولعم ناك مآ ودس لاف الاو ىمل ناهريلاف

 ناهرب ىف ربتعملا ناف قطاوهو ىمل فلوو فلو. لكلاو فاّؤم مج لك انوقك ام هلع

 انهه ىَش ه ىلا نوب امهنيبو هسفن ىف هتو.ثلال رغصالل ريكالا توبثلا طسوالا ةيلع مللا
 احالطصا ىتارتقالا ريغ: ىف ط_موالدا ىنارتقالا وه طسوالا ىلع لمت كملا نابقلا نا

 طسوالا ةمسن طسوالاب دارملا لاش نا الا تنام ىلع سبا تاينارتقالاب ناهريلا صيصختق
 بيذهم ةيشاح ىف حافلاوبا لاقام ىلع ىئانئتسالا سايقلا هئمضتي ام اهمكحىف امو رغصالا ىلا
 ىشرعلاو ىمرتاأو ىعلشلا 'ناهرتلاو قيطتلا ناهربك 1( نيعازملا ضل نا معا ٠ قطنملا
 ْ ٠ ةءاسملا ناهربو فياضتلا ناهربو

 ةلمهيا .نيسلا باب نه ماللا لصف ىف كلتا ظفل ىف هنا ء حو ( قسبطتلا ناهز ١
 , اضيا كانه ”ىحي ىثرعلا ناهريو فياضتلا ناهرب اذكو

 نيثلثم قاس ضرغ نا وهو ئهادلا ناهرنال ةهاتتم دامبالا.اولاق' ( ىحلسلا :ناهربلا )
 وا ديزا وا داد_ت:مالا ردش جارفنالا ناك ءاوس ىا قفلا فيك ةدحاو ةطّقن نم اجرخ

 ةياهنلا ريغ ىلا ناقاسلا بهذ ولف غلبام اغلاب ةظوفحم ةيسن نيقاسلا ىلا جارفن اللف صقنا

 ىلا بهاذلا دادتءالا وهو ىهاأملا ريغ ىلا هتيسن لوالا دادتمالا وه هانتم دعب هم ناكل

 لاح امهنإ حارقنالا وهو" ىهانتملا ىلا لوالا:جارفنالا وهو ىاسنتملا ةيسن ةباسللا يَغ



 اذك ةثداحالو ةمبدقالو ةلوهجمالو ةمواعمال لاو>ا ىلاعت هللو ليصفتلا ىلع نيهولعمب

 ه فقاوملا حرش ىف

 برشلا باتك ىف زومرلا عماج ىفو « مثاهبلا عملاو مئاؤق عبدا هلام ةغللا ىف ( ةموهبلا )
 عابسلا ادعامب فراعتاا صخ نكل ماهبالا نه هتروص ىف امل كلذو هل قطنالام ةميهبلا

 «اءايشا "لع قلظت ةاحالا بتعو“. تاغللا ركام ىلع هديشوبو هتسلورف خشفلا( مجمل 0

 امناثو . زييمتلا ىف لمعتسن ىنعملا اذهب و زيعلاب هماهعا عفريو اعضو ماها هيف ظفل اهدحا

 اهملاثو ٠ ةمحملا ءاظلا باب نه ءافلا لصف ىف ”ىحيو تقودال لباقملا فرظلا ىمسق دحا

 نوكي نا طارتشا ريغ نم بطاخلاو ماكتملا ريغ ىلا ةراشالل انمضت» ناك مسا اهعبارو

 اذهب مهنا مث ٠ هيف طارتشالا كلذ رابتعال ٍبئاذلا رمضملا دري الف بلا رك ذلا ىف اباس
 ىندبسال وا ةراشالا ما ومأ ةهيضق نع ىنغتس ثيحم ناك نا هنال نيعون ىلع ىنعملا

 ءوضلاو بابللا ىف م اوشحو ةلد ىمست لوصوملا كلذ مت ام ىتلا ةيضقلاو هلوصوملا وهف

 دنعو « ميلا باب نم ماللا لصف ىف 'ىجيو لمللا وه نييلوصالا دنعو ه حابصملا حرش

 ىوارلا مسا كرت ىا لعفلا اذهو اراصتخا همسسا ركذي مل ىذلا ىوارلا وه نيثدحملا
 ىلع لدتسيو ٠ نال نباوا مهضءبوا لجروا خيشوا نالف ىنربخا كتل اننا نسب

 لبقيال اذكو مس مل ام مهلا ثيدح لبشالو رخآ قيرط ن٠ هدوروب مهملا مسا ةفرعم

 حرشف اذك حصالا ىلع ةَقث ىنربخا هنع ىوارلا لودي ناك ليدعتلا ظفلب مهبا ولو هربخ
 دانسالا ىف مهملا عش دق هنأ ملعا ىراخلا حرش ىراسلا داشرالا ىفو + هيشاوحو ةدلا

 نان ىف ىردخلا ديءس ىلا ثيدح ىف ام نآملا ىف مهملا عش دقو نالف ىنريخا لوش ناك

 لجر هاقرف مهديس غدلف مهوفيضي / ىحن اوىم مسو هيلع هللا ىلص ىلا بادكا نم

 ْ ٠ ٠ روك ذملا ىوارلا ديعسوبا وه قارلا ناف مهنم

 ظ 6# نونلا لصف ]و

 ىرهزؤملا لاقو نسوفاقلا ىف < سأرلا ىوس'ذسلا ةلءهملا لادلاو ءانلا حتش ( ندبلا )
 حالطصا ىف نديلا كول-سلا عر ىف لاق ٠ نيكلاسلا حالطصا هيلعو دسجلا ندبلا

 . فيثكلا مسجلا وه نيكلالا

 دقو ٠ ليلخلا لاقام ىلع اهحاضياو ةحملا ناي ةلمهملا ءارلا نوكسو ملا (ناهربلا )
 نازيملا لهاو ٠ ”ىئشب قيدصتلا ام قيدصتاا نهم مزاي يلا ىهو اهسفن ةحللا ىلع 'قلظي



 ١ ةيمشرلا م غابلا « ةمهاربلا . ماسربلا . ناتلوبلا

 مطقنت مث ءاملا نم تارطق نامزلا نم لسلق لكىف نيئيملا نم رطقت نا ى ىن (ناقربلا) ١
 . صهاو+لا رحب ىفاذك

 -ه[ ميلا لصف زج
 ماسرحلاب ىحسو ءابطالا دنع بذهاا ىفاك ستفلابوا عماتيلا ف م رسكلاب ) ماسربلا )

 ٠ نيدلا برت خيشلا لاق اك ةدعملاو دركلا نيب ىذلا باححال ضرع ىذلا مرولا وه اضيا

 نيب وه ىذلا ضرملا اذه فيرعت ىف موقلا روهمح فلاخ دق هنا نيدلاو ةلاملا سدفن لاقو

 ءالضفلا نه دسحا هب لق مل امه دكلاو ةدعملا نيب لئاخلا#با>حلل اماو بلقلاو دكلا

 8 مال رح ىف انك ىربطا ي

 دوجولا ىفام هنا نول لب لوسرو ىن ثيح نال اقلطم نوديعي موق مه لماكلا ناسنالا

 لسرلاو ءاببنالا نورك مهنكل ةينادحولاب نوفرتعم مهف ىلاعت هلل قول# وهو الا ”'ىش

 ميهاربا دالوا مهنا نوم زب مهو لاسرالا لبق لسرلا 0 نم عون قدلل م هداعق اًقلطم

 هلا لول نا ريغ نه هسفن نم مالسلا هيلع ميهاربا هتك اباتك ان نا 00 مالسلا هيلع

 اهءارق نوح مها ءازجا ةعبرا اماق 5 ءازجا 2ع وهو قئاقحلا 1 هيف هير ١-52 نه :

 رممشا دقو هروغ دعبل مهنم داح الل الا هنوديدبال مهناف سماخلا ءزؤل اماو ٠ دحا لكل

 منا نوعدبو م6 نولرش مم سان مْ دنهلا دالبىف دوام رث هك ةفانطلا هذهو دم

 ندع اف لاول مد كيس .ع نث نئولا ةداعل مهب نوذ رعم مشو مو اوسلو ةمهارب

 : ةضاطلأ 2

 0 وعو «طراخالا نك عونا 8 ١ نال لس ىذلا وهو ىبط انأ «نانف وهو .طواسألا ءامطالا دنع وه (مهللا)

 حلاملاو وللا فانصا ةسمحخوهو ىعيبط ريغاماو ء جضنلا مات نع رصاق مد 1 امد ريصإ

 ضي ١ بطر دراب طل وه ىعيطلا مليا صضهاوذلا رحب ىفو ه ةفركلاو هفتلاو صخءلاو

 نيخئل اوه ىجاجزلا غلبلاو ماوقلا ىوت.ملا قيقرلا وه ىلاملا غلبلاو ةوالخا ىلا لئام نوللا

 ماخلا غلبلاو هماوق فان ىذلا ظيلذلا وه« ىطاخلا ابلاو بئاذلا جاجزلا هبسثي ىذلا
 , هماوق فلتم ىذلا ققرلا وه

 هيبا نع مشاه وبا درفا مشاه ىلا باصا نم ةلزتعملا نم ةقرف ىه ( ةيمشببلا )

 ةبونال هنابو ٠ ةمكحلاو عامجالل افا' ذم هنوك عم ةيصعم الب باقتءلاو مذلا قاقحتسا ناكفاب
 كا قلعتالو ةردقلا مدع عج ةيونالو هحشإ املاع اهريغ ىلع راردالا عم ةرببكا نع
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 ىف الصفم "ىو حارصلا ىف اذك قا فالخ ةلءهملا ءاطلا نوكسو مخلاب (. نالطبلا )
 لدوبال ثدحن لعفلا نوك وه ةبفنا نه ءاهقفلا دنعو « ةلههملا ءاخلا باب نم فاقلا لصف
 اعورسش٠ نوكي الام لطا.اا اولاق اذلو الطاب ىمسي لعفلا كلذو الصا ىوندلا دوصقملا ىلا
 نومسي مهناف اضيا داسفلا لمتشي هنال كلذ نم معا ةيعفاشلا دنعو ٠ هفصوب الو هلصإب
 طفل ىف فو:سم كلذ لك 'ىجيو دسافلاو لطابلا فدارتب نولوشو الطاب حيحصب سلام
 باب نه لادلا ىلصصف ىف داسفلا ظفلو ةلءهملا داصلا باب نم ةمل.هملا ءالا لصف ىف ةحصلا

 « هريغو تاغالا فدك ىف مك قطا ىوس امج ةراع ةفوصلا دنع لطابلاو ه ءافلا

 تارابع تفات>او حارصلا ىفام ىلع ةبوطرلا ىه ةددشملا ماللابو ةدحوملا تاكرحب (ةلبلا )

 ةيوطرلا ىه ةليلا نا ءافشلا ىف خيشلا ركذ هنا تاراشالا حراش لاقف . اهريسفت ىف ءاملعلا

 مدع ىافحلاو .هنطاب ىلا ةذفانلا ةبيرغلا ىه .عاقتنالا نا 6 مسا ىهاظ ىلع ةيراجلا ةبيرغلا
 ىضتَم نا اما مدجلا ْنا هلداح ام نيعلا ةمكح حرش ىف لاقو ٠ ىلا نا هناش نم امج ةلبلا

 وا بطر مسج هب قصتلي نا اما ىناثااو بطرلا لوالاف الوا ةيوطرلا ةيفيك ةيعونلا هتعببط
 ىف رجاكه يف صئاخ ريغ طقف هرهاظب قصتلا نا لّملا وه لوالاو بطر مسج هب قصتليال

 ةبوطرلا هتعيبط ىضتقنال ىذلا ىا ىلاثلاو ءاا ىف بشالاك هن اصئاغ ناك نا عقتنملاو ءاملا

 اذه ىلع فافجلاف قريزلا هلاث٠ ليقو ىهاظ هلاثو فاملا وه بطر مسج هب قصتلي ملو

 اذه ىلع وهف ةبوطرلا هستعيبط ىضتقنال مدج ىلا ةبوطرلا بك مج ةنرا_ةم مدع وه

 ىف دنسلا ديسلا لاقو + ىبتا ةكلملاو مدعلا لباقت ةللا نيبو هنبو سوسح ريغ ريسفتلا
 ةيف5 ىضتق ةرعوناا هتروص ناف ءاملك يهودا بطر وهام ماسجالا ىف علاوطلا حرش ةيشاح

 ىف دفنوا هب قصتلاو هولا كلذ ىهاظ ىلع ىرج ىذلا وهو لتيمو هدام ىف ةبوطرلا

 قاءعا ىف ذفت ىذلا وهو عقتنمو ةلب ىمسي ذئنيح ىهرلا كلذو انيل هدشب ملو اضيأ هفوج
 ىهو ماسجالا حوطس ىلع ةيراجلا ةللا ىلع قلطت ةبوطرلاو ءانيل هدافاو ىهوجلا كلذ
 هءاملا ىهوحل ةئباثلا ةيفيكلإ ىلع اضيا قلظتو ء ةسوململا تايفيكلا نمال ىهوج ىنعملا اذهب
 ةيوطرلا ةيفيكل ةرضتقم ةيعونلا هتروص نوكت ىذلا وه بطرلا فقاوملا حرش ىف لاقو

 َّق بطرلا كلذ دشن ىذلاوه عقتنملاو تطرلا م.دجلا كلذ يهاب ىقدتلا ىذلاوه لتملاو

 « رخآ مسج يهاسظ ىلع ىرج اذا ىهوجلا بطرلا مسجلا وه ةلبلاف ءانيل هدافاو هقم

 ىنءع ةبوطرلاو ةل ١ نه لك قلطت ذقو.. هنانشش نه ىه “ىث نع ةلئاا متع فافحلاو

 معا لتبملا نا ىلع لدت تاراشالا حرش ةرابع اذكو ةزابعلا هذه ىهاضف ىهتنا رخ آلا
 ٠ نانيابتم امهنا ىلع لدب علاوطلا ةيشاحو نييلا ةمكح حرش ىف امو عقتنملا نم

 . لاوبلا هذخا لا لوبلا ةرثك بجوت'ةلع مشلاب (لاوبلا )



 م لادالا

 ةا م ردو ء نيكمتلا ماقم ىف مهو.ملاعلا ماوق مهم نيذلا مهف مهناكرا تتبثو ةباهلا مب

 تفهرد ءالدب :تفه ةعبس ىتما ءالدب ل-و هلا و هيلع هللاىلص هللالوسر لاق ديوكيم رارسالا
 ىملا دبع وا مانو تسا مالسلاهيلع ميهاربا .بلق رب تسا لوا ميلفا رد كن 1 دشنامم مباقا
 مويس رد هكذ آو مياعلا ديعوا مانو مالسلاهيلع تسا ىموم بلقرب تا مود رد هكناو
 وا مان تسا مراه ند كناو ديرملادبعؤا مانو مالسلاه بلغ تسا نوراخ كلكر نا
 بلق رب تسا م رد هكناو ماللاهيلع تسا سيردا باق رب واو تسا رداقلادبع
 سا ىسع بلقرب تسا مش رد كناو يهاهقلاد.عوا مانو مالا هيلع تسا فيوي

 مانو مالسلاهيلع تسا مدا بلق رب تا متفه رد كنا و عيمسلا ديعوا مان مال-لاهيلع
 فراع همهو تسا قئالخ ددم ناثبا ةفيظو تسا رضخ لاذنا مف ناو ريصبلا د.ع وأ ْش

 «"تسأ :هداز زيت همه: ناشنا رد ىلاثتهللا"تسا هعيس نك اوك رد نينا رازضاب فا
 هكىءوق ه رابو ىتالو يه رد رداقلادبعو نهاءاادنع ىنعي روك ذم تفه زا لادبا ودو

 نوجو دشاب ناشيا مادقا تيالوو موق نآ ىروهقم بيسو دن وثم درمان دوش لزان نيف

 هدئريم نأ مانيو دنتك بصن شراك دشاب ىفوص هكتوسان ماع زا ار ىكب دريمب اهنيذا قب

 كاروخو نكاقس موك را همهو لادبا زا دنا 1 تفهو هاعو دصيس بوبحي ىا دئناو<+

 ىريطو ىريس دنا ديقم تفرعم لاك ابو ناباس .خامو تسا نات>رد ركيدو 7 كرب ناشيإا

 ةئاغاث قلخ هللانا سو هلآ و هيلعهللاىلص هللال وسر لاق دنا مدآ بلق رب نيذا دصيسو دي واد

 ميهارإ باق ىلع ممواق ةعيس هلو ىدو٠. بلق ىلع ممولق.نوءبرا هلو مدا باق ىلع مهبول سفن
 باق ىلع هيلق دحاو هلو لّماكيم بلق ىلع ممولق ةثاث هلو لّسربج باق ىلع ممولق ةسمخ هلو

 هسزا نودو دئئاسر شاجم ارو نتهسزا دريع نا نوج مالسلاو ةولصلا مهلعو هيلع دمت

 دنناسر شياحار ىكي تفه زا دريم ىكب خزان وجو دنناسر شياحار ع جزا دريم قب

 دصيس زا دريم ىكي لهج زا نوجو دنناسر شياجمار ىكب لهح زا دريم ىك تفه زا نوجو

 شياحب دشاب تريس ىفوص هكداهز زا ىب دريم ىكب دصيس زا نوجو دنئاسر شياجب ار قب
 ليفارسا لد ربوا لد هك دن ربكم لادبا بطقزا ضيف روكذم بنئرتب ءالدب هلمح نياو دئناسر

 لهجو مد 3 ركذ ار راهجو تصّشو دصيس دنا راهج ودص راهج ءالدب بوبحم ىا تسا :

 ناسمثو ماشلاب رششع انئا الجر نوءبرا ىتما ءالدب مالسلاو ةولصلا هيلع لاق اك دنا ركيد
 ملسو هلآ و هياع هللا ىلع هاني تلاسر ترضح دي وك ىف رشا فئاطا ردو ٠ قارعلاب نورسشعو
 هحناتج هتساوخ قرش فصدن قاع زاو ىبرغ فصنو قرش فصن هدرك م.3 ودار ملاع

 فصن ماشازاو دنا لخاد قارع رد قرش دالب رئاسسو ناتسكرتو ناتسودنهو ناسارخ

 روك ذه نت لهج نبا ضيف سب ىلع دالب راسو رصم دالبو ماش نوج «:ءاوخ ىنرغ
 « دنناوخ راربا لهجار ءالدب نت لهج نيا رثك او تسا ىثان ملاع مام رب
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 طسوت' الب فرح عضو ةيدعتلا لها دنعو ه ةلدهملا نيعلا باب نه ةملءهملا نيسلا لصف

 ءىور لكزا نماد كاج هدش ىقلخ ٠ تدب تدب نيرد ليلخ مسا نوج فرحصتلا لمح
 ؛ ياحلا ىواوملا ىلإ نوسملا لئاسرلا ضي قادت قوي لك نازا:ديوأ كلك

 ركيد نابزب ارنآ ىنعم نوج هكدرأ ىظفل هكتسنا لدبم ىامعم ديوك عئانصلا عماج ردو

 قوشعم مليك + تدوس نيرد سمش مان نو> دشاب بواطم هكدزيخ ىمان دنك كدب :

 دنرب ىبرءاار تاتفا 00 > ٠ دنئاوخ سا! هكسكذ ا من 4 ا

 دبا 2 مه لدبي رب 2 | 0 55 دوش سمش

 وجارام « هاك !'تمان رمز موش هك متفك ٠ ءاررد مديد ا هاو نش عانت ٠ كاتم

 دود باودا ىبرعل اهرد ىنعل « هأك ان ىزاتب دش راوس نكعر هدر نورب برع ىاهردز

 و بكرى رعب داوبو دان وا دود لا يلع را كك ساو لك دامو
 ءاطوش نحنا ىلا

 لوا زد كولر مؤ رو نئاحشم' طقلاود طل اقلب ىضمب درت ( نيشارلا ةلدانم )
 ترضح تاعرت# زا ناو تمالامو تمالاسو مالكو مالا بس نوح دنشاب فلت2#' فورخ

 : عئانصلا عاج ىف اذك تسا ىولهد ورمسخ ريما

 ىولومو تف عام ىلع مضااي مالدبلا اذكو ليدبلاو لدبلا عم فئلالا تقي (. لادبالا )
 تنبأ ىطفل كرتشم هفوص فىعرد لادبا ظفل درا ىم تادعفن هيمان 5 روفغاادنع

 . ددعو هديمح تافقصبار هميمذ تافص دنا 66 لييد_ت هك ى جرب نير قالطا ةران

 ددعرب قالطا ريدقت ريو نيعم ىذدبع رب دتنكم قالطا ةراتو تسن رصحم ناشنا

 صوصخم تفد رد تسا كارتسشا از ناشيا هكدتنك.٠ قالطا صخش لهجرب ىضع نيغم

 ىضعبو دنا جراخ لادبا زا دانوا هكدنابارب ىضعب ضع نيزاو دتتكممقالطا تفهرب ىضعإو
 دبا بطق ناريزو هكذنا نام اما لادبا زا ركيد ودؤ دنا لاذبا “هل زا دانوا كدت وك

 دورب اهنيزا ىك نوح هكدس وك نأ رباس لادا ار نأ تفه ناو ٠ تسا بطق ىركيدو

 ىضعبو ء«دنك ىو ةبترم ظفحو دنشنوا ىال دوب وزا وتورف هيتزم بس هكىركيد
 هكدداذ قوقار ناشبا ىلاعت هناح.سا قل هكتسا تهحازا لادباب نائثيآ ةنْمسك هكدنوكم
 ىصخش دوب عضوم نرد ناشيا تروص هكدنهاوخ ىنعاب ربانيو دنور ىتا# دنهاوخ نوج

 ىضخش ناشيا لدن هك ىتءامج اما ه دوخ لدب دنراذكب عضوم نارد دوخ تّروص رب ىلا“ ٠
 ٠ ىهتا دنشاب نينج ايلوا زآ ىرا.سو دس وكت لادبا اراهنأ ناشنا ةدارا ىب دوش ادب ىلاثم
 ناك لس طولا للظ ٠٠١ اجا كادي الاف داتوالا نع د مسوتا لس ريسافتلا :ضنقف
 خاب داتوالاو . ماقم ىلا ماقم نه نولدسو لاح ىلا لاج نم نوءاقس لادبالا نال لاقف
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 لدب ةلزنت نوكت دقو : اهريغو تانحلاو نينبلاو ماعنالا لمتشي نواءعتام ناف لوالا ىف
 رثثلا ىف نكت الاو 'ءاندتتع ' نمقتال لخرا ةل لوكا :" نعش + نعانشلا لوق وح لايغالا
 هلوقو ٠ بطاخلا ةماقال ةهاركلا راهظا لاك لحرا هلؤق نم ضرغلا ناف ء اماسم رهشاو
 نازو هنازوف نونلاب لصاملا ديكاتلا غم ةفباطملاب هيلع هتلالدل هتندأتن ىفوا اندنع نديقت ال
 ٠ ن.امنيام عمهيف لخاد ريغو لاحترالا رباغم ةءاقالا مدع نال اهنشح رادلا ىبحتا ىف اهنسح

 ةروكذملا لدبلا ماسقا نا اذه نه رهظو ٠ لوطالاو لوطملا ىف اذكه ةءزالملاو ةسنالملا

 فلا ءانئتسالا باب ىف لدنلا ه ةاباف « هيبشتلا ليبس ىلع لب ةقيقح لا ىف ىرال

 ةيوجنو م٠اهنم لدبملا ىلا دئاعلا ريمضلا ىلا هجايتحا مدع لؤالا . نيهجو نم لادبالا رئاس
 نم ءزج ىتتسملا نا ديفي لصتملا ءانتسالا نال جتحب م امتاو لاتشالاو ضعبلا لدب ىف

 باج الا ىف هنه لدنملل هتفلاخم ىناثلاو : ريمضلا ماقم اناق لاضضنالا ن وكف هنم ىثتسملا

 ه لؤاملا ةيئاح ىف ىاخلا لضافلا ركذ اذك ءانئتسالا باب ريغ ىف قافتالا بوجو عم بلسلاو

 حرش ىف اذك هّقيرط ريغ ن٠ نيفنصملا دحا خيش خيش ىلا لوصولا وه نيثدحلا دسنعو

 ةيسنلاب ولعا| نب رشعلاو ىداحلا عونلا ىف ناشاالا ىفو ءاضيا لادبالاب لدبلا ىمسو ةخنلا

 نا ةقفاوملاف تاخاصملاو ةاواسملاو لادءالاو تاقفاوملا عت ةئلا نجكلز نحا ةلوك لا

 ن٠ هاورولام ىلع ولع عم نوكو هخيش ىف هيلا تكلا با_كدا دحا عم هشرط عمت

 ولعب أضن ناك دقو ادعاصف هخش خش ىف هلو عمت نا لدلاو نوكنال دقو هش رط

 دحا خيش ىلا مسو هيلع هللاىله ىنااو ىوارلا نيب ن وك نا ةاواتسملاو نوكألا دقو

 ةقفاوملا ظفل ىف ركذي هلا ث.و دحاؤت هنم اودع ثكا نوكي نا ةطاصملاو بتكلا باتا
 1 ءافاؤلا با زم لاننا

 نع 'ىثلا رخن ليدتلا لقو هلثم ليدسلاو ندرك لد :ةرمهلا 5 ( 00
 دنع هآانع» تفرع دقو ةغالا بتك ضد ىف اذ كه رخآ ناكم *ىث لمج لادنالاو هلال

 'ىش نع الدب 'ىثثلا داريا هانعم ىلداح ناف مهنو ةا>لا دنع اذكو ةدرعلا لهاو نييفرصلا

 وارب وار لدس نا وهف نيثدحلا دنع هانعم اماو ه ةعلكوا افرح لدمملا 'ىثلا كلذ ناكءاوس

 حرمش ن٠ دافتسي كر خبآ نه بيكرت هعم طخالب ْنا ريغ نه رخآ دانساب دانسا وا رخآ

 قلطيو ٠ فاقلا باب نم ةدحوملا ءابلاإ ىلهف ىف بلقلا ظفل ىف اضيا 'ىجيو ةخنلا حرش
 مدقملا ىلا مدقملا ةيسن رابتعا وهف نيددنهملا دنع اماو « تفرع م لدبلا ىلع مهدنع اضيا

 « نوللا باب نء ةدجوملا ءايلا لصف ىف ةسنلا ظفا ىف *ىحنو ىلانلا ىلا ىلاثلاو

 ١ مينا وه نيلودالا هنعو ه تقرع دقؤ هش لبقو لاهالا ره 126 قيال 6
 نوثلا باب نه ةمجملا ءاخلا لصف ىف ”ىجن ٠ ىف 'ئىجبو سكملا وه عيدبلا لها دنعو

 فاثك» آ (لوا) « 611
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 ةوالخلا نيب ةظ_سوتلا ةيفيكلا تايئا دوصقملا نال اريخ عومملا لمد مث الوا فططعلا

 ءازجالا عبمج ىف اجزتما نيمعطلا نا ىلع ءانس ض.بلا هلاق اك اممسفنا تارئاال ة-ضومخاو
 نوكي هورك ذام ىلعو أدتملا ريمض ض.اخلاو وللا نه لك ىف نوكي لوقلا ذه ىلعف

 ةفصلا واخ ىف روذحم الو ريمض نيئزملا نم ”ىش ىف سيلو أدنملا ريمض عومجما ىف
 دحاولكو نيتفصلا عوموه دنسملا ناف هيف نحن ايف اك ”ىبثىلا ةدنسسم نكت مل اذاريمضلا نع

 + براس نه داشلا ةلزاع :نوكي دكيح اهنا ريمطلا نع اهولخ ؛زوحيف ادنسملا ءزدع امم

 هعجو ًأدنبملا ةيأث دنع نيئزملا نه 'ىش ثنؤيالو عمجمالو ىثيال نا ىنبنيف تلق نا
 بارغالا قح ناف امهيلع ٍبانعالا ءارجاك نيئزجلا ىلغ لاوحالا كلت ءارجا اناق . هئينأتو

 .هنازجا ىلع هبارعا ىرجا بارعالل الباق عومجلا نكي مل امل نكل عومجلا ىلع هؤارجا
 ددعت ناب ىف ةيايضلا دئاوفلا ةينشاح روفغلا دبع ىلا عجراف اذه ىلع ةدايزلا تمْش ناو

 رامح ىنءاج لوننا تدرا اذا اك حرص طلغ  ماسقا ةثاث طلغلا لدب مث «[1] أدتبملا ربخ
 دمعتف دوصقملا ىستنا وهونايسأ طاغو راحت اقف هتكرادت مث لجر ىلا كناسا كقرسف

 ايفالو مالكلا حيصفيف ناعشبال.ناعونلا ناذهف دوصقملا رك ذب هتكرادت مثطاغ وه ام رك ذ

 طلغو ٠ لب ةملكبهيف طواذلانع بارضالا هقشخ مالكىف عقو ناو ةناطفو ةيور نع ردصي
 اريثك ءارعشلا دمعتم اذهو هيف طلاغ كيا مهو مث دصق نع هنم لدبملا رك ذ نا وهو ءادب

 تنكناو كنأكس مشردب مجندنه كإوقك ىلعالاىلا ىندالا نم قترتنا هطرشو اننفتوةغلابم
 - سمش ردب كلوق اذكوردلاب اهببشنالا دصقت ل كنا ىرتو كسفن طلغت مجنلا ركذل ادمءتم

 ىف دنسلا ديسلا ققح اذكهلب ةملكب خب رصتلا نم ىنعملا ىف غابا هراهظاو  انهه طلغلا ءاعداو

 ةلزنم ةل-2 نم ةلدبم ةلمح نوكت دق ها ملعا ه هيلا دنسملا عباوت ىف لواملا ةيسشاح

 نوكت دقو ٠ نود«: مهو ارجا مكلأسبال نم اوعبتا نيلسرملا اوعبتا وحن لكلا لدن

 ضالفلا ناف ةيآلا نورعو تانجو نينبو ماعناب ؟دما نولمعت امب كدما وحن ضعبلا لدب ةلزنع
 ريغ ن٠ ليصفتلاب متل ىلع هتلالدل هتيدات ىفوا ىناثلاو ىلاغت هللا ىلع هيبنتلا هلامعتسا نه

 ىلاثلا لوذدإ ههجو ديز ىنحتا ىف ههجو نازو هنازوف نيدنا_هملا نيطاخملا لع ىلع ةلاحا

 طبر نع رخأتم مئاشلا ىف فاعلا ةيفاكلا حرش ىف ىتئارفسالا نيدلاماصع لضافلا لاقو ]١[

 اذه لعج نكل عومجلا طبر ديفيف مدقتب امبزو ”ىشب هيلع فوطعملا طبروا هيلع فوطعملاب ءىشلا
 بارعالا ىف ةيعن الو انه ةدسن الو ةسنلاب دوصقم عمات فوطعملا نال لكشم فوطعملا ىف الخاد

 ددعت امل هنا الا ادحاو ابارعا قحتسي ع و.جلاف دحاو لكب ال عومجملاب متاق بارعالل ىضتقملا ىنعملا نال
 كاذ ريظنو مكحتلل اعفد لك ىلع لكلا بارعا ىرجا بارعالل دحاو لك ةيحالص عم قحتسلا كلذ
 اذهب ًالصفم. ىلق هنأكف ليصفتلا اذ لصفملا عومجملا وه لالا ناف ”ةثنث ةثلث موقلا ىنءاج مهلوق
 فطع !نه سيلف مكحتلل اعفد نيمسالا ىلع ىرجا هنا الا دحاو بارعا عومجملا قحتسملاف ليصفتلا
 دروادق هيلا ىوملا لضافلا نا عم ىهتا ةحماسم طبرلا ىلع مدقم فطعلا نا ليق امو هترو-ص لب

 ( هحصمل) 2 اهتوف قيلي الف اهظفخ بجم ةسيفن ثحابم ربخلا ددعت ثحب ىف اذه دعب

١ 



 ١ نفي ظ لدللا

 لديلا مث . ةلملانم ةلما لدب فيرعتلا نع جر الثل اولاقام ىلع هرخآ ىلا .ةبسنلاب دوصقم
 هيلع قدصيام ىلع قدصي ناب هنم لدملا نبع كر قا نم واحمال لدلا نال ةعبرا ماسقا

 هل نوكي نا اما ىنالاو نوكيالوا .هنم لدملا ضعب نوكينا اما ىناثلاو نوكي الوا هنملدنملا
 « قباطملا لدبب ةيفلالا يف كلام نبا هاممو لكلا لدب لوالاف نكي لو! ام سياتهنم لديملاب
 ىلا و2 ىللاعت هللا مسا ىف هعوقول نسحا ةيمستلا هذهو لوطملا ى كو ىلا لاق

 عنتم وهو ىزجتلا لكلا نم ردانتملا ناف رجلاب ارق نميف هللا ديما زلال

 * رخآ ىنءم ىلع لكلا لمح ناو بدالا نس قالطالا اذه قيليالف ىلاءت هللا تاذ ىف
 ه هملع دعز ىنحما وحن لاتشالا له كلاثلاو ء هارءاديز تبرش وحن صحا لإ 00
 لكلا لدب وهو اسماخ اممق انمهنا لوغ نم ضارتءا عفدنا اذهبو ٠ طلغلا لدب عبارلاو

 لامثالا لدب ذا لاّتشالا لدن نه اذه نال [1] ٠ كلف رمقلا ىلا ترظن و2 ضبلا نم

 لدبلا نوك ريغب ةسبالملا كلت نوكت ىإ اهريغب ةسبالم هعورتم نيبو هنيب نوكي نا وه
 هم هلاذنا نوكيو لدا ند اةزج هنم لدنملا ناك اذا اه هنأ لح دف .هءزحو| هتهلدملا لا
 مسي ملو اسسماخ امسق لديلا ذه لعجم م امناو روك ذملا لالا ىف مك ةسيالملا هذه ىلع ءانس

 لاثملاو برعلا مالك ىف هعوقو مدعب ليق لب هيردنو هتاقل ضعلا نع ء لكلا 3

 اديز تبرض وحن طاغلا لدب دارفا ض»ب لخدب ةسالملا قالطا ىف نا لعاو ٠ عوضوم
 سالملا ىلا ةيسنلا عوبلا الا ةيسنلا بجوت ثيحب ةسبالم ام دارملاف هرامحوا همالغ
 هناحس نم ةدفص ناشاب اجسمالز نوكيا ءادنا لدي ثيح هماع ديز ىنجتا وحن ةالاجا
 ديز بلس ىف اذكو هتافص نه ةفص ىلا ةاسن ديز ىلا باحتالا ةسن نمضتف هتاذ رابتعابال
 امتحج ىف مزايال ةماث ديز ىلا برضلا ةيبسن نال همالغوا هرامح اديز تبرض فالخم هبون
 لدب كاب نم هلكو ريمالا ىب كلوق | اذكو طلغاا لدب بان نم .نوكو. ٍديز ريغ نابت

 ع سفلا قبس لب ائيعو هنم لدملا نم وه دافةتسال نا لامثالا لدب طرش نال طلغلا

 نه فظيع داقتسي هلال لم ريس لوألا انيهو لوألا لاخ آل نابل رظح ل0

 ساناا ومن ليصفتلا لدب رصألا ىلع دربال هنا مث . هليكو وه ىنابلا نا ريسمالا ىنب كلوق

 ٠ عومجلا وه امنا لدبلا ذا لكلا لدب لبق نم هناف هتنها لجرو هتمركا لجر نالجر
 ليصفت لدب ري ملو ريمضلا ىلا جاتحي ذئنيط تلق ٠ ضعبلا لدب نوكي نا زو تلق ناف
 ناك اذاف تلق ناف ٠ لكلا لدب هنوك ةبآ كلذو هريدقت ىلا اجاتحم الو. ريمضلاب اظوفلم

 ىلع لدب ريغ هنا عم هدارفنا ىلع نيئزلا نم لك عفار اف لكلا لدب نيفطاعا عو
 دحاو لكف ربخلا وه عوملا ناف ض.اح ولح اذه مهلوق ريظن وه تلق , ربدقتلا اذه
 ريبدتعا ضماخ واح اذه مهلوق لثم ىف نا 4 مهنا هقيقحتو ء عوف سم نيئزحلا نه

 ( هححصمل ) « تاحلطلا ةحلط ناتيحس « اهونفد امظعا تلارصأ * هلوق وحنو ]١[



 20121010 كطموف يدا  ئياجم . سوا مب تام ين ون تلال لال ا تال ثلا

 لدبلا ام

 ٠ لادالا فورح نه تسيل ءاظلا نا امل الدب كلذ ىحسال هناف ماغدالا ةدارال لعتفا هان

 نبا ةزدك هعضوم ريغ ىف فر> نع اضوع فرح لعج نع زارتحا فرح ناكم هلوقو
 فرخ نع اضوءع فرح ىل-ءج هنا له مل اذلو ازو2الا الدب كلذ ىمسيال هناف مساو

 الادبا ىحس ىوبا وحن ىف ماللا در نا مهو عفدل فرح هلوقل ديك ان هريغ هلوقو « رخآ
 لعج ىذلا ىا ىناثلا ىفرألاو هنم الدبه ىمس هريغ هناكم لعج ىذلا ىا لوالا فرحلاو

 نه معا لادالا مْ . ةماعلا حورش ن» داق اذكه الدبو الدبم ىهسل هريغ ناكم

 باقلاب ةاعلا فورح رييغتت صتخم مهحالطصا ىف لالعالا ظفل ناف هجو نم لالعالا
 سداسلا هلصا ناف ىداسلا ىف طق لادبالا قدصيو لاق ىف ناقدصيف ناكسالاوا فذحلاوا

 لادا مهحالطما ىف صن بلقلا ذا باقلا نم اةلطم متاو وعدب ىف طقف لالاع الاو

 اذك [و] لادءالا ظفل ةعبرالا ريغ ىف روينلا و ل نام اهني ةزمنيلاو ةلملا فورخ

 ناقنالا ىف لاق .. نيعلا باب نم ماللا لصف ىف اضيا لالعالا ظفل ىف ”ىجنو ىضرلا ركذ
 نسراف نا هنم لعجو ٠ ضد ماقم فورا ضعءب ةءاقا وه لادنالا نأ رفلا عئادب عون ىف

 ماتم ميلا تماقف اوساخغ ديرا هنا. رايدلا لالخ او_ساك ليلا نعو ٠ قرفنا ىا قلشاف

 لعحو , ليخلا, ىارتْلا بح تبيحا ىلا ىنراقلا هم لعجو ه اضيا ءالاب 'ئرق دقو ءاملا

 0 ىذلا ىنعملا نيع سيل ىنءملا اذهو ىهتنا ةدددصت ىا هيدصتو ,اكمالا ةديعوبا هنم

 لادبالا فورح نم لدملا فرحا نوكب انهه طارتشالا مدعأ هنم بيرق لب بجاحلا نا

 هريعو مسالا عيبا لوا عباتلا ظفلو هعودتم نود دودقم عبات ةاحالا دعو ىحال 3

 ترص وحم لءفلا نم الدب قتدشملا مالا عش نا زو هلاف مالا لدءلا صاصتخا مدعل

 نا زوجي اذكو مسالا صاوخ ناربىف داشرالا ىئاو- ض.ب ىفام ىلع براض برعضإ لجرب
 ٠ عاربت» ٠ ىعاشلال وةك لوالا ىلع نايبلاىف احجار ىاثلا ناك اذا لعفلا نم لعفلا لدبي

 بابعلا ىفام ىلع اننات نه لدب لوزتلا وهو ماملالا نم م.لت ناف ء انرابد ىف انيمملت انثات ىتم

 ىفوا ةيناثلا نوكطرشب الوا بارعالا نم لحم اهلةلمح نم ةلدسم ةلمح نوكينا زو اذكو
 نوكي نا عوبتملا نود ادوصقم هنوكب دارملا مث . فرءةس اك دارملا ىنعملا ةيداتن ىلوالا نم
 مل ناو هناف طاغلا لدب ىف مامكحوا ةقيقح هرك ذل ةئطون' هنم لدملا ىا عوبتملا ركذ

 جرخف طقاسلا كح ىف هناف ةئطودلا ئ ّق 51 نادل قدس ناك لب ةئطوت لع

 فرحلاب فطعلا اكو ةدوصقم اع نايلا فطغو دك ًاتلاو تعناا دسحلا نه
 دويمقف هعو تم نآلا لم قراسلا بف رم ١ ىلع مزرالو ءاضإا ادوضقم هيعوتم  نوكل
 عبات لن مل اهاو ٠ نادوصقم اهالكف فوطعملا دصقو لب هنعضرعاف 'ىث هلادب مث ءادتبا

 فذحلا وا بلقلاب ةزءهلا رييغتل لاقي الف لالعالا اماو اًضيا ةزمهلا ىف لادبالا لمعتسي ذكو ]1١[

 ( هححصمل ) موف ال ةأدمو سار ومن ناكسالاو|



 ا٠هأب لدلا . ليخلا . لوتلا» ةيكبانلا ء ةقدنللا ٠ قيربلا . ةقرانلا . قربلاو

 ىت> ىنادسال هفكو قربلا وهو اعإرس ىناماي هفيطلف نيخستلاا ةوشب ناخدلا لعتشي دقو

 ٠ ةحرشو تفقاراا ىف اذك ةقعاصلا وهو ضرالا ىلا لص

 سب ىروت عماول زا ار هدْس دوشيم ىهاظ تسرح هقرض در نيتحتف (قربلاو)
 « تاغللا فئاطل ف اذك قع برق ىوس ار هدنس نأ دهاوخ ب

 سدقا بائجزا كللاسرب دوشدم دراو < هحن الزا تسةزابع هيئوص دز (ةق رابلا )

 « تاغللا فئاطل ىف ادا ثوبا فدك :قلكافا نيباو دوش عطقنم تعرمسو

 فلالا لصف ىف ءوضلا ظفل ىف ”ىجيو هريغ نم'مدجلل قرقرتاا “ىثلا وه (.قيدبلا )
 »* ةءحعملا داضلا باب نه

 ضعاو دحاو مهرد ىلع اًضيا قلطيو فايشلاك ةدعقملا ّق لمح ام منا وه ( ةقدنبلا )

 قلطيدقو ةقدنبلا ةئيه ىف ريك ١ ”ىشىلع اضيا لاهو قناودةعإرا اهضعبو الاقةءاهاعجم ءاءطالا

 اذك ام ىئري ةرودم ةئيط ىلعو ارعب راص ىتح هبالصو هفافج دتسشي ىذلا زاربلا ىلع

 * سضاوخلا ر<ء ّق

 مه فاكلا لصف [2:-

 « ةلءبسما نيسلا بان نه ةلذوملا نيعا لصف ىف ”ىجنو ةغيسلاب بقلت ةقرف ىه ( ةيكبابلا )

 6: ماللا لصف زي

 للا ىلا ةعطقنملا لبقو جاوزالا نع ةعادقنملا ءارذعلا ىه ةيئاقوفلا ةانثلابو حتفلاب (لوتبلا )

 ظ * هريغو حارم هلا ىف اذك سو هلاو هيلع

 ليخم درآ ىب كوالا عمتردو هدنشخم ان ةغللا ىف ةمجعملا ءاخلاو حتفلا ( ليخبلا)
 ليح دس وك ىضعلو دراي اج نأ: ريسغو تاقشاو ةوكز ز نوح هيحاو قوقةح 0

 ,دهدنار قح دوخ ناجح هك تسنا ليم دن وك نافراعو دهدن ىكب ارهوخ لام 2 0

 ليدبلاو "ىتلا ماقم:مشاقلا وه اهرسكو ءابلا تف عم ةلعرملا لابلا نوكسب ( كلك ١
 هلوق ىف مك نيتحتش لدبلا اذكو ٍبذهملاو حارصلا ىفام ىلع عملا ءالدبلاو لادبالا هلثم

 بحاحلا نبا لاق « هريغ ماقم متاقلا فرحلا وه نيبفرصلا دنعو ء الدب نيملظلل سئب ىلاعت

 لادبالا فورح نه فرح لعج ىا هريسغ فرح ناكم فرح لعج لادبالا ةيفاسثلا ىف

 ناك كلها لحب متظا هلصا ناف مظا و درب الف لز هاط دج موب تصلنا فور> ىو



 قربلا ٠ قذابلا « غيابتلا ١6

 اننامز ىف لب ةداع عنتمت القع نكم اذهو هرثا ىلع ءاطعلاو ةءاركلا لسري وهو الا بناج
 انكم نوك نا عنتميو ولأ ةداعالو القءال 22 نكي | ناو « القع عنتمملاب قحلي داكي

 مالكا ريخ نال اقلطم ةدودرم اما ليقف 3 ةغااملا ىف اوفاتخا :6 ا ( القع اءنمث ةداع

 رعشلا نسحا نال اهلع روصقم لضفلا لب اقلطم ةلوقم امنا ليقو . قا جرخم جرخام

 ةلو.ةملاف ءحجارلا وهو .ةدودرم اهنهو ةلومقم امنمليقو . هبف غاوبام مالكا ا ريخو هيذك |

 نم ةلوقملا فانصالاو . ةدودرم اهاوس امو « ولذا فانصا ضعءنو قارغالاو غيلبتلا أمنم

 3 آلا شي اير داكي لات هلوق ىف داكب طفل وك ةحضلا ىلا هيرشام هيلع لشداام ولغلا
 ٠ اريثعاملع اهكب انس تدقع . رعش ه بيظااىنا لوقك ليبختلا نم انسحاعون نمضتام مهو
 . اهسؤر قوف عمتجا دق ليخلا كبانس نم عفترملا رابغلا نا ىعدا ٠ انكما هيلع اقنع ىئتنتوا
 ةداعو القع عدتمت اذهو دايحلا كالت اهاع ريست نا نكمي اضرا راص ثيحح افئاكتم ام ارتم
 لمالابو ركسا ه رعش ه كلوقك ةعاالاو لزهلا جرخم جرخاام اهنمو . نسح لبيت هنكل
 ولغ زا دودرم ديوك عئانصلا عماجردو ه بجءلا نم انا ادخن . وسلا لق تي نعنا

 ئدارب نويت رمد + هلام فاش ىقاطإ و يت نيضتم هك دنك ءاعدا از: ىلا ك تين

 بوبعزا ديوك عئانصلا عت 2ردو + شوخزا شس ديسر لزنم ودب + ار لوو سس

 « رعش ٠ لوا مسق لاثم طيرفت اي دك طارفا حودم# سذج دح زا هكتسا ةفلابم حدم
 حدم مسق نبا هج ء راك ديرفاز 5شنبرفاز شيب ىا ٠ راختفا ون دوجوب ار تانئاك ىا
 دشاب هك ىنكره ترضحنا ريغ ق>رذو دياشن .مالسلاو ةولصلا هيلع ارام ربمغي زج

 ميكح ةكتانج دشاب ىعرش بدا كرترب ه2 نيممب تسا قحلمو دوب حدم دحزا زواجت
 كرز درياوج تسا دزا هن ٠ شيوخ تردق لاك ردناك ىراوك رز ه« نعش ه دب وك ىرونا

 كلم يهد ديحو ٠ قاخدمم ةحاوخ تفص هتشرف ىهش هر ,عش ٠ مود مسقلاثم + تساتمه ىل

 ٠ دشاب ريصاق ىحدم يهد ديحوو هجاوخ ار كولم سذج هح ٠ ناجح 0

 * تقرع مك ةغلاملا ند عوت وه ليعفتلا نزو ىلع ( غيابتلا (

 2 ىفاقلا لصف 125-

 بهذ ناق نفصلا نم لقا هنم به لف خبط بذع ءام وه ةوحعملا لاذلاب ( قذابلا )

 ه ءالطلا ظفاىف ”ىحمو ثاثملا ىحس ثلثلا ىتبو ناثلثلا بهذ ناو فصنملا ىمس ميما

 ويح 0 رالا ني رخم اح ةلميلا ءارلإ نوكسمي ( كدي! :)
 فئاكدلا هطوه دنووأ عبطلاب هدوعد ىف اما هقرذعف باح_للا طلاع امر ناخدلا نا

 دعرلا وه توص مايا هتكك اصمو هل هقرخ نم ثدحيف هيلا لصاولا ذيدشلا دربلاب لصاحلا



 موك ةغلابملا . ةغالبلا لع , غلابلا

 لازالاو لامحالاو مالثح الاب اغلاب ريصإ مالغلا ءاهقفلا لاقو هديسر د ةغالا ف 1 غلابلا 0

 سمح امهل مث نيخ امهف 'ىش دجوب مل ناف لبلاو ضيملاو مالتحالاب ةغااب ريصت ةيراسلاو
 « هوو زومرلا عماج ىلا عجراف ليصفلا تكد ناو كلذ ريغ ليقو ىتشب هنو ةنس ةرشع

 فراعملاو لاءفالاو لاوقالا تافص علرا هش لك اذا اللا اغلاب ريصاالا ناسنالا ةيفوصلا لاقو

 لاصخ ةعبراب نوكي لامكلا غولبو هدحو نسااب نوك غوابلا لاك ناذ ةديملا قالخالاو
 « ءاحلا باب نم ءارلا لصف ىف را ظفا ىف ”ىحنو

 + ةمدقملا ف قيس دلو نايبلاو ناعما ع وه ( ةغالبلا ملء (

 ادح فعذلاوا ةدشلا ىف فصو غولب ملكتملا ىعدب نا يه ةسرعلا لها دنع ) ةغلابملا (

 #2 نايرمذ وهو هةيامأا ىلا صولا كلذ ف غلاب فوصوملا أ ىلع لدبل ادعةسموا الايد” سم :

 وكو باونو مي>رو نحر ك لامعقو لدعفو نالاعف ةغلامملا مسصو * ةغصلاب ةغاانملا اه .دحا

 ةغلاملا غيص نا قيقحتلا نا ناهربلا ىف ىشكرزلا لاق ٠ فرضلا ٍبتكىف ركذ امن كلذ
 الو تالوءاملا دد_عت بس ىلاثلاو لءفلا ةدابيز بسحل هيف ةغلاملا لضحنام اهدحا نامسق

 لزنت اذه ىلعو نددعتم ةعا# ىلع عش دق لعفلا ذا ةدايز لعفلل بجوال اهددعت نا كش

 ءاعدا بسحمال ىمالا سفن ىف لامكلا ىف اممهاتتا اهف ةغااملا روصتت الفالاو ىلاعت هتافص'

 ء عئارمشلا ىلا ةيسنلاب ةمكح راركت هيف ةغلابملا ىنمم ميكح ىف مهضعب لاق اذهلو ملكتملا
 دقو ء ةدابغ نم هيلع نوتن نه هك لع ةلالولل باوثلا ىف ةعلاملا فاس
 نه اريدق نا وهو ربدق *ىُد لك ىلع هللاو ىلاعت هلوق ىلع الاؤس ءالخضفلا ضعب دروا

 نم باجنالا ذا لاحم رداق ىنعم ىلع ةدايزلاو رداق ىنعم ىلع ةدايزلا مزتلتسيف ةغلابملا غص
 ىلع اهلمح رذعت امل ةغلاسملا ناب ببجاو . درف درف لك رابتءاد لضافتلا هيف نكمال دحاو

 ىلا ة.سنلاب ىهف اماع قاينسلا لد ىتلا دارفالا عو# ىلا اهفرصص بجو درؤف دزف 1

 ةغلابملا غايص ىلع ىتلا ىلاعت هللا تافص نا ديشرلا ناهرب ركذو .فسولاال قاتلا ١
 برضلاو ٠ نيدلا ىقت خيشلا هنسحتساو اهف ةغاابم الو ةغلابملل ةعوضوم اهمال زا< اهلك

 ةنلا نولخدي الو زان هسسمت ملولو ”ىغي اهتيز داك ىلاعت هلوق هنمو فصولاب ةغلابملا ىناثلا

 ماسقا ةثاث ىف رصحت .ةخاسملا لوطملا فو « ناقالا ىف اذك طابخلا مس ىف لولا جلي ىتح.
 قداس هرهيش . نيقارإسإ لرقألا خيلبتف ةداعو القع انكم ناك نا ؛ ضديلل نا

 كردا شسرفلا اذه نا ىعدا ه لسغيف ءام حضنس مو اكارد + ةحعلو رون ناب ءادسع

 / نكمت اذهو قّرعي لو دحاو رامغمىف امه ىتا ىا ةحعلو شحولارش ند اركذ ىا اروت

 انراج مركو + رعش « ىعاثلا لوقك قارغاف ةداعال القع انكم ناك ناو ٠ ةداعو المع

 :ىلا ةتنغ نيعال ءاناع نأ ىدا عايشالا فلالا . الام ثبح ةيازاكلا هعشو ٠ اني مادام



 ةغالالا ١64

 سلو ةغالبلا ىف مالكلا ةحاصف نم ”ىش طرتشنال هنا ليقف ٠ مالكلا ةحاصف طارتشا ىف

 زا-جلا عاونا ةفرعمل لب ىونعملا ديقعنلا نع ولخلاب اهطارتشال نابيلا ىلا ةغالءاا عوجر

 نم ةغالملا ىف طرتشيال هنا ليقو « ةغالا تارابتعا نع اف جرخم الثل !همتقالعو ةيانكلاو
 نافرط مالكلا ةغالبلو بيلا لاق مث «٠ ىونعملا ديقعت ا نع صول لا ىوس ةحاصفلا

 ٠ ىهتنا زاحتالا دح ند. ىا هنم برش امو ٠ زامكالا وهو ه ةغالللا ىهنت هيلا ىلعا اهدحا

 زامتالا دح وهو هلثعب نايتالا نع زسشبلا زحعي مالك نافنص هتحت عون ىلعالا فرطلا ىا

 نامتالا نع ةروس رصقا رادقم زحءي نكل ريشبلا زحءيال ناب زاحالا دح نم بيرقو

 رصقاب نايتالا نع زاجتالا دح وه زاحتالا دح نال زاوتالا دح تحن جردنم اهالكو هلثع

 برّشامو زاحتالا دح لعمل ىنءمال هنا نم ىتازاتفتلا ققلا هدروا ام عفدنا اذهبو ةزوس

 ذْخْوِي دق ذا ٠ ىهنا زاحالاك انعونوا ةياهنااك ايقيقح دخْوِب نا بسانملا ذا ىلعا افرط هنم

 نافةنص هنا ىلع هين هنا الا ةروس رصقا زاحتا دح وهو اعرش ربتءملا زاجحتالا دح وه ايعون

 ىوس ةغالبلا تسل ليق ناف ه ةهسذج نو ةروس رادقم زحعل مالكو هسفن زحعل مالك

 هنا نش نبرمالا نيذه ماعقاب لفاك را ةحاصفلا عم لالا ىضتقمل ةقاطملا

 رادقم ولو ىلعالا فرطلا ىف ود مالكب ىنايف ةياعرلا ق> امهعارب نازو#لال مل هب طاحاو

 لاوحالا تاي ىلع عالطالا اماو لاوحالا نايبالا لفكتال رعلا نا تلق ء ةروس رسهقا
 ام وهو لفسا امهناثو لاق مث ٠ رخآ صاف تاماقملا بسحب تارايتءالا ةياعرو !متايفكو

 ٠ ىهنا ةريثك بنارص امهنيو ءاغلبلا دنع تاناويللا تاوداب قحتلا هنؤدام ىلا هع ريغ اذا
 حوضولا رابتعا تلق ٠ تاناويحلا تاوصاب ةيناببلا قئاقدلا ىلع لمتشيام قحتلي تلق ناف

 قلعت اممو ةيعذولا تالالدلا نه ديزا ىناعملا كلتو ىتاءملا ىلا ةسنلاب ةلالدلا ىف ءافخلاو

 ردتش ةكلم ىهو ملكملا ةغالب امهيانو « ىناعملا ةياعر نع كفنيال نايبلا ةياعرف ىناعملا م

 صخا هينعع ةغالبلاف غراب مالك فتلأت نعا مم زدعال ىا غ لب ماك بعل ىلع ام

 ىفام ةصالخ اذه سكع الو حيصف اماكتموا ناك امالك خرلب 1 ةحاصفلا ن .٠ اقلطم

 دوما مالكلا بتارمم نوتسلاو عبارلا عونلا ىف ناّشالا ىفو « ىااو لوطملاو ا رلطلا

 قلطلا زئاخلا اهو ٠ لهسلا بيرقلا حيدفلا اهو ٠ لزلا نيصرلا غيلبلا اهنف . ةتوافتم

 مق لك نم نارقلا ةغالب تزاخل اهاندا ثلاثلاو اهطسوا ىناثلاو اهالعا لوالاف لسرلا

 ىتفص نيب عمجم مالكلا نم طمت تافصلا هذه ماظتناب اهل مظتناف ةصح ماسقالا هذه نف

 ةلرومسلا جاتن ةبوذعلا نال ناداضت» اممتوعأ ىف دارفنالا ىلع اهو ةبوذعلاو هماخفلا

 وبن عم همظن ىف نيرمالا عامجا ناكف ةروعزلا نم اعون ناجلاعي ةناستملاو ةلازّلاو

 هيلع هللا ىلص هيعإ ةئيب ةبا نوكدل نا رقلا ام صخ ةليضف ربالا نعام دعالو لك

 ١ مو هلاو
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 ١ ىب ةغالملا

 ىلع ةدايز تئش ناو دعولاب ءافولا مزليو زو هنا همك ةدعاوالأ هجخو ىلع طرشلا

 خل اشملا فاتخاو ىهن. وهو ةيعلا عيب اهنمو . هاش ميهاربا ىواتف ىلا عجراف هان ا

 ةرششع هضرقتسسيو رخآ ىلا جاتحلا لجرلا ىلأي نا اهريسفت مهضعب لاق « ةئيعلا نيسفن يف

 سبل لوقبف ضرقلا ىف هلاسال لضفلا ىف اعمط ضارقالا ىلع ضرقملا بغرب الو مهارد

 قوسلا ىف هتميقو اهرد رششع ىنئب تءث نا بوثلا اذه كءما نكلو ضارقالا ىلع رسش

 مث اهرد ريششع ىتاب ضرقملا هعدش ضرقتسملا هه ىذريف ةرشعإ قوسلا ىف عييبتل ةرشع

 ضرقتسملل لهو نيمسرد بر بولا برل لصحيل .ةرشعب قولا ىف ىرتشملا هعيدب
 نه هبوث ضرقملا عيييف .اثلاث امهنب الخدب نا اهريسشت مهضعب لاقو + ةريشع ضرق

 امهيب هالخدا ىذلا ثلاثلا نه ضرقتسملا عمدب مث هب هيلا مد امهرد ريششع ىنئب ضرقتسملا

 ضرقملا وهو بوثا بحاص ن٠. بولا عسب تلاببتلا نا 3 هيأآ بوثلا مد ةرسشعل

 بلاطل لصحبف ضرقلا بلاط ىلا اهعفديو ةريشءلا هنم ذخابو هبأا بوثلا ل ةرمشعل

 اذكه طرملا ىف اذك اهرد ريثع اننا هيلع بوثلا بحاصل لصحيو مهارد ةريثع ضرقلا

 نا اما « هنال ةعبرا ابهمدعو ةحصلا رابتعاب عببلا 6 رخآ ميسّقت ) ىريكملاع ىواتف ىف
 نم وهام دقعا١ لصاب دارملاو حس ححصألا عج ءلاوهو هروا يو هفصوو هلصاب اعورشم نوكي

 ن٠ وهام روا-جابو هطئارش ىنعا همزاوا نم وهام فصولابو نيضوعلا دحا ىنعا هماوق

 ىف حبق نوكي ناب الصا هلصاب اعورسشم نوكيال نا اماو ٠ ةقرافملا هتافص ىنعا هضراوع
 نوكي نا اهاو.ءاه وتو ىلطاو نلكاو ةينم عيبك لطانبلا عيبلا وهو نيضوعلا ددحا

 عييبلاك دسافلا عيا وهو همزاواو هطئارش ىف حبقلا نوكي ناب هفدو نود هلصان اعورمش#

 اماو.« ٌةماأ وا ادبع ناك اذا عم مللوا نيدقاعآملا دحال ةعفنم هيفو دقعأا هيضتشال طرشل

 عسب دا وهو هنانرا ّةم ىف حسبق لا نواب ناب وا < نود هفصوو هلصاب اعورمشم قيما

 ىف اذكه ةمملا ةوادص ىلا ىىسلا توفي ثيحب ةعمجا ن اذا دعب عيبلاك هوركملا
 ٠ هقفلا ١ تنك

 6 ةمحعملا نيغلا لصف [20-

 ةعاربلاب ىمستو مالكلا ةغالب اغدحا . نيينعم ىلع قلطل ىف داعملا لها دنع ( ةغالبلا)

 كلذ ةحاصف عم ىا هتحاصف عم لالا ىضتةمل مالكلا ةقباطم هو اضيا ةحاصفلاو ناببلاو

 ناكل كلذ فالخ لأ-هلا ىضتقا اذا الا لاقول لبق ٠ صيخ ا !ىف يرطألا ركذ اذك مالكلا

 قباطت ا ةياعر ذكنيُط تايمعملا ىف ديقعتلاك ةحاصفلا ىفاننام ىضتش دق لالا نال ندحا

 مالكلا ىت نكل لالا ىضتقمل قابطلاب مالكنا ناش عافترا ذا ةحاصفلا ةياعر نم ىلوا
 0 را مالكلا ةغالب عنم لبقو . ردانلا ليلقلا 50 مو عئاشلا ريثكلا ىلع

 ىك اكسل بيطخلا فلاخ ليق ٠ ءالا بابنم مال !لصفىف ركذي لالا ىضتةم مالكل اةقناطم
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 عرمشلا ىفو ه هيلع ءاشب لوبفلاو لصا باج الاو هيلع عرف ديزااو لضا ىتالثلا نال

 « نيناخلا ن٠ ىضازناا ليبس ىلع نمثلا ذخاو ننثملا ءاطعا ىا ضارتب لام لام ةلدا.ه

 ' ,مالسالار خف هراتخاام ىلع ىضارتلا ديَش وه اما ىعرشلاو ىوغالا ىنعملا نيب قرفلاف

 لوّشال ضار“ ريغ نم 'ىث ءاطعاو ا.صغ ذخالا ناف اضيا ةغل نم هل دبال ىضارتلا نا هيفو

 عيب هنع جرو رولا عيبك لطاب عبب ىعرشلا دلاىف لخدب اضياو « هعاب ةغالا لها هيف

 ىنال م اهلها وه نم ةعقاولا ىه ةلألاملا نم ردابتملا ليقو . اذه هركملا عيبك حي
 كيلمتلاو كلمتلا هجو ىلع ةمقاولاو . ناركسسلاو روجحلا ىصلاو نونا عِس جرخف

 اعين سيل هاف ضوعلا طرشب ةبهلا جرخف دنأتلاو لامكلا هجو ىلعو نهرلا جرخف

 اذه رورملا ق> عب لخدف ةعفملا لوانتام لاملاب دارملاو ٠ ديأتلا مدعل ةراجالاو ءادتبا

 رردلا ىف 6 ميسقتاا ) ءزوءرلا عفاجو رردلاو ىدنجربلاو ريدقلا حتف ىفام ةصالخ هلك

 نم اهعبوا . ةضياقم ىمسيو ةحاسإ ةعاس ع اما هنال «٠ ةعبرا عيبملا رابتعاب عسبلا عاونا

 ءافرص ىعسو نم نك عيبوا هاقلطم اعب لاش دقو عاونالا رهشا هنوكل اع ىمسيو

 ريدعل منا لوالا نءثلا نال ةعبرا اضيا نءثلا راتتعابو + اماس ىحسو نايعب ند عيبوا

 صقنلا عموا ٠ ةياون ىحسيو امتودبوا . ةاسم ىحسيو ةدايز عم ريتعا وا ء ةمواسم ىمسي
 . كتعب عئابلا لود نا وهو ةاصخلا عس ىمسام عوببلا نهو ٠ همالك ىهتتا ةعيضو ىمسيو

 انولعم ايون“ سحلب نا وهو ةدمالملا عي اهو . هيلع ةاصخلا هذه عقنام باونالا هذه نم

 ىفو ء ةيعفاشلا ىواتف جا ملا حرش ىف اذك هآ ر اذا هل رايخال نا ىلع هيرتشي مث ةملظ ىف

 وا ىرتشملا اهسمل اذاف ةعاس ىلع نالجرلا مواستب نا وهو ةيلهاجلا ىف تناك عوس ةيادهلا

 ىناثاو ةسئالملا عسب لوالاف عيبلا مزل ةاصح اهلع ىرتشملا عضووا عئابلا هيلا اهذين

 ذوذحم رم ليذنلا ىلع رمتلا عس وهو ةنبازملا عِس اهنمو ه رجحلا ءاقلا ثلاثلاو ةذيانملا

 اصرخاهليك لثم ةذوذحم ةطنحاهلبخ-ىف ةطاللا ع وهو ةلقالا عيبامنهو ه اصرخ ليك لثم
 ةيزازبلا ىف ك ةجلنلا عس اذكو دحاو ةلءاءملا عبو وه ءافولا عِس اهنمو . ةيادهلا ىف اذك

 هناو ىلوهف ندلا تيضقنا ىبا لع نبدلا نه ىلع كلام تعلن ىرتشملل عئابلا وع ناوهو

 يرتشمللعافتنالا قاطيالو ةقيقح نهر ءافولاعسنا ليقو ٠ ضبقلادنع كلملا ديف دسافعس

 ليقو ٠ ءاشىتم هند ىضق اذا هداذرتسا عئابالو كلهتساو لكا النماض وهو عئابلا نذابالا

 ىذلا عيبلا ف اوفلّتخا ةيناللا ىفو « هيشاو>و ةيجارسلا ىف اذك دعولاب ىفودو زئاج عيبونا

 نا حيحصلاو نهرلا همكح خباشملا ةماع لاق . زئاجلا عيبلاو ءافولا عيب سانلا هيمسي

 خسفلا طرش اركذ نارظني مئانهر نوكال عيبلا ظفلب ناك نا امهنب ىرج ىذلا دقعلا

 زئاخلا عيبلاب اظفلتوا ءافولا طرمشب عيبلا ظفلب اظفلتو هاركذب ل ناو عيبلا دسف عببلا ىف

 اركذ مث طرش ريغ نء عببلا ازكذ نا وا مزال ريغ عسب نع ةرايع عببلا اذه اه دنعو



 اهأ : عيبلا * ةعاضنلا

 ةزاشالا هااو هلافصو هللا ةفارعف ]ع هرادهو لوسالا ملع ٠ نايدالا هب تماقو نا رقلا هيلع

 ةفرعمو مهباع تمعنا نيذلاب ةراشالا'هيلاو تاوبنلا ةفرعمو محرلا نمحرلا نيملاعلا برب

 كولسلا معو « دبعت كاان ةراشالا هيلاو تادانعلا معو « ندلا مو ةراشالا هملاو داعملا

 نيعتسبسأ كاياب ةراشالا هيلاو ةيربلا برل دانّشالاو ةيعرشلا ٍبادآلا ىلع سفنلا لمح وهو

 نورقلاو ةفلاساا مثالا رابخا ىلع عالطالا وهو صصقلا - 3 ميقتسملا طارصلا اندها

 هلوقب ةراشالا هيلاو هاصع ن. ةواقشو هللا عاطا نم ةداعس كلذ ىلع علطملا لعل ةيضاملا

 عب ىلع ةحتافلا ىف هيف ٠ نيلاضا|الاو مهلع بوضغملا ريغ مهلع تمعنا نيذلا ظارص

 ةنسحلا ظافلالا نم هيلع تلمتشاام عم لالهتسالا ةعارب ىف ةياغاا وه اذهو نأ رقلا دضاقل

 ريظن ىلع ةلمتشم اهناف ًارقا ةروس لوا كلذكو ةغالذا عاوناو ةنسحتسملا 'عطاقملاو
 سمالا اهيف اهمناق نأ رقلا نه لزنام لوا اهنوكل لالهتسالا ةعارن نم ةحتافلا هيلع تلمنشاام

 تابثاو برلا ديحوتب قاعتبام اهفو ماكحالا مع ىلا ةراشالا هيفو هللا مساب ةءادبلاو ةءارقلاب
 رابخالاب قلعس ام اهفو لوصا ىلا ةراشالا اذه ىفو لعف ةفدو تاذ ةفص نم هتافدو هتاذ

 5 مد ملام ناسنالا 2 هلوق نه

 تراح قف تهل هل لام ٌهراب ةفذحلا ةمحعملا داضلا حاقو ةدحوملا 5 (ةعاضبلا)

 نا ةعاضبلا ةكرمثلا باتك ىف قئاقدلا زنك حرش قئارلار<يىف و . حارصلا ىف اذك دنتسرف
 عفد نا ملعا « لءاعلل 'ىشالو لاملا برل حرلا نوكي نا ىلع هيف لمعيل رخل لاملا فدي
 لك نوكي نإ لوألا ماسقا ثلث ىلع لاملا بر نود ريغأا كلذ هيف فرصتيل ريغلا ىلا لاملا

 ىاثلاو ٠ ةعاضتلا وهو لئعلاو فرصتلا ىف ظطرتو وكل لماعلا ؟ىشالا لالا حمرلا

 بسح ىلع امهنب اكرتشم حرلا نوكي نا ثلاثكلاو ٠ ضرقلا وهو لئابلل حمرلا لك نوكي نا

 اكبرش ناكول هنال لاملا بر نود اناق اماو اهريغو ةيادهلا ىف اذكه ةيراضملا وهو امطرشام

 امايصفت 'ىجنو لشتو هوجوو نانعو ةضوافم ىلع (سقنم دقع ةكرش وهف لماعلا عم

 « ىلاعت هللا ءاشنا نيشلا باب نم فاكلا لصف نه ةكرشلا ىف

 ىلع ايلاف قلطي ةغل عيملاك وبق دادضالا تاغل ن» وه هيناتحتلا ةاثلا نو ( عيبلا )

 ىناثل الوعفملا ىلا ىدعيو نمثلا ذخاو ندثملا ءاطعا ىا ادصق ىلام ضوعب كالملانع عببملاجارخا

 نها جارخا ىا ءارسشلا ىلع اضيا لاطو « هنم هعابو *ىثلا هعاب لوقت نا فرحيو هسفنم

 دادضالا نه اضيا ءارشلاو ٠ نءملا ذخاو نءآلا ءاطعا ىا ادضق ىلم ضوء: كلملا نع

 سنيلو ىلاعت هلوقو هوعاب ىا سأ نم هورشو ىلاعت هللالاق اضيا عببلا ىلع لاش هنال.

 ٠ تادرفملا ىف مك ةعاسب ةعاس ىطعا اذا ام ىلع اضيا نالاقبو ٠ ةيآلا مهسفنا هب اورشام

 لوبقلا ىلع ءارتثالاو عاشالاو باحالا ىلع بلاغأا ىف عش ءارشلاو عبيبلا ىتالا مامالا لاقو



 ةعاربلا . عيدبلا اة«

 ضرالا هجو! ىلع لصاخلا صقتنو ءاملا نويع نم اهنم جرخنام علببو ءانسلا رطم عاقب .ىتح
 ءاملا ضيغ ناف ليلعتلاو ٠ ىمالا ىىذثو ىف ليشمتلاو م توتساو ىف فادرالاو ه ءاملا نه

 ءامسلا ءام سا.تحا سيل ذا هضدغت ةلاح ءاملا ماسقا بعوتسا هناف ميسقتلا هو + ءاوتسالا ةلع

 ءاعدلا ىف سارتحالاو . اهربظ ىلع رهظي ىذلا ءاملا ضيغو ضرالا نم عبانلا ءاملاو
 وعدينا عذب ىلاعت هلدع ناف كالهلا قحتسيال نم لمتثشم همومعل قرغلا نا مهوب الثل

 صق ىىلاعت هناف زاجنالاو *. ىنعملا عم ظفالا فالّشاو ٠ قسنلا نسحو ه٠ قحتسم ريغ ىلع

 ' بيذهلاو ٠ اهرخآ ىلع لدن ةيآلا لوا نال مستلاو ٠ ةرابع رصخاب ةءعوّسم ةصقلا

 ولخلاعم ةحاصفلا قئور اهلع جراخللا ةلهس ةظفل لكو نسحلا تافصب ةفوصوم !متادرفم نال
 مهف ىف فقوتبال عماسلا نا ةهج: نه نايبلا نسحو . بيكرتلا ةداقعو ٠ ةعاشدلا نه
 امناكم ىف ةّدمطم اهلحم ىف ةرقتسم ةلداقلا نال نيكمتلاو ٠ هنم ”ىث هيلع لكشيالو  ىنعملا

 ىو ٠ اضنا صارتعالا » اهق نا ناشالا بحاص دازو ٠ ماحساالو ةاعدةسمالو ةقاق رنغ

 هكتسن ١ عارتخاو ..عادبا امهف عقو ثيح هنم بيرق وهام عئانصلا عمو عئانصلا عماج
 نئاو دنك ادن دوخ هتختكنا هريغو عئانص زا ون ىاهزيجو دزيكنا ون تاهبشتو ناعم

 . ٠ دنمات عرتخمو عادب ار نيا تسا تابهيدشلو ىباعم نينح رب :لمتشف هك مالك

 رطف ىذلا وم ىلاعت هناق عدمملا هأئعمو ىللاعت هللا ءامسأ نم مسا ىلع قلطي وه ( عيدبلا )

 - مالك ىلعو فقاوملا حرش ىف اذك هل لثمال هسفن ىف عيدب ليقو لاث» ءاذتحا الب قئالخلا

 مولعلا ىلعو ةمرعلا مولعا نع ع ىلعو تقرع م عيدبلا نه بورض ةدع ىلع لم

 3 قاومت ةمدقملا ْق قيس دقو عيدبلاو ناسلاو قاغملا هماثء ا

 دنعو كلذ وحتو معلا ف هئارقا ىلع قافا ذإ لجرلا عرب لاقب قوذتلا ةغللا ىف (. ةعاربلا )
 لالهتسالا ةعاربو ه ءافلا باب نه ةلهملا ءاللا لصف ىف ”ىحنام ىلع ة-حاصفلا .ىه ءاغانلا

 . مالكلا قيسام ىلا ريشزو هيف ملكملا لاح بدانتام ىلع مإلكلا لوا لمتثي نا وه مهدنع

 ةغالاق لال الاو هريغ ىلع قوش هل ةءانصل اوذه هيف ىذلا مالكلانال هب ىهس اا ء هلحال

 لدن ىذلا مالكلا ه. ىمسف هنويح ىلع لدت_س كلذبو ةدالولا ني> دواوملا توص لؤا

 نسحب كلذبو كلذ وو باسحلا دعاوق ةطباض ةطخو لوطملا ةط>ك دوصقملا ىلع هلوا

 0 ىلع هله اهماف نا رقلا علطم 0 ىلا ةحافلا ةرودس كلذنهو نانالا ىف 3 ءادّسالا

 عدوا اباتك نيعبراو ةئام ىلاعت هللا لزنا اثيدح ناميالا بعش ىف تملا جرخا مك هدصاقم

 ل.#الاو ةيروتلا مولع عدوا مث ناقرفلاو روبزلاو ليجنالاو ةيروتلا اهنه ةعبرا امهولع
 نف باتكلا ةحتاف لصفملا مولع غدوا مث لصفملا نآزقلا مولع عدوا مث ناقزفلا روبزلاو

 ىوتحا 8 مولعلا ناب كلذ ه> و دقو 0 ةلزنملا تتكلا و ريسفلا ع نك ناك اهريمفت مع



 ١ ْ عادبألا 3 عدتملا

 اداقتعا ةئسلا لها فلاخ نم ةعارشؤ هندحا اذا مالا عدا ند ةغا وه ( عدتبملا (

 لهاو عدبلا لها نومس نوعدتملاو + ةءامالاو ةعاملا ناس ىف زومرلا. عماج ىف اذك

 ةعدبب اعدتبم نوكي دق عدتبملا مث ٠ اعدم ىعبال رفاكلا نا رك ا ملف اضيا ءاوهالا

 هل. الا لول اه ريفكتلا ىلع قفتا امم ناك ءاوس رفكلا مزلتسبام دقتعي نأك رفكلا نمضتت

 نوكي دقو ٠ نآرقلا قاخي لوقلاك ا ريفكتلا ىف فلتخاوا ٠ هنع هللا ىضر ىلع ىف
 لوصالا بتك نه بلطي مهنع اماوبق مدعو مهنع ةياورلا لوبقىف مكحلاو . هنمضتنال ةعدبسب |

 ١ « ةنسلا ثحابم ف

 «ىذ داوحا ءامكلللا حاللطصا ىفو ء قبس لاثم ريغ ىلع *ىث ثادحا ةغللا ىف ( عاذبالا )
 تاراشالا حراش رك ذ اذك مدعلاب قوبسم 'ىث داجا وهو عنصلا هلباّقيو مدعلاب قويسم ريغ
 ”ىشلا نم نوكي نا وه عادبالا تاراشالاىف انيس نب خشلا لاق ٠ سماخلا طمنلا ردص ىف

 5 انامز مدع همدقُس امو نامزوا ةلا وا ةدام نه طسوتم نود طقف ه. قلعتم هريغل دوجو

 نامزب قودسم وهف مدعي قودسم لكنا ىلع هلل اذه ه>راش لاقو ٠ طسوتم نع نغتسإ

 اقودسم نكي مف نامزو ةدامب اقورسم نكي ملام لك نا وهو هضيقن سكع هنم ضرغلاو ةدامو

 دوجو 'ىثثلا نم نوكي نا وه عادبالا نا هيلا عادبالا ريسفت ةفاضا نه نيبو « مدعب

 ىلع نالباقتب عادبالاو عنصلا نا رهظي اذه دنعو اينامز اقبس مدع هقبسي نا ريغ نم هريغل
 نوكلا نم ةتز قعا عادبالا مث « سءاخلا طمنلا اذه ردص ىف خيشلا امهلمعتساام

 دوجو ىدلانهنوكينا ثادحالاو ىدام دوجو“ىشلانمزوكينا وهن وكل انافثادحالاو

 لمن ا نكميال ةداملانال امهنم مدقاعادبالاو هجو نم عادبالا لبا, امهنمدحاو لكو قايز
 رخآ نامزو ىرخا ةدامب نيقو.مام موك عاذتءال ثادحالاب لصحبن ا نك<ال نامزلاو نيوكتلاب
 ىلعا وهمأ ىلوالا ةلعلا ىلا امهن» برقا وهو عادبالا ىلع نارترتم ثادحالاو نيوكتتلا اذاف
 ةيشاحىف دنسلا ديسلا لاقو + ىهتلا مهو 5 باطخ عضوم نايبلا اذه ىف سبلو امهنم ةبتر

 ةدام ريغب دودحولا ىلا مدعلا نم 'ىشلا جارخا حالطصالا َّق عادبالا ةيسمشلا ةطخ حرش

 ىاامز ريغ اقيس قباسلا وه جرلا ؛ىثلا كلذ ىلع قباسلا مدعلاب دارملاو لوقا + ىهتنا

 نيوكتلا ظفا ىف اذمب قلعتيام ”ىحنو . قسام اذه فلاخب الف مهدنع ةدق تادرلا ناف
 بورض ةدسغ ىلع مالكلا لمتشي نا وه ءاةليلا دنعو ٠ فاكلا.باب نه نوذلا لصف ىف .

 ىلبا ضرا اب ليقو ىلاعت هلو لثم مالكلا ىفرا ملو غبصالا ىنا نتا لاق * عيدسيلا نه

 ىف ةماتلا ةسانما ٠ ةظفل ةرشع عبس ىهو عيدبلا نم ابريض نيرشع ايف ناف بالا كءام

 هناف ءامسان هلوق ىف زالاو ٠ ءامملاو ضرالا نيب قابطلاو امهبأ ةراعتسالاو . ىبلقاو ىئابا

 ضيغبال ءاملا نال ةريثك ناعم نع هب ربع هناف ءالا ضيغو ىف ةراشالاو . رطماب ةقيقحلا ىف
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 مولعلاب لاغتشالا ةيافكلا ىلع ةبجاولا عدبلا نف ٠ ة.حا ماكحالا ىلا ةمسقنم ىهف ةلمخابو
 فالخي ةغللاو نايبلاو ىناعملاو فرصلاو ودنلاك ةنءلاو باتكلا مهف اهبلع فقواملا ةيبرعلا

 ٠ اهميقس نع ثيداحالا حمص زيكو ٠ ليدعتلاو حرجلابو ٠ اهوحنو ىفاوقلاو ضورعلا
 نال ٠ ةمسجملاو ةيربلاو ةيردقلا وحن ىلع درلاو ٠ هنالآو هلوصاو هقفلا وحن نيودتو

 عدبلا نمو ه نيدلا لوصا بتك هطسب لحمو كلذبالا ىنأتبالو ةرافك ضرف ةعيرششلا ظفح
 ثادحا ةبودنملا نمو ٠ ةعامجاو ةنسلا لها هيلع امل ةفل'لا عدبلا لها رئاس بهاذم ةمرحلا

 نءو ء فحاصملا قيوزنو دجاسملا ةفرخز ةهوركملا نءو ٠ سرادملاو ثاطايرلا و
 فالخ ىلع ثدحا ام عرشلا ىفو ٠ سبالملاو براشملاو لك املا ذيذل ىف عسوتلا ةحابملا

 ىوونلل نيعبرالا حرش .نيبملا حتف نم دافتسي اذكه ماعااوا صاخلا هليلدو عراشلا سما
 ةعدبلا هحرشو ةبخالا حرش ىو .' نيرشعلاو نماثاا ثيدحلاو سماخلا ثيدحلا حرش ىف

 ةدناععال سو هلاو هيلع هللا ىلص ىنلا نع فورعملا فالخ ىلع ثدحا ام داقتعا ئه اعرش

 ةيسائمالب ثادحا درحم لب اضيا عرشلا ىف لصا هل نوكيال هنا ىلا ةراشا هيفو ةهيش عوذب لب
 در وهف هنم سلام اذه انرما ىف ثدحا نم ملسو هلا و هيلع هللا ىلص هلوق نم اذخا ةءعرش

 ةهبشلاو + رفك وهف ةدناعع نوكي ام نال ةدناعمال لبق امتاو ٠ هنم سلام هلو هدبق ثيح

 ةوكشم حرشرد ىولهد قحلا دنع خديصشو ٠ نيعدتملا ةلداك تباثن' سبلو تباثلا هدشيام

 ادخ ريمغس زا دعب هدش ادس هجره كن ادب هدومزف ةئسلاو ٍباتكلاب ماصتعالا باب رد
 - سايقبو تسوا تنس دءاوقو لوصا قفاوم هنأ و تسا تءدب سو هلا و هيلع هللا ىلع

 هئيس تعدد هناا فلاخم هحناو دنس وك هندسج هيف ناار كما دق ا

 بجاو هكلثسا اهتعدب ىضعبو ٠ تسا نءارب لوم ةلالض ةعدب لك تيلكو هنناوخ تلالضو

 ددرك لصاح ثيداحاو تان تفرع٠ ناد هك تغلو وحنو فرص ميلعتو 2 هحنانح تسا

 فوقوم ناري تلمو نيد ظفح هكيئاهزيج ركيدو دون نكممي تنسو باتك بئارغ ظفحو

 ا دئنامو اهسردمو اهطانر ىانن لثه تسأ بحتسمو ندحةسم تعدب ىضعبو * دوب

 ىضعبو ٠ ض.ء؛ لوش فحاصمو دجاسم درك ناكنو شه دننام 0 تعدد ىضعبو

 ثعابو دنشاب لالخ ةكيطرش هرخاف ىاهسابلو هذيذل ىامءاعط رد ىخارف لثم حابم تعدب

 هللا ىلد ترضخ نامز رد 0 تاحاف نياحصو ديون ثرخافمو كو نايغط

 فالخرب ءاوهاو عدب لها بهاذم ةكنانح مارح تعدد ضعبو ٠ دندوبت سو هلاو هيلغ

 نامز رد هك ىنعه نان هجرك | دنشا, هدرك نيدشار ىافلخ هجناو ٠ تعامحو تنس
 تسا هنسح تعدب: مسق زا نكيأو تسا تعدب هدوبن سو هلا و هيلع هللا ىلع ترضحن ا

 تذس ديريك مزال هكدا امشرب دنا هدوهرف ترضحن أ هج اريز تسا تنس تققحرد هكلب

 . منع هللا ىضر ار نيدشار ىافاخ تنسوام



 ةعدبلا /1 ١

 ةيئاويحلا ةهماشتملا ءاضعالا فالخو كلذك هيف ةضورفملا ةيرادقملا هؤازحا سيل ذا كالفالا

 هللاَشو اهدودحو اهتاهسا ىف كراشنال هو ةيرادقم ءازجا ايف ذا الثم محالاو م اظعلاك

 ريغو ةبما. ثنملا ءاضعالاو كالفالاك كلذك هنم ىرادق»ه ءزج لكن وكي الام ىنعم 17 رملا

 نا انلق اذا ميقتسي مبا اذه نا نم ءءاع درام عفدل ايرادقم هنوكب ءزملا ديق اعاو ٠ ةماشتملا

 اماو ٠ ةدامبال هناذب مئاق لصت» لهوج وه لب ٍةروضااو لودهلا نم اكرم رب دا مسجلا

 اهدحو ةيروصلاو اهدحو ةيداملا هءازجا نال ميةتسل الف انهم لك | هنا لق اذا

 ءايرادقموا ايمسج هنوكب ءزحلا ديش نا ن٠ ذئنيح دبال لب دودحلاو ءامسالا ىف هيواستال

 لوانتيف سلا بسحب دحلاو مسالا ىف هلكل ايؤايتسم هلم ىرادقم ءزحح لك نوكءاه ١0

 لوانتيالو دحلاو مالا ىف امهواسإ امهنم سرس ءزج لك ناف ةءاشتملا ءاضعالاو رضانعلا

 اما ءاضعالا لاش ىنءملا اذم و كلذك نوكي الام ىتمع بكرملا هلباشو درفملا ىمسو كالفالا

 ماجا نء ةقيقللا بسحم بكرتي الام انهو . بطلا بتلك ىف عقوام ىلع ةكصوا ةدرغ»

 هِلباَش و ناويللا ءاضعا نم *ىش نود كالفالاو رصانلا لمتشيف قئاقللا ىا عئابطلا ةفلتخم

 الاماهنو ٠ ةئيهلا لع عوضو» وه ىذلا طيسبلا ىنملا اذهبو كلذك ؟ نركب الاف ىدع ع0
 ءاضعالاو كالفالاو رصانع ا ىا لكلا لوانتبف لالا ةفلت# ماسجا نه سلا بسحب كرب

 ةفاسلا ةثاثلا ىناعملا نه معا ىنءملا اذهف ٠ كلذك نوكبالام ىنمع بكرملا هلباشو ةءاشتملا

 قابو هجو نه مومت 9 ىلاثا نيبو اهصخا ُهْثلُيالا ىلاعملا كلت لواو انهلي ىنلا

 لقا ع ىلا ةلطا وش نم ورح لقا نرك ىثلا "يتلا ايمو لسا 0 ا
 حرص ريخالا ىنعملا اذ. و ءبكرملا هلباَو ايفاضا اطيسب مسقلا اذه ىمسيو ءةيطرسشلا نه
 فقاوملا حرش ىف ةروكذم ةمدقتما ةتسلا ىناعملاو ٠ ةمكحلا ةياده حرش ةيشاحىف ىدلعلا

 مسمللا ماسقا نايب ىف سها وللا فقوم ىفو ةيهاملا ثحب ىف ميكحلا درع ىولوملل ةخكاحو

 ةجرمالا طئاسن و تاهجوملا طئاسب ىفاضالا طيسبلا ىنعا ريخالا مسقلا اذه نمو

 ليصحتلا ظفل ىف ”ىجنام ىلع اضيا ةلدحلا ةيااسلاب ةامسملا ةطيسبلا ةيلادلا هنمو اهتايكىهو

 ٠ طيسرلا سينحتلا هنمو

 4: ةلمبملا نيعلا لصف [-
 تاومدلا عيدب هنمو قباس لاء. ريغ ىلع اعرتخم ناكام ةغللا ىف ركل ) ةعدبلا (

 فلاخو ثدحاام « ىلاعت هللا همحر ىفاشلا لاق ٠ قبس لاث» ريغ ىلع اهدجوم ىا ضرالاو

 ايش فااخن ملو ريا نم ثدحا امو ٠ ةلاضلا ةعدملا وهف ارثا وا اءامساوا ةنسوا اباتنك
 ملو ىمامت اًنيش قفاوام ىه ةنسحلا ةعدءلا نا لصاحلاو ٠ ةدومحلا ةعدلا وهف كلذ نم

 « امازمااوا احرص كلذنم اًميش فلاخام ىه ةئساا ةعدبلا ناو ىعرش روذخحم هلعف نه مزلي
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 طيسبلا ١5

 ىامسا زا ىمسا ابار دوخ مسا نوج سب دنثاب هتفرك ارف ىنسح ىامسا ”ليسونار بولطم
 مسا جارنم رد هجئانج دننك ىملا مداب ادبا دنياه جازم تسا بولطم رب لمتشم ةكىبلا
 ١ مدقمار ىوقا بوطم رب ىللششع٠ ود هو دشان مساود ركام شخ نول لف مياعاب دمت

 تسا ربتعم تياغب نينثالا نيب داحلاو تبحم ته براضتو عيمجم طس ه ةدئاف ٠ دراد

 ناسحخاو دئاوف ذخاو قلخ لد رد ندوب بو.#و ناوخا داحنا ته ىخاونت طسو

 نوريبو لامآ لوبصخو لاح توق تهجن ىوقن' طسو درادن فلختو تسا ريتعهو ٍبرح

 زازعاو لابقاو تمشحو هاج دايدزاو علاط توقب ندش زورببو علاط فءش زا ندم

 01 هلع و لك شو هوكشو تيكح و رع دايدزا ته فءاضآ طسو دراد مام دامعا

 ء دبأ راكب هدشا لاوحا جارختا ته ريدكت طسو دراد مام خوسر ادعارب

 قلطي حالطصالا ىقو ٠ ةعماولا ضرالاكروشنملا ىا طوسمملا ىنعمب ةءالا ىف ( طبسبلا )
 وهو برعلاب ةصتلا روحبلا نم ارح ىعا ضورعلا لها حاطصم وهام اهنه ه ناعم ىلع

 ناونع ىف اذك:برضلاو ضو ءلا نووض لمعتسي و نينع ب ناعفتسم نلعاف ناعفتسم
 نءث» نك او دوش -سدتسم دبا درحم نك.ا ظتبب درا: ىب قيد ضورغ ددو ٠ فرشلا

 مسقنملا ضرعلا نوسدنهملا لاق حطسا امءو . دشاب نوي#وا برضو ضورع هتباا دشاب

 نم ءاحلا لصف ىف 'ىجيو ءاضيا طيسلاب ىمسيو حطسلا وه ضرعلاو لوطلا ىا نيتهج ىف
 حطسلاو طخلاك ةوقلا, ءزج هل ناكءاوس لعفلاب هل ءذجال ىدلا ”ىثلا امءو . نيسلا باب

 بكرملا هِلباَمَو ةدرلا ىهاو+او ضارمعالا نم ةطقنلاو ةدحولاك نكي ملوا ىمياعنلا مجلاو
 ىلا سايقلاب ةراثو لقعلا ىلا سايقلاب ةران اهالكر بتعيو لعفلاب ءزج هل ىذلا ”ىثلا وهو

 ىلع ةيلاعلا سانج الاك ءازجا نه لقعلا ىف متتليال ىلقع طيس . ةعبرا ا خراذا
 ىف ءازخا نم ملال ىحراخ ظطي_سو ٠ نييواستم نبيعا ند ةيهاملا ل دك ” عانتما ريدقت

 ىف ةطيسب اهناف ا سند هوما نوك ريد#' ىلع سوفغلاو لوقعلا نم تاق راقت حرالل
 ٠ تاقرافملاك طقف لقعلا ىف ةزباّتم روما نه مللي ىلقع بكسمو ٠ لقعلا ْف ةيكيم جراخلا

 بكس م سراذلسا ف 1 لكف تديلاك جراخلا ّق ةزباتم ءازجا نم مكن ىج راخ بكم و

 كلت نو بسن او ىلك سكع الب ىحراخ طبسن ىلقع ظيشب لكو « ىلك سكع الب لقعا يف

 طيسلانم صخا وهف ةطقنلاو ةدحولاك الصا هل ءزجال ىذلا 'ىثلا امنءو ء ةرهاظ ىناعملا

 بكرملا هلباَشو لعفلاب هل ءزجالام ىنعع طيسسلا نه صخا ىا هيلي ىذلا قباسلا ىنعملاب

 كلاب طخلاك ةوقلاب وا تيبااك لعفلاب ناك 0 ة ا ىف رجل قذدلا ثلا نمع

 صوصخو مومع قباسلا ىنملاب طيسدلا نيبو هنيبو لوالا ىنعملاب بكرملا نم معا وهف مسجلا
 مسالا ّق ةقنقملا بسك 0 هنم ىرادقم ءزح 1 ا 0 نم

 فالخم هدحو همسا ىف هلك ىواسإ امأ ضرب اهنم ىرادقم ءزج لك ناف رصانعلاك دحلاو
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 تنام زا هنا بس تس ددع فرح صهاط ددءعب دارصو دشابار فر> نأ ح دحلا

 تشرق صفء_س ل زوه دىلا فورح زا مى. الثم دشابار فرح نأ صم ىدملا

 زا سائقلا اذه ىلعو ليزك درس ميزا سل هدش عئاو مهو ريس هرم رد غطض ع

 1٠ رد تسا 4٠ هكوا ميم مينك دمحم ظفل رد نطابردنطاب طسب نوج الثم هدراهج نون

 ع مدرك ترض زؤ ند ةواذ م تا 30 3 0 شفورح كيش + مدرك برض

 سإ ىو لاد زاو دش لصاح عا زب مرد ميزا نينحمص ودش ساد شفورح دش

 صاط رد ىهاط ىو طسار دمه نودو ىو غ خ سد غ خ فورح نبا دش لصاح
 نبط نشف ورح 144 0 لد مس ةرك برض هدزيس رد دراد هدزيس هكاروا ميم منك

 مود ميم زاو ساد شفورح دش مدرك برض تشهرد جراد ةقح هكوا ىاحو ف

 ىق س-ظ دش نبا ةلصحتسم فورح عوج ني ىو كاد ناودتش لصاب ىف نا
 ليج نايس ا مياك ها ظ رد نطاب ىوت طسار دمحم نوحو ءىو ق نط ساد
 احزاو مود 0 نينحمو دش ث ك شفورح دش ٠ مدرك برض هدزيس رد هنا 8

 ث'ك س د ث ك دش نبأ هلصحتسم فورح عدم سي ىو لاد زاو دش ليصاح س د

 فور ىطاي هادعا :نتاسس ةنعود زا تسل اراض هاتان س ل مسد اكو

 كرش ايم مدر 5 نع اعف تعا عع كلو دم ميم ددع الثم نازا فورح ندومت ليصحنو

 ف مود مي.زأ زاب ىو شفورح دش مدرك فعاضم تس زاك ازاعشو ف شفرح

 تسا ريسكت طسب مهدزاب ء ح ف ىو ف دش نبا عومو يقر رك ح لاد ذاواذنه ل

 دننك راتعا ار هعست روملا ةىوخ 4 فورح زا فورح لي 3 زا تسن.رابع ناو

 م. زان دش ٠” مدرك فيصنت جراد هكار دمتم مْ الثم ديرك قزح ىرسك ديو

 لصاح نيزا كبره زا نوحو دش ه مب هايتس ا مدر ؟ .تنصتخاو

 كيضت# (ززا1 قواد زج كالا ئاحا نانو 0 دش نبا يدرك عمحو متخاس فرح فيصنت
 باد دش نبا مهتخاس فردحار همه نوح دوشيم كك * بصل وود 6: فدلو م عدرا

 هدش هاب هى كاد هى ك». فورح نبا عوو اب دما رب نيا دمش لادزاوا

 ىنعع تسا لعاقت جزامو تسا طس عاوتا ناراوكس نياو تسا جزام طش ه مهدزاود

 بولطم مساب بلاط مسا نتخيمآ زا تست رابع رفج لها حالطصا ردو ٠ قلطم نتخسيب]
 « ىورخاو ىويند بلاطم ىاهسا زا نأ ريغاي دشاب ىبلا ءاها زا بولطم مسا كئازا ماع

 بولطم ماب بلاط مسا ندرك جازم زا تسن رابع جزامت طسب هكت سا ! مالك نبا صخلمو

 دشاب مياع مسا بولطم هكعونب مينك جزاق طدبار دم هكميت_باوخ الثم دشاب هج ىه

 حج م دوش نينح منك جا ام رفعج ابار دمت نوجو د م م ى حل م86 هوس نينج

 كيتقوالا بولطم مسارب دنزاس مدقم بلاط مساج همه جزامت رد ةكئادب هرد ف م ع
 00 27« فاشكد 2( 1و
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 طسبلا 144

 اما ٠ دشاب ه ن ط ن طس ناب هلصحتسم فورح عيمج سب ميذدواب ه لاد ىارو ن

 لديمار ىك اخ فرح هكنانج تءيبط بس فورح عافترا زا تسآ رابع ىتيبط عفرت طسب
 هك ارج دنراد دوخ لاحاز ىثتاوىثتا اباد ئاوهو اود فرحار ىنأا و ىنآ فرح دك

 دوخ لاحم تسا نيتخأ هك دمع رد الك تي نكم قرت وزاو تسفورح نيرئالابوا

 مياش اذك دوخ لاح 0 ,د ميمو ميقركز 58 هكوا ىاح ىاجنو ميتش اذك

 3 تسا عيمجلا طسل مت + 02 فرحود نبيا داش لل_طاح نسل متفر 5 لاد ىاربو

 ندرك ليص#و بولطم فورا بلاط فورد زا كبيره ندوم عمج زا تسل رابع

 ج -| دم حم عون نيدب ميتشون بولطم رفعجو بلاط دم :الثم ىعامجا ىهزا فورح
 دش لصاح م ج ناهو دش 48 ميدوع عمج رفعج ميج ابدوب لهدح هكار دمج م« سل 322

 مود ميم سل كا عح شفورحا دش ا// ميدرك عج رفعج نيعابار دمح ىاح نازا دعب

 دش 704 ميدرك عمج ار ابار لاد سي دش ك ق شفورح دش ٠١+1١ ميدومت عمج افا
 ٠ دوشيم ر د كل ق ع ح م ج لمح نيزا هلصحتسم فورح سب دوشيم ر د ناه شفور>
 رد بلاط فوزد> زا كبره نوع بارض وا تحت رابع ناو تسا براضت طش مفه

 اب تسابلاط هكاردمم ميتساوخ الثم برضلا لصاحزا فرح ندومت ليصحتو بولطم فورح

 هس هكميَج دادعا رد تسا ٠ هكميم دادعا سي ميك براضت طببدر تش[ :بولطم كرتمح

 رفعج نيع ردار دمحم ىاح زاب ذش ق ك شفورح دش لصاح ٠٠ مدرك برض ا
 - دذشال# ٠ مدرك برضاف ردار ميزاب ْث س شفورح دد.د .لذاح مدرك برض

 دش“ ض ميكحاس فرح دش م٠ ميدرك برضار رذار لاد سب دش 2 شفورج

 زا ركيد ةفئاطو ء دش ض غغ غد ث س ق ك لمت نإب هلصحاسم فور>
 عمج بولطم دادءا عومج ايار بلاط دادعا عومج براضنتو عييم# طبيبك زف 0

 زا ىلخ هجركا عون ناو دننك فورح ليصحت نازاو دننك برض ركيدكي ابو دننك

 ارثآو تسا هباشتو جوازت طسب متثه ء تسا لك او منا لوا قيرط اما تسين باود

 ,ففورح سم هما_ثتم فورح ندون بااط زا تس# رابع ناو دشولت زبن ىحاون طسب

 فورح زأ ميم مدرك نظن دق ورع رد زاك كيدكاب دشاب نب رق هكار هجوازتم

 زا اح نوجو ميتش اذك دوخ لامار وا دودبن هماشتمو هجوازتم زا ىعإ دوب هدرفم

 زا لاد نوج ميتش اذك زينار مود م.« نيتحمو ميتقرك خ جوا ته دوب هماشتم

 0 ءادش ذ خ ج لمح نيابي هلصحتسم فورح ةعومج ع مقر 3 شياجب دوب ههءاشتم

 ناو ناش نست رد برض بس# فورح نيبام توق زا تست رابع ناو ىوش طش

 برضايو نطابرد تسفو رح نطاب برضاي ك1 ذا تسين ىلاخ هكاريز تسا عون هسرب
 باسحب هكتسإ دهدع فرح نطاب ددءإ دارمو نطابرد ىهاظ برضايو هاظرد سهاظ



 ١م ططسنلا

 ىارب زاب ميدروأ نونزين ىناث ميم ىاربزاب مود ةجردرد ىلا فورح زا تسوا ىوة»
 مدروا نأ فورحزا هجرد نارد تسوا ىوقم هل مح لوا ةجردرد تي قا هلا

 5 ىنآ | اوه | ىثنأ

 0| جا ص م
 2 2 و 3

 كد | هد اى [كط

 فا
 ُش ظ رر ف ص

 َق 2 قل ت

 هلا 1
 موزحم (ر ردكم |بوصنم | عوف م

 هككرئاوهف ورح ىثتا فورحزاك يره ندوب بلاطزاتسترابع نا وتسيير غ طسمرامج
 دشاب هجرد مه هك ارك اخ فو رحم 3 فور> ندوب بلاطابو سكعلابو دشاب وا ةجرد مه
 سب فورا ىقاب اذه ىلع سقو تسا لاد بلاط ميجوتسا اب بلاط فاا هجنانج سكعلابو
 ْن مراهج ةجرد دكا ىلا هكوا ميم ىار هك ارح تساو ىزيبرغ طمس لداح

 دنا ىاخوا لادو احاما ٠ مود ميم ىارب نيتجمهو مراهج ٌةَجرد رد تسيئاوع هكميد دزآ
 هكءدش عقاو ركيد اجرد هلاسر نيدد زيزو ٠ تا نيمدقتم ُهَئا ىضعب فيرعت نبا نكلو
 تياغب ىززغ طسو ١١ كر ك ب ١ ك د داب نينج ب و.ل ق لاب ل ج ىزيرغ طسإ

 فورح عافترا زا تست رابع نأ و عفرت طس مح ٠ تسا نف نبا ةْما لومعمو تسا ربت
 تس رابع ىئددع عف رت طس اما ٠ ىيبطو ىفر>و ىتددع تسا مدق هس ناو بولام

 هحنانج ىدحما دادعا زا ناشيدب تسا مئاق هككىدادعا تهجن بولطم فورح عافترا را

 تارسشع ٌةجرو رد ركأو دنرب تارشعب دشاب داحا ةجرد رد رك ا فورح نازا كيره ددع
 ف تدم ىددع عفرت طس سب دنرب فولاب دشاب تام ةحّردب رك آو درت تاك دون

 00 م تااع تال تارشع ةجرد رد نود دراد ددع ؛٠ ةكمم هح ا ماتا

 وزاو دش مه مدد تارشعب تا داحا نا هدم ىاح زان دش ت ميتحاس فرح دش

 وا ددعو تسا داحا رد هكارج مهتفرك م لاد زاو ميتفرك ت مود ميهزا زاب دش لصاح ف
 زا تسن رابغ ىفرح عفرت طس اما + ممم شفرحو دشاب لهج هريثع راهجو راهج
 لوا ميم ىاجي دمحم رد الث تسارتلضاف هكدعبام فرح ىدحلا فورح زا كبره عاشرا

 ن مود مي١ ىاربو مدرواب طاح ىارب نيج وت سا نو مي* رتلضاف هكارج ميدواس نوا



 0 ا ل سيوفر كج رص لا يوسع سا اي ير

 طسلا ١

 نوج هكنادب . دهدبم ضو تبوقع قيرطرب نءا ُةلباقم ىلاعت قح ار طاشن نم ظس

 باح .باق دوجو نيمهار بلق لهارم هك باق بازاو دوريمرب باق ملاع زا كلاس

 دسريء اشو اذ ملاعإو دوديم صاختم تسا بلق هل ىنارون دوجوزاو دبأ ىع نوريب تسا
 لاق . طد الو ضق الف درادن ىقرصت ورد لاحو دوش ديفم ناشيدب طسو ضو

 دوجولا ىف ناعشب امال طسإاالو ضقال مث طسبلا مث ضبقلا الوا بلا دحيم سرافا
 ىلع كارتشالاب :قلطي رفحلا لها دنعو .٠ كولساا م ىفام ىبتا الف ءاقبلاو ءانفلا عم اماف

 طسب رد ىكب تسا عون ودرب نا ليص#و ىددع طسب لوا ٠ طسبلا عاونا ىنام ىلع ءايمثا

 تينا كول قيرط اما ه دنا لومعمو نيس ساو دف وك رع طستد» از دو فورح

 ددع هج ار فورح نازا كيه ه5 نيب هبو نك عطقم اروا فور> ىهاوخ هكار هءلكره

 نك عجاد فرح تا و زان قو قوي ار ددعا نات لك قاظتسا ني دنا بانيحم: ثسا

 فرح ارنآ دوب ٠ ميم ظفا ددع دش لاد ميم اح ميم مدرك عطقم ار دم فرورح الثم

 ه ض# ربا مود ميم ظفلو دش هظط ميتخاس فرح اروا دون ههاح ظفأ ددعو دش ء ص. ميتخاس

 طسزا هلصحتسم فرح ع. سردش .ال ه ميتاس فرح دوب مه لاد ظفا ددعو دش

 عو#ت ددعى ريكد دع ىاوخ كار هماكرههكتسنا مود قيرط اما دش له صاطصض د#ددع

 فور عومش ددع الثم نك عمج دبآ لصاح نازا ه5«فورحو ىام قاطنتداو نك عمحار
 ىهشأ ددعرك او تسّوا ربز ددع قيرط نباو تسا ض نب نأ قاطو تساهبم دمح

 فوردح طدس مودو هد كر. دوشنم نينج مذ اس قاطنآساو تسا “+ هك ميريكو ا فورح

 ظفانا زا تيسا-ترادع نأ دننوك زين ىرهاط ظطسو ىطاب طسو ظفات طس ارثانك

 مج اجا م ٠ مدرك ظفلتوا فورح ياابن از دم نوج الدم تان ور زاب ورح ندرك
 لواريزو .لاد م ى ما حم ى م ٠ تسدياوا ةاصحتسم: فورح عو# و دش لاذ

 مسا الثم دنمان تايئبار ىفرح مسا فورح لوا ىاوسامو دنيوك ار ىفرح مما فورح
 ى كار شفورخ قابو ريز ارنيا تعا م هل ميم ظفل لواو تسا مي» دمت فورح لوا

 ىوقمو ىبرم 5 قورج ندروا زا تسنزابع نأ و بط طس موس ٠ دنمان تاينب تسا م

 ىئاوهو ىلع ىئاوه ار ىثتا فور> هكنانج تءيط بسحلار بولطم فورح مم دوب

 000 ىلإ اردو اا رم ى اخ ار 0 تسب وقم نع ار

 ىبا فورحو ءضتصندوب ٠ فورح ىئاوهفورحو .ذشفمطها . فووح ىثتا فورحو
 دم ىط طس للداح سب قطو لحد فورد 26 فورحو .طنق نك فورح

 ىل يم هكميدروأ نونوا ىارب مراهج ةحردزو تبن 00 َنثععَم 17 ح تساح نز ن

 كدر از مود ةجردرد تيدا 5 1 ك1 ىاربويناوه فورح> زا مرامجح ةجردردت سوا



 ةمللا ' ٠ 41

 لاق كلذلو داوس مدعلاو ضار دؤحولاو همدع ىلع هدوجو حجريو دو>وم لؤا وه

 هنا دودحوم لك هيف مدعم داوسو مودعم لكهف نش ضايس هنأ رّمفلا ّق نيف راعلا ضعب :

 ٠ ىناج را ديسلا تافنرعت ىف اذك ناكمالا رقف رقفااب دازا

 ه6 ةلمهملا ءاطلا لصف 2

 سئحتل اوه نيساحملا دنعو حارمصلا ىف م ند.ةسك ةغالا ىف ةلمهملا نيسلا قوكملل (طسبلا)

 انهنه نمو اطوشنم: ىسي لمعلا نم لساطاو نيعم ريك دج نك روكا لاس
 عقوام ىلع ةرمشعوا موب ةامح ميوقت نم دحاو مون يوقن جارختسا طسبلا نومجنملا لو

 ن٠ لاح وه نيكلاسلا دنعو « ميلا باب ن٠ ةلءمملا نيسلا لصف ىف ىو دقعلاو للا ىف
 فوذ نكل دلا سرق اجرو فو>و ط_س و ضف ديوك كولسلا عم ردو + لاوحالا

 سب دشاب ضاخ تي.حم لئاوا ماقم رد طدسلو ضيقو دوب ماع ترحم ماقم رد اجرو

 كلب: دشانت. ىطس و: ىضغبق اريو و هراد .نامعا كح دزأ انجن اونو صاروا ك3

 طسو ضيق نأ هكدرب ناك ارآو طس و ضق لا هيبث دشابيم فاجرو فوخ
 قاسفن زازتها ركاو ضيق ارا هراد .ناك دبآ شب ىزحو ريح رك ا الشثم تسا

 زا زازئهاو طامنو تريح و نزحو . طيسارا در نتا شف ىلط ط١

 ديوادخبو لاح وادخل كسرب ضاخي تحب لئاوا هدي نوحات تلا عداد 0

 دو ةدم لصاح تبوُم طيس و ضيق تقو نيرد دوك ةهفاث سف دوادخو باق

 سب . ئرخا هطسمز هزات قلعا هضيقف هقر ةضرع ناعما ةنيف داود )1
 هك مادام :سفنو. .تسارا تفص رووهظو نلق ةلغي رابعا طش هودبو © لي
 دوجوو بلاغ هاكو دوشيم بولغم هاك ت سا هماول هك مادامو دوم طسبو ضبق تسا هرامأ

 «دوشيموا تفص روهظو سفن ةءلغ رابسبتعاب توو نب رد ار كلاس سم طس.و ضو

 وهو سفنلا ماقم ىف ءاحرلا ةاثع بلقلا ماقم ىف طسلا ديوكيم هيفوص تاحالطصا ردو

 ةلباقم ىف فولاك ضقلا هلباظ و سناو ةحرو فط]و لوبق ىلا ةراسشا هس
 اهاظ قلخلا عم ديعلا هللا طسسب نا وه ىلا ماقم ىف طسبلاو ٠ سفنلا ماقم داع را

 لفوز ٠ ىشاف ةرثؤبالو ءىنلكىف رثؤيو ءايشالا عسي وومق قلخلا ةحر انطاب هيلا هضبشو
 لها كللاس اماو « شيوخ ثفصيوا روهظو سفن تكرح زاركم دشانن ضو مث ضف

 ضو هكدنا هتفك نيزا مه دشاب ماودن ىواب سناو حور دباينار ضيق تقو جيه لد
 ىملا تادرو ار لد لها كلاس نود ىني سن رد طارقا ره زا دشاببما تبوقع ىذنأ

 نازا ىبصنو ذيك عوس قارتسا نارد سفن دد رك حرف رب نازا لدو دو_كثنم دراو

 دوش هاشم 51 نبك طارفا طسردو 5 ناامرقات شيوخ ىلبجو عبطلبو 0



 املا :وشبلا 4

 ' ىئارسالا ىفو « حارصلا ىف اذكدوخو ىارس نابمو هيصخو امرك ندش تذعيدو
 ىلع مهقافتا عم هيف ءابطالا فلتخاو . عادصلا نم مسق اسضيا ةذولاب ىمسيو ةضيبلا

 عادص وهن زجوملا بحاص مهنمو ليقف ٠ ةذوخو ةضيب ىحس اذلو سأرلا عي هتطاحا

 توصلا هجيو رخم لكو رمح برشو ةكرح نه ببس ىندال ةعاس لك جيم نهزم
 عم مالكلاو ءوضلاو توصلا هركي هبحاص نا ىتح سانلا نم ةطلاخلاو ءوضلاو ديدشلا

 قزرطي هسأر نأك ةءاس لك سخيو ءاقلتسالاو ةحارلاو ةلظلاو ةدحولا بحبو ساناا

 ةرقو غامدلا فوعض عم مرووا ىدر طلخ همسو اقش قشي وا اندح بذحن وا ةقرطمع

 لوصا ىلا ادتمم عجولا سحا فقلا ىف لخادلا بالا ىف بيسلا ناك ناف ه هسح

 سأرلا داج سمي عجواو غامدلا جراخ عجولا سحا جراخلا باجيلا ىف ناك ناو ه نينيعلا

 ىلع نمزيال راملاو انمزم نوكي ةنال هوو ىوادوسلا مرولاك درب نم بلاغلا ىف نوكيو
 عامجاو انمزم هنوك ببسي ةوقلا فءضل دربلا ىلا لاحتسا راح ببس نع ناك نا هنا

 ضرملا اذه ىف ةروكذملا طورشلا طرتشنال لبقو « ةرارخلا رسكتف ةدرابلا تالضفاا
 فالتخالا اذهو . هلخادوا فحفقلا جراخ هلك سأرلا ىلع لمتش» عادص لك مهدنع وهف
 هيضتشام ىناثلاىأرلا ىلعو عادصلا جالع لوالا ىأرلا بشحن جالعلاو ه ىنعملا ىلا عجريل

 « ىهنا دراءلا وا رالا نم ضرملا لاح

 لكو اسد نافلت# ناواسته -ناسوق هب طخ وتس حاس نيسدنهملا دنع (ىضيبلا)

 هرطق هييواز نيب. لصاولا ططاو اًضيا ىجليلهالاب ىمسيو ةرئاد فصن نء رغذدا امهم

 ادومع نوك ناد: الو رصقالاو رغصالا هرطق نيسوقا) فصنملا رخ آلا طلاو لوطالا
 يد مسج لصحم ةرود فصن لوطالا هرطق ىلع ىغيلا حطسلا ريدا اذاو لوطالا ىلع

 نيسوقلا ىدحا نوك هيف طرتشي ىضيبلا حام سلا نا ض.بلا ركذو ه روهثملا وه اذه
 هييشلاو ىخيلاب هي_شلاب روهشملا ىف ىئهنس ىذلا وهو رغصا ىرخالاو هاد تل

 حطسلا ىلقو ٠ حالطصالا ىف ةحاشم الو نيسوقلا ىواست ضعبلا طرتشي لو جليلهالاب

 حطسلا اذه لوط نوكيو ةرئاد نوكيال ثيحن ريدتسم دحاو طخ هب طيح حاس ىشيبلا
 مسجلا لصحم ةرود فصن لوطالا هرطق ىلع حطسلا اذه ريدا اذاو هضرع نم رثكا

 اذه لوالا ىناملاب هنم رثكا ةضيبلل ىنملا اذهب ىضيبلا مسجلا ةماشم نا ىني الو . ىغيبلا
 ٠ ىدنجربلا ىلعلادبع لضافال ىنمغللا ةششاحو باسحلا ةدالخ حرش ىفام ةدالخ

 ملظعا وهو بيغلا داوسنم لصفنم لواو [5] ءامعلا زكم هناف لوالا لقعلا (ءاضببلا)
 هنالو نيثلا لاك هدضن نيتيف بنغلا داوس لباقل ضايبلاب فصو كلذلف هكلف تاربن

 ( هخسن )- ءاملعلا زكسص [1]



 خو. ةذيلا #4 ضايلا 5 ضربا 5 ةيشهبلا 5 شربلا

 -46 ةمحملا نيشلا لصف زن

 ارو هجو'ا ىف ضرع اهذكأا دوس راغد طاش ىه ةلمهملا ءارئاو ءابلا ا ن (شربلا)

 . صغارا رح ىفذنك ةدوتو ةرحخ لآ

 وه ناميالا اولاق ء رياح ن مصروهلا ن.. شوب باتا جراوألا نه ةارذ (ةيشهيبلا)

 .رفاك وهف مارح ما لالحا فرغيال اميف عقو نش لوسرلا هب ءاج امبو هللاب لعااو رارقالا
 هدحيف مامالا ىلا ءىما عفرب ىتح رفكبال ليقو ه.قحلا مله: ىح.ةييلع صحفلا بوجو
 ىجوا اذ دجاال لق ىلاءأ هلوق ىفام الا مارحال ىلقو ٠ روفغم وهف دح هيف سلام لكو

 اولاقو. + اناخ وا ارضاح ةرعرلا ترفك مامألا نفك اذا لقو ء. لإ كاطع
 لاق امم هحاص ذخاؤيال لالح بارش نم ركسلا ليقو ٠ ارفكو اناعيا مهئاب اك لافطالا

 ةيردقلا اوقفاوو « رقك ةريكلا عم ركسا| ليقو * مارح بارش نم ركسلا فال لعفو '

 « فقاوملا حرش ىف اذك مهيلا دابعلا لاعفا دانسا ىف .

 ا ةلمهملا داصلا لضف 1 :

 ناف روغيو دلخلا هاظ ىف رهظي ضاس ءابطالا .دنع ةلمهملا نوكسو حتفلاب (ضرلا)

 صربلاو ه٠ رشئالا ذك هل لاش م ضررا هلك ندبلا نول ريصإ ىتح ءاضعالا ا

 ةظيلغ ةيوادوس داوس ءالتسال ندلا دل لصح داوس اضيا ءايوقلاب ىمسإو دوسالا

 هياع لديام ىلع ضرالا قبلا نع زارتحالا روي دبق ةدئافو ٠ ىهاوجلا رحب ىف اذك

 نوكي قماا نا نيضسالا: صربلاو قبلا نيب قرفلا نا امهلساخو قاربقالاو رجوملا مالك

 ىلا تعف دف ىوقا ةءفادلا ةوقلاو قرا هيف ةداملا ذا روغ هل نوكي الو دللا حاس ىف
 ةعفادلاو اغا هيف ةداملا نا بيب محالاو دلجلا ىف اذفان نوكي هناف صربلا فال حطسلا
 '”ىجي ىذلا ءاذغلا تلاحاو هيف ذفنام جازم تدسفاو نطابلا ىف تبكت راف ةفيعض هيف

 ن٠ سبل نيدوس الا صربلاو قيبلا نيب قرفلاو هءاذغ دوجا ناك ناو اهعبط ىلا اهلا

 ضرعنو نخل همم غن دوشالا نضربلا نا هو ىرشلا ةهمس نم ليام و لا
 ترئاف ويلا اهتاريسل ةيوادوس نم. هنوكتو كمال نوك 6 ريافشتو ةعظع ةوشا

 « ماذخلا تامدقم نه وهو هنول ربغت نم ىوقا اوق اريثأت
 دع ةمحعملا داضلا لصف

 لكش مس ١ لمرلا لها دنعو « « ىدو اس ةغللا ىف ةياتحتلا ايد ءابأاو حاقلاب (ضاننلا)

 1 2 للطي هحيضوتو . ت2 اذكم هيروصو رسع ةسلا لاكشالا نو

 غم ندرك هياخو با تسد نديساما اضياو ةءامح ضب غرض مخت حتفلاب ( ةضيبلا )



 1 داو ل نا ا كرو وم ل ا لل ل ا اا
 2 ا وا اس 7 6 3 - 5لب 2

 واولا لصف ىف هنأ 2 «٠ سهغاا قيضو ورلا وه ءابطالا دنع لفقك مغلاب (رلا)

 . ودرلا ظفل ىف ةلمهملا ءارلا باب نع

 ه7 ةمحمملا ءازلا لصف

 ٠ فرع .ىف صخ مث تالضفلا نه زربيا4 قتشم وه يحبسملا لاق ةلمهملا ءارلا (زاربلا)
 ءابلا ىف هدروا صالخلا بحاصو جراب فورعملا ميةتسملا ءاعملا فرط نم زربياع بطلا

 ء عاوألا رحب ىف اذك ةحوتفملا ىف ىنادشلا دوم لاو ةرودكملا

 » زراماا ريمضلاب ناسالا وره ةاحنلا دنعو د راهطالا و ةغل ةزءملا ني( دادلا ٍْ

 داضلا تاب ن٠ ةلمبملا ءاربا لصف ف ريمضلا ظفل ْق ”ىج ام ىلع 4 طفاد ام وه زرالاو

 * ةمجحعاملا

 000 ىلع رب ناد ودل ال ع احنا, دزت ( نيظفالاز ارب)

 ردنارانوج دما ديدب مي تنيزا « رعش * هلام دوش عوهفم لودقم م ودو سوح ىف عم كب

 رانمردو مب نييرد سوبجحم ىنءم ء مامعزا ءام نوح تفك ادي دو رد تدوجوزو « رانم

 . عئانصلا عماج 111 كا نقلل لودقم ىن»١و ءام ءامعزاو دوج دوج+و ردو رأت

 قاد ىاموق بكوك ندش هدسارا زآ تسنراع نامحم دز همدعم ىاز )رز زيبالا)

 علاط بحاص هكدوب نأ همهرتيوقو دنيوك زم ار بكوكن أو علاط تروصرد ىضرعو
 بحاصاي دون علاط رد ركيد ظوظح تاَيراب دوت علاطرد علاط 00 اب دوب علاط رد
 فرش بحاص ايرشع ىداح بحاص ايدوي ىورد راع فرع بحاصاي دون رشاع ردرشاع

 دراد ىناذ ىامتوق ىكوك رك ١ اماو » ثلاث اب عسان اب عباساب سماخرد نينحمه اندوب ىورد

 اررتيوقودنشاب تيزازتبا هتسياش بك اوك دنج هكدوب ىتقواما دشاب مهوا رثا دوب طن اسعلاطزاو

 ىلوةسمرب سي تسا زي:هرب علاط ىلكماكحا رادمو دنرادوا كب رش ارئا ركيدو دنراد مدقم

 هر>ثرد نبا دوب رظان هك بيغ 0507 سي دوت طقا_س هخرل أ علاط تبحاصرب .سل
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 ار ركلا ٠ ةرقبلا , ةريصبلا

 هلاذ ىف ددعت الو رصبب هناذب هنال هملع ةاغ ىدم رايثعاب هتاذ نع ةرابع ىلاعت هناوعبس هنيعف
 هرصرب دارملا نلف ادحاو اًئيش ةتيقحلاب اناك ناو ناتفص اهو هرصن لحم هملع لح

 ىنيعاا ماعلا ىف هل هرظنم كاردالا الا هملعب دارملا سيلو ىنايعلا دهشملا ىف هل هملع لجتالا
 رصيلا نال هتاقولخال هتاؤر نيع هنا ذل هتايؤرف هتاذب اضياهناقولخم ىريو هلاذب هناذ ىرب وهف

 7 هنكل ءايشالا رصس لازبال ةناحبس ويقف ٌىرملا ىفالا قرفلا سلو دخاو فدو

 | ”ى :ىلع هرظن عقوناال ن نكلو ادا هنع ةيو># ريغ ءايشالاف ءاش اذا الا دحاو “ قش قل

 8 ىلا ةرظن اذكو اذك هلل نا مآلسالا هيلع هلوق .ليبقلا اذه نهو ٠ كلذ ءاش اذا
 ةما انمه رظنلا لب ليبقلا اذه نم سيل ةياآلا.مهباا رظنبالو ىلاعت هلَوةو ٠ مون لكىف

 ىلع هناف بلقلا ىلا ىذلا رظألا فال اهلا هبرق نه ام محر ىتلا ةيهلالا ةدمحرلا نم

 اهدحو ةيرظنلا ةفدلا ىف اصوصخم ىمالا اذه سيلو مالسااو ةولصلا هيلع ىنلا نم دروام

 ندهاحملا ملف ىت> مكنوابنلو ىلاعت هلوق ىلا ىرتالا فاصوالا نم اه ريغ ىفراس لب

 دقفال .وهف رظنلا ىف 0 ٠ كلذ نع هللا ىلاعت ءالشنالا لبق مهلهجي هلا نافنالو مكنم

 فاك ن عال ارارسا كلذ تحن نكل ةرظن اذكو نك مون لك هبلا رظند .ىذلا بلتا

 ن٠ عون .ىف عش نا دنال هاف ليوأتلا .ىلا بهذ نءو مزليلف فرع نف هيبنتلا اذه ربغب
 . . ملا سفنوه ليف , هف اوفلد>١ نوملكتملاو ٠ لماكلا ناسنالا ىف نك للطعتلا

 نيعلا لصف ىف عمسلا ظفا ىف ”ىحو . هتقيقحم وفروا مدع ليقو ه هيلع دياز لقؤ

 « ةلعم 1 نيسلا باب نم

 رصيأا ةباثع اهتطاوبو ءايشالا قئاقح اهم :ىرتنسدقلا رون ةرونم تانتال ةوقىه (ةريصبلا)

 ةيرظلا ةلئاعلا ءامكلا اهمسي ىنلا ةوقلا هو اهرهاوظو ءايشالا روص هه ىرت ىذلا نقال

 ةيسدقلا ةوقلا مب يكحلا اهمسف قحلا ةيادهب امءا+ فشكتاو سدقلا رونس ترونتاذا اماو'

 « مئانغلا نبا نيدلا لامكل ةفوصلا تاحالطصا ىفاذك

 ىذلا ىوهلا مق ةيحالص ايف تدبو ةضايرال تدعتسسا اذا سفلا نع ةيانك ( ةرّقبلا)
 تاحالطصا ىف اذك كولستلا ىف خلا دمب ةندلابو كلذ لق شكلا 1[ سال 200

 ٠ ةفوصلا

 ارابتعا ضتفت مل ىلا تيم مث دات ل ةأرما ةغل الا :نوكتسو ةدحوألا ريكي ( شيلا ٠١

 ٠ طوسملا ىف مك حاكتلاب أطوت مل ةأرمال مسا اعرشو تادرفملا ىف اك اهيلع ا..دقتل بيثلاب
 لكلا لوق لوالانا حيحصلاوهلوق لوالاو اهملوق اذهو هريغالو حاكش عماجم ل ليقو

 زومرلا عماج يف اذك ةأ ماب لخدب مل ىذلا ىلع عّدب هنا برغملا ىف رك ذو * ةيريم اظلا ىف امك
 ه ةرح 0 ذفن لصف ىف



 قحلا رصب نيف

 نع دارملاو . كرت_كملا سلا ىلا هنمو امهف ىنلا حورلا ةدساوب اه اقنام ىلا نيتفوحملا

 اهناضيفو قتاملا ىلع روضلا بهاو نه ةروصلا ناضيفل دعم ةديللا ىف اهعاطنا نا ةيدأتلا
 وهو ءامكحلا نه ةفااط بهذه وه ثااثلا ىهذملاو ٠ كرتشملا سلا ىلع امناضيعل دعم هيلع

 رصبلا نيب ئذلا فشملا ءاوهلا ناب لب عابطنالاب الو عاعشلا جور سيا راصبالا نا
 ىف بهذملا اهو « راصبالل ةلآ كلذب ريصيو رصبلا ىف ىذلا عاعشلا ةيفيكب فيكتب ثرملاو
 نيعلا نا ةرورضلاب مل انا ىزارلا مامالا لاق ٠ عاعشلا ىلع ىنبه هنال لوالا بهذملا كح

 لصتيام اهم جرخم نا الو امتيفيك ىلا ملاعلا ةرك ف صن ليت نا نكميال اهرغص ىلع
 لمأت داسفلا ةرهاظ ةلطاب ةثلثلا بهاذملاف هفصن ةرود اهف لخدب نا الو هنارك فص
 ىف ةذاضا-ةلاخ رومتلا كلذو نموصخم رودتنش راصبالا لاش نا لمتحلا نمو.« ليلق
 نم ةهاضالا هذهرصيءلا تاصح ةغفتىم عئاوملاو ةاداح طورشلا رئاسو ةميلس ةداخلا تناك
 عابطنالاوا عامشلا لاطبا نم مزاي سيلف ةروص اهيف عبطنوا مسج هنيع نع جر ناريغ
 قرملا لباق اذا هنا لام ىلع هضخامو ء ىبنا ضقنلا فرط لع ابسل ذا رخآلا ةجض
 هةروص عابطنا الو عاعش لاصتا ريغ نم ةبؤرلا هللا قلخ صوصخم هجو ىلع ىارلا ىلع

 امنودن هلوصخ عنتم طئارش ىلع فقوشس راصبالا نا ةلزتعملا مهعبتو ةفسالغلا لاق ٠ ةدئاف

 ثلاثتاو ٠ طرفملا دعبلا مدغ ىناثلاو «ةلباقملا لوالا « ةعبس هو ءاهعم هلوصح بجو

 رغصلا مدغ عدارلاو ٠ راصنالا لطب ادج رصبلا برق اذا رصيملا ناف طرفملا برقلا مدع

 قرملا نوك سداسبلاو « قرللو قارلا نين :تيثكلاب بانجللا مدع نيماخلاو + طرفملا
 «هبف ذوفنلا ند عاعسشلل اعنام ىا افيثك هنوك عباسلاو ءةرغ نموا هاذ نم امان انضم

 ىلا دضقلاو ةساحلا ةءالس ىه ىرخا ةئاث ةعسلا هذه ىلا فاضإ دق هنا نه لش امو
 مدع طارتشا هنعىنني ريخالا اذه نا هيفث ءىثرمااو ىنارلا نيب فافثشلا طسوتو ساسحالا

 ةىعاشالاو « ةعشت طورشلانا قحلاف هطورشلا نه ادعي نا دال نيلوالا نكل باحجلا

 ريكلا مسملا ىرت اناف طئارششلا كلت عامجا دنع ةيؤرلا بوجو منال نولوغيو او ركس
 لودح ىف لكلا ىواست عم ضعبلا نود هتازجا ضعب ىرث اال الا كلذامو اريغد ديعبلا نم

 ىلغ ةرخ الاو ايندلا ىف ىلاعت هتيؤر نا ىلع ةرعاشالا ن٠ ةمئالا تعمجا « ةدئاف . طئارشلا

 نورخآ هافنو ضعبلا هتباف امندلا ىف اعمس اهزاوج ىف اولفة>او 'القع ةّراح هيلع وهام
 نكن ناو ايؤرلا هذه نم عنام ال هنا قحلاو معن للقوال ليقف مانملاف ىرب نا زوي لهو

 ةلزتملاو « هثاذ ىري ىلاءت هنا ىف ةرعاشالا رشاعم نيبو اني فالخالو . ةقيقح ةبؤر
 ىزارلا مامالا لاق . هتاذل هتيؤر ىف اوفاتخاو ساوحلا ىوذا القع هتنؤر عانتماب ونكت

 ٠ ىرب الو حصيال ىناثلاو ىريو حصن لوالا نيلوق ىلع ةءؤرلا عوقو ىف ةمالا

 ءكيزلخع يويح زايغا: تان نيل را لطغ ةلايكم قملا رسب ةفوضلا لا ( قار )



 ١و رصبل |

 بهذم وهو لوالابهذملا . ةثلث هيف ةروهشملا بهاذملاو ٠ راصبالا ةيفيكىف ءامكلا فلتخا

 نيعلا ىلإ هسأر ققحت» طورخ ةئيه ىلع ىاعش مسج نيعلا ن جر هنا نييسضايرلا
 «. طورلا مهس عضرم وه ىذألا عضوملا نه لصح امنا ماتلا كاردالاو رصبملا ىلب هتدعاقو

 هنا ىلاكا ٠ تمصم طورخلا كلذ نا لوالا ٠ ةثلث هو>ؤ ىلع مهنيب اهف اوفلتخا مهنا مث

 رصبلا زك دنع اهفارطا عمتجا دق قاقد ماسجا ىه ةميقتسم ةيعابث طوطخ ن. ممله

 عقو امو رصرلا هكردا طوطلا كلت فارطا هيلع عقو اف رضبملا ىلا ةقرفتم تدتءاو

 هنا ثلاثا ٠ تاماسملاك رغصلا ةراغ ىف ىتلا ءازجالا رصصبلا ىلع ىنت كلذلو هكردبال اهني

 هحطس ىلع كر مث رصبملا ىلا ىهتني ميقتسم طخ هنأك قيقد ىعاعش مسج .نيعلا ن٠ جرخ
 اذا ناسنالا ناب اوذتحاو « كاردالا لصحبف هضرعو ىئرملا لوط ىف ادج: ةعيرس ةكرح

 امن١ عضو٠ ىف ةعبطنم تئاكالاو ايف هتروسص عابطنال كلذ سيلف ا رملا ىف ههجو ىأر

 ىلا نيملا نه جرخ عاعشلا نال لب بناوملا نه .ىئارلا ةنكما فالتخاب فلتخت مو

 هلروص نا ليخم اهلا هجولا برق اذا هنا ئربالا هجولا ىلا امتاقصب .سكعلا م دا
 روغ اهف سيل ةأ رملا ناب انماع عم اهف ةرئاغ اهنا مون اهنع دعب اذاو اهحطس ىف ةستسم

 لصحي امئا هنا نينعيطلا نه هعامتاو وطسرا بهذم وه ىناثلا بهذملاو ٠ رادقملا كلذ

 اهعاطناو .نيعلاىف ىنلا ةيةيلخلا ةبوطرلا ىلا تفشملا ءاوهلا .ظسوت قرملا ةروص ناكلا
 ىف رملا حلطس هيدعاقؤ الصا هلدود>وال مه ودم طور سار ةهيواز 5 كلذو امنه ءزح ىف

 برق املك دحاولا رثولا نال ديعأ)١ نم ماظعا بيرقلا ىرب كلذلو ةرصايلا دنع هسارو

 دنع رتواف افقاس رصقا ناك ةيوازب ناطيحم نامةتسم ناطخ هيلا اهنم جرخ ىتلا ةطقنلا ند

 اما سفلاو رغضا ةيواز اهدنع رتواف اقاس لوطا ناكاهنع دعب الكو مظعا ةيواز ةطقنلا كلت

 ن. عقاولا ءزخلا ناك ةريغص تناك اذا اهناف ةيوازلا كلت رابتعاب ىثرملاف ركل اورفسلا كرون

 عقاولا ءزلا ناكةرييك تناك اذاو اريخ» ىريف ىئثرملا ةروص هيف:مست ريف اريغص اهف ةيديلملا
 راصبالل اعضوم ةيوازلا لعج اذا ميقتسي اهنا اذهو , اريك ىريف هيف هتروص مستريف اريك اهيف

 نا بجيف عاعشلا جور لوقلا هيض ا" طورخلا ةدعاق همضوم لعج اذا اماو ءانيهذ اي '
 هيفو هاولاق اذكه ةةض ريغوا ةقيض ةيواز نه ةيعاءذلا طوطلا تجرخ ءاوس وه 5 ىرب

 نا زاذ اضيا لخدم هيف طورخلا سأرل لب ةدعافلا درحمب الضاح راصبالا سناذا ثحب
 عابطنالاب نوديربال مهنا مث . اظلغو ةقد هسأر توافتس اريكو ارغص قرملا لصاح توافش

 مبا ةروصلا نأ 4 دارملا لب ةيديلخا ةبوطرلا ىلا رص نك ةلعشتم ةرودصلا لأ وكذا

 رشلا ةوق قف سلو ةلباقملاب لصحم دادعتسال روصلا بهاو نع ةلباقملا دنع ايف لس

 'ىثلا ةيؤر مزل الاو روكذملا عابطنالا درح: سيل راصبالا نال كلذو ٠ اذه ليلعت



 رصيأا 35 ةراشبلا 8 ةيريشلا ١غ

 دان-ال ةلعاشلا 0 لطاب اذهو ديلوتلاب اولاق دصقلا ىلع هفقوتدا ءادّشا هف مهتردق ١

 *« مهدنع ءادتبا ىلاعت هللا ىلا تانكمملا عمج

 وهو ةلزتءلا ءاملع لضافا ن٠ ناك رمتعملا نيرعشب عابنا ةلزتعملا نم ةفرذ ىه ( ةيرشبلا)

 ريغ ١ لعف نم مسا ىف ةدلوتم لصحت نا زوجي ضارمعالا اولاق ديلوتلاب لوقا ثدحا ىذلا

 تاف الا نع حراوخلاو ةينبلا ةمالس ةعاطتسالاو ةردقلا اولاقو هلعف نه اهب ا.سا ناكاذا امك
 هقحىف لاش نا نسحتسال هنكل املاظ ناكل هبذعولو لفطلا بيذعت ىلءرداق ىلاعتهللا اولاقو

 ضقانت هيفو باقعلل اقحّتسم ايصاع القاع اغلاب لفطلا ناك ههذعولو لاش نا بحم لب كلذ

 ٠ فقاوملا حرش ىف اذك الداع ناكل ملظواو رظلا ىلع ردقب ىلاعآهَللا نا هلصاح ذا

 ريخلايف ورمثلاو ريخلا ىف لمعتسي و هجولا ةرششب هبريغتي قدص ربخ لك ( ةداشبلا)
 ه ىناحرحلا ديسلا تافيرعت ىف اذك بلغا

 ىف ةدعدوم ةوق ءامكللا دييع وهو و ىنان» ةلءهملا داصلاو ةدحوملا حتشب (رصبلا)

 تبانلا ندايتي غامدلا نه نيمدقملا نينطبلا ررغ نم نينبالا نيتفولا نيتبصعلا ىتلم

 مث ادحاو امهفيوجت ريصيو ناعطاقتيو نايقلي ىتح اني امهم تبانلا رسايتيو اراسي امهنم

 قتاملا كالذف ىرمسلا ةقدلا ىلا اراسي تبالاو ىنويلا ةقدحخلا ىلا ان تبانلا ذفنو ناقرفت

 ىلا جاي -الا اههشو# بيدو «٠ زونلا عمجت ىجسإو ةرصادلا ةوقلا هيف عدوا ىذلا وه

 - .كارضبن مست اهتكردمو « ةيهاظلا ساوهلا قاب فالح ةرصانلا ةوقلل ةلءاخلا خورلا ةرثك
 برقلاو ربكلاو رفصلاو لاكشالا نم اعاوام اماو + نوالاو ءوضلا وه تاذلاب رصمملاو
 حطسلاو طلاو ةطقنلا ىا فارطالا ىف اوفاتخاو « اممتهساوبف اهولو دعبلاو

 فقوتب الام تاذلاب رضملاب دارا سيلو . ةطساولاب لبقو ه تاذلاب ةرصي» اضنا ىه ليقف

 نا درب ىت> هريغ راصبا ىلع هراصصنا فقوتام ةطساولاب رمدملابو هريغ راصنا ىلع هراصنا

 تاذلاب ىثرملاب دارملا لب ءوضلا ةطساوب ثم نوالا ذا ريغال ءوضاا وه تاذلاب كردملا

 رخآ ”ىثب ةقاعتم اهنيعب ةيؤرا كلت مث ”ىثب ةقاعتم ةدحاو ةبؤر كانه نركي نا ضرعلابو

 ةكرحلا مايق سايق ىلع تاذلابو الوا اثم لوالاو ضرءلابو ايناث ايم رخ ًالاىثلا نوكيف
 الوا ءوضلاب ةقاءتم اممدحا ٠ نانؤر كانهف اًنيضم انول اسأر اذا نيو ه اهبكارو ةئيقسلاب
 ىلوالا ةيؤرلاب ةطورشم ىرخالا هذه تناكناو كيذك نوللاب ةقاءتمىرخالاو ٠ تاذلابو

 ةيؤر اهنم'ئىىثب قاعتتال اهناف اهادعام فال امان افاشكتا سلا دنعامهتم لكم شكت ا.اذهلو
 ىهن اهريغو هلكشو هرادقمب ايناث اهنعب ىه قاعتم ءادتبا مسح انولب ةقلعتملا ةيؤرلالب ءادتبا .

 نءو ٠ :نيلادنع نوالاو ءَوُضلافاشكتا فشكتتا اذهلو ىرخا ةيؤرءالةيؤرلا كلت ةيئص

 . ةدياف ه نوالا ةؤرل ةرياغم ىرخا ةيؤرب ةشيم اهلعج تاذلا, ةشيم فارطالا نا معز .



10 

 هع ةرشانلا 57 ريساوتلا 5 رازبإالا 3 راربإلا

 ةرارك نيتايلاو نطلا ب ةرارطلا :تللم اذاراذه لعو . .ىدخعرلا لباا دع هاذا
 - اذا كلذو اخد را اما اهنه عقترا اها ةسبالاو ةبطرلا طالخالا نء ايف ناف انتادبا
 ءازجالا تياغ اذا كلذو ىناخد ريغ راخاماو ة املا ءاز>الا ىلع ةيضرالا ءازجالا تيلغ

 رعشلا:لوالا ندو اهوحنو قرعلاو خسولا دلوس ىناثلا نءو ةيضرالا ءازجالا ىلع ةساملا

 ىهاك همان شناد ىف م اضيا.ناخدلا لشي ثيح راخلا قلطي دقو . ىهاوأا رحب ىناذك ٠
 نى دج رت ' راخزاو ديزاد داع ناد: كيد راخحزاو كسشخور“ ديزاس مسق ود ارراح

 حالطصالا اذه ىلع نوكي نا دءدالو . ىهتنا دنراد دارم هيئامو ةّساوه ءازجا زا 7
 هجوزل هنم لصحو قوف ىلا دعد اذا ناخدلا راخبلا نا نم نيعلا ةمكح حرش ىف عقوام

 * ضرالا ىلا طقسو اطدح وا ار ريصي هناف ةدورب هل ضع مْ ةدهد

 فدا نيكلاسلا مالطصا ىفو نارك وكن ىتم ةلبملا ءارابو فلآلا حش ( 207
 ىلع لادبالا فدارت ليقو ةمجعملا ءاّلا نم ةلءهملا ءارلا لصف ىف ”ىحن ام ىلع رايخالا

 5 بانلا اذه نم ءاللا لصف ىف ”ىجام

 ليحل رازالا نااآلا لباوتلا اذكو هاذا ال .بيطيام ىه ةمحخأا ءازلا (دازإ الا:
 0 هاوار رح نكس ىف لباوتااو ةسسالاو ةيطرلا ءاشالا ىف

 ئوادوسمد نءةدعتملا ف ىلا[ قو رمل ماوضا لكس هوت سال (نيماعلا)
 ةيناوجرا اهتول ةرودم ةضإ ع ىهو ةينيعو ريغدلا لولوثلا هيشي ةيلولوثىلا مسقنو «ظيلغ
 تش ةدئاز مول ىه فنالا ىف ريساوءلاو « ةنماك ىا ةرئاف ىلاو ةرهاظ ئا ةيتان .ىلاو

 غجولا ةديدش ءارمح تناكامبرو اجالع لهسا اذهو اهعم عجوال ءاضيب ةوخر تناك امبرف

 ضرعي دقو ه ىروساب هيف لمعت سملا ءاودلل لاش كلذلو روساب اهدرفمو اجالع بعدا اذهو

 صهاوملا رحب ىف اذك ةف_ثلا ريساوب هل لاَغو اهطسو ىف قاقشو ظاغ ىلفسلا ةفشلا ىف
 « ىلاريسفالاو

 نيجرفلا دحا نناع نا ىف ايف دنع ةرشاملا نم ةشحافأاو « عاما ةغللا ىف (ةرشابملا)

 طرتشي مل نع مهو ٠ نيناتخلا ءاقتلا الب ةل ١١ زاشتلا عم نيدرحتم رخآلا نيجوزلا نم
 نيلجرلا نيب ةرشامملا نوكيالو ءوضولا ضقاون نه ىهو راشتنالاو درا لب نيجرفلا سم

 رداصلا لءفلا وه ةلزتدملا دنع ةرشابملاو « زومرلا ع.اج ىف اذك نيرثكاالا دنع نيتأرملاو
 ةكرك ديلوتلا وه طسوبو ةرشاملاوه طسوالب لءعافلا نو رداصلا لعفلا اولاق طسو الب
 امادياوتلا نا ملعا» اديلوت نوكيف ديلا ةكرح طسوّس حاتفملا ةكرح ناف حاتفملاو ديلا

 لمفلا نا اوأر ةشياو امرت 9 ف اوأرو مهلا دايعلا لاعقا اودنسا الل منال ةلزتعملا هتينا .

 ىلا بكرملا لغفلا دانسا مهن كب يف هيلا اودصقب ل ناو مهنع ردصي رخآ لم لع كيرلا



 و

 1 ا ل و وللا 00 17 9 /7 ود ا - 5 . 7” لا" 00
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 راحبلا 2 نضن

 ىلا وا ةحصلا ىلا ةعفد ضرملا ىف ثدحم ميظع ريغآ وهو لصفلا كلذ ن٠. مزايام وه

 ةحبصأا ىلا ةعفد نوكي ىذلا ريغنلا لوالا ٠ فانصآ ةينام ىلع نوكي ريخاا كلذو هيطعلا
 ىلا نوكي ىذلا ىنالاو ه دمحلا نارحبااو لءاكلا نارحااو دوما نارحبلا هل لاَشو

 ةحضصلا ىلا ةليوط ةدم ىف نوكي ىذلا ثلاثلاو ٠ ىدرلا نارحلا هل لاّشو ةعفد بطعلا ٠

 نابوذلا هل لاّشو بطعأا ىلا ةلبوط ةدسم ىف نوكي ىذلا عبارلاو ه للحتلا هل لاو
 *ء ةيدرلا اماو ةديحلا اما ةءاتا نيرا-دلا ةعبرألا فاتسالا هذهل لاةو ه لوذلاو

 ىلا ىدأتب ىتح ةليوط ةدم ىف قابلا من مث حلصا لاح ىلا ةعفد نوكي ىذلا سماخعاو

 ىتح ةليوط ةدم ىف قابلا مت مث ًادرا لاح ىلا ةعفد نوكي ىذلا سداسلاو ٠ ةحبصلا
 ةحصلا ىلا لؤي مث حاصا لاح ىلا البلق اليلق نوكي ىذلا عباسلاو ٠ كالهلا ىلا ىدأس

 هذهل لاهو ٠ ةعفد كالهلا ىلا لوب: مث ًادرا لاح ىلا الياق اليلق نوكي ىذلا نماثلاو ه ةمفد
 ةيدر اماو ةدقان ةديج اما ةكرم نيرا ىبفد ريغت نء هبف ال ةريخالا ةعبرالا فانصالا
 ضعب ىلا ةفبرسشلا ءاضعالاو باقلا نع ضرملا ةعيبطلا عفدن ناوه ه لاقّسالا نار<و ءةصقان

 ىف اذك لاقتنابوا غارفتساب ناكءاوس ضرملا هب ىغقنام ٠ م':ل1 نار>بلاو ه ةسيسألا ءاضعالا
 ىروحاب موب مهلوقو نارحبلا اف عش ىتلا مايالا ىه ه ةيرودابلا مايالاو ٠ هريغو هاوار

 اذك دلوم كلذ عبمجو روم ىفرذلا ةدشوهو روحا, ىلا بوسه 0 سابق ريغ ىلغ

 : . ىرهوذا لاق

 ةشاؤهو ةّسام ءازجا ند يكسم مدني ءامكطا دنع يملا ءاخاو مضلاب (راخبلا)

 ةقرآءازسأ نو بكم ناستلاو ةعاوعو هي راثو ةيطرا ءازخا نم انكيم ناعدلاو

 امو تالحم ةطرلا ىضازالاوا هاسملا ىفاماث اريثأت ثرثا اذا ةرارخلا اواق ةّئاوهو

 سحلا ىف رخ الانع امهنم ”ىش زيمتال ثحح ةشام ءازجا امجزامت ةّماوه ءازجا تدعصتو

 تد_ءدتوامْم تالحت ةسابلا ضارالا ىف ترئا ناو ٠ ارا اممم بكرا ىمسيو اهرغمل

 ىمسيو سملا ىف رخآآلا نع امونم “ىث زيمهال ثيح ةضرا ءازجا اهطااخت ةيران ءازجا
 ةرارحلا نا نيققحلا ضءعب رك ذو ٠ روهشملا وه اذه دوسا نكي مل ناو اناخد اهم بك رملا
 ةفيطالا ءازجالاب ةطلتخم تدعصو ةئاوه ءازجا اهضءب نيخستإاب تااحا هاملا ىف ترا

 تثدحا هسا را اغلا ضارالا ىف ثرثا اذاو ارا ' ىمست اءه تادءاصتملا هدب يف ةساملا ٌ

 أم تلفت قارتخالا ةلبآق افامجا ةيرانلا ءازجالا كلت ثقداص اذاق :ةيرأ ءازجا كانه

 ماسجالا كلت نه ةلصفنم ةفيطا ةيضرا ءازجاب ةطلتخ ةدعاصتم ةئاوه ءازجا انه تثدحاو

 ىمسملا وه م دوسا نك 3 مناو ناخدلا ىه ةضرالا ءازجالا ةلملتلا ةماوهلا ءازجالا هذهف

 ايكرت ىتلا ءاز>الا ريغ رخآ ايش ىرب ناغدلاو راذءلا نه لكر يدش لك ىلعو ةماءاادنع هل
 حرش اذك مهذعب همعزام ىلع اهريغ رخآ ائيث ةقيقللاىف اسيلو سحلا ىف اهزيم مدعل اهنم



 (سأ نارحلا نيرخببلا عمم « رحبلا

 سه ضورع لها حالطصا ردو تسايرد تغارد ةلمهملا ءالا نوكسو حتفلاب )ع رحبلا ١

 ردو ٠ ىفس ضورع ّق اذك ريع عو رب تسا لهتشم موو مالك زا ةرايو هفاط

 تفل لصا رد رحبو تسا عاوناوا تحترد هكّتسا سنج مسارح هكمدروا عئانصلا عماج

 دنبوك نحن بيس نيدب ارايردو عاونالا ةفلتت تاناويح با عضوم نيمزرد تسا قاكش
 رابح ىعورف لوما نازا ىكي نه تحن رد هكدنبوك رح ببس نيدب بار رعش نزوو
 هبي « للا هس لوضاو « لوضا زا ناكراو ناكرأ زأ تسا بكر رحم كاذب « تس
 نكر كي راركت زا هكيرحبو تسا روطسم دو عضوم رد كبره هجئانج هلصافو دنوو
 رن ارثآ دبأ لضاخ هدايزاب نكرود بيكرت زا ةكيرحنو دي وك درفم رحم ارثآ دوش لصاح
 4 طلسم ه ديدمو ٠ ليوط ه+ تسا هدزاون هيك سمو هدرفم روح هلو دينو نك نع

 ه ثتحمو ٠ بضتقمو ٠ عراضمو َ حرمسضم و « لمرو هزجرو هجزهو» لماكو ه رفاوو

 هدزاون نيزاو ,كرادتمو ٠ براقتمو ه لك اشمو ٠ فيف>و ٠ بيرقو ه ديدجو ٠ عيرسو

 ثئيررد متو تسا برع ةداخ لماكو رفاوو طيسبو ديدمو ليوط ىنعي لوا رحن جر رحب
 نارد 2 ةنبا مع >2 رحم هلسو دب ميم عورامات 1-0 ته دنت وت رو<

 نايم دنا كرتشم ركيد روح هدزابو تسا لكاشمو بيرقو ديدج نآو دئبوكت رعش برغ

 بكم هكب ربو دنب وك عد م ارثآ ناكرا راهج زا تسا بكرم هكيرحم زياو حو برع
 نءثم ارثآ قاكزا تعهزا تسال كس رخو هنما سة انآ نارا

 دشاب فاحز ىورد هكيرحب و دنيوك ماس ارنآ دشاين فاحز ىورد ةكبرح زينو دنئاوخ
 ذا تشاد ناوتيم رود زاار نزو كي نوج هكتسناد دبابو ٠ دوك ملاس ريغ ارنا
 ذخا زا تسناسا نليعافم نلعافم از ذخا الثم دومن دباب رايثعا درش «ةةرك ناسا هكبرحم
 ردار ناغافم تشهو دش هذروا زجر ردار' ناعافم شش ثهح نيزاو ناعفتسم رأوا

 نحب كيرحب هدزاون نيرب عئانصلا عماج بحاصو « ىنبس ضورع ىف اذك دش هدرؤا جزه ٠
 ظ . هدوم لضفا ىتموةحأب هدأ

 هيفوص حالطصا ردو ؟ مورو + سراف رحب ىاقتلمزا تسأ ترابع ( نيرحبلا عمج )

 تا ىدمم رون ناو ناكماو بوحو نب رح عامجا تهج زا نيسوق باق زا تسن راع

 هيبملا ءامسا عاتجا رادتعاب دوجو عيمج زا تسا ترابع لبقو ٠ سو هلآ و هياع هللا ىلص

 « تاغملا فئاطا ىف اذك ةاون رذ رحش هحانج ورد هينوك قئاقحو

 ىا باطخلا ىف لصفلا ناثورلا ةفل ىف رهو برعم ىئاوب,ظفل. وه مشلإ (نارحبلا)
 مكحلا وه سونبلاج لاق ضرملاو ةعببطلا ىنعا نيمصتما نيب لصفلا هب نوكي ىذلا باطخخلا

 ءابطالا دنعو ٠ بطلا ىلا اماو ةحصا| ىلا اما ضرملا مكح لاصفنا نزك هب هنال لصاخلا
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 هلل كفا شرس ظانلا ناي ةيشو ةندقت نايم كابسلا ءالب دز (ةجش دعت
 روخ نارآزه دص زا ىرتهم تفاطل زك  ناتساز_قابّرلد ور ءام ىا شمتفك . ىئابر

 ٠ نيب نم ىوس رخآتمركم روذوزآ ٠ مارخ كك بلركش هم وحمص دخ دقورس ٠ نيع.

 « عئانص | عماج ىف اذك

 « املا ءالطل يآ ىلإ قانا, لسفا ى ىلا طفل ىف ع (ةذاللا)

 6 ءارلا لصف و-

 بنذلا عطقو حارصلا ىفام ىلع مطقلا ةغللا ىف ةياقوفلا ةاس لا ءاثلا نوكسب (رتبلا)
 قلطيو اضع قورعلاو بصعأ | ىف عطقلا وه ءابطالا دنعو « ىنبم ضورىع قام ىلع

 مسير طيخم هيفرط ن٠ دحاولك دشو تارانصب هقيلعتو نايرشلان ع دإلا فشك ىلعاضيا
 لها دنعو ٠ صاوخلا ر و ف اذكمدلا ةعطاقأا ةيودالا هيلع عضو و نيفصنس عطش مث

 ءءرطا رخل نم بفيفقحلا تيا١ طاقسإ قداو عطقلاو فذحلا عاّجا ره ضورعلا

 ةلاسرو فرشلا ناونع ىف اذك هكرختم نيكستو عومجلا دتولا نك اس طاقسا عطقلاو

 مرخو بج عامجا حالطصا رد رتب ديوك يس ضورع رد نكيل ٠ ىخرسلا نيدلا بطق

 دنرادنيب بجتار نليع نايعافم زا نوج دب وك رتبا ارنآ دوش عقاو رتب ورد هكىنكرو تسا
 تسنازيم لوا فرح ود هكدنمم عفوا ىاجحنو دوش فم دنزاس نك اس ارافو مرار فلاو
 قم الو « ىهثا دنب وكرتبا دئريكب ناعافم زا نوجار عفو دفاوح وار لمع نأ س

 مجعلاو برعلا لها ضو رع ىحالطصا فلاح ىلع اما هاش فلاختأا نم نيترابعلا 0

 [1] ٠ نيينعم رتبلل نا ىلع وا

 ظفا ىف ”ىجيو ىوثلا ريت باحصا ةيدنزلا نه ةقرف ىم ءايلاو ةدحوملا مغب ( ةيرتبلا )
 + نسما ءازاآ نا نم ةلمهملا لادلا لصف ق ةيسزلا

 ءاطالا دنع ىهو ةثاثملا نوكسو ةدحوملا حف ةرثداو رثبلا عم ةئلثملا ءاثلاب (روثبلا )

 امو ةيسرافلا رانلاو ةرّخغاو ةلمتلاك ةيوارفص اهنمو .ىرسشلاك ةيومد اهنث راغسلا ماروالا

 ةسام امو ىمغلبلا ىرشلاك ةيمغلب اهنم وريماسملاو ليل انلاو ىوادوسلا را واقوم

 , هاو ارحبو زجوملا ىف اذك تاخافنلاك ةحراهنمو تاطافنلاك

 هناو عطفلاو فدعا عامجا وه ضورعلا حالطصا ّق رئبلا ناب ريستلا نم دافتسيام نا ملعا ]١[

 يحاول مانو نورك ناك لا رخو بالا ىو عف ىلا لقئيق نلوءف ىف لب نليعافم ىف ققح

 دناعاف نابعافم رد تسا مرخو بد عامتجا رثب نليعافم 1 ناس ذنع ىاحلا نهرلادبع ىفراعلا

 « قيم دنينب نأ ىاخي عف



 ديطل لل ل عر تلا ا

 ١ ام/ خغزربلا  ةحابالا

 عراشلا باطخ ةيعرمتلا ةدابالا لب ةيعرش ةحاباب سنل جرخلا ءافتنا انلق : ايعرش امكح

 ءافتناب ةحابالا ترسف نا هنال- ىظفل ةةقيقحلاب عازيلاف عرشلا لبق ابا“ سبا وهو ريبختااب

 جورأا ءافتناب عراسشلا باطخب ترسف ناو ةيعرش تسلف كرتااو لذا نع جرحلا

 بجاولل اسنج سيل حاملا نا ىلع رولا ه ةدئاف ٠ ةيعرشلا ماكحالانم ىهف امهنع
 حاملا نال هل سنج ليقو ٠ بجاوال نيام وهو كرتلاو لعفلا نيب ريبخام حاملا نال
 هكرت ىلع مذي هنوك وهو بجاولا هب دازامو بجاولا ىف قةحتم وهو هلهف ىف جرحالام
 فرطل ضرعت ريغ نم اقاطم هلءف ىف نذاام حاملا, ديرا ناف + اضيا ىظفل عازنااو ه٠ لصف
 هلعف نيب ريخلام وهو صخالا ىنعملاب حاملاو بودلملاو بجاولل سذجف هيف نذالا, كرتلا

 . هيروم أمي سيل حاملا , ةدئاف « سنجم سيلف هكرت ىلع مذي مو هيف نذاام هب ديرا ناو « هكرتو
 ههب رومأم بجاو وهف احابم ضرفبام لب عرششلا ىف حابمال لاق ىبعكلل افالخ روهمجا دنع

 ىدضعلا نم دافتسي اذكه هيف حيجرتال حابملاو لعفلا حيجرت هلقاو بلط صالا نا مهل :
 «* هريعو

 ىضاعملا نع انتجألا ىلع اسنل ةردق ىبيل اولاق ةالسرلا ةفوصألا ن. ةفرف نا هلا
 عيبمجاو دي كلمالو ةبقر كلم ملاعلا اذه ىف دحال سيو تارومألاب نايتالا ىلعالو
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 ءوسا نم ةقرفلا هذهنا ىنكالو بهاذملا ميضون ىف اذك جاوزالاو لاومالا ىف ن 0

 ٠ ىلاعت هللا مهلذخ قئالخلا

 ه4: ةمحعملا ءاخلا لصف ظ

 ذيجودنايدكيا يجنا تسف رابفرد رسب نذو لع كلاثاو كوالا س١١
 ردهناو هروشل ثقوات تومتقوزا تسانايزااو دشاب ترخا وايند نانمةحن | ودشاب لئاح

 تسسا هدش عقاو هكاريز تساربق اخ! خزربب دارم نوثعبب هون ىل خزرب تما هدمأ نأ رق
 «ناغسالخ زر امونوب تسا نأ رق رده انح زيجود نابم تشاد زاب لو + ترخاو اند نا ]

 نايم تسا هطساو دش منا هكدشاب دشرم ةسوسجم ترود حدر نابراطش حالطصا ردو

 روصتم دو رظن رد اردشصم ثووسر د تقوردهكداب ار رك اذرس دكرتممو ىلاهذقح

 ه دنك 5 قح'ىتسه رد ارتانثاك لكو ار دو>و دسر ىلاء/قح برش نأ تكرب زان دراد
 ماسجا نايم تسسا لئاح هكار لاث. ملاعو دنيوكار ملثعا حور خزرب ناكلاس حالطصا ردو
 فددكي اذك زين اردشرمو ريبو ديوك خزرب زيئار ترخآ و ايدو هدر<# حاوراو ةفيثك

 ىامكح حالطعا ردو ه تاغالا فئاطل ىف 6 ةلنرو خزود نام ىطخ زباو تانالا

 ةيملالا راونالا ناس ىف ةمكحلا قارشا حرش ىفو ء دوك ار ممج ناقارشا

 نيئيثلا نيب لئطاوه خزربلا نال هب ىحس مسجلا وه نييفارمثالا ءامكلا دنع خزربلا
 , ةلئاح اضيا ةفثكلا ماسجالاو



 ةحابالا ه حطبلا « حرابلا ابد

 ٠ نهاودا رحيىف اذك ةقلخ هيف ناك اذا ححبلا نيب ا لجرو حاحبلا وهف ءادنم تناكناو

 «٠ فرحلا ظفل ىف 'ىجب م توصلا ظاغ اهنا فناوملا حرش ىفو

 ظفل ىف 'ىجيو لئاسرلا ضعب ىف ىدنجربلا ىلعلا دع هركذ اذك رطملا مسوم ريغ ىف

 ماللا لطف ىف “ىجب ام ةلامالا وه ءارقلا دنع ةلءهملا ءاطلا نوكسو حتفلاب (حطبلا ز
 « يملا باي نم

 ام>اس رادلا ةحابو هحاباو رسسلاب حاب مهلوق ن٠ نالعالاو راهظالا ةغللا ىف ( ةحابالا )
 م عرسشلا ىفو ٠ هتفلطا ىا اذ هتحبا لاش قالطالاو نذالا ىنءع دري دقو ٠ اهروهظل

 نيب ريخو بولطم ريغ وه ىذلا لءفلاو . هكرتو لءفلا نيب اريمحت نوكيو اماط نوكال

 امرأ نا[ يتلولا نع زاخا لوآلا نقلا .اضرإ اراحو اعام ىنسن كرتو هنابا
 الاعفا !منوكل بودنللاو ةهاركلاو .مارحلا نعو ةيافكوا ناك انبع (ةيضموا ناك اهسوم
 جابملا نه متا لاللاو . ىتضولا مكحلا نع زارتحا ريخالا ديقلاو ٠ مكذلا نم ةبولطم

 دنع عيبلاك سكع الب لالخ جابم لك لاق ثيح ةيهاركلا ٍبادك ىف زومرلا عماج ىفاه ىلع
 اعرشش هكرتو هلذ نيب ريخام حاملا لبقو ٠ ىهتنا هوركم هنال حابم ريغ لالح هناف ءادنلا

 لك ىف لعفلا نا عم بجاولا ىف مزعلا عم تقولا لوا ىف ءادالاو ريا بجاولاب ضقنو

 اهناف ىللاعت هللا لاعفاب ضّنو باقعلاو باودا مدع ىف هايناج ىوتساام لبقو ٠ بجاو امهنم

 نونملاو ىصلاك فلكملا ريغ لعش اضينا ضّقنو هلع ها قديض عم ةحاي الاب فصوتال

 نيفاكملا لاعفا نم هايناح ىوتساام ليقولو لبقو ٠ ةحابالاب هعضو مدع عم هياع دهلا قدصل

 .ةينلاب هلعف ىلع باثب هناف ةدابعلا ىلا ل_سوتاا دصقل ىونملا حاملا دري نكل ناصقنلا عفدنال

 لدام لاَ نا برقالاو ليق ٠ هتاذل انلوق ةدايزب اذه عفدنو ٠ ةيصعملا دصق دنع هيلع بقاعيو

 كوالاو ٠ لدب ري-غ نم كرتلاو لعفلا نيب رييختلاب هيف عراشلا باطخ ىلع ىم.سلا ليلدلا

 ناف ريخاو عسوملا بجاولا نع لصف لدب ريغ نم الو ىا ىناثلاو ه هللا لعف نه لصف

 تقولا لواىف عسوملا بجاولا كرت ىلع قداص هنا هيفو ء لدن مم نكل اًرئاج ناكناو امهكرت
 لدب اهدحا نال ةلادا بجاو امهنم ىلك ريا اذكو مزعلا وهو هل لد.ال هناف رات+لا ىلع
 نقلا هحبقوا هنسح ةهج كردي امف ةلزتعملا دنع حابملا نا ماو: ىلغ نيالا نع

 للسقف نسما ظفا ىف 'ىجنو ةحاصمالو ةد_سفم ىلع هفرط نم ”ش لماشن ملام وهو

 ضعبو ٠ ىعرش مكح ةحابالا نا ىلع روهمخا قفنا . ةدئاف ٠ ةلمهلا ءالا باب نم نونا

 سلف هدعبو عرشلا ىلبق تباث وهو كرتااو لعفلا نع جرا ىننالا اهل ىنعمال اولاق ةلزغالا



 .١ ة>وحل او مضل اةحبلا

 ىحسو ٠سوفقلاو ه.برقعلاو ء نازيملاو « ةيلاعو ةلاهش احورب ىمست ةم!ا هذهو ه ةيقيص

 ةتدلا هذهو هةيوتش اجور هذه ىحسلو هت راو ءوادلاو « ىدحلاو ه ةيش رخ احورب هذه

 عولطلا ةجوعمو ةدعاص ءازو+لا رخا ىلا ىدحلا لوا نم ةطفختمو ةيونج اجورب ىمست

 مهضعإو ؟ءضأو ةعبطمو ةطباهو عولطلا ةقحام سوقلا كل ىلا ناطرسلا لوا نمو

 نازيم هلبخم ٠ دساو ناطرسمو ازوج نوجو روث نوح لمح نوح «ء رءث «٠ ةيسرافلاب همظن

 قرشملا ىلا برغملا نموهو ىلاولا ىمسي بيئرتلا اذه مث ه توحووادو ىدجو سوقبرةعو
 ددحلاو كل وذ كولا مث ٠ ىلاوتلا فالخ ىمسي برغملا ىلا قربشملا نه ىا كلذ سكعو

 سحشلا تاح اذا هنال باقملا جربلاب ىمسي ةيوتثلاو ةيشيرألاو ةرفيصلاو ةرعسرلا جوربلا نم

 ثلاثلاو ه اّنا' اجرب ىمسي امنه دحاو لك نه ىناثلاو  رخ الا لدفلاب لصفلا بلقنا هيف

 شدشلا تلح: اذا نينه اوه نم است ءاورلا نوكل ندع اذا في ا[
 جوربلا ةقطنم نه ةماطق لكنا معا مث ٠ تباثلاب تباثلا ةيمست هبججو سايقلا اذه ىلعو هيف

 عطقلا كلذك تفرع ام اجرب ىمدت م خطيلا تارخ لكش ىلع نيترئاد صن نيب ةعقاو
 حرب لك لوطف .٠ اجرب ىمست رئاودلا كلت فاصلا نيب ىلعالا كلفلا حطس نم ةعقاولا

 هحضوت ء ة>رد نونا نيطقلا نيام هخرعو + ةحرد نود: قرشملاو برغم نيب يف

 كالفالا مسقمت اهأ ةموهوملا حوطسلاىف ملاءلا ةركل ةعطاف تسلا راودلا هذه تضرف اذا هنا

 ىلوالاو + اهرساب كالفالا هذهىف ةربتع» جوريلاف ءاحرب رشع ىثاب اضيامظعالا كلفلاو ةلثمملا

 اضاتباودا تاكرح ةساقم لؤستل مظعالا كلفلا نه ىلدالاوا ىلعالا حطسلا ىلع اهرايتعا

 ايا جوربلا كلشي ماظعالا كلف'ا ىمسيدق اذلو جرب ىلا جرب نه اهلاقثنا روصتو جوربلا ىلا

 ةذوخأم جوربلا ءامسا ذا اهبفىتلا بكاركلاب ماسفالا زباتتل نءاثلا ىف لوا تريتعا امنا اهنأكو

 نداثلا ءازاب ةعقاولا مظعالا كلفلا ماسقا تربتعا مث ء ايف تعقو بكاوك نم تمون روض نم

 ريغتت نك راح دال نع ةروصلا كل تدر اذاق اهل ةيذاحلا تارك! روض تا

 « اهئامسا ساتلا بيس جوربلا لاوحا ىف طبخ عشالثل ريغتتال نا ىلوالا ناك ناو اهؤام.ا
 جوربلاو ريوادتلاو لماولاو زكارملا جرالا ىف اًضيا اوريتعا لمعلا باعسا نا اضيا معاو

 ةراد لك طيحم اومسق مهناف ءازجالانم كلذ ريغو ث'اوثلاو ىتاولاو قئاقدلاو تاحردلاو

 هلك اذه احرب اهم نيثاث لكو ةحرد داجاو مسق ل لك اومسو ةيوادت» اممق نءددو هناا

 ىل١ه ١ دنع لضافلاو نا حرشو فقاوملا حرش قادن_سلا ديسلا هققحام ةصالخ

 * هقداصت ف ىدذج ربل !|

 حارصلا ىف ثزاوآ ىكتةرك نمي ةغالا ىف ةل.هملا ءاحلا ( ةحوحبلاو مضلاب ةحبلا)



 00 نع ديلا دل ا ل 2000 لا اا ا ا ل اللا ا وصلا اللا
 : ١ من ا ا ل نت 6 ا 6 200 2 "تلاع ..انيديبا 3 8 5 ساس وع 8 076 7 محبتك 7 3 : ا

 هيل - : #31 2 يع ميك رسم , 0 3 يبل

 جربلا 0 جتحلا 3 ةئعلاو ثعلا 5 ةدوغربلا 5 ثحبأ | 0 ةزعلات 5 ماركات ا

 . هيف اضيا اذك قل ىف ءانفلا لاح عملا ماقم ىلا لساولا باقلا وه (ةزعلا تيبر)

 "ىبث لمح ىلع قاطإ رظنلا لها حالطصاىفو ٠ صحفتلا ةغا ةلءمملا ءالا نوكسب (ثعحبلا)

 ضرعلا تايثاىلعو عوضوملل لوما تادثاىلعو ليلدلاب ةيريخلا ةسنلا تادئاىلعو ”ىش ىلع

 ىوعدلا وه مهدنع ثحيملاو ٠ باوصلل اراهظا رظنلا ىهو ةرظانملاىلعو معلا عوضومل ىناذلا

 ةياده حرش ةيثاح ىماعلاو ةيديشرلا ىف اذك ثحبلا هليلد ىلعوا هيلع درب هنا ثيح نم

 ىرؤ اذا ىلاعت هللا مالك اوأاق ةيراحنل ا نم ةثرف ةيحعملا نيغلاو ةلءهملا ءارلاب ) دوج هد نإ 1( - سال 0 0 ةيوغربلا)

 ٠ فقاوملا حرش ىف اذك مج وهف ناك ”ىش ىاب بك اًذاو ضيع وهف

 حارصلا ىف ك نداتسرفو نتخيكئارب ةفالا ىف ةلمهملا نيلا وكب (ةثعبلاو ثعبل )
 هطرشو قحلا قيرط ىلا مثوعديل نحلاو سنالا ىلا اناا ىلاعت هللا لاسرا عرسشلا ىفو

 نوكبالوهو ةكئالملا ةيؤرو تاغملاىلع عالطالا هطرش ىلقو « ةز>.للا راهظاو ةوذلا ءاعدا

 هنا "ىو ةيطخلا ىف ضخلملا حرش ةيشاح ىف ئدنج ربلا ىلعلا دبع رك ذ اذك الجر الا
 ةلءهملا ءارلا لصف ىف *ىحب مك اضيا دا_ءملاو ريشملا ىلع قاطيو ٠ ىنلاو لوسزلا ظفل ىف
 : دع اضنا ةيرمسلا ىلعو ةلاوهملا ءاحلا تاب لف

 و ميلا لصف قب

 لآ 1 عل ل لوح لفو + وطال ىإآ ةيتخع بعد عقلا, (جتختلا)
 بهذ ىذلا ءاملا رده ءاملا موق هيلع كايعلا دقو لاق ءافلاب جتحفاا ىروندلا نعءو 3 ثاثملا

 مك ىروهما هنومسإو هنورمجمو هرعوالا هلوعدوبو خطلا ضع هنوؤذطل مْ خسطلاب هنم

 : ٠ هاوجلا رحب ىف اذك 'ىجب

 مسا رفا لها دنعو + نصحلاو رصفلا ةغللا ىف ةلءهملا ءارلا نوكسو مضلاب (جربلا)
 كلف. نم مسق ةثيهلا لها دنعو ه ةصخلاو مسالاو مامزلاب اضيا ىمسيو ريسكتاا رطسل

 » ةلءهملا لادلا باب نه ةلعهملا ءارلا لصف ىف جوربلا ةرئاد ناب ىف ”ىجام ىلع هيبطق ىلع

 روثلاو * لجخا #4 هذه اهوامساو 2 جوربلا كلف سدس فصل جربلاف رسغع ا جوربلا 0-09

 احوربوذه يمسوةلخلاو # دساإلاو #4 ناطرسلاو # ةيعسر احورب هده ىمستو #4 ءازوملاو 3



 ع ةمكطا تن سداد

 اضيا مهسلاب ىمسيو بابلل مسا رفحلا لها دنع تدبااو ٠» برغملا لها ضورع لئاسر

 امدق رمشع :ئفلا ىلا ةتقنملا جوربلا ةقطنم. نه مق نيمحتملا دنعو ءاذه ل.ق قدس دقو

 هتشون باب تسب حرش رد ىدنجرب ىلء!ادبع لضاف هكنادب ٠ هينا آلا قرطلا نم قيرطب

 هكهميظع ٌةرئاد ششب مسق هدزاودب تسا جوربلا كلف ميسقت ناش دزن توببلا ةروست هلت سا

 سوق قرش فدن زا كبره هكىلويه راود ان قابو راها فنسأ ىركيدو دشاب قفا زا قب
 صهو دننك ىواستم مسق هسار علاط ءزج ليللا سوق قرش فصنو علاط ءزج راولا

 ةطقنن هكهميظع رئاود ايو تسا روهشم هَ رط نياو دشاب ىنامز تعاسود رادقم مسق

 راملا فص نيبام رد هكآر تومس لوا ٌةرئاد عانرا زا كن يهو درذك بونجو لاهث

 ارنا تسا قوريه ناحنر ىلا عارتخا هّقررط ناو دك ىواسلا مق هسب دوب قفاو

 نايم دوش عقاو هكقفا زا ار سوقود زا كبره هكءافترا رئاود ابو دنناو> هققحم زك اسم

 ن دمحاب بوس. هّشرط نباو دننك ىواست» مسق هسإ بونجو لام ةطقنو علاط ءزج

 ازار سوقودزا كءره هكةمظع رئاود ايو تسا بسالا شخم فورعملا هللا دبع

 مسدق هسب رشاعو عبار ءزج ودزا كيرهو علاط ءزج نايم دوش عقاو هك جوربلا ةقطنم

 مقلم قرط نيزا يس جوربلا ةقطنم نوحو دني وك :ناسرغت هش رط ارنب دك

 دشاوخ تود 00 ار ماسقا ءادّتساو دلي تع ار ىددق هادوش مس هدزا ودب

 عباسو عبارو لوا توب نيزا هكنادب ٠ دنرمشب جورب ىلاوت ربو دنريك علاط زا ادتباو

 دنا مهدزاي متتهو مجْسو مود هك اهنا دعبو زين لابقا توو دشوك دانوا آر يشاعو

 مويسسو مششو ممو مش دزاود ىنعي دنا داتوارب مدقم هكرامجو دوك هللام توب اراهنبا
 ار للا عأاط ثيلدنو سيدست رب < كاخ راهج نينحمصو دوك هلباز تور اراها

 دشوك هطقاس توسار راهجو تسا مهو محبو مويسو مهدزاب ناز: هّرطان توع

 'ىثلا لحم ىلع تيبلا“قالطا نا معا ٠ ىهتنا تسا متثهو مششو مودو مهدزاود ناو

 تو لاقي ىنمملا اذهو ناسنالا نكسمي هل اهبيشت مولعلا لها لامعتسا ىف ريثك عئاش اقلطم
 تويبو ٠ ىنخال م لمرلا توب لاق. ك كلذ و#و سدسملاو سمللاو عيرملاو ةكبشلا

 و ظفل رد شااسو دس رايعا هدزاود لمر توم رد هطّشن ريس ردو دنا هدزلاش لمر

 50 دهاوخ هلمهم ءاط بارزا هلمهم ناع رد

 كيسا كاب هل دنس وك ار ىلد هبفوص حالطصا ردو ناديشس قاع -.ا ةلق (سدقملا ت :(

 « تاغللا ىف اذك ىريغ اد راذا

 لامكل ةفوصلا تاحالطضالا يف اذك صالخالا هيلع بلاغلا يلقلا وح ( ةمكسملا تد)
 ' #3 نيدلا



 ع ني 0 ل للا 74 دو زب مث" ياي هكا” حلا يسيرا يف ا يسر يا الا نع 1 نش مايل اع
 لاي توفر اع 45 م . 1 فيرس 3 0 لم ارتب نيدو - 2

 ايدو كاوا 27 , 7" 9 ٠

 ودو تسب زبن لصتم بابو هت شر ق ص ف عس نم ل كى طحزوهدج با

 هن م ل ك ق ف غ ع ظ ط ض ص ش س خ حج ث ت ب ٠ تنشبا ناو تسا فرح

 نيا لصت» بابردو . ال غظ ضاذ خ ث » تسين فرح تفه نيا ريغص بابرد سب * ى

 تااط ىنا نب ىلءلا.ه. نوديريو هنوقلطي ةيءعيسلاو ءالو ز رذ دا ٠ تسن فر> تفه

 طا ديلا كلا ل ىلا شار لذ اطيلإ تاونالا  نوديزو هنع هاى غد
 #4 ةلمهملا نيسلا

 بزلا بانج نم برقلا تارزشح دسلا هه لخدام لوا اهنال ةبوتا وه (باوبالاباب)
 . مئانغلا ىلا نيدلا لامكأ ةيفوصلا تاحالطصالا ىفاذك

 اوما رحم فو ٠ حارتلا ف. بايزد. ةغللاى واولا ديدقتو ةدحوملا مني (باوبلا)
 مامت ىلا حتتفسس مث جضنأا مامتال ةدعملا ءالثما دنع مضي هنال هب ىحس ىرشع انثالا موه
 .٠ عفدلا

 د4 ةناقوفلا ةانثملا ءاتلا لصف 1

 تيخينلا ىلع ىلد داهتجالا هنكمي مل اذا ةاقلا هابتشا ىف ةيعفاشلا ضعب لوق اماو - ةماكتتلا
 رظن ريغ نه ءادشالا ليبس ىلع عقاوا داقتعالا هب نونعيو نيملكتنا تارابع نه وهف

 ظ ٠ برعم ىف 1 ىف ف

 راك ناك هلخو فش ديو 3ك لاعع ةئاقسلا هانم ءالا نوكمو عشلا ( تنبلا)
 تاسارعش زا عارصم ودو ةعامج تسد ابا تابا توس هناخ تدب حارصلا قو - تاكفللا

 فودؤوا ردموا ر< نم ناكءاوس ناسنالا ىوام تسلا زومرلا عماج ىفو ٠ ىهلانا ةعامج

 هناف هناخ فال زياهد هل دحاو فقسمل مسا هنا ةالا عب ىفو ٠ تادرفملا ىف م رووا

 هيلع رادب ىذلا رادلا نم معا وهف ةبافكأ | عيب ىف ماريبكوا ناكاريغص نكسم لكا مسا
 فينكلاو خبطملاو باودلاو ناسنالا نكاسم نه هيلا جاتحام عيرج ىلع لمتشيو طْئاملا

 تببلا ريظن ةرححلاو « ةثثوا نيتببو فقس» ن# ىلع لمتشي ىذلا لزنملا نءو ه اهريغو
 ريغ ىه ليقو هناشاك انرايد ىف ىعتسي ىقيص تبا محا ةفصلاو « ءانلاب ن+ امل ميسا حاف

 ىوتسا نا نيعارصملا ىنعم تيبلا مث ٠ ىهتنا لوالا حيحصلاو طئاوح ثلث تاذ تببلا

 تيبااو الدتعم ان ىمس ةرئادا لك هلك ىفوتسا ناو امان اب ىمس ةرئادلا فصن هفصن
 وهف تناك ناو تمصم وهف ةفاق هضورع ىف نكي م نا تيبلاو « ءازجالا مان" ناكام ىفاولا

 ضعب ىف اذك عرصملا وهفالاو برضلا لثم لامعتسالا يلصا ىف ضورعلا تناكنا نقم



 ١م بابلا ء ب , ةأرارملا . ىئادتسالا « ةيئادتنالا , ىئثزطاءادتسالا . ىلكلا ءادسالا

 ٠ جضنلا لئالد هيف رهظتال ىذلا نامزلا وه ءابطالا دنع (ىلكل ءادتنالا)

 رحل يف اذكةبونلا ضاىعا هف رهاذبال ىذلا نامزلاوه مدنع (ىنزملا ءادجبالا)

 , هاوجلا

 1 ع
 ىحسو بارعالا نم اهل: لحال ىناا لأ ن٠ ةل+ ىلع قاطت ةاحناا دنع (ةيسادتبالا)

 ٠ ميلا باب نم ماللا لصف ىف ”ىجو أدترملاب ةردقملا ةلمجا ىلعو اضيا ةفأتسم

 ءاوس هيف ددرتلاو مك كا نع ىلاخلا عم ىلملا مالكا| وه ىناءملا لها دنع (ىنادتبالا)

 هلوقو هيف ددرتي الو ةفاآد فق 8 3 دز كلوقك الوا طلال لحل ةازنو لَ

 بلط قيس ريغ ند مالك ءادّشسا هبال 4 (ىهحس اعاو اضا ىئادّسالا ند نوقرخ» مهنا ىلاعت

 نم ةيناتحتلا ةانثملا ءايلا لصف يف اضيا ىذتقملا ظفل ىف ”ىجنو لوطالا ىف اذك راكنا وا

 ْ «٠ فاقلا باب

 هليقنو اذكب كحاكت ند تايب «اعال لوط نا حوال ايكو لإ اا
 ٠ ىناجرملا ديسلا تافيرعت ىف و اذك ىه

 ه7 ةدحوملا ءانلا لصف 0

 دحن | تا _سح ىف مم داربو ىحؤلا فورح نم فرح حم ةدرفملا ءانلا ىعا (ب)

 ةناثلا ةمترملا وهو ةنكمملا تادوجوملا لوا نيكلاسلا حالطصا ىفو ٠ مومعلاو راصتخالل

 ٠ ىوكيم ودرعار ىكود نه ناو ٠ ىوج مود ردابولوا رد فلا ٠ رءش ء دوجولا نم
 * تاّغألا دك ف اذك خزربلا ة٠اللع نييراطشلا حالطصا ا

 ىلع هنوقلطي ءايطالاو ٠ حارصلا ىف اذك ةبوناو باونا هعجورد ىند# ةفالا ىن( بالا )
 ند داو لك تعش ريك قارخ وهو هيلا ءاذغلا بذل دكلا. .رعقم نه تش قرع لوا

 نوديريو هنوقلطي دق نوفاصملا ءاملعلاو « ىغاوجلا رحب ىف انك ريتك اد ىلا هفرط

 00 باتكلابو «دحاو فئصوا دحاو عونوا د>ح|او سنج نم :وودف للا هن

 باونا نم ىتثلابو « ةروشنملابو ٠ دحاو فاص نه لصفلابو هدحاو سنج نه ةدودعم

 بسرتب ةيئرملا ءاجهلا فور> ىلع هنوقلطإ رفا لهاو « ةفااختم فانصا نموا ةفات#

 باب اما . لصتتمو ريغصو دشاب ريبك باب دئيوكيم اضيا مهملاو تيبلاب هنومسلو ضوصخم

 عظط ض ص ش سز دذد خحجش تبا « تسطبا نأ و تسفرح هنو ثسف للك

 ء تسشنا نآ و فرخ” ودو تدسازت تسأ ىبم زيغص بآن اطار ء قال ٠ ونمل ك قف غ



 ضرملا ءادّسا 186

 5 معا وه ثيح ن 0 هلا داتا دنرحتاا ريثعل اع ىا كنا ردالل دق مسا و 0- ثدح ند

 ًادتملا ذا هيلا دانسالا] امنع كب ردتلا هف ريل ل قاد لا سلا وه 6 ف ناكاذا اما

 بحي الف :اقلطم ةفصلا لناقم م هالاب ديزا نا هلا هيفو ه لدق ا ىناثلا مسقل ىف دنسملا وه

 شيرق نم ماح وحن اضيا ةفص 0 نا زو# لب امسا نوكي نا دانسالا لجال ديرحتلا ىف
 لاش نا ىلوالاف عقاو ريغ لا.ىتسا وهف ىننلاو ماهفتسالا ىلع ةدمتعملا ةفصلا للباقم درا ناو

 الا ا 0 ء عا ا ىف نيدلا هفيرعت ىف لخسد أدتتلا ف دق هلا

 هئساالا» نع ص ريغ نوكمن ةاح ل ثدح نه "ا م در

 ىلع دارملا نال ىنعم هتسبالم نع ادر<# سانلا ناكامتاو ةاّْجا هذه وه عومسملا نال ىنعم

 ريثأت تملع بابا ناك اك هدحو سانلا ىف ريثأت تعمسل نوكيالف ةلما ةاكح همفر ريدقت
 هنلا دانسالاب ديرحتلا دق امناو امومضم هنم دارملا نال ةاملا 51 ن٠ دحاو لكىف

 زارتس>ا هيفو ةبرع» ريغ ام قعني ىتلا تاوصالا مح همكح ناكل دانساللال درجواذا

 ىنألاو ماهفتسالا ظافلا دحا ىلع ةدمتعملا ةفصلا !ءيناثو . ىنانلا مسقلا نعو ربخلا نع
 تنا بغاراو نا ديزلا مئاق اود لضفنملا ريمضلا ند هار - ىرجاموا سا مال ا

 ةيراحوا نسحو بورمح »٠و تواضا .قملا فصوأا 0 عا 4ةصلاب دا نماو + ىلا نع

 5 ىف رح 0 1 اذ 0 ظافلا دحا اق 0 * 0 ا #ح

 سهاظلا اذهل اعفار ناكولو نادزلا 1 دب اع م عفار ناك نال 2 نامعافا وحن نع

 0 دز مئاقر 72 جشم دامعا الأب ةفصلاب ءادتسالا زاودح هل 00 5 هتينكل زل

 ادم تاه-هذ ديز تا 5 وحن لعفلا 6 ءادتالا زاود ضعالا 3-2 3 اي كلذ ىرب

 5 ءادتنالا وه نيرعلا 1 ربعاو أدتملا ىف لماعلا نا ٍلعاو 5 ريا دسم داس لعاف ديزو

 مهضعب لاقو ٠ ربخلا ىف ًادتملاو ًادتبلا ف لماع ءادسالا مهضعب لاقف مهريغ دنع اماو
 ىلعو ةظفالا ىلءاوعلا نع نيدر< نانوكيال اذه ىلعو رخ آلا ىف لماع امنه دحاولك

 دياوفلاو داشرالاو بانعلا ىئام ةضالخ هاكاذه اهن 6 ادرج طقف رب ا نوكال ىباثاا لودلا

 ٠ اهريعو ةساضلا

 نانز لوا وعو ديازتلا لبق ىلبفلا ررض روهظ تقو ءابطالا دنع وه (ضرملا ءادشنا)
 وه سيلا لاق لوالا هثلثلا مايالا ىلع لاشو هل ءزجال ىذلا تقولا وهو. ضرملا ثودخ

 نءانلا نَم ناف شارفلا ىلع هنسفن. لبلعلا حرطي ىذلا تقولاال لعفلا ررتض روهظ تقو
 ه ضرأالا 7 شارفلا ىلع ةسفل حرطنإال نم



 [١1 .ش ءادسالا

 ىلق ”ىثلا رك ذ اين . ناعم ىلغ قلظن ءانلعلا قرع ىو تفألا ال ره[ 0)
 ىمدملا وهو مادعام عبمج ىلا ةيسنلاب نوكيام اهنهو ٠ ىفرعلا ءادتنالاب ىحسملا وهو دوصقملا

 اذهو ىناذالا ءادتنالاب ىمسملا وهو هادعام ضعب ىلا ةيشذلاب نوكيام اهن.و . قيقحلا ءادتبالاب

 « قاضا ديمحتلابو قيقح ةلءسلاب ءادّسالاف . ىفاضالاو ىقيتحلا رصصقلا ىنعم سابق ىلع

 لواب نوك امنا تيتا ءادتبالا ذا حب ريغ ايقيقح ةرمستلاب ءادتبالا نوك نا لبقام دربالو
 اذصتم اهتازجا ضع نوكينا ىف انبال روك ذملا ىندملاب قيةملا ءادتالا ذا ةامسلا ءازجا
 هاوسام ىلا ةيسنلاب ةغالبلا ةبترم ىلعا ىف هنوكب نآ رقلا فاصتا نا م ضعبلا ىلع ميدقتلاب
 هب ءادتنالا ”نكم دتمسس] ىقرفلا ءادشالا رض مم « ]١[ ضعب نم غابا هروس ضعب نوكينا ىنانمال

 ققعدقو قيقحلا ءادشسالا نمض ىف قة< دقو اهريغو ديم>تااو ةمستلا نه ةددعتم روماب

 تيقولا لباقم ايمو مك آلا درع ىولومال ىلا ةيشاح نم دافتسإ اذكه ىفاضالا نمض ىف

 - اينو ل داارقلا 0 نم وهو هعاونا ناين عم واولا با, نم ءافلا لصف ىف 'ىجي اك
 ٠ نيضورعلا تاحاطصم نم اًذهو هريغو لوطملا ىفام ىلع ىناثلا عارصملا نه لوالا نكرلا
 اًضيا اذهو ةمحمملا ءازلا باب نم ءافلا لصف ىف ”ىجام ىلع ردصلا ىف عقاواا فاحزلا اهنمو
 لماوءلا نع مسالا دير وهو ةاحاا حلطصم وه ام اهنمو ٠ ضورعلا لها تاحاطصم نم

 ديردتلا جارخال دانسالل مهل وقو + 'ىش هيلا دن_سلوا “ىد ىلا دئسل ىا دانسالا ةيظفللا

 مسالا كلذو دانساللال نكل ةظفللا لماوعلانع ةدرج ةدودعملا ءامسالا ناف دعلل ن وكي ىذلا

 ن٠ ءادسالاو رثؤي الف مدع دب رحألا لبق نا « ريحا ىعسإ '”ىثلا كلذو ًادتملاب ىحسإ

 مسالا لع ءادشالا رسف نا ىلوالاف ارثؤم نوكي نا دبال ىلءاعلاو ةيونعملا لمارعلا

 تامالع لماوعلا اناق ٠ ”ىث 'ىلا هنانساوا هيلا دانسالل اريدشوا اةيقحن مالكلا ردص ىف

 ىرابتعا ما ىلوا هلعجام نا عم هيف روذحم الو ماكتملاو ف رثؤملا ناف تارثؤمال ملكتملا ْرثأ

 لماوءلا نع درملا مسالا اهدحا .نيمسة ىلع مهدنع أدتملا 0 , ارثؤ١٠ نوكي نا حصيالف

 لوانتف ىردقتلاو 1 نم م ١م ءالاو هيلا دانسالل مسا وه ثدح نه ىنعم ةظفالا

 اسلا ىلا لوب ىت>الصا لهاع هيف دجوي ل ىذلا هانعم درغاو . مكاريخ اوموصت ناو وحن

 درا .نع زيك ىنعمو ٠ ناكو نا ىمساك ىظفا ل.ءاع هيف ىذلا 5 هيزرتحاو ىلكلا

 26 ىع» موداعم هنكل ناكوا 0 وحن اظفل لماع هيف ن نكيمل ءاوس ىنعمابتغ درعا ىأ

 مهلوقو . مهرد كبسحب و دئازلا را فر رورجلا دحيم ارثؤم نوكيال ناب

 ةتوافتم اهنوك عم زاحتالا ةبئسع ىف اهرساب ديجلا مالكلا تانآ نا حاتفءلل ديسلا حرش ىف ]١[

 « رمد ) >!  لأف 'نم نحل دنلو ةقاللا كاقطا)
 ىحءصا نوح و ظحاحنو> دوت هدب وك هجرو نس ناسكي دن ىك تحاصف ردو نا رد

 (هححصمل ) ىمابا ضرااي ديشنام اديتين دوب يك كسلا و هكتوج ىف دزيبا مالكرد



 ا ا لا
 3 5 ١ 7 0 1 5 "1 3 1, 9 : 6 نيب : '

 تاياهلا 3 ةيلاعلا 3 ىدانملا هىعطلا ًادمملا «ىلاذلاادمملا «ضايفل اًادملا 5 ًادنملا * ءددلا ا

 2 ةلحوملا ءابلا بأب 3

 هي[ فلالا لصف ب
 | ثدي نولوش ثندحلا لهاو . 'ىثلا حالنا ةغلا ىف ةلمهملا لادلا نوك_س (ءدبلا)

 ةيفوصلا دنع ةيادنلاو ٠ تاغالا 2 ىلع ةيادنلا اذكو تاغالا ضعل يف انك انادي ىنعم

 : لصف ىف. قبس دقو ناشسنالا مدا ن٠ لوالا خزربلا وهو تافصلاو ءامسالاب ققحتلا

 5 تلالا باب نه نيسلا

 ىمسيو ىدضعلا ىفو م بند ١! ىلع قاطي 1 دنع وهو ًادبلا ند ف منما (ًادْبلا)

 راثو ةداملا لمتد ادا د ر خلا ىثاوح ضعي ىفو + نهتنا اضيا ادنم تنحل ءانكملا

 هكنانح دوك ار و ةيقوص دزلو # ىهنا طئارمشلاو ةماغااوةيروصل ا با.سالا

 دما بدهاوخ نيع باب. زا لاد لصف رد داعم ظفأ رد

 نوهت لانا لك كزألا لثرلا نإ كلل ضب نعو لانش تاره ( ضانفلا ادمملا)
 « لاعفلا لقعلاب ىمسملا رشاعلا لقعلا هنا لوتءلا ثحابم ىف هوركذ امت دافتسلاو ىهاوجلا

 لا لوا وه كالفلل رابدالاو لابفالا ةكرحم نيلئاقلا ةئيهلا لها دنع ( ىناذلا ًأدبلا)
 0 جوربأا ةقطنم ند

 ىدنجربلا ىلع ا دبع 1 اذك راها لدَءَ ند لمخا لوا وه مث داع ( ىعبطلا ًادبملا)

 . ةركذنلا حرش ىف

 يملا لئاوسم هيلع فووتتام ىلع قلطت ءاملعلا حالطصا ل » ًادبم 2 ى (ىدايملا)

 ىفام ىلع ناسنالا ندب ىف ةسيرلا ءاضعالا ىلعو باسالا ىلعو ةمدقملا ىف قدسام ىلع
 0 صهاوا 0

 ١ ةواأ] سوحللاو لوتءلا نع ( ةيلاخلا ىدانملا)

 كلذو جحلاو موصلاو. ةوكزلاو ةولضلا ىنا ثاداءلا ضورف ىع (تاياهنل ىداب)
 هللا ىوسام لذ ىه ةركزلا ةيامتو ةيقيقحلا ةلصاوملاو برقلا لاك ىه ةولصلا ةياهن نا
 هللا ىف ءانفلاب اموّشامو ةيقاذلا موسرلا نع كاسمالا ىه موصلا ةبامنو قلا ةيحم صولخل

 ةفرعملا ىلا لوصولا جحلا ةيامنو هب ىزجا اناو ىل موصلا ةيسدقلا تاملكلا ىف لاق اذهلو

 ماقمو ةباهناا ىلا كلاسلا لزانم ءازاب تعضو اهلك كسا ملا نال ءانفلا دعب ءاقلاب ققحتلاو

 . نيدلا لامكل ةفوصلا تاحالطصالا ىف اذك قرفلاو عملا ةيدحا



 ا ةباآلا

 رمجوبا لاقو ء نآلا هيلع ىه اب دراو فقونلا الول ةبآ ةي آلا نه لقا ةيمست لوقلا اذه

 اهريغ هيف لب هريغ لاقو . ناتم اهدم ىلاعت هلوفالا ةبا اهدحو ىه ةملك رعاال :ىناودلا

 مهضعب لاقو ٠ تأآ اهدع ن٠ دنع روسلا حتاوف اذكو رصعااو ىحضلاو رحفلاو لثم
 نه ةفئاط ةيآلف لاق روسلا ةفرعك عراشلا نه فقوتب ملت اهنا ةيآلا نا حيحضلا
 نا رقلا لوا ىف اهدع» ىذلا مالكلا نع وحد مالا تفوت يع نا رّلا فورح

 لث» ىلع لمتش» ريغ اهريغ ىف اهدعب امو اهليق اميو نا رقلا رخا ىف ىذلا مالكلا نعو

 اهمناف ةياالا فالح تاي آلا لمتشت ةروسلا نال ةروسلا تجرخ ديقاا اذهب لاقو ء كلذ

 اودع ِكلذلو هف سايقال لاحالا ىيبقوت لع تان" الا ىىرسشزلا لاقو « اللصا ا لفل

 اودع مو سيو هطو اهروس ىف 3 مح اودعو آو 0 اودعب ملو تعقو ثدح هلآ ما

 هنمو ريصقو ليوط هنابآ نذو 0 مآأ تالضعم نم ىاآلا دب دعت ىنرعلا نا لاقو ٠ سط

 فالت>ا بيس هريغ لاقو « هانا قرح هئمو مالكلا ماك ىلا ىهنابام هنمو عطقنإام

 ىلا سؤؤر ىلع فش ناك لو هلاو هلع هللا ىلص ىلا نا ىالا دادسع ىف فاسدلا ٍ

 نأا جرخا دقو ٠ ةلدصاف اهنا ذئتيح عماسلا بسحيف ماهال لصو اهلحم مع اذاف فيقوتا

 نا رقلا ىا عيج لاق سابع نا نع هسا نع ءادطغ نب نافع قيرط نه سيرضلا

 فرح فلا ةئاثلث نا رقلا فورح عيمحو هيا ةرششع تسو هيأ ةئاتسو ةبآ فالا ةتس

 نا ىلع اوعمحا ىناودلا لاقو ه افرح نوءيسو فرح ةئاهسو فرح فاا نورشعو ةثلنو
 ةيآ ةئامو لاق نه مهم هو دزي مل ن» مه داز اف اوفتخا مث ةيآ قالا ةئس ىلا د

 ليقو ٠ نورشعو نص-و لقو + ةرسشع عستو لق م ة رم عبراو ليقو « تابا عبراو

 ىكم ماسقا ةعيزا ىلع نأ رقلا نه لزنملا تيكسلا نبا لاق هنا معا مث ٠ نوثلو تسو

 ةلث ىدملاو ىكملا ف سانللو . ىندم الو حي سلامو ىتدم هضعنو ىكم هضعب امو ىتدمو

 ءاوس ةرحهلا دعب لزئام ىلدملاو ةرحهلا لبق لزم يلا ناوهو رهشا اهلوا ه تاحالطصا

 ةرحهلا رفس ىف لزن اه 8 راذسالا ن٠ رهسوا عادولا ة هح مف حفلا ماع ةكعوا ةنيدملاب لزت

 وادسأإلا )و 0 هابدملاب لزنام ىندملاو ةر>هلادعب ولو 9 لزام ىملا نا اهمالو ١ م.

 ام ىدلاو ةكب لهال (اطخ عقوام ىملا نا اهلاثو ء ةطساولا تدف ىندم الو يك سبل

 عمجاو عما نع ةرابع ةفوصلا دنع هب آلاو ٠ ناقتالاىفام ىَّها ةسدملا لهال اباطخ عقو

 ةرابع تاباآلا لماكلا نانثالا_ قو ةققحلا ةملالا ةيدح اولا نيعب ةقرفتملا ءايشنالا دوهش

 ىمملا عما كلذهعي صوصخم ىنعم ثيح نم ىبلا عم ىلع لد ةيآ لك عما قئاقح نع
 ىملالا ىلجتلا نوكي ىلالجو ىلامح مسا ن» عمح لكا دبالو ةولتملا ةياآلا موهفم نه

 ةدحاو ةرابع اهمال عملا نع ةرانبع ةيآلا تناكف مسالا كلذ ثيح نه عملا كلذ ىف
 ٠ ةرقيقلا ةيملالا ةيدحاولا نيعب ةقرفتملا ءايسشالا دوهش الا عملا سيلو ىتش تالك نع



 ةيالا 4

 ةرح تناك نارهشا ةءيرا ةحوزلا 'ىطو عاب فالح اعرشو . ممئاسن نم نولؤي نذلاو ىلاعت

 ”ىطو مهاوقو ٠ عنمب مل امم هنا درب الف ةلما ىف عنملا عنملاب دارملاو . ةما تناك نا نيرهشو

 سملاثاحم اياوم نوكيال كداج سما ال هللاولاق واف ردابتملا وه ام ”*ىطولا ريغال ىا ةجوزلا
 ةجوزلا قالطاو ”ىطوااب الا تنحيالو دبق ةدايز ىلا ةجاح الف ناخ ىضاق ىف ام ؛ىطولا نود
 هتحوز نم ىلا ولف طقف ءادتبالا ىفوا ًاعم ءاقيلاو ءادّسالا ىف نوكت نانم معا اهنا ىلعلاد
 ناخ ىخضاقىف نكل ةريخذلا ىف اك ةقاظامياععقو ةدّتعم ىهو ءاليال. ةدم تضم مث ةقيلطتب ةرألا
 ةيلاوتمرهشثا ةعبرا رهث!ةعبراب دارملاو » عّش ل هءدم تضقناف اهارتشا مث ةءالا هتجوز نم ىلا ول

 نا ىلاو اذيع لب ءاليا نكي مل نيتدملا نم لقا ىلع دقعول هنا ىلا ةراشا هيفو ةيموبو' ةيلاله

 فالي هيلع ىضاقلا هربجاو مئالامف أطإ مواف اعرش بلاطمو ةنايد مزال ةدملا كلتىف ”ىطولا
 اكلاو ةفحتلاو طبحلاىف 5 نيميلا سفن ءالبالاف اذه ىلعف نيتفملا ةازخ ىف م ةدملا كلتنودام

 نيميلاب ادكؤماعنمةحوكلا نابرق نع سفنلا عم ءاليالان ا ةياهلاو نا>يضاقىف نكل اهريغويف

 رهثا ةعبراب ىا ةروكذملا ةدملاب انقوموا اقلطم كلذ وو قاتعوا قالط نم هريغوا ىلا»آ هللاب
 دنع ءاليالاو ٠ حر ةف.'>ىلا دنع اذه زومرلا عماج ىف اذكه ءامالا ىف نيرهشو رارخلا ىف

 فقو ةعبرالا تضمآ ذاف رهشا ةعبرا نم رثك ١ امرّشال نا ىلع فل ناب فاح ىبفاشلا

 نيجوزلادحا قرب فصتشاال ءالبالا ةدمو ىضاقلا هيلعقلط عنتما ناف قاطترا عماج نا اهاف

 ريدفت اىف اذك جوزلاقرب كلام دنعو ٠ ةأرملا قرب فصتنت هللادمحر ةنياحىلا دنعو.و هدتع

 - كيرفاال هللاو وحم لوالا تقومو دنؤم ناهس ىلع ءالنالاو ء ىزارلا دمحا ريسشاو ريكلا

 امبرق ناف رهشا ةعبرا كيرقاال ىناثلاو ١ هوحنو قلاط تنافوا جح ىلعف كتّسرق نا لاقوا

 مل ناو ءالبالا طقسو ءازحلا هريغ ىفو ىلاعت هللاب فاخلا ىف ةرافكلا بحبو ثنح ةدملا ىف

 امبرش لو ًايناث اهحكتول ىتع ديؤااال تقوملا فاحلا طقسو ةدحاو ةقيلطتب تناب اميره
 ٠ ٠ ةلقولا حرش ىف اذكه ءاليالا ال ثلاث دعب فلخلا ىتبو اما' ذكهو ايناث نيت رهشا ةعبرا

 ةنوا هلصا“ء ىوزا فورح ىتءامحو نأ رقازا ماع نس كيو نا_ثن ةغللا يف )ب ال
 ةغل ةءالعلا ةياآلا زومرلا عماج ىفو ٠ حارصلا ىف اذدك عج تاناو ءابأو ىا كبرحتلاب

 الب هلوقو « ىهتنا مسا الب ىلاعت همالك نم ةفئاط ن. افيقوت ةرخاو .هلوأ نت اهءاعرذو

 بكرم نآرق ةيالا ناقتالا بحاص .لاقو ٠ حدا فيرعتلا اذهو ةروسلا نع زارتحا مسا
 ةءالع اهمال كلم ةيآ هنا هنمو ةمالعلا اهاصاو ةروس ىف جردنمو عطقمو ًاديموذ لمح نه
 ن. ةفئاط ةي آلا هريغ لاقو ٠ ىريعملا لاق اذك تالك ةعامح امنال ةعاما وا قدصلاو لصفلل
 تيمس روساا ىف تادودعملا ن٠ ةد>اولا م لقو هاهدعب امو اهلّق امع ةعطقنم نارقلا

 ىلع ةءالعا_ مال للقو ءاه ىددحالا زحم ىلعو ام ىلا نم قدص ىلع ةمالع اهمال ام:

 ىلع زوجي اناا ضعبو .ىدحاولا لاق ٠ اهدعب ام اهعاطقناو مالكلا نم اهايفام عاطقنا



 ل ءاليالا + ىبملالاّلعلا

 ىلعاو ءامسالا ىلعا هللا همسا ناك اذلو ىلعا ةهولالاف دوجولا قئاقح ن. ةقنقح ةيدحالاو

 دوجولا بجاولا تاذلل مسا هللا ءاماعلا لاق . لماكلا ناسنالا ىفام ىهتلا د>الا همسا نم

 #4 لاوكلا تاَءَد 6 هللا معا عامجت-ا ىلا ا نيفصولا 5 3 دماحلا عرج قحتسالاو

 نالف دماحلا عيج قاقحت-ا اماو ٠ نامكلا تافم رئاس عبتتس هناف دوجولا بوجو اما
 دمحال اممم نكي مل ىلاعت هل تودلا نع لاك ذش ولف هيلع دمحم نا قحتسإ لاك لك
 لاثكتلا تافذ ياس فايا ةقانإو ٠ حاحا عي ايدي شق لامكلا ذه ىلع

 هذه مفتت مالا اذه قالطا نهض ْق ةراشقلا هذهل ريهشلا ىلا هنأ وهف اهلع هتلالدو

 متاح راهتشاك كلذو هقالطا دنع نمحرلا همسا نه تافصلا هذه مهشالو هنم تافصلا
 هللاوه «ءذاو نا حصالاو هعضاو ّق اوذ.:>| #3 مَدلاَف 2 مسالا اذه قالطا نعض ىف دولاب

 مهلاوا مالسلا هيلع ىبنلا ىلا ىحوا مث هتاذ تاصخشم عمج ةطاحاب ىنئال ةيرشبلا ةوقلا نال
 رسشلا ه»١ضاو لبقو #* ظافلالاعيمج عضو ّق ىرعثالا ىو وه م تاذلل مع هني داعلا نأ

 كلذ ريغ ىلا اقازر ملا ءال اد>وم ارداق ىلع هنوك ةظحالام تامديعلا ةظحاللام ىف قكيو

 مسا وه لب قتشع سيل هنا ىلع نوةقدملاف الما قةشم هنا ىف اوفلتخا ٠ ةدئاف ٠ تافصلا نه

 تانصلا كل ىرحت فودو٠ ن٠ تافصلل ديال اضياو هن فصوبالو فصوب هنال لم م

 نكملافصو ناكول هءالو اب فوصوم مسا ىلع ةيراج ريغ تيقن تافص اهلك !هتلعج ولف هيلع
 هل اهلصاو درع ىء؟ ةهولاو ةيهولاو ةهماا هلا ن٠ قّاشم هلا لبقو ه اددج وت هللا الا هلال هلوق

 ليقو . هلآلا الوق ليلد ضيوءت ريغن»٠ ةزمهلا تفذل دوسملا ىا لوءاملا ىنتءمب لاعف
 هل آلاو ٠ قلاب دوبعملاب صتخم هنا الا ةزمهلا عطب هللاب ليقاذلو ماللاو فلال' اهنع ضوع .

 نوداوم دانعلاذا همأي علوا اذا ليهفلا هلا ن٠ لءقؤ هلفر_ء٠ ف ريغ لوقءلا ذا ريحت ىعك

 هلصا ليقو 01 حاشاو ءاع اكواولا نع لدب هنزههف ربل اذا هلو ند لقو # هيلا عرضتلاب

 ليقو ٠ “'ىثلك نع عفترم رصبلانع بوجحم هنال عفئراو بجتحا اذا هيلي هال زدصم هال

 اذكه هلوا ىف فيرسعتلا مال لاخداو ةريمخلالا فلالا فذحم برعف ةيئايرسلاب اهال هلصا
 # صيخلتلا ىشاو>و ريسافتلا نم دافتسا

 ةسافلابو ىلغالا مملاب اضيا ىمسيو ةبرظنلا ة-هكحلا عاونا نم لع وه (ىملالا معلا )
 « ةمدقملا ىف قاس دقو ةعبطلا لق امو ةءطلا دعب او قلخلا ماو ىلوالا

 م67 ءابأا لصف

 م افلا ءايلاو ءاي ةزمهلا تلدباف هيلع تفلح اذا اذذ ىلغ تلا رد_صم ةغأ ١ :انلاءالاو اف زهلا تلت هلع تفلس انا ضل ا

 هلوق هنمو دعبلا ىنعم نيمضتل ةأرملا ناب رق ىلع مسقلا ىف نب هتبدعتو ةبلا هنم مسالاو ةزمشه
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 ة.هولالا 6 ةاساوملا ١4

 ءاضق ىلا مسقني اضيا ءاضقلاو . مامالا غم ءادالا مزعلا هناف مزللا اكد مل هلا ثيح نم
 وهو ءادالا ىءهف ءاضقؤ 5 انيك الو ةققحال ؟اضا ءادالا ىنعا هيف نوكنا اللام وهو صخ

 دارملاو # لود ريغ لثع ا ىلاو لوقع٠ لثع ءاضقلا 9 مسقنب لوالاو 0 «ذالغ

 كردبال نا لوقعملا ربغإو عرشلا نع رظنلا عطق عم لقعلاب هثلثام كرد نا لوقءملا لثملاب

 رضاقلا ىلاو ةعامجم ةتئافلا ءاذقك لماكلا لثملا ىلا مسقط لوقءملا لثخاو اعرشالا هتلثام

 هناف هعوكر ىف ربك امكار دعا ىف مامالا كردا اذا م ضحللا ريغلا ءاضقلاو . دارفنالاب اهءاضقك
 ءاقبل مايقلاب اهيش عوكرال نكل لثم اهل سيل ذاءاضق ديعلا تاريكتل سيلو هعضوم تاف ناو

 هذه م مْ 0 ةعبس ماسقالا تراضف ءادالاب اميش نو ف لفسالا كضنلا ّك ءاوتسالا

 هلك اذه رشع ةعبرا ماسفالا تناكذ دادقلا قوةح قو هللا قوقح ىف دحوت ما_هالا

 دننع ءادالا مْ ٠ ىودزللا بشدكخحصو خيوانلاو هيسشاو>و ىدضغلا قام ةضالاخ

 نم واولا لصف ىف ةرالتلا ظفل ىف “ىج امك خغاشملا نع نارقلا ذخا ىلع قلطإ ءارقلا

 : : # ءاتلا باد

 هريغ مد نا راثبالاو ه هنع عفدلاو هل عفلا ىف هسفن ةلزنم هريغ لزني نا (ةاساوملا)
 « ىناجرحلا ديسلا تاشرعت ىف اذك ةوخالا ىف ةيانلا وهو امهف هسفن ىلع

 ىف اذك الك تافصلاو ءاهسالا ٍبتارمل ةمماج ةبترم مسا ةيفوملا دنع ىه (ةيهولالا)
 ' اهلظفحو دوجولا قئاقح عمج ل.ءاكلا ناسنالا ىفو ٠ لوالا صفلا ىف صوصفلا حوش

 ىنعا اممف صاظلا 6 صهاظالا ماكحا دوجحولا قئاقح دارملاو 0 ةيهولالا ىسإ ا_متاص ّق

 ةدتص نع هقح' قح ىذ لك ءاطءاؤ ةنوكلاو ةنمآالا بتارملا لومشف ءقلذاو قحلا
 بجاولا تاذلا الا كلذ نوكبالو ةبترملا هذه برل مسا هللاو ٠ ةيهونالا ىنعم وه دوجولا

 باتكلا ما ةهولالاف ٠ رهظم لك ىلع ةطيخلا هلذا ةيهولالا تاذلا ىهاظم ىلعاف دوجولا
 كالذ لك ةينا>رلا وه ديلا تاتكلاو ةيد>اوا وه ناقرفلاو ةيد_د>الا وه نا رقلاو

 تاذلا هنك ةيهام وه موثا| حالطصا هيلع ىذلا ىلوالا رايتءالاب باتكلا مافالاو رايتعالاب

 ناب فالاخالو قاطملا دوحولا وه انا لاو تافصلا وه نافرغأاو تاذلا وه نا رقأاو

 ةيدح اولاو 0 هيدحالا ةيهولالا 5 ءامسالا ىلعاف »* دحاو ىعءملاو ةرانعلا قالا نيلوقلا

 ىلعاو ةيناهعرلا ةثرملا ةددحاولا امتلمث ىتلا بنارملا ىلءاف ٠ ةيدحالا نم قحلا تالزنت كوا
 ةمونرلا تحت ةكئالملا» كلا همسا ىف ةيوب رلا بنارم ىلءاو ةسوبرلا ىف ةيئامحرلا ناظم
 تحت ةيدحالاو ةيدحالا ت2 ةيدحاوااو ةيدحاواا تحن ةدامحرلاو ةيناهحرلات حم ةسوبرلاو
 1 لومشلاو ةطر1لا عم اهةح دوحولا ريغو دودولا قلاقح رانطعا ةرهولالا نآل ةهولالا



 ( ١م الا

 هللو وحن هانعم ىفوه ايوا ةولصلا اوميقاو# نمالا رضي هتوبث نوكي نا نه معا سعالاب
 ناينالاو اهداحلا ضا,عءالاو لاعفالا ىف لثااوا دحام ىنعمو ه تنباا جح سانلا ىلع

 ميل تقولاب دييقتلا ريتعي ملو ىلاعت هيلا اهءاسيو اهميدؤي ديعلاف ىلاعت للا نحب ةداعلا نأ ا

 ٠ لفنل ا ءادا بل جاو ىلع تبث رابتخاو + تارافكلاو تاروذتلاو تايبالاو ةركرلا ا

 5 عسوتلا قيرطب الا ءادالا هبلع قلطيال لفلا نا ن٠ ءاهقفلا هيلعام فالخ اذه لبق

 ءاضقلا دح ىف بجاو رايتخاو ٠ بدنلاو باحنالا ىف ةقيقح صالا لدج نم لوفل قفاوم

 رادقف هدسفاف هيف عرش اذا اماو كرتاب نمضيال لفنلاو انومضم كورنملا نوك ىلع ءانب
 ليم ديشت نم ديالو ٠ اضنلا ضرفلا ملمتشام بجااولاب دارملاو ىختيف امحاو عورمشلاب ...

 لثع تجاولا ااقتسا لاقو نضءءلا ها ءضنق 6 هبلع بهو نم دنع نم ند نا
 نوكيال هناف هنيد ىلا ريغلا مهارد فرص نع ازارتحا ءاضقلا وههقح وهو رومأملا دنع نم

 رهظ نم ءاضقهموب رهظ نوكيزا ىون اذا اذكو نبدلا برنم اهدرتسإ نا كلاءللو ءاضق

 ضرفلا ىلا لفنلا فرض فالخم ةلئاملا ةوق عم حصيال هرهظ نم ءاذق هرصع وا هسما

 وهو دبعاا قح صلاخ لفنلا نال ضرفلا ىلا لفنلا ف رص حصاعاو + ىندا هيف ةلئامملانا عم

 حابملاب نايثالا ءادالا فيرءت ىف لخدب ليق ناف «زاح ءاضقلا ىلا هفرص اذاف هلعف ىلع رداق

 قالطا فرعلا ق سلدا ءاذا ىمسس الو. لالخالا دع دا_ءادصالاك صالا هب درو ىذلا

 وا اجاو الا نوكيال صمالاب تبانلاف نيفةحملا دنع هب روم أ سيل حابملا تلق ٠ هيلع ءادالا

 ءاففتكلا تحابيم ركذ مك ءادا كس .نا ىندق هن رومام هلا لات ونع ل ا
 امهكارتشا ع. نيينعملا نإابتل ايعرش ازاجم رخن آلا ىلع ءاضقلاو ءادالا نه لك قاطي دق هنا معا

 مككسانم مترضق اذاف ىلاعت هلوقك بجاولا طاقسا ىفو هقحتسي نء ىلا “ىثلا ميلست ىف

 - تبون كلوقكو ةما ةوابص تيدا ىا ةواصلا تيضق اذاف ىلاعت 0 مبدا ىا
 ءادالا ناو لثملاو نيعلا ميلست ىف ةقيقح ءاضقلا نا اوركذد دقف ةغللا بسح اماو ٠ سمارهظ

 ىف ةلخاد اهنال مسقتلا اذه ىف ةداعالا اوركذي مل مهنا اضيا ملءاو ٠ لثأا مياست ىف زاحم

 ألام وهو ضخم ءادا ىلا مسقط ءادالا « مي-بقتلا ) اهلحم ىف 'ىحنام ىلع ءاضقلاو ءادالا

 ههمازتلا ثيح نه الو تقولا ريغت ثيح نم هوجولا نم هجوب ءاضقا نه هش هيف نوكي

 ىلع ىدؤرام وهو لماك ىلا مسقن ضحملا ءادالا ىا لوالاو ٠ ءاضقلا هيشي ءادا .ىلاو

 ةولصلاك هفالخ وهو رصاقو بوصغملا نيع درو ةعامج ةواصلاك هيلع عرش ىذلا هحولا

 هيلع ليثربج نال ةعامجمالا ع رمثت مل ةولصلا ناف هيلع عرشام فالخ ىلع ءادا هناف ادرفنم

 الوذش« بوصخغاا دركو نيمودىف ةعامج الوا ةولضاا مالسلا هيلع لوسرلا نع مالسلا
 ءادالاو ٠ بصانغا| دب ىف ةيانحلا ىف نيدلا هةل مث افراف ادبع بصغ ناب ندلاب وا ةرانطاب

 ءاضقلاب هنهش تقولا ءاش ثيح نء ءادا هناف قحاللا نم ةواصلا ماعاك ءاضقنا همثي ىذلا

 230 « فاشك» ( لوا )
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 كلذ ناف اهرك ذ اذا اهلصياف مالسلا ةالصلاهيلع لاقثح ايناث اعرش هلردقملا هتقوىف عقاو

 الدلال .اناغ اميل نسفملا 13و ىفإ ليفيدف ىك نتا دنع ىسمالاو مئانلا ة ةولص ءاضقف اهنفو

 تقواا راصحا ىعدبال هبال نك دل نامزب ردقتب الف رمعلا هتوو عسوم ءاضقلان ا دربالو

 ىلع اهل لفاوتااف تلق ناف ٠ اناث هلردق دق نامز هدعبامو رك ذن!| نامز نا دارملا لب هيف

 ٠ رمعلا هش وه اناث اردقم انقو رهظلا ءاضقل نا ك رمعلا تقو وهألو اردقم تقو اذه

 اماو هل تقو هدعبامو كلذ نا ىلع لمح اذا روك ذملا ثيدحلاب هلاتقو تردق ةيقلا تلق

 ءادالا تقو دعب لعفام ءاضقااو ه عرسشلا نمال لقعلا ةيضق نم لفاوثل تقو رمعلا نا

 مهاوَهو .٠ ةتقو ىف ةداعالاو ءادالا تقو دعب مهلوقبف ء اقلطم بوجو هل قبس امل اكاردتسا

 ةداعاالو ءاداالو ءاضق تسيل اهماف اهتفو جراخ اهتفوىف ةادؤملا ةواصلا ةداعا تجرخ اكاردتسا

 مهلوقو ٠ لفاونلا جرخ بوجو هل ةدسال مهلوشو ٠ ةغل ةداعا تناك ناو اخالطصا

 قلطم ربتعملا لب فلكملا ىلع بوجولا ءاضق لعفلا نوك ىف طرتشيال هنا ىلع هيشن اقلطم

 1 م نيةقحلا دنع امهاع بوجو الذا ضئاللاو ملانلا ءاضق هيف لخدف بوجولا

 دنع اماو ٠ بوجولا ىنانن وهو هيلع عمت دازثلا :ناوجو تفيك عناملا دوجول بيسلادجو

 ناطقسال سافنلا:اذكو ضيحلاو ءادالا بوجولب بوجولا سفن طقسالمونااف ةفينح ىلا

 ةجاحال ذئنيط ةولصال امهنع ةراهطلا صنلاب تن هنا الا ءادالا بوجو لب بوجولا سفن

 الو ةلكبال هميدقت زوال عرشلا ةهج نم اتقوم ناكاذا لعفلاف ةلمابو . اقلطم دبق ىلا
 ىف دجو ناف هتقو دعب لعف ناو ةداعاو ءاداف هتقو ىف لعف ناف هلادا تقو ىلع هضعبب

 دجوب مل ناو ءاضق وهف عنامل هنع فاوا هعم بوجولا تدث ءاوس هيوحو بيس تقولا

 نع« ةعكر تعقو اذا تلق ناف ه ةداغا الو ءاضق الو ءادا نكي مل هبوجو ببس تقولا ىف
 ءادا تقولاىف تعقوام انلق ءءاضقوا ءادا ىه لهف هنع ةجراخ اهقابو اهتقو ىف ةولصلا

 ءةعكر نه لفا تقولا ىف عقو اذا امف لاحلا اذكو اع ءادالا مَ ىف ءاضق قاسلاو

 دنعو ٠ هلحم ىف 'ىحم م5 رذعل ليقو لوالا ىف للخل اناث ءادالا تقو ىف لمفام ةداعالاو

 ىلا سمالاب تدئام نيع مياسست ءادالاف تقوم ريغوا ناكاتقو» هب رومأملا ماسقا نم ةيفنلا
 بجوام لثم مياست ءاضةلاو هقححتسم ىلا اذا املس ىمسإ انا بجاولا ءادا ناف هقحّتسم

 بيساانوه اما بح اولا ذا هيوجو تدثامال ىمالاب هنو :” لعام سمالاب تدناع دارملاو ٠ سمالاب

 د.ءعلا نة فرصتاا ىلَشال ةمذلاف فصو بجاولا نا عم تدنام نيع ميلسل حصا دنحو

 نيع مياسنال ههدلاف تدثو بيسلاب بجوام نيع مياست عنتمم ا نال كلذو هننع ءادا نكي الف

 سايقلاب ةيلثماو ةينيعااف ةلمجابو . رمثعلا عبر ءاتباو اهتقو ىف اساسا معام
 ةمذلا لغش ع رشلا نا لاّقشبام ىلا ةجاح الف ةمذلا ىف ببسلاب تبث امال سمالا نم ملعام ىلا

 تباثاام . هنيع هنأك بجاولا كلذمكح ةمذلا غارف هب لصحمام ذخافاهغي رفتب سما متبجاولب
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 قيس دقو كالفالا ىلع قاطت ءامكحلا دنع ءاب.الاو عما ءاب آلا ردي ىنعمي ةغل ( بآلا)

 « ميملا لصف ْق ةرايمالا طف 2

 0 يرش ترودك تايضتقمزا 5 :ءاج ى نشور:نازدارءو قارا ) افصلا ناوخا (
 .. ثاغللا ١ تئاطل ىق اذك هتينارا : نا ور تالاك فاصوأب واننا

 ءلءفلاو مال لباقملا فرحلا وه نيبقطنملاو ةاحنلا دنع (ةادالا)

 ةذرفلا ةولصلا ءاداك تاتقوملاب نامالا ىلع ناقاطي ةغللا بسحم ءاضقلاو وه (ءادالا)

 داسف دعب ايناثث هب نايتالل جاو قوقكلا ءاضقو ةنامالاو ةوكزلا ءاداك تاتةوملا ريغبو !متاضقو

 باتا دنع ءاضقلاو ءادالا ىا امهف. ءاهقفلا حالطصا بس اماو ٠ كلذ وو لوالا
 ءاضقلا هيف روصتس اف الا ءادالا روصتسالو ةتقوملا تادابعلاب ناصت# ىلاعت هللا هر ىنفاشلا
 ماسقا ةداعالاو اعد هيف ءادالا نوقلطي الف ةعماو ديعلا غولصك ءاضقلا هؤ روصتسالام اماو

 مكملا لايف ضرعلابو اناث نكل اضيا مكحال اماسقا نوكتف مكحلا ه. قلعت ىذلا لعفلل
 . الوا اعرش هل ردقملا ةّقو ىف لعفام ءادالا اولاق اذهلو ةداعا وا ءاضقوا ءاداب قلعت اما
 ىلق لعف ا زارتحالل هتقو ىف دبقو ٠ ةتقوملا لفاونلا لوانتيل بجاو ىلع لمف رابتحخاو
 روذنلاو ةفلطملا لفاوااك تقو هل رد مل امع زارتحالل هل. ردقملا ديقو ٠ هدعبوا تقولا
 نيعم ردقم هتقو ناف جا فالخم ةداعاالو ءاضقالو اهل ءاداال ذا ةيباقلا راكذالاو ةقلطملا

 قالطاو ه الوا امرش :هلربنق ايف امثاد هغوقول- زاطقلاب ال ءادالاب فضصوف دودحم ريغ اللا
 ىضقملا عم ةهماشملا ثيح نم زاحلا لببق نم دساف جح هب كردتسي ىذلا جلا ىلع ءاضقلا
 رهشلاك اءرشآل هل ردقملا وهو ليفا< زارتحالا نود ققحتال اعرش ديقو ٠ كاردتسالا ىف

 رهشلا كلذىف ةاكزلا ءاّتبا نال هتواصل فلكملا هنيع ىذلا تقولاو هناوكزل مامالا هنيع ىذلا
 ثيح نم ءادا سيل هنا دارملا لاعب نا الا مهللا ه اهطق ءادا قولا كلذ ىف ةولصلا ءاداو
 ارد. تقولا نكبملوا ىت> جحلاىف م عراشلا هردقىذلا تقولاف لب تقولاكلذىف هعوقو

 نع هبزرتحاو لعشب قاعتم الوامهاوقو ٠ ةقلطملا روذنلاو ةقلطملا لفاونلاك ءادا نكبملاءرش
 بهذو ٠ ءاضقلاو ءادالل ميسق ةداعالا نا نيرخأتملاو نيم دقتملا مالكنم يهاظلاناف ةداعالا

 هناف ءاضقأا نع زارتحا ردقملاب قام:ءالوا مهاوق ناو ءادالا نم مسق امنا ىلا نيققحملا ضد
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 نودب هلامعتسا ”ىجي مو نأ راضف فاالاب واوا تلقو ىلوالا فلالا تفذ> ناوا نأ لدا

 ىخاملا ةيامن وه ءامكحلا دنعو ٠ تاغللا ضعب ىف اذك رضضاحلا تقولا ىنءمب ماللاو فاالا

 رابتعاب لس اوو رايتءالا اذم امن لصاف وهف رخ آلا نع اهدحا لصفنسهب ليقتسملا ةادو

 ةسنك نامزلا ىلا ن الا ةيسنف :رخ الاب اهدح | لضتن هب ليق:ملاو ىضاملا نيبكرتشم ٌدح هنا

 ال كإذكف ضرفلابالا مهدنع هيف ةطقنال هنا امكف نيينالا نم ىهانتملا ريغلا طخلا ىلا ةطقنلا

 ناكل الاو جراخلا ىف هلدوجو الو ىز#ّثال ىذلا ءز+لا مزاي الاو ضرفلاب الا نامزلا ىف نأ

 جرالا ىف دوجوملا نا مهدنع ررق دق صخلالا حرش ىف لاق . ىزجتال ءزج ةكرحلا ىف

 عطقلا ىنمي ةكرملا هناليسب لعذ لوصحلا كلذ ناو طسولا ىف لوصللا وه ةكرشلا نه

 ٠ اطخ اهمتاليس لعش اضياو اهرخآ. ىلا ةفاسملا لوا نم ددءملا ىمالا نع ةزانع ىه ىتلا
 مسقنملا ريغلا مالا كلذ ناو مسقسسال سما نامزلا نم دوجوملا نا معاذ كلذك ناكااذاو

 نآلاب ىمسملا ن آلا الا سيل نامزلا نه جراخلا ىف دوجوملا ذه ىلعف نامزلا هناليشب لعف

 هيفو ٠ رتخاخلا نامزلا ىلع نآلا لاقي دقو لبق ٠ ةيقرشملا ثحامملا ىف اذكهءاضيا لابسلا
 ىضاملا ىف رصحنم نامزلا لب ن آلا هياع قاطإ ىتح رضاح نامز مهدنع سلذا رظن

 نع ىذلا لياقلا نامزلا ىلع ن آلا لاش دقو لاَ نا باوصلاف . مهدتع لقتسملاو

 ٠ هيشاوحو نيعلا ةكح حرش ىف !اذك لقتسملاو ىخاملا نيب طسوتم نامز وهو ن آلا ىتبنج

 اذ+ قاعتبام ”ىجبو لياقلا نامزلا ىلعقاطي دقو نامزلا فرط ىلع قلطي دق ن آلاف ةلخابو
 قل ىسيلاوعا نكلاكلا للعوا + حاسما ءازلا تاب نأ نونا لصغ قا نانزال ظفلا ىف
 حالطصا ردو دراد قشع ىنعي دراد نأ نالف كواسلاو لوصولا ىنعم ناسف كولسا| عمت

 .. دوك نا ار. قشع ناتقوص

 امالكو دنالا ف لزالا هب جردس ىذلا ةيملالا ةرضطلا دادتا وه (مادلا ن الا)
 لزالا عمت اهنم نيح لك نوكو دبالا نايحا ىلع لزالا ىفام روهظل رضاخلا تقولا ىف
 نامزلا لصاو نامزلا نطاب هل ل.ه كلذإف رضاخلا تقولاو دالاو لزالا هه دحتيف هالاو

 تباث وهو هروصو هماكحا اهم رهظي تاريغتو هيلع شوقن ةينامزلا تان آلا نال دمرسو

 كير دنع سيل مالسلا هيلع هلوقل ةيدنعلا ةرضحلا ىلا فاضي دقو ادمرس امتاد هلاح ىلع

 ش : مئانغلا ىلا 'نيدلالامكل ةيفوصلا تاحالطصا ىف اذك ءاسمالو حابص

 وهو ةيبسنلا تالوقملا نه مسق ءامكحلا دنع ةكاسلا ةيناتحتلا ةانثاابو حتفلاب (. نيالا)
 «٠ اقيقح انا اذه ىحسلو هن اول و هص ىذلا زيدا ىف ىا ناكملا ىف مسجلا لوصح

 ىلع ةبتزمملا ةئيهلا هلا ىنعا ىقيقحلا هناكم ىلا ةبسنلاب مسجال لصحت ةئيه هناب اضيا هوفىعو
 مسجلا لوصحخل نبالا لاب دقو ءادذر“ لوضحلا ءارو سا تورثىف نكل ربحا ىف لوصحلا
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 ىت> نامالا ن. ًازج عراشلا هلمج امم تسيل لاسمجالا تلق . ناصقلاو ةدايزلا روصتت

 وه ناميالاف لامعالا دجوب ملا تدجو نا هنم ازج عقنأ ىه لب نامالا امافشناب ىفتثب
 «٠ لامعالا لبق ناكام ىلع ديزيف ناممالاىف ةلخاد تناك تدجو ناو رارفالاو قيد

 ةوفلا هلوبقلف لوالا اما ٠ قلعتنا بسححو تاذلا بست امهلبق قيدصتلا نا قا لبقو

 مكلوقو ٠ بضغااو نزْلاو حرفااك امهل ةلباقلا ةيناسفلا تانيفيكلا ن. هناف فعضلاو

 ذا طقف كلذل توافتلا نا مبسنال انلق ٠ ضيقءلا لاتحال توافتلاو نيقلاره بجاولا

 ناعا نوكي نا ىذتش ملق ىذلا مث ٠ ضيقلا لامحا الب فعضلاو ةوقااب نوكي نا زو

 مالسأا هيلع ميهارب | لوقو اعامحا لطاب هناو ءاوس ةمالا داحا ناعاو مالسلا هيلع ىنأا

 نا ىهاظلاو ناصقنلاو ةدايزال ىنقيلا قيدصتلا لوق ىلع لدي هناف ىلق نيمطيل نكلو

 اناميا هنوك ىف نيقيلا مكح همكح لابلاب ضيقنلا لامحا هد رطخمال ىذلا بل غلا نظلا
 حضاو ناصقنلاو ةدايزلا لورةف اذه ىلعو ليقلا اذه نم ماوءلا رثكا ناميا ناف ةقيقح

 نامالا نم ءزج هل هني مغ ام دارفا ىف ىليصفتلا قيدصتلا ناف ىنادا اماو « اماث احوضو

 هنا ىلا ةعامح بهذف الما قولخم ناميالا له ةدئاف ) لامحالاب هش د_صت ىلع هباوث هيلع باثي

 « قواخم ريغ ناميالا اولاق مهما ثيدحلا باعصا نه عمحو لبنح نب دما نع ركذو ٠ قولخم

 هقول ريغ ىهو ةبادهوا « ديعلا عنص هنال قواخم وهو رارقا ناالا هيف ليقام نسحاو

 نيعبرالا حرش نيملا حتفلاو يراخبلا حض حرش ىتيعلا ىفام ةدالخ اذه برلا عض اهنالا
 ىلا عجراف اهقيقحت تش ناف بانطالا ةفاخم اهانكرت ثاحا دعب تيب دقو .فقاوملا حرشو

 ه نامبالا باتك لوا ىف ىنبعلا

 ديوك كاس دناد رك فاضم دوم دنا هر زو دوغ سلا[! 07
 نال تسا هيمادعام تيناناو تسا ههيدوجو قح تناناو + نم تاذو نه حورو نم سشن

 عقو اذلو تسا ىنخ كرش ناكلاس دزن نياو تاغللا فمك ىف اذك هالوك هذي قامو دللا
 ىسفن كلوقك دعلا نم ”ىش لك الا فاضي ىتلا ةقيقحلا نع ةرابع ةينانالا لئاسرلا ضعب ىف
 نوكت نا نع ةرابع ةيئانالا ةلسرملا ةفحتلا ىفو ء ىنخ كرش هلكا ذهو ىدبو ىحورو

 ىف هناحبس قا تايثا مث هلاال ىنعم نيع ىه ةينانالا نو قحلا ريغ كنطابو كتقيقح '
 . ءهللا آلا ىنعم نيع ايناث كنطاب

 لرش ىذلا ثيدحلا وه نيدحلا دنع ليعفثلا باب نم لوعفملا مسا ةغبص ىلع (نؤملا) ش

 اذك عاملاو ةسلاحلاو ءاقالاىف نك وهو اذك لاق انالف نا نالف انسدح :ىوارلاووانجأا 3 ١

 5 ىراخنلا 6-2 حوش ىراساا داشرالا ىف

 لبق ٠ تاخالا زنكىف م رضاحللا تقولا ماللاو فلالاب نآلاو تقولا ةغللا ىف دملاب )نا ,
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 ناءالا ٠4

 ىأر ىلع ناعالا نكروىأر ىلع ماكحالا ءارجال طرش رارقالا نال ارايتخا رارقالا كرتب
 «'اعاحا انمؤ. نوكت رارقالا لق ةأخغ ةتعاس نم تامو دحال قيدصتلا لصحوا اذهلو

 ةيرايتخالا لاعفالات قلعتب امنا فيلكتاو هب فلكم نامتالا ناوهو رخآ '”ىث ىف نكل
 نيب مايرايتخا سيل روصتلل لباقملا قيدصتلاو ايراتخا بلقلاب قيدصنتلا نوكي نا دبالف
 ف نظل ىلإ درطفلا و نم ءاسا سوت ترلكت ناعالا/ فيلكتلا ناب تنجاو ه:همضؤفا ىف
 تينارتو ءان ملا ساوحلا هيجوتو .:هتءادخحوو ىلاثت هدوجؤ ىلع ةلادلا ةردقلا راثآ
 ناعالاب فيلكتاا ىدم آلا ىضاقلا لاق اذلو ةيرايتخا لاعفا هذهو ةذوخأملا تامدقم لا
 صاصتخا اذه ىلع مزلي هلا هيفو ٠ ىرايتخا لعف وهو هيلا لصوملا رظنلاب فيلكت

 مالكلا باب نم قيدصتلا ىا وه ليقو ٠ ليلدلا نغ ارداص املع نوكي ناب قيدصتلا

 هانعم قيدصتلاب دارملا لاق ثيح ةعيرمشاا ردص ركذ اذكهو نيمرأا ماما هيلعو ىسفنلا
 ربخا قدح بلقلا ىف عقو نا هنال ارايتخا ربغلا ىلا قدصلا بسذي نا وهو ىوغللا

 نه ارهقو 0 هملق ىف ةونلا ىوعد قدص عقوو ةزحءملا دحا دهاش اذا م ةرورض

 دارملا نإ لعق هقدص هنا ةغللا ىف لاشال ارايتخا مالسلاهيلع ىلا ىلا قدصلا بسنب ناريغ

 دقع ىمسإو سفنلا مالك وه ىذلا ارايتخا ربا ىلا قدصلا ةيسن عاَشا قيدصتلا نم
 مالكب دارملاذاه بف طرش ةفرعءملاو سفنلا مالك هنا ىرءشالا مالك ىهاظو ء نامالا

 ةشاطم كاردا ةفرعملابو « ىهاونلا ويماوالا لوبقل دايشالاو ىنطابلا مالستسالا سفنلا

 لوصحدعب لصح امنا مالستسالا كلذو ٠ هل اهفاثكتاو بلقال !ماجت ىا عقاولل ىلا ىوعد
 ةفرعلا نم الك نا نيققحلا ضعب لاقو ٠ اكو امهنم لكن وكي نا لمّعو ةفرعال هذه

 لئاقلا ىلا ناسالاوا بلقلاب قدصلا ةسن وهو ةغا قيدصتلا موهفم نم جراخ مالستسالاو

 ءارجال ناطرشوا اعرش هموهفمل ناءزج امهنا ىلع اما ناحالا ىف اعرمث ناربتع» انك محلل

 ىنء» ىلا ىوغللا هانغ٠نع ناميالا لّقن همزا لوالا نال حجارلاوه ىناثلاو هاعرش هءاكحا

 مالسالاو ناعالا لبق ( ةدئاف )9 ليلد ريغب هبلا راصيالف لصالا فالخ لقثلاو ىىرش رخآ
 نيسلا باب نم ميملا لصف ىف مالسالا ظما ىف هليصفت ”جيسو نارياغتم ليقو نافدارتم
 هءال ناصقلاو ةدايزلا لشال ليقف ٠ هيف فلتخا « الوا صقننو ديزب له ناعالا ةالاف)

 نكأو ناءالا ىنتنال صقتول هنال ناصقنلا ليشال ليقو ءامهلشال وهو قيدصتلا ”ةقيقح

 لها ةعامح بهذم وهو امهابَّش ليقو ءاهوحتو اناا مهمتداز ىلاءت هلوقل ةدايزلا لش
 نا ناميالاب دارملا نال ىظفل ثحبلا اذه مامالا لاقو . اتافاخو ةءالا فلس نم ةنسلا

 لام>١ مدعل توافتتلل لباقلا ريغلا نيقيلا وه بجاولا نال امهلّش الف قيدصتلا وه ناك

 اهدحو اما لامعالا هب دارملا ناك ناو نيقيلا ىفاس هجو دعباب ولو لامحالاو هيف ضيقنلا

 فيكف لكلا ءافتنا مزلتسي ءزإلا ءاقثنا تلق ناف . ىهاظ وهو امهلبقيف قيدصتلا عموا



 ١ .؟ا/ ناءالا

 ديعولا هيف ءاجام لك بانتجا نع ةرابع ها ثلاثلاو ٠ مثاه ىناو ىنابْلا ىلع ىنا لوق وهو

 ه رئاكلا لك بانتجا هللا دنعو اندنع انمؤم هنوك طرش لاق نمو هباكاو ماظنلا لوقوهو

 هللا بصنام لك ةفرعمو ىلا« هللا ةفرعم لوانت, هللا, ناميالا نا ىلع اوقفنا دقف جراوخلا اماو

 هارب وأ قاك ارخص ةينعا ىبتوأ عاام عرج ىف هللا ةعاط لوانتيو ايلقنوا ايلقع اليلد هيلع

 برو «جراولا بهذم ةلزتعملا بهذم نم ٍبرَشو ناءالاوه ءايشالا هذه عومت اولاقو

 نائلابقيدصتلا ءايشا ةئلث عومت نع ةرابع ناءالا نارثالا لهاو فاسلابهذ.م امهبهذم نم

 ايش كر“ نه نا وهو اقرف بهاذملا هذه نيب ناالا ناكرالاب لمءلاو ناسللاب رارقالاو

 عقو لب رفكلا ىف لخدي مو ةلزتعملا دنع ناعالا نم جرخ الوقوا ناك العف تاءاطلا نه
 كرت نال رفكلا ىف لد جراوخلا دنعو « نينلزنملا نيب ةلزنه امنودسي امهنبب ةينارص ىف
 ناميالا ىلءا ءاقيإ ناءالا نه جرح 5 سلسلا دنع 4 مه دنع نفك تاءاطلا 5( داو

 تأشن ةلئسم لوا هذه ىزاريشلا قاحساوبا خيشلا لاقو ٠ نانملاب قيدصالا وه ىنذلا

 لخملاف لمعءلاو رارقالاو قيدصتلا وه ناعالا لاق هنا ىيفا_ ثلا نع لّشنو . لازتءالا ىف

 رانلا ىف دولْخلا نم وخ قساف هدحو ثلاثلا,و رفاك هدحو ىناثلابو قفانم هدحو لوالاب

 ناعالا قةال انكر ناكاذا لمعلا نال ةيوعصلا ةياف ىف هذه مامالا لاق . ةلا لخديو
 ءاجدق عراشلا مالك ىف ناميالا تلق ٠ ةنْللا لخدبو رانا نم جر فيك نمؤملا ريغف هنودب

 ناممالا مالسلا هيلع هلوق ىف امك لععلاب انورق» هنوك هيف ريتعيال ىذلاوهو ناعالا لصا ىنعمي

 ميقتو هب كرشنالو هللا دبعت نا مالسالاو ثعبلابنمؤتو هلسرو هبتكوهتكئالمو هللاب نمؤت نا
 ناميالاب دارملا وهو ل.مءااب نورقملا وهو لماكلا ناعالا ىنءع ءاج دقو « ثيدحلا ةولصلا

 عضوم لك اذكو ثريدحلا نمؤه وهو ىنزن نيبح ىتازلا ىتزيال مالسلا هيلع هلوق ىف ىلا
 لوقتنم نيينءملا ىا ىف هناو ناميالا ريسفت ىلا عجار هنال ىلظفا ةلئسملا ىف فالف هلثعب ءاج

 ىنائلا وه راسا لوخد ن٠ ىحنملا نامبالا ناف ىنءملا ىف فالخالو زا اما ىفو عرش

 افالخ ةنسلا لها قافتاب لوالا وه رالا ىف دولا نم ىحنملا ناميالاو :نيملسملا عيمج قاقتاب

 ىناثلا ىنءملاب نامالا نم اذكر لمعلا اولعج ىبفاشلاو فلسلاف ةلمعابو ٠ جراولاو ةلزتءمال

 رانلا نب و هنابو لوالا ىنءملاب ناميالا ءاقبب لمعلا تاوف عم اومكحو لوألا نود

 ىذلابلقلاب قيدصتلا ىف اوفلتخا مهنا ىلعا ٠ لاكشالا عفدناف ىناثا تاف ناو هدوجو رابتعاب
 مولعلا باب نه وه ليقف « مه ريغ داع هموهفم ءزجوا ةىعاشالا دنع ناعالا موهفم مام وه

 باتكلا لهانم ريثكن فكب عطش اناب درو ء هروصتلل لباقملا قيدصتلانيع نوكف فراعملاو
 مهءاج املف ىلا هللا لاقدب ءاج امو ملاسو هلا و هيلع هللا ىلص هتلاسر ةقيقحي مهملع عم

 مهرفكب مكحن امنا اناب بيجاو ٠ ةيآلا مهءاشا نوفرعي اك هنوفرعيو هباورفك اوفرعام
 هلطبا اهركسي مل نمو ىناسللا هريذكتب ىلقلا هقبدصت لطبا ةلاسرلا مهنه ركنا نم نال
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 ناءالا ٠66

 طقف قيدصتلل ام-١ لعج اذاام فال رانا! ىف دوالانم ةادئنا| الو ةنخا لوخدقحتسالو

 ٠ همالك ىهتنا ىلاءتهللاهمحر ةفين> ىلا بهذم وه م طقفهيلع ماكحالا ءارجال ذئنيحرا_ةالاف
 ناميالا نم ةرذ لاقثم هبلق ىف ناك نمنرانا ١ نم ٍجْر ثيدحلا ىفامل قفاوم ريخالا بهذملاو
 * بافلاب صالخاو ناسالاب رارقا هنا ثلاثلاو . مكلا ددع ىولوملل ىلايخلا ةيشاح ىف اذك

 اياالدتسان اك ءاوسمزاحلا داقتعالا لوالانيكيشب ةرسفم حر ةفين> ىلا لوق ىلع لق اب ةف رعملامش

 اذاو ليلدلاب لصاحلا معلا :ىتاثلاو حصالا وهو دلقملا ناميا ةحصب | ومكح اذلو اديلقتوا

 رارفالا مهضءب لاقف اوفلتخا ةقرفلا هذه مث ء حب ريغ دلقملا ناميانا حصالا نا اومحز

 نمهؤم وهف مالشلا هيلع لوسرلا قدص نم نأ ىت> ماكحالا ءارجا قح ىف نامالل طرش

 ىرعشالا بهذ هيلاو حر ةفي> ىلإ بهذم وهو هناسلب رشا م ناو ىلاعت هللا نبو هيب اهف

 دبال ضرغلا اذهل رارقالا نا ىنالو ٠ ىديرتاملا روضنم ىلا لوق وهو نيتباورلا حصا ىف

 ينال ماكحالا هيلع اوزيل مالسإلا لها نم ءريغو مامالا لع نالعالا هجو ىلع نوكينإ
 « ىلايخلا ىف اذكهريغ ىلع رهظي مل ناو ةرمم رمعلا ىف ملكنا در< ىنكي هناف انكر ناك اذاام

 لاقو «هاركالا لاح ظقدي اذهلو دئاز نكر وه لب هل ىلصاب سيل نكروه .مهضعب لاقو
 ةقرفلاو ٠ نيملكملا بهذم ماكحالا ءارجال هنوكو ءاهقفلا بهذ.. ًادئاز هنوكنا مالسالا رخف
 ثيدحلا باخا بهذم وهو حراوجلا رئاسو ناسالاو باقلاب لعف ناءالا نا اولاق ةعبارلا

 * ةيديزلاو جراوخلاو ةلزتءملا بهذم وهو مامالا لاقو ىعازوالاو دمحاو ىبفاثلاو كلامو

 دعب مث للصالا وهو للءاك ناعيا ةفرءملانا لوالا لوقلا . ةثاث لاوقا مهلف ثيدخلا باحااما

 هدعب ةيصع٠ لك مث رفك بلقلا راكناو دوحجلا نا اويزو ةدح ىلع ناعيا ةعاط لك كلذ
 اًئيشالو اناعا ناسللاب رارقالاو ةفرعملا دجوب ملام تاعاطلا نم ايش اولعجم ملو ةدح ىلع 0

 ىضاعملا لصاو ناميالا تاءاطلا لصا نال راكتالاو دوح+لا دجوب ملام ارفك ىصادملا نم

 ىناثلا لوقلاو ء دغس نب هللادبغ لوق وهو هلصا وهام نودب لصحال عرفلاو رفكلا

 اًءشكرت نم ناو دجاو ناميا اهتامح ىهو اهلفاونو اهضئارؤ اهلك تاعاطلل مسا ناميالا نا

 ناعالانا ثلاثلا لوقلاو « هناعا ضقتسال لفاونلا كرت نمو هناعا ضقةتنا دقف ضئارفاا نم

 هبدارملاف ءالاب ىدع اذا ناعالا نا ىلع اوقغا دقف ةلزتءما اماو ه لفاوتلا نود ضئارفلل ما

 هذه هيف نكعال تابجاولا ءادا ىتعم نامبالا ذا قدص ىا هللاب نما لاَغ قيدصتلا عرشلاىف
 قيرط ىلع ىرجي ءابلاب ىدملا ناعالاف ماصو ىلصا ذا اذكب نما نالف لاّشال ةيدعتلا |

 » رخآ ىنعم ىلا قيدصتلا نم ايناثث القت لوقنم هلا ىلع اوقفتا دقف دغتم ريغ قلطا اذاو هةغللا

 ةيجاو تناك ءاوس تاعاطلا لك لعف نع ةرامع ناميالا نا لوالا + هوجو ىلغ هبف اوفاتخا مث

 ىناو ءاطع نب لصاو لوق اذهو لامفالاوا لاوقالاوا تاداقتعالا باب نموا ةبودنموا

 لفاوتلا نود طقف: تاجاولا لمف' نع ةراتع هنا يتالاو ه راما دنع ىضافااوا ليذهلا



 ناعالا ٠٠١

 اهركنم ناف تايدامتجالاك ةرو رمل ا. هيالام جارخال ةرورمضلاب ديبقتلا مث * رفاك وهف كلذ نه

 رثك الا دنع حرم هناميا ذا دلقملا داقتعا لاتشال ليلدلاب قيدصتلا ديبقت مدعو رفاكب سبل
 ىف فاكب سل ىظلاف هلح ىف '”ىجحنام ىلع ىنقءااوه ىوغللا قيدصتلاو ٠ حيحصلا وهو

 مهضعب لاقو « تباثلا مزالا قيدصتلاوه مهدنع ناعالا ناف ءاملعلا روه# لوق اذهو .نامالا

 فقاوملا حرش ىف حرص دقو مالك لحم ضيقنلا هعم رطخمال ىذلا ىوقلا نظلا ةبافك مدع

 اناميا هنوك ىف نيقيلا مكح همكح ضيقنلا لاهتحا هعم ىطخم ال ىذلا بل'غلا نظلا نا
 قيدصت مهل نكي م ناو نينمؤملا لافطاو ٠ ليبقلا اذه نه ماوعأا 0 ناميا ناف ةقيقح

 نيوبالا دحا نايا لع ناك مالسلاهيلع هنا ةرورسض نيدلا نه ىلع ال امكح نوقدصم مهنكل

 ٠ قدصملا اذه رفكب مكحيف قيدصت الكر ايتخالاب رانزلا سيلعم قيدصتااو ٠ دالوالا اناعا

 نم: *ئشب انؤرفم قيدصتالا نوكي ىلا ةزوصلا ىف ىا ةروسلا ءذقل قلل رتل ا
 / ىفاذك ىلاعت هللا نيو هنبب امثال ايندلا ماكحا ءارجا ق> ىف ىهاظلا ىف بيذكتلا تاراما

 ةرعانشالا روه+> راتخج وه انزكذ مب نامالا تحو . يكتللا دبع ىولوملا لاخلا ةرشاح
 كلذ ىلع مهقفاوو لضفلا نب نيساو ذاتسالاو ىضاقلاك ةمئالا رتكاو ةيديرتاملا هيلعو

 « بلقلابهديحوت عم ىلاعت هللا ةفرعم هنا ىتاثلا لوقلاو « ةلزتءملا نم ىدنوارلا نباو ىملاصلا

 تامو هناسلب ددد> مْ هءاّق هللا فرع ن٠ نا ىتح طرشالو هنف نك سل ناسالاب رارقالاو

 بتكلا ةفرعم اماو ٠ ناوفص نب مهج لوق وهو « نامعالا لماك نمؤم وهف هبرّش نا لبق

 هتيااخغ باؤضلا نع ديعب اذهو ناميالا ٌدح ىف ةلخاد اهنا ميزف رخآآلا مونلاو لسرلاو

 هللا ةف رعم ناميالا نا مهج نع ىبعكلا ءاكحام ٍتاوصلاو ٠ سمح ىلع مالسالا نب ثيدحل اسهاظ ٠

 ناميالا ليق فقاوملا حرش ىفو « مالسلاهيلع دمت نيد نم هنوك ةرورضلاب ملعام لكو ىلاعت

 الامحا لسرلا هن. تءاح امياو هللاب موقو ناوفص نب مهج بهذم وهو هللاب موقف ةفرعملا وه

 اضيا مهو طقف ناسالاب لمع نامبالا نا اولاق ةيناثلا ةقرفلاو « اهقفاا ضعب نع لوقنم وهو

 ةفرءملالوصح اناعادئوك ىف طرش نكاو طقؤ ناميالا وهناسللاب رارفالانا لوالا ٠ ناشف

 لوق وهو نامالا ئمسمىف ةلخاد اهناال اناا ىتاسالا رارقالا نوكل طرشةفرءملاف بلقلاىف
 اومعزو ةيماركلا لوقوهو ناسللاب رارفالا در ناعالاناىنائلاو ٠ ىقتشمدلا مسم نبنالبغ

 نيرفاكلا مكحو ارندلا ىف نينمؤملا مكح هل تيثف ةريرسلا رفاك ىهاظلا نمؤم قفانملا نا

 . ىلالدتسالاناءالا ىف ىا اعم ناسالاو باقلا لمع ناميالا نا اولاق ةثلاثلا ةقرفلاو ٠ ةرخ الا ىف

 ةفرعمو ناسالاب رارقا هنا لوالا ٠ لاوقا ىلع ءالؤه فاتخادقو ءهبرو د.علا نيب ىذلا نود

 باقلا قيدصتلا هنا ىاثلاو «نيملكتلا ضعبو ءاهقفلا ةماعو. حر ةفينحىلا لوق وهوباقلاب

 اذه ىلعف دصاقملا حرش قو « ىس رمل رشا و ئرعشألا نسا ىلا لو وهو اعم ناسللاو

 ىلاءتهللادنع انمؤم نوكبال ةىم هرمعىف ناسالاب رارفالا هل قفشلو هبا قدص نم بهذملا
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 7 َّن ونلا لصف 1-0

 ىتؤي نا اهحاص ىهتشإ ةلع ءايطالا دنع هو ةرها لثم ةدحوملا و مخلب (ةنبالا )

 صالنوكي دق وهو ىلبجى ا ىعبطاما ٠ ىمو ٠ نييثنالا نيب ىرجت ةعماللا ىري ناو هربدف
 وا هلبح لاح ةصاخ اريثك اهربدىف هماتعموج اذا اكو اهب ىلم بال! ناك اذإ م نيبوبالا ف

 ' لخاد ىلا ةبئام هلسانت تالا: نوكتف هتقلخ ىف ىثونا جازم لوصمل نوكي دقو هعاضر ةدم
 ىف ةغدغد هتدحوا ىلا ةرثك دنع هل ضرعت حو ةرئاف نوكت ثانالا تالا نا اك نطبلا

 ريغص ىلا نوبأملا نوكي كاذلو ةأرم ةقيقأا ىف لجر هنا عم وهف اهكاكحا ىهتشيو ةيحان
 ضرفل ةكطاناو نسعالا كلذ هداقعالام| نوكيوغو: ئضرعاماو  نيتيصخلاو نيضقلا

 ذتليف هنودب عامجا ىلع ردّش ال نم ميلف ةفلتخم ةلعلا هذه ادا لاوحاو . هلاعما لفاسأ ىف

 عاما س هن ذتلي نه مهنمو لازنالا ةذل ذتليف كلذب لزني ن« مهنمو ةرذقلا ةذللا كلت عم

 هناعما ةكح ىلا نيكستل لعافلا لازإب ذنلب نه مهمو نييشالا نيب هتيؤر بحب ىتح طقف

 ه ضارصالا دودح ىف اذك

 2ةيلردو ةىنلا ىف ةخسر :زاجال مالغألا هيل ةبجتملا لاذلا نوكسو ربكلاب: (كذ 31
 ىعسرجحلا هنم كف ىذلاو اهريغوا رغصلاوا قرلا رخ ناكءاوس ىا ناكر ىارحملا كف
 ١ #4 زومرلا عماج ند دافسلا اذكه 0

 قاطبو فورعم صوصخت هجوب ةواصلا تقوي مالغالا امرشو مالعالا ةغل متتفلاب (ناذالا)
 « ررغلا حرش رردلا ىف اذك ةفورعملا ةءوصخنلا ظافلالا ىلع اضيا

 باب نم ةلدهملا نيعلا لصف ىف ةعيدولا ظفل ىف اهريسفت ”ىبعب ميلابو حتفلاب (.ةنامالا )
 * واولا

 ممدمالتو مارش لع انآ مهنطاوب ىفامت اورهظي مل نبذلا مهو ةيتمالملا مه ( ءامم الا )

 « مئانغلا يبا ندلا لايكل ةفوصلا تاحالطصا ىف اذك ةوتفلا لها تاماق« ىف نوملقتن

 ةقرفلا ٠ قرف عبرا ىلع ةلبقلا لها هيف تفلتخاو اقنطم قيدصنلا ةغللاف وه (ناعالا)
 'قيدصت ها اهدحا ٠ نيلوقىلع اوفلتخادق ءالؤهو هاططقف بلقأا لءف ناعالا اوناق ىلوالا

 نف هللا دنع نه ةرورض هب هجم لع اهف مالسلا هيلع لوسرلل باقلاب قيدصتااوهو ضصاخ
 نكي مل هللا دنع ن٠ لوسرلا 'ىجي هب لع امن هناب قدصي ملو ليادلاب ىلاعت هللا ةينادحوب قدص
 الامحا هب نامالا ىنك لسرلاو بتكلاو ةكئالملاك الاجا ظح ولام مث « اناجيا هنم قيدصتلا اذه

 نيعمي قدصن مل نف اليصفت هب ناءيالا طرتسشا لبتالاو ىمومو ليئربَع اليصفت ظحواامو
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 ةدسملا طارصلا اندها ريسفت ٠

 ١ . ةيمامالا . ةالا ٠ نامامالا « مامالا

 ىلع ةءاركلا روهظ ةعبارلا ءاسضيا ةيمامالا هطرش نيدلا لئاسم عيل امام نوكي نا ةثلاثلا
  اهطرش اموصعم نوك نا ةسماخلاو ٠ ةرعاش الا ةثلثلا هذه طرتشي ملو ةالغلا لاق هبو هدب

 لوسرلا نم صنااب ةءامالا تبدي ٠ ةدئاف « ةىعاش الا اهطرتشي ملو ةيليع امسالاو ةيمامالا

 ةلزتءملاو ةعاماو ةنسلا لها دنع دقعلاو للا لها ةيعش اضيا تشيو عامحالاب قباسلا نموا

 ةدايزلا تءث ناو صنلا الا قيرطال اولاق مهماف ةعيشلا رثكال افالخ ةيديزلا نم ةحلاصلا

 ةءاماو ةيرهاط ةماما ناممق ةمامالا ةفوصلا ضعب لاقو .٠ هريغو فقاوملا حرش ىلا عجراف

 « ةمدعملا ءاطا باب نم ءافلا لصف ىف ةفاللا ظفل ىف ؛ىحمو ةينطاب

 دعو . تاغللا يفك ىف م ظوفح حولو نا رقؤ نشور هارو اوثيب ريكا (مامالا)

 , ةمالا ةفاك ىلع هعابتا بحن ثيحب نيدلا ةماقا ىف مالسلا هيلع لوسرلا ةفياخ وه نيملكتملا
 مهربغو نبرسفملاو ءارقلا دنعو ء ةهدقملا ف قيس دقو حسشلاو ثدحلا وه نيدحلا دنعو

 مث هلع هللا ضر نامع ساب مهنع هللاىوخر ةباحصلا اهوذسن ىتلا فحاصملا نم فحصم

 ال اماما فخاصملا كلت نم لك ىئمسف افحبصم ءدنع كسماواذحصم رصف لك ىلإ 1

 ىف ىواضيبلا ةيشاح ىف حافلا ركذ اذك لبق م هدحو نامع دنع ناك ىذلا فحسصملا

00 

 لف .ىف بطقلا :ظفل ىف ؛ىدبف نكلابسلا نع ءاشم طهاو ءامالا قوه( كا
 ٠ فاقلا بان نم ةردكرلا

 ديرملاو ملاعلاو ىلا هكنانج نوت از ةعمسم ىاهسا ءامسالا ةعاو 5 مامالا عمج ( ةعالا 1

 ىف ذك دا هدياذ ياما عومت لوصا هعيس ىاسا نياو ملكملاو ريصبلاو عيمسلاو" رداقلاو

 1 8 تاغللا تك

 اومقوو ةباحصلا اورفكو ىلع ةماها لع خلا صنلاب اولاق ةعيشلا نم قرن 1 هسا
 هيلع رقتسا ىذلاو هدعب هياع صوصنملا ىف اوفلتخا و قداصلا رفعج ىلا ةمامالا اوقاسو مهيف
 هدعبو ىتتلا ىلع نب دمحم هدعبو ءاضرلا ىموم نب ىلع هدعإو مظاكلا ىسوم هنبا هنا ممأر
 مامالاوهو ندسحلا نب دمحم هدعإو ئركشسلا قة زرلانَع ن نسح هدعبو ىتالا دمحم نب ىلع

 مث لصحلا رخآ ىف مامالا اهدروا تافالتخا'رفعج دعب ىتاا بتارملان ٠ لكىف مهلو رظتتملا

 نودقتعي ةيرامخا ىلاو ةدليضفتوا ةيديعو اما ةلزتعم ىلا اوءيشتو اوفلتخا ةيدامالا ورخاتم

 دارملا نا ىلع تاهءاشنملا نزورخم ةهبثيم ىلا نومسقتن ءالؤهو ةيءاشنملا ناخ الا هب :دروام شاذ
 ةقحتلم ىلاو فلسلا هيلغ 6 ةهشالب قح اهب هللا داراام نا نودقتعي ةيفلسو اهرهاوظ اهم
 « ةلاضلا قرفلاب



 هلال هع الا جالا و لوبملا ما ٠

 باتكلاف ءاهدض اهمفوالا هوجولا هذه نم ه>و امفام نال مدحأاب الو دوجوأاب ةرادعلا

 مع وهو قلطملا دوحولا ماكحا نع ةرابع وه لبو هلاو هبلع هللا ىلد دمخ ىلع لزانلا

 حوللا نا لعا « نيم باتك ىف الا سباب الو بطر.الو ِهلوُد قحلا راشا هيلاو باتكلا

 ىضتقملا ىلعال نيكل بييزرتلا ىلع دوجولا ف دوجولا كلذ نم نيعتلا ىذتقم نع ةرادع

 لهاو رانااو ةنْلا لها ليصفت :لثم حوللا ىف دجوبال كلذ ناف رصحتالا ريغلا ىبلالا

 30 حوالاو ماع د نال باتكلاا َّق دوحوم هنكلو كلذ ه.دشا امو تاياحتلا

 « لماكلا ناسنالا ىفام ىهتحا صاخ

 3 00 عقد 4 9 1 هللا نا ب لسيما راخلا ليف 3” ل اأن وللا وه ةفوصلا دنع ( ىلومهأا ءآ)

 نبدأ نم عماج مهل عمت هعمالا اولق اذهلو دنوكيماز سنج نهزا هورك مضلاب (ةمالا)
 ةما نومسيو ىت مهلا ثعب نم لك ىلع ةرات ٠ قطتو ٠ كلذ ريغوا ناكموا نامزوا

 ىف ةوكشملا حورش ىف اذكه ةباحالا ةما مهو هب نينمؤملا ىلع ىرجاو « ةوعدلا
 انامل تا

 سأرلا ىف ثدَ لاصتا قرف ءانطالا 29- هديا ميملاو ةدودمملا فاالاب (ةم الار

 « ضارمالا دود> ىف اذك غامدلا ىلا لصإو

 ةفالخىه نيملكلا دنعو . حارصلاىف اك ندرك ىزامت شيب ةغللاف ركل ( ةمامالا)
 ةفاك ىلع هعابتا بحن ثري مالسالا ةزوح ظفحو ندلا ةءاقا ىف مالسلا هيلع لوسرلا

 مامالا هيصنب نع جرح ا ةعابسا بح اًلوقةو ءاماما ىمس هتفيلخ وه ىذلاو ةمالا

 هدلق ن٠ ىلع لب ةفاك ةمالا ىلع هعابتا بج الذا اضيا دهتحملا جرو ه ىضاقلاكةيحان ىف

 ةساير ةمامالا مهلوق نم ىلوا فيرعتلا اذهو ء اضبنا فورعملاب مالا جرو ه ةساخ

 سرلاو ىذاقلا نع زارتحا مومعلا ديقو « صاذشالا نم صخشا ندلا روما ىف ةماع

 لكلا ناف هقسف دنع مامالا اولنع اذا ةمالا لك نع زارت>ا ريخالا ديقلاو ه اهريغو

 طورشىف ( ةدئاذ ) ةوبنلاب في رءتلا اذه ضقت ذا ىلوا ناك امتاو ًادحاو اصخش سل
 عاجش عورفلاو لوصالا ف دهم وه نم اهق>ةسمو ةءامالا لها نا ىلع روهما ةءامالا

 ارح اركذ اغلاب الئاع الدع نوكي نا بجي من ثلثا تافصلا هذه طرتشنال ليقو ٠ ىاَزْوَد
 امث لوالا ثنثلا طارتشا مدعب لوقلا ذا عامحالاب ةريتعم ةينائلا لب ةسّلا طورسشلا هذهف
 هطرتشا ايشيرق نوكي نا ىلوألا ٠ فالخ اهطارتشا ىف رخا تافص انههو:. همل١ تفتليال

 « ةعرشلا هطرش ايمشاه نوكينا ةيناثلا ٠ ةلزتملا ضعبو جراوألا هعنمو ةئالاو ةيعاشالا



 م باتكلاما « مدلم ما ٠ ناببصلاما ٠ سأرلاماو غامدلاما

 غامدلا نا لعا . سأرلا حبق عمت ىنلا ةديلجلا م مهدنع ( سارلا ماو غامدلا ما )

 « هاوجلا رحب ىف اذك اضيا ةيفالاو ةظيلغلا مالا ىمسيو مظعلا سامي

 اذك ةيفشق ةسلان ةقرحم ةداح ىمح عه ضرع ىذلا عرصلا وه مهدنع ( ناببصلا ما

 اماو « نايبصلا عزفبو نيطايشلا ماب هريغ هامسو نايبصلا عرب خيشلا هاهم ىذلاوه هنا

 « ممرتعام ةزئكل نايبصلا ماب ىمسي اقلطم عرصلا نا حاتفملا ىف لاق دقف حرفلاوبا ميكحلا

 7 ضارصالا دودح قى اذك ىوارفصلا عرصلاوه ليقو

 ٠ ةلدهملا لادلا حتقو ماللا نوكسو ميلا رسكب مدلمو ىملا وه ءابطالا دنع (. مدلم ما)

 *:تانكحم تانا و هحناف ٌةروس زينو تسا ظوفحم حول هكباتك' لضا ( باتكلا مار

 لقع . رعش ء تدحو ةبترع تسا تراشا هكدنيوك ار لوا لقع ناكلاس حالطضا ردو

 ةثرعوا.تانغالا تنذك ىف انك باونسفلا رعا هللاو نك مهف . باتكلا ما وا مان لوا

 هجو ىلع هنادوجوم عسي و هئافصو هناذا ىلاعت هملع نع ةرابع 'ىحتام ىلع ةدحولا

 نم اهنع نريعملا تاذلا هنك ةيهام نع ةرابع ٍناَدْكَلا ما لماكلا ناسنالا ىفو «. لامحالا
 الو تءن الو فصوالو مسا اييلع قاطنال نلا قئاقحلا تايهام اههوجو ضعب

 تناكف هيف مدعال .ىذلا قلطملا دوجولا وه باتكلاو « قلخالو قحالو مدع الو دو>و

 قلطي الو ةاودلا ف فورحلا جاردنا اهيف جردنم دوجولا نال باتكلا ما هنكلا ةيهام
 هنتكللا ةهامأ انانكف ةبنحشموا تلك 4ع قورطا اننا مساب ةاودلا ىلع

 لوقعملا ريغ ىلع مكحلاو ةلوقعم ريغ اهنال مدعلا مسا الو دوجولا مسا اماع قلطإال
 رص#ال ةيهام نع ةرابع انكلو نيع الو ريغ الو قلخوا قح ا مناي لاش الف لاحم

 ءايشالا لحم ىف هجو نمو راثتءاب ةهؤلالا ىهو هجو لك نم كلت دض اهلو الا ةرابعب

 ةيهام ىف دوجولا نوكي نا ىضَتَس لقعلا ناكولو لعفلاب اهبف دوجولاو دوجوال ردصمو
 ةوقلانال لعفلاب انن .دوجولا ىطش ةويثلا نكت و ريا ل ةلخلا دوجوك ةوقلاب قئاقحملا

 ناب لوس نا لقعلا ىلع مك ىذلا وه قلظملا لامحالا نكل ىبلالا ىتاذلا ىضتقملل

 هنا ىلع الصفم لم#لا ىمالا كءطعي هناف دوهشلا فالخم ةوقلاب قئاقألا ةيهام ىف دوجولا

 وه باتكلا نا تملع اذا ٠ قوذ سما اذهو هلاجا ىلع قاب ليصفتلا كلذ سفن ىف

 ما وه مدعلاب الو دوجولاب ال هيلع مكحنال ىذلا الا نا كل نيبت قلطملا دوجولا
 اهجوالا باتكلا سلو باتكلا هنم داون ىذلا هنال-قئاقحلا ةيهام يمسملا وهو باتكلا



 مدلاما . ةيولعأ|تاومالا ه ءامسالا تاهما + تاهمالا ه مالا ٠ مآل ٠١

 قالطا ادخرب هحناو تسا مدا ملاع حودو تبسأ نحب ةفملخ مدآ ناكلاس حالططا ردو «تسا

 , تاغللا فذك ىف اذكوا ةفيلخ ريوا قالطا تساور دوام 5

 قوس كاش كد ” رو هذا اشو رئانلا وه ثنع نم رفاثملا الاردا وه( مالا )

 ظ ٠ ماللا باب نم ةمجعملا لاذلا لصفىف

 دكمو معو ناشك زاب ىاح وربقو رتهمو ىزيج ىه لصاو ردام ديدغتلاو ملا ) مالا (
 , عما ىف تدر هنع ءاهلا طقسا هما مالا لساف تاغللا فك ىفك عنج تاهما ظوفحم حولو

 ىلع ىد آلا ريغ ناودللا ىف تامالا لامعتسا رثكاو ءاهريغب اًضِيا تامالا ىلع ما عمج دقو

 ماو ٠ ةءيما اهريغصتو ملاسهبلل تامالاو سانلل تاهمالا حارصضلا ىفو رييكلا ريسفتلا ىفام

 ريغو حئافص رب دشاب لمتشمو دشا م هل ىحسج زا تسأ ترابع بال رطسا العرب

 ّ هر 2 تينا روطسم ناحر أ فيشاصت ىدعل ردو + تيما ني 0 1 نا

 دك تنال م ناري قوط نأ ة طشس نإ ماو دشا نالرطسا ةزانك رب 8تسقوط
 نا تشرب هكدشاب بال رطسا 2 2 مأ ديوك لئاسر ىذدعا ردو + بأي تاس 2 ف

 نيبدبو دننك عضوم ورد تودكنعو حم افض هكدشاب قوج ىوردو دنشاب هكسا عافترا هلا

 *« تسا لوا لوق ىوس, نيا عجرمو دنبوك زبن هرجتح ما اروا راتعا

 امكح جالاعسصأ رد تاهما ثاغللا فشك ىفو رصانعلا ىم ءامكملا دنع ( تاهمالا )
 « ىهتنا دنيوكار ماو كالفا ناش حالطصا رد ءابآ هكنانج دنيوكار عئابطو رصانع

 رد هجماز ا كل كش راهج زا تسا ترائع لمر لها حالط آاطصا رد تاهماو

 #3 دنوش عفاو نيلوا 4 ا راهح

 لوالا ىني دشوكار هيلا ىامسا راهج ةيقوص حالاطصا رد ( ءامسالا تاهما)
 « تاغللا فشك ىف اذك نطابلاو ىهاظلا ورخ آلاو

 طم ةعيرالا رصانعلا ىه ةيلفسلا تاهمالا ]وح

 3 تاغللا فشك ىف اذك حاورالاو سوفنلاو لوقعلا مع ىف ) ةيولعلا تاومالا (

 ضف عز نط الإ 1 ل عاتسالا هللا ق ثزحم ونت وع ءابطالا دنع ( مدلا ما )
 ملو نايرسشلا ىف قرفتلا ثدحم نا هثودح ةيفيكو ه نايرشلا ىلا مدلا ةداعال رامغنالاب

 ا راجشفت ا لكل مدلا ما درت هن # رامغنالاب هيلا اهنم مدلا 0 نايرمشأ | لاصتا

 * ضايمالا دودح 3 ازيك



 ا لا ا < ياللا الا
00 

 4 هد الا , لوألا« لب وألا

 لص هبسدب رخآ لعاف هلءفنم نيبو هنب للخت ديعب لعاف هنا الا ةيلعافلاب الا فقوتلا

 نيرداصب دحاو رودص موش الو نيرودصلاب فدتبال دحاولا ؛ىئثلا ذا هيلا هرثا

 امو ٠ ةديعبلا نود ةطسوتملا رثا هيلا لساولا نا تدثف رثالا لوصو لاعشالا مزمتسي الف

 لععافلا نيب طئاسو اهنال تادعملا عناوملا عاشراو طئارشلا ىلع قدصي فيرعتلا نا لبق

 ناف ةيلعافلا تاممتم اهنال مهوتف امنودب لصحال داحم الا ذارثالا لوصو ىف لعفنملاو
 هلعفنه نم رداششملا لق ٠ ةيلعافلا ىف طئاسو اهناال اميس لعفلاب العاف ريصي امنا لعافلا

 ديق اذهلو قاطملاوه رداملا نا هيفو . ريخالا دبقلا ىلا ةحاح الف ببرقلا لعفتملا

 ىف بيرقلا هلعفمو لعافأا نيب طسوتام ىه لاقف بيرقلاب فيرعتلا ىموطلا قنا

 ةطساو هلءاف نيبو. هنب نوكي الام سررقلا لعمل نم رداتملاف 1 ولو هيلا هرثا لوصو

 نوكي ىذلا برضا١ ةلآ فيرعتلا نع جرخم فئنيحو نخآ لعاف امني نوكيال ناال الصا
 عم الث» قطنملاك ةيل آلا مولعلا ىلع ةل آلا قالطا , ةدئاف . الئاح بورضملاو براضلا نيب

 نوكتل ةيل آلا ريغلا مولعال ةلعاف تسيل سفلاف الاو ىزاحم قالطا سفنلا فاصوا نم اهنا
 ىف “حم م" طرشلل ةفدارم هل آلا قاطت دقو . اهلا اهرثا لوصو ىف ةطاساو مولءاا كلت
 قتشم مسا ىلع قاطت نييفرصلا دنع ةلاآلا مث ٠ ةمجعملا نيشلا باب نم ةملءهملا ءاطلا لصف

 اضيا ةلآ مسا ىمسيو هب حف امل مسا هناف حاتفملاك نعفلا كلذ ىف ه ناعيسمي اطل لا

 قاطنت دقو , .لعفلا كلذ ةيل ال ىا هتيل ال لعف نم عنصام ةل الا مسا مهلوق ىنءء اذهو

 حورشو ىربكالا لوصالا ىف ادكه بلاك هب ناعتسي امت ناكاذا هيف لءشام ىلع معدنع

 ءافلا لصف ىف تفصولا ظفل ىف 'ىجي قتشملا تفصولاو ةلآلا منا نيب قرفلاو ."ةيفانشلا

 « واولا باب ند

 وه ليقف نيءلوضالا فدع اماو #2 عوجرلا غل وهو لواالا نم قءثم وه ) ليواتلا )

 ليلدب ناببلا هقحل اذا لمحلا ظفالافدب عطقلا ريسفتااو دارملاب نظلاوه ليقو ريسفتتا فدا

 وه لقو ارسسفم ىمسي ىبطق لبلدي نابلا هقل اذاو الوؤَم ىمسي دحاوا| ريخك ىنظ
 « ءافلا باب نم ةلمهملا ءارلا لصف ىف كانه ”ىفوتسم ”ىحب كلذ عييمجو ريسفتلا نم صخا

 لكش نداشك ايو ناسزا دوش لصاخ هك للكشزا' تن رادع لمز لها حالطصا رد ليواتو

 ا دهاوخ رو 3 مي بايزا نون لصف رد نكم ظفلو نام

  0كانه ٠

 5 ميملا لصف 2- , 2

 نايهدآ همه ردب كىربمغيب مانو نوكمدنك ديم ةلءهملا ةحوتفملا لادلاو دملاب ) 1 الا (



 نا يق زب: نول ةمدلعا راو دك تناول

 ذل الا 1

 وه لوالاو نيفوكلا دنع اولا نءعو نييرصبلا دنع ءاسولا نع ةلدملا ةزمهلانع ةلدم

 دم لآ لان مهوحنو كولملاو ءابينالاك رطألا ىلواب صتخم لآلا ظفل مث ٠ ىهتا قحلا

 الو نامزلاو ناكملا الو لاذرالا ىلا فاضيإالو نوعرف لاو ضر ىلع لاو مال.!ا هلع

 فال .ىلاعت هللا لا و نامز لآ و رصم لا و كئاحلا لآ لاب الف ىلاعتو هنا>س قحلا ىلا

 ةيرذ هنا ليقف سو هلاو هيلع هللا ىلص ىلا 0113 تفلتخاو رك وأن عي ىف لهالا

 لك ثيدْل ىتت نمؤ٠ لك للبقو هجاوزاو هتيرذ لبقو ٠ مالسلاو ةولصلا هيلع ىلا
 رجح نبا لاق . حر ىبفاشلا هلئاق بلطملا ونيو مشاهونب ليقو . هعابتا ليقو ٠ ىلآ ىتت

 ىوموو  قفاعلا دنع ملسو هلاو هيلع هللا ىلص انين لاو ىوونال نيعبرالا حرت ىف

 نود *ىفلاو ةوكزلا ىلا ةدسنلاب نك ةحيمص ثيداحا ع وم هيلع لد اك بلطملاو ماه

 ن٠ ؤ.لك مهنا ءاعدلا ماقمىف نيققحلا نم هريغو ىرهزالا راتخا مث نمو ءاعدلا 5
 « طقف مير لسقو « دمحم لا ىلعو دمح ىلع ىلص مهلا لاه نا لحام ى

 نلخأ ىلا لاق + نيف نب تلاع سو هلا و هيلع هللا ىل< ىنلا نيبو هني عمجب نه ليقو

 * مهنع ىلاعت هللاىضر ةمطاف دالوا مهو هترتع لبقو ٠ سابع "لاو ليقع هلا و نفمجت كاو

 . زومرلا عءاج ىفام ىلع نولماعلا ءا-هقفلا ليقو + قحلاوهو نوموصعملا هتيب لها لبقو

 ةيبسنلاوا بسنلا بسحب هيلا لوي نه مل-و هلا و هيلع هللاىلص هلآ ىناودلا ةمالعلا لاقو
 ىنعا ةيونعملا ةقدصلا ىلانلا ىلع مرح ةيروصلا ةفدصلا لوالا ىلع ىلاعت هللا مرح مو

 مالسلا هيلع هتبسن بسحت اما هيلا لوب نء مالسلا هيلع هل اف فراعملاو مولعلا ىف ريغلا ديلقت
 0و ىدإل 1 لون يل تالا ةلع هللا نحو[ ةدسنلا هدالواك ةدانطا هوبي
 دارنا )ا ل نا لا نيل ال ا 13145 نيل اكل 'ءالوالاو نيحسازلا ءاملعلا ف
 هرثكا انركذ ىذلا اذهو نيموصعملا ةمثالا ىف م رون ىلع ارون ناك ناثيملا عمتجا اذاو
 ٠ ةياقولا رصتخم حرش ىدنجربلانم هضعبو ةاكملا ةياده حرش ةيشاح ىملعلا نم لوق»

 ىلع هيلا هرثا لوصو ىق هلعفتمو لعافلا ناب ةاعساولا ىه ءاملعلا فرع ىف (ةلاالا )
 نيئيشلا نيب طسوتام لك لمتشت سا+لاك ةطساولاف ٠ تاراشالا حرش ىف مامالا لاقام

 تجرخ هلعفنمو لعافلا نيب هلوشو ٠ نيفرطلا نيب ةطسوتملا ة.سذلاو ةدالقلا ةط_ساوك
 ةاعلا جارخال ريخالا ديقناو « العفنمو العاف هافرط نوكيال امث ةر وكذملا طئاسولا

 ةلعلا رئا نال لولعملا ىلا ةديعبلا ةلعلا رثآ لوصو ىف امهنب ةطساو تسيل امناف ةطسوتملا

 هللا: لصاولا امتنا لب امهمن ةطساؤ ء”ىُد نوكي نا ال ضف لولعملا ىلا ليال ةديقللا

 اذاف رثالا لوصو مزاتسي لاعءفنالا هيلع لبق هء اهنم ردا هلا هنال ةطسوتملا ةلعلا رثا

 مازماسالا علم هنع بيجاو « ريخالا ديقلا ىلا ةجاح الف لاعشالا ىنتنا لوصولا ىنتنا

 كلذ سلو هيلع هفقوتل لولمعملا دوحو ىف لخدم اهل ةديعللا ةلعلا ذا روكذملا



 هبا لالا . لهألا , لاك الإ ىلا

 اللا حورقلا ةرود امترود هلع ءايطالا كد 00 نكسر كفلالا حاف ( ةلكألا ١

 هيلا فاضت مفلا ىف تثدح اذاو ةحار اهلو ةريثك عضاوم ىف ريس نامز ىف ىعست اهنا .

 « ضارمالا دودح ىف اذك هريغ ىلا اذكو مفلا ةاكا لاّشو

 م>للا نه اردق صقش نا ىلا هلباجتو هحن رقت ىف غلم ءاود ءاسيطالا دنع ) لاكالا (

 « رحوملا ف اذك نارك

 ثالهاو كلذك ةلغاو اجو ىازتس نانكو ناسك راهلا نوكسو فلالا م ( لالا ١
 افرع هتجوز لجرلا لها ةيصولا باتك ىف زومرلا عهاج ىفو . حارصلا ىب اذك ةعامح لاهاو ٠

 ةجوزلا نم ناسنالاب صخا الو ه سانلا صخا لجرلا لها ىرهزالاو ىروغاا لاق ةغلو

 2و ةفينح ىنا د_:عاذهو ةبادهاا ىف نك جور .ىا نالف لهأت لاَشو قامركلا ىف 5ك

 هلزنم نم هنو ىتجا ىطو هنعو هيخاو ةدلؤو هلآ سا نم ةلوحز زا لكف اهدا ايا

 ةحوزلا,لعالاب دار 'دق لق. نينا نايتخالا ق "هستره ف للحل الواط
 بقانم بابف ةوكشملاحرش حتافملاف اذكداقنملاهبدارب دقو براذالا هب دارب دقو دالوالاو
 ”ىثلا كلذ رودصل هةحالص ”“ىشللزاسنالا ةلهاو « مو هلا و هءاع هللا ىلص ىلا تس لها

 هل ةعورشملا قوقْلا بوجول هتيحالض نع ةراع عرشلا ناسل ىفو هايا هلوبقو هباطو

 مهدقتعم نوكبال نيذلا ةلقلا لها ءاوهالا لها . ىناسحلا حورش ضعب ىف اذكه هياعو
 مم لكو ةيهيشملاو ةلطعملاو جراوّلاو ضفاوزلاو ةيردقلاو ةيربخلا مهو ةئساا لها دقتعم

 ىف اذك ءاهلا باب نم ءالا لصفىف ”ىحنو ةقرف نيعبسو نيتالا اوراصف ةقرف ةرشع ىتنثا
 . ناحرطادينتنلا نان

 زومرلا عماج ىو ٠ حارصلا ىف م ناور نسإ ىدعل عابتاو لايعو لها دملاب (لالا)

 لبق نم.هب لصتين نم لك وهو بسنلا تب ىإ هزي لها سخبفلا لا ةضالا ا
 نال هريغؤا امرحم اديعب وا اسرق ارفاكوا ناك امل سم مالسألا ىف هل با ىصقا نم هنأ

 ىصقالا بالاال موناو مدح هبف لخدف ادحاو الايمتسلا نالت ل
 ةبارق نم دحا الو تاوخالا دالواو تانلا دالوا الو ىنامركلا ىف اذك فاضم هنال
 لخدب مل امتي لهال تصواول اذهلو ءابالا نم ربتعي اتا بسنلا ذا صخشلا كلذ ما

 لبلد لها لآ لصاو . ىهتا قاكلا ىف 5 اهمرق نم هربا نركب نأ "000
 لآ لوق ىنآرعا نم عمس هنا ىعمصأالا نع لش هناف لوا هلصا ليقو ٠ ليها ىلع هريغصت

 نا م نيفوكلا بهذم اذ_هو ىنارعالا لوش ةريعال هناب درو ٠ ليهاو لهاو ليواو

 هغألا ىبرقلا ىوذإ عمج مسا لسالا ىف لالا زورا عداج ىفو ٠ نييرصنا| بهذم لوالا

 0032020 1 «ناثكو ( لوا )



 لكألا 8 ةعوضوم الودالا * ندلالودا 2 لوصألا ةبق

 لصالا نال ,مهدنع ريلاوه للصالا ناك الضافتم هسنح ةعرب > رحن ىف رباا ىلع زرالا سق اذا

 نيملكتملا دنعو . لاثملا اذه ىف ربااوه كلذو هيلا ادودرمو هيلع اسيقم عرفلا مكح ناكام

 ةطنملا مالسلا هيلع هلوقك عامحاوا صن نم هلع صوصنملا مكلا ىلع لادلا ليلدلا وه

 عرفتم هيلع صوصنملا مكحلاو هريغ هياع عرفشسام لصالانال لاثملا اذهىف لا الث» ةظنلاب

 ضوصنملا ل<!ىف مكحلا وه لصالانا ىلا ةغاط ب هذو لصالاوه صنل١ ناكف صنا ىلع

 ةيصاخلا هذهو هريغب نظلاوا مللا ىلالصوم هييعلا ناكف هريغ هيلع ىتباام لصالا نالهنلع

 عامجالاو صناا ىفالو لحلا ىلع عرفتسال عرفلا م 52 نال :لحلا ىنال مكحلا ف ةدوجوم

 صللا نكي م سانقلا نكما ةرورض وا ىلقع ليادب امنود لخلا ف محلا ءاا روصت ولذا

 مكح ءانبل اهنه دحاو لك ىلع لصالا قالطا ناكمال ىظفل عازلا اذهو 3 سابقلل الصا

 هلصل دقااو ل أل صلنلا ىلعو للا ىلعو هيلع صوصخاا لحمل ف م ا ىلع عر ,هَلا

 نآل روهجلا بهذم وه اك للا وه لصألا' نوكي.نا هشالا نكل 1 لالا لطاو
 لحما ىلع هقالطا ميقتسو هريغ هيلا رقتشام .ىلعو هريغ هيلع ىتتءام ىلع قلطإ لصالا

 لحنا ىلا هليلدو مكحلا راقتثالف ىناثلا ىنءملاب اماو اناق املف لوالا ىندملاب اما نيينعملاب
 ىف بولطملا نالو هليلد ىلا الو مكحلا ىلا رقتفم ريغ لحما نال سكع ريغ نم ةرورض

 دنعو ٠ روك ذملا لاثملا ىف زرالاك رثكآلا دنع هبشملا لحلا وهف عرذلا اماو ٠ لحلا وه

 - ىذلا هنال ىلوا اذهو الضافتم هسنجم عيبلا ميرحتك سايقلاب هيف تباثلا مكحلاوه نيقابلا
 لحلا اومس الصا هب هبشملا لجلا اومس امل مهنا الا للا نود هيلا رقتشيو ريغلا ىلع ىتي

 . ىءاسملا حرش ضب ىف اذك اعرف هبشملا رخالا

 لوصالا ىا ىهو ناكرالا هنم ىكرتتام ام نوديرب ضورعلا لهاو لصا عمج (لوصالا)
 © ءازحألا ىف لغاتالا :لوطاو ٠ هعشوم ىف لك ققحمو ةلدافلاو بيسلاو دتولا ةثلث

 ,٠ ميا باب نه فلالا لصف ىف 'ىج

 اذكو ةمدقملا ىف قبس دقو اضيا ربكألا هقفلاب ىمسيو مالكلا لع وه (نيدلا لوصا)
 « ةقفلا لودصاو ثيدحلا لوضا

 نسح ليبس ىلع ملعلا ىف ةدلسملا اهسفنب ةئيبلا ريغلا ىدابملا ىف (ةعوضوملا لوصالا)
 #4 ىدايملا ناب 1 اًضلا ةهلشملا] ف قيس دقو نظلا

 نإللا 0 هريغوا ناك ًاغوض# فوملا ىلا غضملا هيف قاسام لاا ( لكآلا)
 «٠ ناز ا ديلا تافيزلل قالا ك1 قيوسلاو



 نأ ْ سايقلا لصا 3 ىلصأ

 اعوضومو هيلع اينيم هنوك ىنءع رادلا ىلع فقسلا ءانتا لثم ىسحلا ليقو ٠ هفالخم ىلقعلاو

 ىف لخديو رداصملا ىلع لامفالا ءانتبا لث. .ذئني> هنم جرو سحلاب كردب امت هناف هقوف .

 ةيلكلا دعاوقلا ىلع ةيئزجلا ماكحالاو ةقيقحملا ىلع زاءلاو رداصملا ىلع لاءفالا ءانتبا ناف ىلقعلا

 . جاتحلا عرفلاو هيلا جاّتْلا لصالا ليقو .٠ ىلقع ءانتبا كلذ هبشي امو اهللع ىلع تالولعملاو
 ريرسلا اذه لصا لاب ةداملا ىوس عبرالا للعلا ىلع قلطيال ”ةغا لصالا نا هيفو

 نوكي الف اهلا اجاد2 ةروكّذملا ءايشالا كلت نوك عم طورشلا ىلع قلطزال اذكو بشخ

 دنعو ٠ سايقلا ثحب ىفو هقفلا لوصا فيرعت ىف.هيشاوحو حمولتلا ىف اذك انام ادرطم

 باتكلا ةلئسملا هذه ىف لصالا لاش ليلدلا اهدحا « ناعم ىلع قلطي نييلوصالاو ءاهقفلا

 ةوقلاب اهئاتشا ثح :نن» ةيلكةضق ”نحام ىلع احالطص[ ىعو ةيلكلا :دعاقلا اهناثو . ةنسلا
 حمجارلا اهئلاثو ٠ امي رفت اهنم اهجارختساو اعورف ماكحالا كلتىحسو اهعوذوم تاّزج ىلع
 لصالا ضراعت لاف بحصتنملا اهءبارو ٠ ةَقيقْلا لصالا لام ىرحالاو ىلوالا ىا

 ىلع ءاذبا عوندل لولدملا ناف ىوغللا ىنءملا بانت ةيحالطصا ناعم ةعبرا هذهف ٠ ىهاظلاو
 ىلع ءانثبا عون هل الثم زا لاك حوجرملا اذكو اهيلع ةينيم ةدعاقلا عورفو ليلدلا

 ديعسلا ديال هيشاؤوحو :ىدضعلا ىف اذك نحصتسملا ىلا سابقلاب ىراظلا !ذكو حجارلا

 عقوام ىلع هتاذ ىلا ًارظن '”ىشلل تدث امب عبارلا ىلا نع ربعي اميرو ٠ ىنازاتفتلا دعسلاو
 ”ىشلل نوكت ىنلا ةلاخلاب رسسفب ايرو . ميكحلا دبع ىولوملل ةّئايضلا دئاوفلا ةيسئاح ىف

 ةحابالا ءامشالاىف لصالاو ةراهطلا ءاملاىف ىلهالا لاب اك هيلع ضراوعلا ضورع لبق

 للصف ىف فصولا ظفلىف ”ىجيام ىلع فصولا لباقم اهساخو ٠ لسملا ىثاوح ىف اذكه
 ىفو ٠ هلحم ىف اضيا اًقباس ةروكذملا ىناعملا ضعب ناس ”ىحم اذكو واولا باب نم ءاسفلا
 ىناملا ىلا ىنعملا اذه عجرم لعلو اضيإا ريثكلا ىنعمي لصالا ركذ ىواضيبلا ىلج'

 9. معا هللاو كااثلا

 هصوصخم ةدئاط تفه دزن لمءتسم تسا ىطظفل نأ و كما عاونا زا تسا ىعون (ىصا)

 مولعو دنيوك زين هبراع برعو ءابرع برعو بارعا ار ناشيا هكىنابايب مدرعزا هروهشم
 دنا هدرك طابتسا هورك نيا تغلو موق نبا مالك زا برع ىادلع هسرع دعاوقو هسدا

 لصا ىفوا ىلسالا ىف ظفللا اذه لاَد ىنءملا اذه ىلعو ناببصلا باصن حرش ىف ركذ اذك

 تفه نآو تحاصفب تسا روهشم برعرد تغل تفهو ٠ اذكل لعتدا مث اذكل ةغللا
 ,دلوملا ىلصالا لباشو ه مع ىو ليذهو فيش'و نك لهاو نزاوهو ىلعو شيرق تغل

 , لوالا هءذو ةلاح لدالاب دارملا نيملاعلابر ىلاءت هلوق ريسفن ىف ىحافخلا ىفو

 م هباع صوصنملا مكحلا لحب وه لوصالاو هقفلا ءاسملع رثكأ دنع وه (سايقلا لصا)



 1 للا 1 يا بتال فحل | ؟ نبا و“ ب ميلا يا

 لصالا ةيليعاممالا . ىلزالا . لزالا ب

 ىلا بهذ ةلزتءملا ضءنو ه هللا ىلا لوتقملا توم بسب ايمدعوا ايدوجو توملا ناك ءاوتسف

 ةعامح لتق فالخم دحاو لتقك لتاقلا ىلا بوس. لجالاب عقاو ةداعلا فلاخم الام نا
 نيتروصاا اتلكىف توملا نابدرو . ةعاس ىف ةعامح تومب ةداعلا رحت مل هناف ةعاس ىف 2-0

 دحاو لجالا مث ءرخ - الا نود هلجاب اه د>١ ناكاذ اماف مهدنع لتاقأ|' لعف نم دلوتم

 لش مول هناو توملاو لتقلا نيلحا لوتقملل نا متر ثيح ىكعلا ىونم' نماكشملا دنع

 دنع مدقتبو ةرعاشالا دنع لجالا ىلع توملا مدقتسالو ٠ تولاوه ىذلا هلجا ىلا اعل

 توملاو ىحسملا لجالاب ىمسيو ايعيبط الجا ناورحلل نا ةف-سالفلا معزو , ىهتنا ةلزتدملا

 ١ ايمارتخا الحاو نيس زيرغلا هترارد ءا_فطناو هتوطر للع هنوم تقو وهو ىئارتفالا

 داهوشلا اذكه ضاصعالاو تافآلا بس هتوم تقواوهو اضرا مارت الا توملان ىدمسزو

 نه ءاتلا" لصف ىف توملا طفل ىف اضبا ”ىحنو هيشاو>و دئاقعلا حرشو فقاوملا حرش نه

 : 5 مكازجا

 هماوذ دبالا نا 5 ىضاملا ىف دوجولا ماود ةمجعملا ءازلاو فلالا حّتف (لداآلا)
 ىختقت ةيهام وه ماسح الا ثودح ناب ىف علاوطلا حرش ىفو ٠ صام ىلع لبقتسملا ىف

 ةنهزاىف دوجولا رارمتسا وهلقو ه ةيلوالا ىنأ لزالا ليقامىنعم اذهو ريغاب ةيقويسماللا
 ءاشاس روكذملا ئيملانوه هنن ريخالا ىشملاو ىهتنا .ىضاملا ىاح. ىف ةهاذتم ريغ ةردقم

 اهتيلذا نيب.قرفلاو ةيلزا ةدرجلا حاورالا ضعبو ةتناثلا نايعالا فوصتلا لها لاقو
 . مدعلا نع دوجولا حاتتفا ىنعمب ةلوالا ىتند ىلس تمن ىلاعت عدبملا ةلزا نا عدبملا ةيلذاو
 حاتتفا م اهعدنم ماود هيد اهدوجو ماود جاورالاو قاح عالا ةلزاو دودولا نيع هنآلأ

 ءلوالا صضفلا ىف ىىاحلا ىولوملل صوصفأا حرش اذك اهربغ نم وكل مدعلا ن ءدوجولا

 ىلذا اما هناف اهل عبار ال ةثالث ماسقا دوجوملا نا معا مدملاب اقوبسم نوكي الام (كزالا)
 وهو ىلزا ريغ ىدباواايندلا وهو ىدا الو ىلزاال ىلاعتو هنادس هللاوهو ىدبا

 ٠ ىلاج رجلا ديسلا تافيرعت ىف اذك همدع عنتما همدق تدئام ناف لاحم هسكعو ةرخآلا

 ةةلسولا خملا نأ نك يللا للا لصف ىف ع م ةعبسلا (ةيلعامسالا)

 هلا تيس نه هريغ ةسلع ىتيام ةغالاف ةل٠هلا داصلا نوكسو لوآلا حتف (لصالا)

 دخولا ع ىلع ىتدن امنا ثيح نه الثم هقفلا ةلدا جرخ ةثما درشو ه هريغ هيلع ىتتدب

 هريغ 1 ىس هنأ ثدح نهد هريع ىلع ىّسام عرفلا دا لوصاأال عورف رايتعالا اذه أمم او

 فن رعأ ىف هنم دبال ةشثمحلا دق نال دار 54 ل امهش رعت نع ةدملا دق فدخل ام د

 دنحو ناسوسحم نقلا 1 ىلقءلاو ئس ل ن٠ مخا ءايد الا مْ 5 تاءفاضالا

 * ردصملا ىلع لعفلاك ةنم قتشملا ىلع قثشملا ءانباو رادحلا 3 فقسلا ءانثنا لدم هبق لخدب

 700 ل
 52000 اس 5



 هرب ظ لجالا ٠ نيبملاقفالا

 نا مرج زكرمي قفا قرش فصن علاط تروص رد هكبكوك ىه مب وك سب بك اؤك
 يدن 2ك نكوكا سوا عضوم بسحب دشاب بكوك نأ, قفا تدالو قفا وردكت كالت

 ٠ ضرع بونج باج رد هكقفا ىن# تدالو قفا ريظن درذكبوا مرج زكرع قفا ىنغ
 عضوم بسحم دشاب بكوك نأ قفا تدالو قفا دشاب تدالو قفا ضرع ىواسم قفا نأ

 ضرالات حن هحو ضرالاق وف هح درذكبوا مرج نك راهلا فصن هرئاد مكوك نهووا

 ىي داهلا فصن ٌةرئاد نوحووا عضوم بسحب دشاب بكوك نأ قفا راها فصن ٌءرئاد

 دنوود نايم هبكوكيهو دون ضرع جيهار بكوك نا قفا دشاب اوتسا طخ قافا زا

 ىنعيت بونجو لاهش ةطش ود ودبو كوك نأ مرج زكر هكدرك داب روت هراد دفا

 نا قفا هرئاد نأ و تهجود سهرد هشاب قفاو راهلا فصن عطاقن عضوم هكةطقنود

 رشاع نييام ىنعي دشاب دعا فصن رد بكوك ركأ سبوا عضوم بس دشاب بكوك
 لاهش بناج رد تدالو قفا ضرع زا دشاب رثكوا قفا ضرع علاطو عبار نيباماي علاطو

 ضرع زا رتقوا قفا ضرع ركيد عبرود زا ىكي رد ىنعي دشاب ظباه فصن رد ركاو.
 بونج تاج رد نكمل دعا تدالو قفا

 ةرضحلا ىهو حورلا ماقم ةبامن وه ىلعالا قفالاو ٠ باقلا ماقم ةءامن وه (نيبملا قفالا)

 ٠ مانغلا ىلا نيدلا لامكل ةيفوصلا تاحالطسطا ىف اذك هيهولالا ةرضحلاو ةيد>اولا

 4 ماللا لصف 1

 لجاو « ليقتسملا ىف دودحملا بورضملا تقولا وه ةغل ميأاو فلالا حاس (لجالا)

 دنع ل وتقملاف . هيف ناورلا كلذ توم هللا لع ىذلا تقولا وه نيملكتملا دنع ناوحلا

 ريخات الو ميدقت ردقملا اذه ريغت روصتس الو ىلاعت هلعش هتومو هلجاب تيم هيلا لهآ

 هنوم دلوت لب ةلزتسملا لاقو ٠ نومدقتسي الو ةعاس نورخأتسيال مهلجا ءاجاذا ىلاعآ هللالاق

 ىذلا هلجاوه دما ىلا شاعل لتقب مول هناو هللا لذ نمال هلاعفا نم وهف لتاقلا لعف ند

 ناكاذا لبق نا دصاقملا حرش ىفو ٠ ميدقتاب لجالا ريغ مهدنع لتافلاف هل هللا هردق

 نالطب دق ناو اءاق هلداب ايم لوتقملا ناك ىلاعت هللا ع ىف ةودللا نالطب نامز لالا

 عازأ !ناكف فالخ روصت ريغنم اعطق كلذك نكمل دبعلا نه لعف ىلع بترتيال ناب ةويخلا

 صيخءال ثيحيدت ويح نالطب نامزهلجاب دارملا انلق «٠ نيققحملا نم ريثكو ذاتسالا هاربام ىلعايظفل

 ىف مولعملاما كلذ لثم لوتقملا قح فق قت له هناىلا فالخلا عجرم ورخأتالو مدشالو هنع
 فالت>الاوه فالخلا ىن.» ليقو ٠ ىتاىوتءم عازتلاف شعب لتشمل ناو تام لتق نا هناهقح

 ' دابعلا لاعفا ذا لتاقلا ىلا بسن ايدوجو توملا ناك اماف ىىدعوا ىدوجو توملا نا ىف

 ءادتبا ىلاعت هللا ىلا ةدنتسم ءايشالا عيمشل ةئسلا لها دنع اماو ٠ ةلزتعملا دنع مهلا ةدنتسم



 قفالا 3

 ٠ لئاش نيعضوملا نيذه ريغ ىلع اعقو ناو ىوحرف لدعملا ىطق ىلع اعقو ناو ىئاوتساف

 اذه لوءش امتاضتقال ىلوالا ةراسعلا نم لمشا ميسقتلا ىف ةيناثلا ةرابعلا هذه لوقا

 اذه صاص::| ىضت#ل اهمناف ىلوالا ةرايعلا فالخم نيبنعملا ىسحلاو ىتيقحلا قفالل ميسقتلا

 الو الصا لوالأ ىنعملاب ىسملا قفالا ىلع زاهلا لدعم قيطنال ذا قيقحلا قفالاب ميسقتلا
 ىضتقم ىلع ىوحر قفا دجوب الف تاقوالا ضعب ىف ىناثلا ىندمل ىسحلا قفالا ىلع

 . اضيا ٍلعاو ٠ لدعملا ةكتسما ىلا سايقلاب ميسقتلا اذهو قيقحلا قفالا نمالا ىلوالا ةرابعلا

 طخ قافآ ىهو نيلظ تاوذ اما اهنال ماسقا ةثلث ضورعلاو لالظالا رابتعاب قافآلا نا

 قافا ىهوددخاو لظ تاوذ ناو ىلكلا ليلا نم لئا اهضورع ىنلا عضاوملاو ءاوتسالا

 اماو ىلكلا ليملا مامن نء ديزا الو ىلكتا للملا نم لقا نوكنال اهضورع ىنلا عضاوملا

 ىنف ىاكلا ليملا ماه نم لقا د اهضو رع ىتلا عضاوملا قافا و رئاد لظ تاوذ

 قوم نا هلا فصن لظف بورغو عولط قد ءّددج ىف نسمشلا تناك رنا قافالا هذه

 لوح رود راهلا فصل لظف روهظلا ىدبا ءزج ىف تناكناو ىهاظلا بطقلا ةهج

 عبرلاف اعابرا برغملاو قرسشملا ىتاعقنس مسقنب قفالا نا اضيا ملعاو ء ةمان ةرود ساقملا

 ىطش نيب ىذلاو ىنونج ىلرغ هلباقمو ىلاهشث قرش قرشملاو لامشلا ىتطش نيب ىذلا

 ةرئاد ىمو ثداحلا قفالا هعبارلاو ٠ ىلاش ىغ هلباقمو ىبوتح قرش قرشملاو بونجلا

 جوربلا كلف نم ضورفملا .زملاوا بكوكلا زكرميو بونملاو لامشلا ىتطقنب رمت ةميظع
 رخالاو قرمشلا فضناا ىفندي ءزحلاوا نكوكلاب رع ىئذلا دللا قفاب ددحت لا اهفضنو
 فصن ىلع ناك ناو ثداحلاا هقفال ضرعالف راما فنصن ىلع ناك ن اف ىنرغل ا فصدنلا

 هضرع قا ثداحلا هقفاف ىبرغلا هفصن ىلع ناكناو دليلا قفا ثداحلا هقفاف قرشلا قالا

 تيدا ققالا قع ةاويسلا لوا نب ةعقارلا سوقلاو + هلذه دللا ضرع ةهجنا ف الخ ف
 ىطَش راسا ةئظنلاو ٠ كدانللا قفالا ليم ئئسيا برقالا بنابجلا نم راهللا تمَعاَو
 ني اهنع ةطئارلا ىقلاو للا قالا رانك تهصن ىح ثدانحلا قفالا ىظقو لكما
 قلن تدل قالا سرع 4 للا تالا نم :ثداطا:ققالاو لدعلا نطق
 17 معا لاقف ىنءغلا ةيسشاح ىف ر 00 ةركذتلا حرش ىف ىدنجربلا ىلعا| دبع لضافلا

 ةدالو دنع نيعم بكوك زكرعو بونإاو لامثلا ىتطقنب رمت ةرئاد نوربتعي ماكحالا لها

 كلفلا ةكرحم ةكرديتم ريغ ةاث امنوضرش و بكوكلا كلذل ثداحلا قفالاب امنومسيو صخش

 دقو « تمسلا ةميدع ةطقس تاومسلا لوا ةرئاد عم قفالا عطاقت نومسيو دإبلا قفاك

 اهعافترا ةرئادو اضرف ةّساث ةاعقلا هذهف لامعالا ىف ةطقنلا كلت عافترا ةفرعم ىلا جات

 ةثداح قافآ تفرعم ديوكيم ىتاخلبا عزردو + ىهتلا تاومسلا لوا ىلع ةقبطنم ادبا
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 د قفالا

 ًادانعو ًادرم كلام نءرف كولمت اعرششو بهذ ىنختسا وا لمع دكالو فوخ الب بهذ
 ءاهقلخا دول

 . حارصلا ىفام ىلع عملا قافآآلاو فرطلا ةغالا ىف اضيا ىناثلا نوكسو نيتمضب (.قفالا)
 ةئيهلا لهاف « ءايشا ىلع كارتشالاب قلطي نيم>حاملا نم ماكحالا لهاو ةئهلا لها دنعو

 «ءاضيا ىرخا ةّبا' ةرئاد ىلع هنوقلطي ماكحالا لهاو « ةّسان' رئاود ثلث ىلع هنوقلطي

 ملاعلا زكرمي ةرام ىلعالا كلفلا ىف ةثداح ةتاث ةديظع ةرئاد صوم قيقا قفالا ىلوالا

 « ةرئادلا كلت ىلع ىا اهلع ادومع.مدقلاو سأرلا امس اهو اهبطق نيب لصاولا طألا موقن

 هنا هل لاَ معئاقفا ىمسيال هناف نيعست ضرع ىف راهلا لدعم نع زارتحا ةتبا-ا ديقو

 ةيؤرلا قفاو ىعاعشلاو ىثرملا قفالاب اضيا ىمسيو ىلا قفالا ةينالاو ٠ قفالا ىلع قطنم

 نم اهسات ىا قوف نع ضرالا سام ىلعالا كالفلا ىف ةثداح ةماث ةريغد ةرئاد هو

 مدقلاو سآرلا ىتس نيب لضاولا خلا ناك الو قيقا قئالل ةيزاوم رآلاتلا لذ عضوم
 قفالا ىلع ادومت ناك قيقحلا قفالا ىلع ًادومع رظانلا ةماق ةماقتسا ىلع ىذلا ظحلا ىنعا
 ىمسإ و ىلا قفالا ةثااثلاو رخ آلا ىلع دوم نييزارما د>ا ىلع درمعلا ناف اضياىدحلا

 جر طخ فرط نم ىلعالا كلفلا حطس ىف اهطي# مستري ةتباث ةرئادىهو اضياىفرملا قفالاب
 ىف ىذلا هفرط تايث عم طا كلذ ريدا اذا ضرالل اسامت ىلعالا كلفلا حطس ىلا رصبلانم

 ةدئافو ء مدقلاو سأرلا اتء-س.اضيا نيقفالا نيذه ابطقو ةءاث ةرود ضرالل ةساممو رصبلا

 ٠ نيعسأ ضرع ىف ةيهويلا تارادملا ضءس ضاقتنالا نم امهش رعت ةءالس اميهف ةّساثلا دق

 ارو ىلوالا ىلع قيطنمت اير ذا ةريغص نوكت دقو ةيظع نوكت دق ةثاا_ثا ةرئادلا هذهو

 نيب ةلدافلا ىهو رظالا ةءاق فالتخا بسحب ةيناثا تحت عقت امرو اهقوفوا ع عقت
 لصفت دقف ىلوالا اماو « الصا لصفتالف ةاثلا اماو . ةقيق> هنم ىراالامو»كالفلا نه ىربام

 ضرالا نطق نفت دش: ىاثلا ىمملاب ىسملاو قدقللا ىركرض نيب توافتلاو لصطلا) ٠
 كلف نم ىهاظلا ناك اذلو رمقلا كلف ىف الاام كلف ىف سوسحم ريغ توافتلا نم ردقلا اذهو

 ىنمملاب ىسللاو قيقا ى رك نيب توافتلا اذكهو هدتعم رادقع ىةللانم رغدا كادر لا
 ةماعلاو ىتقْلا قفالا ىلا ةيسنلاب بورغلاو عولطلا نوسيّش نيمجنملا نا ملعاو ٠ لوالا

 اهباع راهنلا لدع»٠ تقطنا نا ىوحرو قفالا نا اضيا لعاو * ىلا ا ىنءملاب ىسحلا ىلا ةسنلاب

 قفالاو ىحرلا ةكرك كرخ ىا ىوحر كانه مظعالا كلفلا رودو نيعست ضرع قفا وهو
 قفا وهو اضيا ءاوتسالا قفاو مقتسملا قفالاب ىمسيو متاوق ىلع اهباع تماق نا ىناوتسا

 اذهو املع تنام لئام قفالاو ىنالود كانه مظعالا كلفلا رودو ءاوةسالا طخ

 قاف الاب عضاوملا كل سفن ىمسي دقو ٠ ضرع اهل نوكي ىتاا عضاوملا قفاوه قفالا

 لدعملا ىلع اعقو نا قفالا ابطق ليقو * ىلئامح هيف مظعالا كلفلا رودو ازو#ت ةلثاملا



 اياوج ةلا كلت نوكل ةقباس ةلمح نع ةلمح لصف اه دحا . نيبنعم ىلع كارتشالاب قلطإ
 ةامخابو ٠ اضيا ةفأتسم ىمستو ةلوصفملا ةلملا كلت امهيان'و . ةقباسلا ةلمخلا هتضتفا لاؤسل
 ةفنأتسملا نوقلطي ةاحنلاو . طقف ريخالا ىنءملا ىلع ةفنأتسملاو نيينعم ىلع قلطي ىفانيتسالاف

 . ىنمملاب فاني سالا مث ٠ ميلا ٍباب نء ماللا لصف ىف ةلمججا ظفل ىف ”ىجيو ٠ ةيئادتنالا ىلع
 بيس صوصخ نعال ىا اقلطم مكملا بيس نع اما لاوسلا نال برضا ةثلث لوالا

 وحن جراخلا بسحوا برضال بيدأتلاكروصالا بسحب اببس ناكءاوس ناك بيس ىاب باجيف
 ايوا كغ بسام: ىا ."ليوط نزحو مئاد راد + لياع تلق ثنا باك ىل لاق نعش
 هضريص بجومو هتلع برس نع لاسي نا ليلع نالف لبق اذا هنا ةداعلا نال الياع كلاب

 نا ىسفن*ىربا امو وحن مكحال صاخ ببس نع اماو ٠ اذكواذك هتلع يبس له لاش ناال

 ةرامال سفنلا نا معن ليقف ءوسلاب ةراما سفنلا له لبق هنأكف ءوسلاب ةرامال سفنلا

 اهريغ نع اماو .:دك ألا ىضتش ىناثاو ددكأتلا مدع ىضتش لوالا برضلاو هءوسلاب
 ىا مالس لاق امالس اولاق .٠ ىلاعت هلوق و صاخلا ببسلاو قلطملا بيسلا ريغ نع ىا
 ىتا لداوعلا معز . نعاشلا لوقو « مالس لاق ليقف مهلاؤس باوجىف ميهاربا لاق اذاف
 اءاوج افانيتسا هنوكل هليق امع اوقدص هلوقلصفف ٠ ىلتال ىترمغ نكلو اوقدص ه ةرمغ ىف

 مث ءاوقدص ليقف اوبذك ما معزلا اذه ىف اوقدصا لبق هنأك ببسلا ريغ نع لاؤسلل
 ىضتش الو نيلاثلا نيذه لوا ىف مك هقالطا ىلع نوكي نا اما بيسلا ريغ نعلاؤسلا

 نم دحاوب لاح ملعلا ناف اه 0010315 ةييودصح لع ليتتي نأ ظاو دق انبلا

 عساو باب فانيتسالاو . ديك أتلا ضني اذهو هتيم" نع لاؤسلا اماو بذكلاو قدصلا
 فانيتسالا هنع عقوا ىا هنع فنؤتساام مسا ةداعاب ىنأيام فانيتسالا نهو . نسال رئاكتم
 ةفد ىلع ىا هتفد ىلع ىدءام هنئمو ٠ ناسحالاب قيقح ديز ديز ىلا تنا تنسح او

 . دصق نم تافص نم ةيئانيتسالا ةلمجا ىف هيلا دنسملا نوكي ىا همسا نود هنع فاؤتساام
 امهيف ردقملا لاؤ_سلاو ٠ كلذل لها ميدقلا كقدص ديز ىلا تنسح اوحن هنع ثيدحلا
 فذحم دقو . لوالا نم غلبا اذهو ناسحالاب قيقح وه لها وا هيلا نيحا اذ ال

 ليقف هحبسي ن. ليق هنأك لاجر لاصآلاو ودغلاب اهيف هل حبس وحن ىفانيتسالا ردص
 للصفلا ثحن ىف لوطملاو لوطالا ىفام ةصالخ هلك اذه لاجر هحببس ىا لاجر

 « للسولاو

 ه2 فاقلا لصف زين

 عماجىف اذك ىلوملا نم دبعلا ءافختسا اعرشو ءافختسالا:ةنل ةدحوملابو ركاب (قابالا)
 'ىا اقايا قبا نم ةفص قب آلاو طبقللا باتك ىف هيفو هرب ملام ءارمش حص:لصف ىف زومرلا



 4 فانيتسالا ٠ فاتْاو فلتؤملا ٠ فالتسالا

 هعوضوو ةاشلا لاودا نع هف ثح ع وهو ىذخاررلا لوصا ند وهو قيسوملا

 «ةمدقلا ىف ةدكطا ماا نان ىف قبس دقو تاغلا

 « نونلا باب ن٠ ةدحوملا ىلدف ىف ”ىجحي مي بسانتلا وه عيدبلا لها دنع (فالتيالا)

 فالتباو ه ميلا باب نم نونلا لصف ىف 'ىجام ىلع نيكمتلا وه مهدنع ةيفاقلا فالّساو

 هلع بيرغلا نرش ناب اذءإ اهضعب ميال ظافلالا نر نا مهدنع ظفللا عم ظفالا

 ىتح فسوب ركذت *وتفت هللا ىلاعت هلوقك ةيسانملاو راولا نسحل ةياعر هلثع لوادتملاو

 ماهنا نم دعناو الامعتسا لقا اهناف ءاتلا ىو مسقلا ظافلا برغاب ىنا . اضرح نوكت
 ناف رابخالا بصنتو ءامسالا عفرت ىتلا لاعفالا خليص برغابو واولاو ءابلا ىلا ةبسنلاب ةماعلا

 ىضاقاف ضرحاوهو كالهلا ظافلا برغابو « امنه الامعتسا ثكاو ماهفالا ىلا برقا لازت

 راوخلا نسل ايخون' ةبارغلا ىف اهلثه ةظفلب ةظفل لك رواس# نا مظنلا ىف عضولا نسح

 دارا املو « مظنلا ىف بسانتتو عضولا ىف ظافلالا لداء:لو ظافنالاب ىناعملا فالّسا ىف ةبغرو
 , ايف ةبارغال ةلوادتملا ظافلالا ع..جم ىناف مهناما دهج هللب اومقاو لاق كلذ ريغ

 تناكامخف ناكناف دارملا ىنعمال ةعالم مالكلا ظافلا نوكت نا ىنءلا عم ظفللا فالتساو
 ةبارغلا نيب ةطسوتهوا ةلوادتف الوادتموا ةسرغف اسمغوا ةلزخل الزحوا ةمخفم هظافلا

 ناك اماف هرانلا مكسمتف اوملظ نيذلا ىلا اونكرت الو ىلاعت هلوقك كلذكق لامءتسالاو

 نوكي نا بجو ملظلاىف هتكراشم نود هيلع دامتءالاو هيلا ليملا وهو ملاظلا ىلا نوكرلا
 قارحالا نود وه ىذلا سملا ظفلب ىناف ملاظلا ىلع باقعلا نود هيلع باقعلا

 هدروا ةيقسااىف ه٠ ةفلكال ناكامل ىتس ناف ساو ىتس نيب قرفلا هنمو « مالطصالاو

 هدروا ةفلك هيف ناكامل ىتساو اروهط ابارش مهمر مهاقسو لاقف ةنلا بارش ىف ىلاعت

 ولخال ايندلا ىف ارقسلا نال اًقدغ ءام 1 انهم الو .انارق هب ؟ ايقسا و لاقف ايندلا بارش ىف

 ا + نا رثلا عئادب عون ىف ناقتالا ىف اذك ادبا ةفلكلا ند
00 

 اطخ رخآ وار مسا عم همسا قفا ىذلا ىوارلا وع نثدحلا دنع ( فاتخملاو فلتؤملا)

 ءاسلاو  ةمضعملا ءاخلاب فنخ .الاك ةلعقنلاب فالتخالا ناك ءاودس اظفلت ىآ اًناطل فلل +

 مسالاب دارملاو فريفختلاب مالسو دب دشتلاب مالسك لكشلابوا نونلاو ةلمهملا ءاطاب فنحالاو ظ

 « هحرشو ةبخنلا حرش نم دافتسي اذكه اذيا ةينكلاو بقللا لمتشيف معلا فدارم

 دعب ةعب رحتلا ديدحم ءاهقفلا دنعو حارصلا ىنام ىلع ءادّسالا ةغللا ىف وه (فانيتسالا)

 مت. مث ًاضوتي ثدحلا هقبس اذا ىلصملا مهلوق ىف عقو ىنءملا اذهبو ىلوالا ةميرحتلا لاطبا
 مامتالا كلذو لضفا فانيتسالاو فتأتسيوا ثدحلا هيف عتو نكر عم ةولصلا نم قتبام
 قاثيلا لها ددعو د زرمرلا عماجو ىدنجربلا ىلا عجراف ةدانزلا ع ناو ءانلاب (ىهسلا



 0000000 ا

 فنيلأتلا « ةفلالا 1

 ها كرمثمال رفاكف ةريك باكترابوا رانوا ةجوا لوسر نم هاوس اب رفكو هللا فرع نق

 ةلخ لح لزننوأ هليبلا "ف دمك بانك مجعلا نع ىن ثعبس اولاقو مهاع اوداز ةيديزيلاو

 نوكرشم دودخلا باح اولاقو نأ ل در ةداصلا ةلم ىلا هتعنرش كريو ةدحاو

 ةقول دابعلا لاعفا نوك ىاردقلا ىف مهوفلاخ ةيثراطاو ٠١ ةرسكساوا ةريك اول راتبا لك

 « فقاوملا حرش ىف اذك لعفلا لبق ةعاطتسالا نوكو ىلاعت هلل

 ش /ش . 27 ءافلا لصف زد

 بتارم نم ىه نيكلاسلا دنعو حارصلاىف كعكتف ركوخ ةسغللاف يه مشلاب (ةفلالا)
 جار تفلا ديوكيم مهد زيه ةفيضرد فئا# ردو + را هولاملا ىلا بلقلا ناليم هو ةحلا

 ءدحاو هنا ىلع لدن ه ةيآ هل ”ىث لك ىفو ٠ رعش ٠ عناص لاعفا 0 لوا ٠ تسا هجرد

 ىتسود ببس ناذبو ديوك ىنك شيب ىنسح بحاص تافص ىذعل ىس ؟ةكد شان نا هلزنع ناو

 الا رش لارسا فلا اا تان لو كنأ نالبم نانتك مود هدي لدرد وأ
 دشيدنا ناجزا هن ماقم نيرد تسا انت ويس « دنك ماظ شرت مشجو درز 9 هجرك ا دراد
 : ير ندم ىوزرا رد اما ل فو ريدعتم لوضو هحرك أ دوكو . كالهزا هنو

 دوخ فولأم لاؤ-ا زاو دنك رابخا دهاوخ ماقم نيرد فيلا راختساو رادخا مراهج

 عرضت محب « ديوج مين ذا باوج هاكو ديوك ابصاب زار هاك ىكتاويد رس زاو رابختسا
 « دا نشب ىرازو .عرضتب فيلا ماقم نيرد تسا

 لعجوهو تك ربا فدا سم ًافرعو ةكذما نيدش نب فلالا عاشا غل وه (فيل انلا)

 هب رعشيو ةيسانت» ءايشا عمج فيلاتتا لاش دقو.دحاولا ما هيلع قلطي ثيحم ءايشالا
 ةطخلاىف ةياقولا رصتخم حرش ىدنجربلا ىف اذك بيكرتلا نم صخا وهف ةفلالا نم هقاقتشا
 ىلع فاؤملا قلطي دقو « هنم صخ وا بكرعلا فدارم وهف فلؤأالا دح كلذ نم ملعبو

 ميلا باب نع ميلا لصف ىف مسجلا ظفا ىف فرءتسام ىلع نك ملا تلم نما قط

 برق نع ةزاع نفدتولا ادع هللا ىبااتو : تكرما ظفل قف تيركتلا حيض ولا ”ىجو

 ةيسل نيرادقم وا نيد دع نيب الثم ةفلؤملا ةيسنلا لصحتل ىرخا ةيسن ردق ىف ةسل ردق

 ةسن ردق ىه ىتلا ةثاثلا:برضنف نيتبسنلا فِلأت اندراو فصنلا ةبسن نيرخآ .نيبو ثاثلا
 ةمسلو ةفلؤاا ةيسنلا ردق صو ةّنس لصح فصنا١ ةسن ردق وه ىذلا نينثالا ىف ثاثلا

 ردقلا ظفل ىف 'ىحم ةمسنلا ردق ىنءءو ه ةفلؤملا ةسنلا ىهو سدسلاب ةتسلا ىلا ذحاولا

 ىرخاةسن ردق ىلع ةسن ردقةمسق ىهو ةسنلا ةيز هلباقو فاقلا بابنم ءارلا لصفف

 نانا رح ههه اىلع ةئسلا مسقيف ثاثل .ةسل ردق ىلع سدسلا ةسن ردق ةمسق اندرا اذا 3

 وه تلال معو ٠ هتشاحو سددلقا رب رن قام ةصالخ اذه فصلنا! ةمسن ردق وهو



 // ةيضايالا «٠ شرالا“« سقطسا ٠ ةسيآلا

 ماقملاىف لح حزربلا اذه نم نكمت اذاو ناوكآلا ىهاظ ىف ةردقلا زارباب هل نذؤي ذئنيخ

 اذهىف سانلاو ةياغ اهل كردتال ىتلا ةياهللا ىهو ءايربكلا الا كلذ دعب سيلو مالاب ىحسملا
 لماكلا ناسنالاىناج رولا ديسلا تاشرعتىفو . لضفاو لضافو لك ١و لماكف نوفاتماقملا

 ةيماالا بتكلل عماج باتك وهو ةيئزجلاو ةيلكنا ةينوكلاو ةيبملالا ملاوعلا عي عماجلا وه
 باتك هبلق ثيح نمو باتكلا ماب ىمسم ىلقع ٍباَدك هلتعو هحور ثرح نف ةينوكلاو
 ةرهطملاةءوفرملا ةمركملا فحصلا وهف تابثالاو وللاباتك هسفن ثيح نمو ظوفحملا حوللا

 لوالا لقعلا ةسنف ةيناملظلا بجحلا نم نورهطملاالا اهزارسا كردءالو اهسمبال ىتلا
 ةركلا سفنلا ناو هاوقو ندبلا ىلا ناسنالا حورلا ةيسن اهنيعب هدئاقحو ريبكلا ملاعلا ىلا

 .ىهتنا ريكلاناسنالاب ملاعلا ىمسي كلذلو ناسذالابلق ةقطانلا سفنلا نا م ريكلاملاعلا بلق

 زومرلا عءاج ىف اذك ل والا راتخلاو نيسفحو اسخن ليقو ةند نيس ةغلالاىم (ةسن الا)

 ٠ ضرملا نايب ىف

 ضرالاو ءاملا ىه ىتلا عبرالا رصانعلا ىمستو لصالا ىندع قانون لفل وه (سقطسا)

 ىفاذك نداعملاو تانابنلاو تاناودْللا ىهىتلا تاكرملا لوصا امال تاسقطسا رانلاو ءاوهلاو

 . ىناجركلا دينلا تاط رتل
 6[ ةمجعملا نيشلا لصف »- ظ

 دقو قارطالا نم سفنلا نودام.لس وه ةدهلا ءارلا نوكيسو كوالا حس(
 ه«واولا باب نم ءايلا للصف ىف ةيدلا ظفا ىف 'ىحيو لدع'ا ةموكحو سفنلا لدب ىلع قلطي

 6 ةمحعملا داضلا لصف 5- ظ

 لها نم انوذلاخف اولاق ٠ ضابا نب هللاددع باخا جراوألا نم ةقرف ىه (ةضابالا)
 لالح مهعاركو مهحالس نم مهلاوما ةمينغو ٠ مهتكانم زو نيكرشملا ريغ رافك ةلبقلا
 ةداهش ليقت اولاقو « مهمناطلس ركسعم الا مالسالاراد مهرادو ٠ هزيغ نود بركلا دنع

 ه نامالاىف ةلخاد لامعالا نال نموه ريغ دحوم ةريبكلا بكت مو ٠ مهاع مهفلاخم
 «فيلكتلا لها ءانش هلكملاعلا ىشبو ءىلاعت هللا قولخم دبعلا لعفو. ٠ لعفلا لبق ةعاطتسالاو
 كرش وها قافنلاىف ورافكآا دالوا ريفكتىف اوفقوتو ٠ ةلمرفاكالةهعا رفاك ةريكل |بكت سنو

 رثكاو ايلع اورفكو هيلا ىحوب امف هعابتا فيلكتو ةزجعم الب لوسر ةئثعب زاوج ىفو ال ما
 ةعاطب نولئاقلا ةيدابعلا ةعبارلاو ةيثراخلاو ةيديزبلاو ةيصفخلا ةعبرا اقرف اوقرتفاو » ةباحصلا

 ٠ ةخاسط كلذ ناك هللا دصَم ملو هب نما امي ىلا اذإ دنعلا نا نومعازلا ىا هللا ا دارب ال

 امهن» ةطسوتم ةلصخ اهناف هللا ةفرعم كرشلاو ناميالا نيب نا ةيضايالا ىلع اوداز ةيصفخلاف
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 ءامدق نمو ىىلازغلاو بغارلاك نيملسملا ءاماع نه ةديظع ةعامجح هيلا بهذو اياحور

 . ةعامح ةيداركلا نمو ديفملا خيشلاب مهدنع بقاخا ةعيشثلا نهو ىماسلا .دابع رمعي ةلزتمملا
 تادهاشملاو تافشاكملا بابراو تاضايرلا با ١ نم نيلماكلا نيفراعلا رثك ا نا معاو
 بكرمناسنالانا وهو عبارلا مسالا اماو ٠ بهذملا اذهب نو.زاج لوقلا اذهىلع نورصم

 نوققحلا مهولوالا قيرفلا . ناش رف سفنلا تابثاب نيلئافلا نا ملعا لوقنف ةئلثلا كلت نم

 ىلعو .هلزنم و هلزنم ةلآندبلا اذهو صوص#لا ىهوجلا اذهنع ةرابع ناسنالانا اولاق مهنم
 : ملاعلاب لصتم ريغو هجراخ ىف الو ملاءلا لخاد ىف دوجوم ريغ ناسنالاف ريدسقتلا اذه
 هل قلعنال ملاعلا ةلا نا م ىرصتلاو ريبدتلا قاءت ندبلاب اقلعت هل نكلو هنع لصفنم الو

 نديلاب تقاعت اذا سفنلا اولاق نبذلا ىناثلا قيرفلاو .'ريبدتلاو فرصنلا قلعتالا ملالاب

 وه داحتالا دنع امهءومتو سفلا ريغ ندلاو ندبلا ريغ سفنلا تراصف ندبلا تدحتا

 ةلج اذهف . ندلا.دسفو سفنلا تيشرو داحتالا اذه لطب توملا تقو ءاجاذاف ناسنالا
 ةيوامس ماسجاب ةقاعتم امنا لوش و سفنلا تشب ةيم نب تباث ناكو . ناسنالاىف سانلا بهاذم

 ' ةلايس نوكت ماسجألا كلت ناو قزمتلاو قرفتلاو داسفلاو نوكلل ةلباق ريغ ةفيطا ةينارون
 ماسجالا كلت تلضفنا اذاف ندا ةربدم سفنلا تيب نايرسلا كلذ قس مادامو ندبلا ىف
 ىزارلا مامالا لاقام ىهتنا ندبلل ةريدم سفألا قلعت عطقلا ندبلا هوج نع ةف.طللا

 وه ناسنالا ةيفوصلا ضعب لاقو هودحلا ريسفتلا ىلا عجراف حيضوتلا ةدايز تش ناو

 وه قيقا لماكلا ناسنالا نا كوكفلا باّتكىف ربكلا خيشلا لاقو عماجلا نوكلا اذه

 تافص نيبو هاكحاو مدقلا تافص نيب ةعماجلا ةارملاو ناكمالاو بوجولا نيب خزوبلا

 بيس ىذلا ددملاو قطا ضيف لضي هتنرعو هنو قلألاو قحلا نيب ةطساولا وهو ناندحلا

 نيفرطلا رياغتال ىتلا هتيخزرب ثرح نم هالولو الذسو اولع هلكملاعلا ىلا قا ىودلام ءاَب

 اذك هيلا لصي ملو طايترالاو ةيسانملا مدعا ىنادحولا ىبتلالا ةدملا ملاعلا نم 'ىش لبق م
 ظفا ىف هركذ اضيا ”ىحنو لوالا صفلا ىف الا ن>رلادنع ىولوملل صوصفلا حرش يف

 ظفا ىتاذاؤ٠ نم عقو ترح لفماكلا ناسنالا ىفو . فاكلا باب نم ميلا لصف ىف ةماكلا

 ناسناللو « ىلع الا هماقمل ايدأت لو هلآ و هيلع هللاىلص ادم هب ديرا امتاف لباكلا ناسنالا ٠
 [١]ققحتلاوهو ةيادبلا ىمسيلوالاخزربلا « مانأكلاب ىمسملاماقملا اهدعبو خزارب ثلثلماكلا

 قئاقحلاب ةيناسنالا قئاقدلا كح وهو طسوتلا ىمسي ىناثلا خزربلاو ٠ تافصلاو ءاعمالاب

 * تابيغملا نه ءاشيام ىلع علطاو تانكمتملا رئاس لع دهشملا اذه ىفوتسا اذاف ةينامحرلا
 قا لازب الو ةيردقلا رومالا عارتخا ىف ةيمكحلا عون: ا ةفرعم وهو ثلالا خزربلاو

 ةمكملا كلت ىف ةداع دئاوعلا قرخ هل ريصإ ىتح ةردقلا توكلم ىف اهب تاداعلا هل قرتخي

 ( هخسن]) -قلختلا ]١[
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 حاورالا وهف ةيرالاو ةيئاوهلا هيلع تيلغت ىذلا مسجلا اماو « توملا مزل جيرخ اذا هنال حورلا

 امنا اولاقو غامدلا ىفوا بلقاا ىفاما ةدلوتم ةيزيرغلا ةرارحلاب ةطولخم ةيئاوه ماسجا ىهف .

 ن٠ منهو غامدلاف ىزال ءزج هنا لود نه مهنف اوفاتخا مث هناسنالا ىو حورلا ىف

 ءازجالا كالتو ةيغامذلاو ةيبلقلا حاورالا هدهم ةطلتخم ةيران ءاز>١ا نع ةراءع حورلا لوش

 ماسجا نع ةرايع حورلا لود نه سانلا نهو ه ناسنالا ىه ةيزب رغلا ةرارحلاب ةاهمملا ةيراذلا

 الو لدبتلاو للحناا لبقتال ىهو سمشلا ود ةءيبط ىلع ىهولا ةفطا ةيوامس ةيناروت

 « هيون اذاف ىلاعت هلوَش دارملا وهو هدادعتسا متو ند.لا نوكت اذاف قزمتلاو قرفنلا

 محفلا ىف رانلا ذافن ندبلا ءاضعا لخاد ىف ةبملالا ةيوامسلا ةفرسشلا ماسجالا كلت تذفن

 ىف ماسجالا كلت ذاش'و « درولا ىف درولا ءام ذافنو مسمسلا ىف مسمسلا نهد ذاقنو

 ذاغل الباق اماس ىتد مادام ندبلا نا مث ٠ ىحور نه هيف تخفنو هلوشب دارااوه ندبلا

 طالخالاك لت تءنم ةظياغ طالخا ندبلاىف تدلوت اذاف ايحىتب هيف ةش رشاا ماسجالا كلت

 بهذم اذهف توملا مزلو ندبلا اذهنع تلصفناف اهف ةشرسشلا ماسجالا كلت نايرس اهظاغل

 ةودملا لاوحانم ةيبلالا بتكلاىف درو امب ةشاطملاب ديدس هنافديف لماتلا بحت فيرش ىؤق
 مسقلا امكو « هيأ اسهذ ادحا فرعا الفندنلا جراخ دوجوه مدج ناسنالانا اماو + توملاو

 ةردقلاو معلا فوصدوم هنال لقاع ه«لوشال اذهف ندبلا ف ضرع ناسالا ناوهو ىاثلا

 ناسن الاوه هب لاش نا نكمي ىذلال ب اضرعال انه ود ناك كلذكن اكن مو فرصتلاو رييدتلاو

 لوالا ٠.لوقا هف ناثلف ىدقتلا اذه لغو .ةصوصخم ضاعاافوصوم نركيزا
 ةادتح. ةيفك تاصح رخآ آل[ ةروس امن دجاو لك ةروسترسكلاو تسرتفا اذا سا ١١

 ةرابع ةناسنالاف ةيسرف اهضعبو ةيلاسنا اهضعبف ةيهانتم ريغ جازملا بناصو «٠ جازملا م
 رادقُم رصابنعلا ءازجا تاجازتما نع ةدلو:٠ ةدوصخم تايفيك, ةفوصوم ماسجا نع

 ٠ نسملا ىلا لوق ةلزتملا نمو سفنلا يركتمو ءابطالا روع لوق اذهو صوصخم
 ةودحلا ةفصب ةفودوم امنوك طرشب ةدوصخم ماسحا نع ةرابع ناسنالا نا ىناثلا لوقلاو

 انه» نسل اولاقو سفنلاو حورلا اوركنا ءالؤهو مسجاب ةكاق ضارعا هو ةردقلاو رعلاو

 لوقلاو .ةلزتعلاخويشرثكابهذم اذهوةصوصخلا ضارعالا هذه ةفوصوم ةفلتؤءماسجالا
 ةفوصوم اًضيازوكتنا طرتشب ةدوض#لاكشاب ةفوصوم مانسجا نع ةرابع ناسنالانا كلاثلا

 . لكشم اذهو ء هدسج لكشب تاناويجلا رئاس نع زاتمم ناسنالاو . ةردمتاو معلاو ةوبحلاب

 هذه نا عم لصاح ةيناسنالا ىنعم خسملا ةروص ىفو سانلا روصب نوهمتشي دق ةكئالملا نال

 . اسكعو ادرط ةناسنالا ىتعم لوضحف ةروص)او لكشلا رابتعا لظنف ةلصاخ ريغ ةروضلا
 رثكا لوق اذهو ىناممج الو مم سيل دوجوم ناسلالا لا نارهو ثلاثلا مسقلا اماو

 !اقعو !اوثو ائاحور ادا.عم سفنلل نيتبثاا مسجلا ءانش نيائاقلا ةفسالفلا نم نييملالا
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 تاحالطصاىفو 3 ةلءهملا نيسل ا بان نه ةلمهملا نيعلا لصف ّق ”ىجحنو هعبطو هاآوه هلال بع اع

 3 ىهجا باسالاروه ع هرووظل ىلعذلا ىلحتلا ىحسلو ةيفصتلاو ةكزتأاب

 ةلوق سطل ىف ريكلا يسفتلا ىف يرارلا مامالا لاق نولا نوكسو نيلا. (.ناسنالا )
 ناسنالا هيلا ريشي اًميش انهه ناب لصاح ىرورضلا مللانا لعا ىبر اند حورلا لق ىلاعت

 بكرتي اموا امهل اريام اًئيشوا امهعوموا اضرعوا اممج نوكي نا اما هلا راشملاف انا هلوش

 ما كلذف مسج ناسنالا نا لاَ ناوهو لوالا مسقلا اما ٠ ثلاثلا 'ىثثلا كلذ نمو امم

 ناب نولثقلا اما . اهنع جراخ مسجوا ةينبلا هذه ىف لخاد مج وا ةصوصحلا ةينبلا هذه اما

 مهف سوس#لا مسجلا لكبهلا اذه نعو ةسوس#لا ةصوصخلا ةينبلا هذه نع ةرابع ناسنالا

 ةثلا هذه ءازجا ناب لصاح ىبدبلا معلا نال اندنع لطاب لوقلا اذهو نيملكتملا روهمج

 ءاضعالا نء وضع ةدايزو لازهلاو :نهسلاو لو.ذلاو وغلا بسح اناصّقنو ةدايز ةلدتم

 هلقع عرصب ل دحا لك نالو قابلا تناثلل رياغم ريغتملا لددتمملا نا كش الو هتلاراو

 هلا فاضملا ريغ فاخملاو ىدبو ىنبعو ىسأر لوقيف هسفن ىلا هاضعا ن.٠ لك ةفاضا
 ريشي اهلا ىتلا هاذ هب دارب م *ىبثلا سفن ناف ندبلا هب دار ىاذو ىمشن ناسنالا لوقو
 لاق اتيم ندبلا نوك عم ايح نوكي دق ناسنالا نالو نديلا هب داري كلذك انا هلوقب دحا لك

 لاقو ةي الا نوقزري مهر دنع ءايحا لب اًناوءا هللا ليبس ىف اولنق نيذلا نيسحتالو ىللاعت هللا

 " ةلاد ةريثك تانآلا هذه لثمو ًاران اولخداف اوقرغا لاقو اشعو اودغ اهباع نوضرعي رانلا
 ' مجلاو برعلاو مورلاو دنهلا نه ايئدلا قرف عيمج نالو ندءلاو نادنالا رياغت ىلع

 نع نوقدصت, مهريغو نيماسملاو سوحملاو ىراصتلاو دوهلا نه للملا بابرا عيمجو
 ءاعدلاو قدصالا ناكل ءايحا اون دسحلا تو دعب مهنا الولو ريخلاب مهل نوعديو معاتو»

 نال سوسحب ريغ ناسنالا ناو مسحب سيل ناسنالا نا ىلع لدن لئالدلا هذهف امبع مهل

 ناسنالا نا تبثف نوللاو حطسااوهف ىلرم وهام لكو نوالاو حطسلل ةرياغم هتقيقح

 ىف دوجوم مسج ناسنالا نا اماو ٠ اسوسحم امسج هنوك نع الضف اسوسحم الو اهمج سيل

 نوكتنا اما ىلفسلا ملاعلا اذه ىف ةدوجوملا ماسجالانا اهطضو ٠ لاوقا هيفف ندبلا لخاد
 ىناسنالا ندبلاىف لصحي نا عئتميو اهجازتما ن« ةداوتم نوكتوا ةعبرالا رصانعلا دحا
 مسجلا اما ه اسهجازتما نم ادلوتم اممج لصاحلا نوكي نا دب الف صلاخ ىرصنع مسج

 بصعءلاو محشلاو محالاو يظءااك ةفيثكلا ةيلصلا ءاضعالا وهف ةيضرالا هيلع تبلغت ىذلا
 هناي دسحلا اذهل رباغم *ئشث ناسبنالا نا اولاق نيذلا ءالقءلا ند دحا لَه ملو اهوحنو

 ةشاملا هياع تبلغت ىذلا مسجلا اماو ٠ ةيناملظ ةلرقث ةفيثك اهنال ءاضعالا هذه دحا نع ةرابع

 . وه هنا لاق نه مم ناف مدلا شالا ناسنالا هنا امن: ”ىش ىق عشر مو ةعرالا طالخالا وهف



 ع نسال # ةسلا وما # نا

 اضيا قلطي ىبسؤلاو + 00 بجاو :: سيان 2 تياعر ىظتعإاو نش دم هكلب

 1 تاسساتو ه« راب ىاراس ٍبرط بابرا هلاثم دنشاب نيريز ىاهطش اروا فورح مام

 هنيعم تاحردن رق نديسر نا تسا ترايع ديوك زين نارحب زك اس ارآ نادم در
 : قو د ةلءهملا ءارلا بابن و ةمحعأا ءازلا لسف َق ركرملا ظفاىف ”ىجحام ىلع جوربلا كلفزا

 سيسأتلاف هليق الصاح نكي مل رخآ ىنعم ةدافا نع ةرادع سيسأتلا ىناجرجلا ديسلا ِتاَه رعت
 سوساو 0 ىهننا ةداعالا ىلع هلم ند ريخ ةدافالا ىلع مالكلا له نال ديك انلا ند ريح

 هاو>و دشاب درحم ريز دادعا نا هاوخ دننوكار فرح دادعا رف> لها حالطصا رد

 لئاسرلا ض.ب ىف اذك تانببلا عم

 ةفواصلا دثعو « ىزيم نئفان مارا ةغللا ف وه نوللا نزكدو فلذا م (سنالا) ْ

 دنع سنالا كواسلا عمم ىفو ء ةسلاوملا اذكو هللب سنالاوهو صاخ سنا ىلع قلطي

 دض سنالا هنم رخآ عضو. ىفو ه لاما لامكب حورلا ذاذتلا وهو فيرش لاح ةيفوعلا

 6 تمشح عافترا ىنعمو ةننهاا دوجو عم ةمشحلا عافترا سنالا ديتحلا لاقو ه ةببهلا

 هحنانج دنا موزملهو مزال تبيهو سنا هكدش مولعم نيزا 2 بااغ احر

 لكو ضيفلا قوف وهو نئالا فش ةدهلاو + كلا نورقم كدب نمو ىىآ  ا
 ىندا ديوك نولاوذ هجاوخو « ةيافلاىف مهيهاننا بسحم ةبهلا ىف نوت وافتب مث « بئاغ بئاه

 دراد.سلاكىكاز دوقن ردكم ىو ىلا دوك هتخادلا شن ود نوع 0 ا
 مالسلا هيلع لياخلا لاق اك بوح ىوس تسا بحم طاسننا سنا لاكو دوشن لفاغ وزا

 ديوك ىناتسسراب ميهاربا ٠ كيلا رظنا ىءا بر هللا 2 ىتوملا ىحت فنك ىنرا بر

 سنأتست نا سنالا ليقو . كنم كتشحو سنالا ديوك ىل.ثو . بوبحلاب بلقلا حرف سنالا
 دنوشيم هاظ هكتسنا قبب « دنا عونود تديهو سلاو ٠ رابغالا ةيُؤور نع بيغق راكذالاب

 هككتسلا مود . تسا نيولت ماقم ناو لاو لالج تافص:ةعلاطم زا انف زا شيب ودرش
 تييهو تاذ سنا ار نباو تاذ ةعلاطم هطساوب اًشو نيكم ماقمرد انف زا دعب دنوشيم ىهاظ

 تاحالطصا قو ؛ نطابتراهطزا دعار كلاس دش. 5 تسأ ف را نباو دوك تاذ :

 لامح وهو باقلا ىف ةءمآالا ةرضحلا لام ة ةدها_ث٠ رئا سنالا ىنرعلا نيدلاىحن خيشلا

 , ىهتنا لالخلا

 ارق>و ىشان نازيرك همهزا هكتسناآ تسناؤم كواسلا عمج ىفو سنالا ىه ) ةسلاؤملا (

 5 هللا ريغ نو شد>وتما هللاب سنا ن٠ ني نابوج تقو هريح

 نيوعدملا نه دخ و لك ةلاسا نيملكتملا ن؛ ةيعيسلا 510 ليعفتلا نزو ىلع 2 ساتلا ( 5
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 سيسأتلا ٠ ةلكل ارومالا 3

 صاخلا ناكمالاك اممم نينثالا لمتشتو! هتيهامل رياغ» صخشتو هدوجول ةرباغم ةهام
 ضرءلاو هولا نيب ةكرتشم اهلك ا_مئاف ةلولعلاو ةرثكلاو ريغلاب بوجولاو ثودحلاو

 و ةماعلا رومهالا نم مدقلاو ىباذلا بوجولاو عانتمالاو مدعلا نوكال اذه ىلعف :

 لواشام ةفانملا رومالا لاَش دقو «٠ ةيعبشا | لييس ىلع ةءاعلا رومالاىف اهنع ثحبأا

 نوكي ناب لبافدلا لبيس ىلعوا ماءلا ناكم الك قالطالا ليبس ىلع اما اهرساب تاموهفملا
 .ىماع ضرع نيلباقملا نيذه نم ىا امهنم لكب قلعشو اعيمجح اهل الوات. هلباشام عم وه

 تاموهفملا ب امهل مخل هلباٌشام م موهفم لك جرخ ديقلا اذهممو مدعلاو درج ولاك

 طقف امهدحاب قلعت وا ناسنا اللاو ناسنالاك ىحلع ضرىغ امهنم ”ىشب قاعتبال هنا الا

 نم ملكملا ضرغ ناف اديعب وأ ابيرق اقلعت ةزيدلا دئاقعلا تابثا هب قلعتي نا ملكتملا دنع

 ةصالخ اذه ميكحلا دنع هقاعت ىنعم سقف اذه ىلعو ةنيدلا دئاقعلا تاثا اهنع ثحبلا

 5 مكطادبع ىولوملل هتتشاحو فئقاوملا حرش قام

 ندركرودو ندنار دشابن نكم هكدنيوكارنآ ناكلاس حالطصا رد نا و (ةيلكل أروم الا )

 ىعإ جراخرد دشاب --- 2 1 ترادعبو نيعرد 3 نكفاي دشارن نكعو لتعزا 1

 هيلكر وما سب تاغللا فشكىف اذكد وش هدام مان معو تايح اروا هكدشابن ىتاذ جراخ رد

 * لوا ىعع دشاب هبراشعا روما اهم 0 دعلا

 257 ةلمهملا ديننا لصف يل

 درهم نيملكتملا نم ةيعبسلا دنعو حارصلا ىفام ىلع ندامت داش ةغالاف وه (سيساتلا )

 نيعلا لصفىف *ىحيو لطابلا نه هيلا هوعدنام ىلا ةقئاس نوكتو وعدملا اهملسي تامدقم

 ةيوش ديشال ظفل اما وهف ديك أَلا فالخ ىلع قلطي ةيبرعلا لها دنعو . نيسلا بابنم

 دافتسي اذكه هنودب الصاح نكمل ىنعم ديف ظفلاما ورخآ ىنعم ديشب لب رخآ ظفل هديفام
 فرب نورقملا دنسملا ىلع لك ظفلب روسملا هيلا دما ميد ةدئاف ناب يف لوطملا نم

 كلذ نيب نك اس فلا ىلعو ةلههملا لادلا لصفىف دك أتا ظفل ىف اضيا قيسدقو ىنللا

 ىفو ٠ فرشلا ناونع ىفام ىلع ليخدلاب فر لا كلذ فرعيو فر> ىورلا نيبو فلالا
 نك وكلا بفلاك ةدحاو ةلظزم اهالك ىورلاو فلالا نوكينا طش -لئاسسرلا ضع

 ىف اوقلا 2و لفل لادم ريساتلاو ةاسيتسات نكمل ةدجاو ةظم ا[ وكب مل ناف

 سلما درإ ىف ةعاتطلا ليك نجتام لاسر رودمات+ ةنسزافلا قاوقلا لطادتغ اذكتفو

 رواخو روابي فلا هكنانج ىورو وا نايم دمشاب هطساو كرحت. فرح كن هكتسا ىنا

 تس ضلاو ندع ري اءالرو 52000 ارا دهان نس اترب لمتشم 8ةفاق هو



 ةماعلارومألا #4 ةيراشعألا رودمألا
/ 

 « سهاوجلا رحب ىف اذك تاحالطصالا ىف ةحاشم الو اهارحم ىر# امو ناسنالا ءاَش

 ىلع قلطت , انكذلاو نيملكتلا دنع ىانيإ:ةركا روغا: متو ؟ةيدابتعالا روعاالا)
 ةفرعمل اوركذ مهنا مث تايضرفلا ىنعع قلطت دقو جراخلا ىف اسهلدوجوال ىتلا رومالا

 ىا فصتي ىا هموهفم رركتام لك امه. دحا ٠٠ نين دعاق لوالا ىندملا ةيرابتعالا رومألا
 نوكيالف اسوا ايلاع اعونوا ناك اسنج موهف:لكىنعا ىرايتعا وهف هموهفع هنم ضرفي صخش

 موهفملا كلذب درفااكلذ فدتينا بجو دوجوم ناك درف ىا هئمادرفنإ ضرف اذا ثري

 لوم درغا كلذ ةيعام ماع ىا هتققح هنآ لع ءَرم نيت موهقملا الذ ةيقاد و
 ايرايتعا نوكينا بحي هناف اقاقتشا هيلع لو ىا هب ةمئاق ىاهتفص هناىلع ةرضو ةأطاوم هياغ

 دارملا لبق ٠ اعم ةدوجوملا ةيترثملا.ةيجراخلا رومالاىف لساسنلا مزلالاو جراخلاف هلدوجوال

 امهدحا نارركس اه ةكدوجولاو وحول ىوهذم نال ةأطاوموإ ناك اقانتشا لقا زال
 ةروص انهه لبق نا ء روص عيرا انههف ةأطاوم رخآلاو اقاقتشا دارفالا ىلع قدصي
 ناب ةرمو ةاطاوم اهءاع لمحم ناب. ةرم نيثيم هدارفا ىف ىذرعلا ققح نا ضو ىرخا

 ةعنتمم ةروصلا هذه تلق ٠ صاّلا دوجوال هتيضرع ريدقت ىلع دو>ولاك اقاقتشا اهياع لمح

 ىلع قةشملا قدص مزلتسي ملول هلال قتشملا ةضرع هنه قتشملا ةيضرع مازلت سال صاخلا

 قدص نيب قرفلا ققحت الف قاقتشالا ًأدمب اهفاصتا ريغ نم ىه ثيح نم ةيهاملا

 قرفلا نا عم هيلع وه قذصي ام ىلع هقدصو سانخلا دوجولا موهف» ىلع دوجوملا
 مدقلا ناف هيناثلا تالوقعملك اه وحنو ثودحلاو مدقلا هلاثم ىهتنا ىرورض امه

 مزليف مدلاب اقوسم ان'داح درفاا كلذ ناكل الاو درفلا كلذ مدقل درف هنم دجووأ

 فوسصوملا دوجو ىا دوجولانع هرخأت تافصلا نم بالام لك ةيناثا ٠ ميدقلا ثودح
 بجنال ذا ةيناثلا تالوقعملا نم نوكينا بن هتداز ريد ىلع هناف دوجولاك ىراتعا وهف

 ةيناذلاو ثؤدحلاىف لاخلا اذكو كلذ عنتم لب اهدوجونع ارخأتم ةيهاملل امتوبث نوكينا
 بجيف جراخلاىف امتافوصوم دوجونع اهرخأت بحال تافص ا مناف اهلاثءا و ةيضرعلاو
 هاو هيف ةدوجوم ةفصب جراخلا ىف اهمدع لاح ةيهاملا فاصتا زاجلالاو ةيرابتعا نوكتنا
 ىف دهاز ازرمو ميكحلادبع ىولوملل هتبشاحو فقاوملا حرشف اذك ةرورضلاب لاحم
 ٠ ةءاعلا رومالا فوم نم ثلاثلا دصرللا

 دوجوألا ماسقا نه مسقب صتخالىنلا رومالا ءامكحلاو نيماكتادنع ع (ةماعلارومالا)
 لك ناف ةدحولاو دوجولاك ةثلثاا ماسقالا لمتشت نا اماف ضرعلاو ىهوجلاو بجاولا نم

 هل بجاولا ناب لئاقلا دنع. صخشنلاو ةيهاملكو راتعاب امةدحو هل اريثك ناكراو دوجوم

 000 «فاشك» ( لوا )



 ةقكيلاوومالا + ةرامالا /

 6 ةحابالاو ندلاو نوح ولا ةثاث ناعم نب ةلرشم لقو تدنلاوا بوجوال وها ىردنأل

 بوجولا نيب ةكرتسشم ىه ةعيشلا تلاقو.٠ نذالا وهو ةثاثلا نيب كرتشملا رد-لل لبقو

 000 كلا لل لب لا نزلا ىإ 0( ]دج : ةدباف - .ديدبتاو ةحاالاو نيدتلاو
 ىخضتقملا لوقلا وهوا ىملعشال ءالغتسا لئاقلا لوق وهوا اعضو ءالعتسالا ليس ىلع لعفلا

 ةفراصلا ئازقلا نع ةدرجم لعفتآل هنود نم لئاقلا لوقوا هنع ىهملا كرتب ىهناا ةعاط

 ٠ سايقلا اذه ىلعو لاثتمالاو هتاالدو ظفللا دوجو ثلث تاداراب لعفتال ةنيصوا ىهنلا نع
 ىفام ةصالخخ هلك اذه . ىمالا ظفتا ىف تىمام ةبوجالاو تاضارتعالاو دويقلا دئاوفو

 ديسلا تاش رعت ىفو ٠ لوطالاو لوطملاو يالا و عيولتلاو ىئازاتفتلل هتيشاحو:ىدضعلا '

 امع رجزلا ركذملا نَع ىبلاو ة>1لا دشارملا ىلا داشرالا وه فورعملاب نمالا ىناج رجلا

 نع عملا ركملا نع ىبنااو ريخلا ىلع ةلالدلا فوردملاب ىمالا ملقو ةعيرمشلا ىف مالبال

 امع ئبن ركملا نع ء ىهلاو ةنّسلاو بات كلا قفاود امي يما فورءملاب يمالا ليقو ريشلا

 لاعفا نم ىلاعت هللا ىضريام ىلا ةراشا فورعءملاب مالا ليقو ٠ ةوهشلاو سفلا هيلا ليم

 ىف زوجم الام وهو ةفءااو ةعيرشلا هنع رغدام حبش ركملا نع ىهنااو هلاوقاو دعلا

 0 ىلا ىلاعت هللا نئد

 لصوتلا نكمي اب تفرعو ىنبظلا ليلدلا وه نيملكتملاو نيلوصالا دنع ىه (ةدامالا)

 ماللا لصفى ليلدلا ظفأىف هحيضوت 'ىحو +٠ ىربخ بواطع ناظاا ىلا زظنلا حيحصلا هو

 - هب اميشالو ابسانم الاب درط اذصو ىا ةدرجم نوكت دق ةرامالا مث ٠ ةلدهملا لادلا باب نم
 ةغا ةرامآلا قاحرخلا ديسلا تاضزرعت قو ٠ ىدضع !ىاذك ةيسانه ىا ةئعان نؤكم“ دقو

 رطملا ىلا ةسنلاب ميغااك لولدملا دوجوب نلغلا اب معلا نم مزلي ىتلا ف احالطصاو ةمالعلا

 ء رطل دوجوب نظلا هب للا نم مولي هناف

 هماوق نوكي اهبو ناسنالا دوجو اما ىتبب ىتاا ىدايملا ءايطالا دنع ىح (ةيعينطلارومالا)
 طالخالاو ةجزمالاو ناكرالا ة ةءمس ىو ء الصا دوحو هل نكمل امن. ئث مدع ضرف ولو

 كلت تيسن اماو . لاعفالاو ةناوبحلاو ةيناسفاو ةعيبطلا نم ىوقلاو حاورالاو ءاضعالاو

 ٠ حاورالاو ءاضعالاو طالخالاو ناكرالا ىهو هيف ىهامل ةدام اما ءامنال ةعيبطلا ىلا رومالا

 روصلا ه ىوقلاو لوالا روصلا ىه ةجنمالا ذا ىوقلاو ةجزمالا ضو هل ةروضوا

 ةداملاك حاورالاو ءاضعالاو طالخالاو ناكرالا ملقو ٠ لامفالا هو هل ةبافوا ه ةيناثلا

 لمفااو ةوقلا نيب ديدشلا قاعتلل ام لاعفالا ءادطالا قحلاو ةروصلاك ىوقلاو ةجرزمالاو

 ناولالاو نائسالا ىغو ىرخأ ةعبرا ءايطالا ضء دازو هزجوملا حرش يئارسقالا ىف اذك

 ىف ةلخادلا ةعيطلا ىلا ةبوسنملا رومالاب داراو ٠ ىثالا وركذلا نيب قرفلاو تانحسلاو



 أ ألا

 ةرا' لعفلا نع باوثلاب ربل اوه ليقو ٠ رودالناما>ود هتفرعم ىلع لب هتةق4 صصالا ةفرعم

 ربخىف فلخلانع ارذ> .باقعلاو باولا مزاتسي هنا هيلع دربو ه ةران' كرتلا ىلع باقعلاو

 ةعافشلاووفملا زاوحلف باةءلااماوةدرلاب لمعلا ظابحا زاودلف باوثااما كلذكس ب] وقداصلا

 امهباع دريو ٠ كرنلا ىلع باقعااو لعفلا ىلع باودلا قاقحتساب ربا هنا لاش نا ىلوالف

 لمح فيكفريخلل نيامملا ءاشذالا ليبق نه صالاو بذكلاوا قدصلا اما مزاتد ربخلا نا
 هئماعون بلطلا ناكو ىسغلا مالكنا اوركنا املف ةلزنءملا اما ٠ رخل آلل اسنج نيسابملا دخا

 « لمعفا هنود نم لئاقلا لوق وه اولاقف ظفللا رابتعاب هءوددح ةراتف ه هب هذيدحت م م

 لطف نب وعو خلا عم ىلاثلا فيرعتلا ىف ناوكذملا ناماس'ا ناداربالا هيلع دربو

 ,مدنع اما هنوك علم بيجاو « انما نوكأل ءالامد الا سس. لع قدآلا نع راض اذا

 موق لاقو ٠ ىسفلا مالكلاب اولوب مل منال ظفالاوه لوفااب دارملاو افرع هب ىمس ناو.ةغل

 سعال اب يمالل في رعت هنا هبفو صالا نع ةفراضصلا نئارقلا نع ةدر< لدفا ةغءيص وه

 نرتشام ٌرايتعاب ةزانو ٠ بلطلا ىنعع فيرعتلاىف ةرخأملا صالا ناب سيجاو ءرودلا لّمتشيف

 اهتالد ةدارزاو ظفالا دوَحو ةدارا ثلث تاذارا لعفا ةخض موق لاف + ةدارألا نية
 رثغ نك لقا ةقيسدتع ردصإ ذا مئانلا نع ىلوالاب زرتحاو . لاثتمال ةدارا ورصالا ىلع

 ردصت ىتاا ةغيصلا نع ةثلائابو كلذ و/و ريبختلاو ديدهلا نع ةينائلابو ظفللا دوجو ةذارا

 بيجاو ٠ هسفنب ”ىشلا فارع هيف نا هيلع دريو ٠ لثتمالا ديربال هناف ىكاحلاو غاملا نع

 ٠ ةادرقلا ىلع الي وعت كرتشملا ظفللا ىلمعتسا هنا هتبافو ٠ بلطلاوه ىناثا | ىصالاب دارملا ناب

 ةدارالاوه مالا ناكول هنا فو :م لسملا دارا مالا موق لاتف ةذاراالا سش لا
 الف ثدحم مل دجوب مل اذاو هثودح لاحم رودقملا صدخت ةدارالا نال اهلك تازومألا تف
 دحاو ىنءم ديعلاو هللا نه ةدارالا نا ىلع اذه ىنم لبق ٠ هثودح لاحم هصيصخت روصتب

 « مالكلا ىف هقيقحمن ماهو ةلزتءملا لوصا قباطيال اذهو هعوقو مزلتسي دبعاا لعف هتدارا ناو

 ضعباا دنع ةقيقحو روهملا دنع لعفلا ىف زاحم قافنالاب ةغبصلا ىف ةقيقح ىمالا ظف' ٠ ةدّْياف
 لوقلا نيب. كرتشنم ضالا لطفا نا ىلا ىرصلا ندطاونا بهذ دقق ءاكرشم نرا
 درو ءرومالا هذهىللا هقالطادنع نهذلا ددرتل ناشلاو ةفدلاو لعفااو *”ىشلاو صوصخلا

 لوقلا نيب كرتشملا ردقلا ىف ةقيقح وه لبقو ٠ صوصخلا لوقلا ىلا نهذلا ردامتب لب عنملاب

 «زاحلاو كارتشالل اعفد اهدحا موهفهوهو امهن» 'ىطاوتمو ىونءم كرتش» وهىنعا لءغاو

 صالا ةغيد نا ىف اوفاتخا مث ه هريغبوا ناسللاب نوكي نا نه معا ل.ءذا هنا ىلع موضعبو
 ىف ةقيقح امنا مئاه وبا لاقو ٠ طقف بوجولا ىف ةقيقح امنا روهمجا لاقف ٠ تعضو اذامل
 لئقو ٠ ٍبد_الاو بوجولا نيب كرت_ثملا ردقلا وهو باطلا ىف ىلوو «٠ طقث) بدنللا

 ىا امهنف فو: اب ىضاقلاو ىرءشالا لاقو ٠ ايظفا اك ارتشا بدنلاو برجولا نيب ةكرتشم



 سغالا //

 اذك كلذ ريغو رومأملا ورم الا ويضأي يما لد. هريغو لعفلا هنم.قدشي ردضملا ىدمب سالا

 لوق وه ىمالا نا نه ىلق.ام اماو ٠ لوالا .قالطالا را.:ءاب فيرعتلا اذهف ٠ ع ولنلا ىف

 ىنهعو لوقملا ىنمي قلطي لوقلا ناف نيرايتعالا الك ىلع هقيباطت نكميف لءفا ءالعتسا لئاقلا

 هنا هيفو ٠ لعفلا نه لعفل قاقتْشا هردصم ن٠ قتشاام لعفا ُهلوُس دارملا لبق ٠ ردصملا

 بلط ىلع لدبام لك لعفا نه دارملا ىلقو ه لازيو لفل وحن ذئنرح فني رءتلا نم جرخم
 نييلودالا دوصقم نال برعلا ةغلب فارعتلا صاصتخا ىف داسفالو برعلا ةخا نه لعفلا

 لخدف اهريغال ةن!او باتكلا نه دافتسملا عرسشلا ماكحا ةفرع ةس رعلا ظافلالا دارم
 غيد نم لعفلا باط ىلع لدب ام لك نع ةيائك لعفا ىلقو ٠ لازنو لءفيل وحن دا ىف
 ةغبص نا فيرعتلا اذه درط ىلع دربو * ناو نزو ىا ىلعو نكت دع ىا ىلع صاللا

 رشغ غب دو اجو كلذ ومنو زيجعلاو ديدهتا نركت دق ءالسالا: لبيس لع لمفا
 قتشا امم لعفا رمفول درت امنا اذه نا هاوج ىف فيءضلا د.ءلا لوو ٠ صاب تسلو ىنعم

 دريو * 'ىش درب الف نرخ الا نيرسغلا ىلع اماو ٠ لعذ ا نه لعفا قاقتشا هردصم نه

 هناف ىلعتسملا سم آلا نع ةياكحوا اغيامت لعفا ىلعالل ىندالا لوق فيرعتلا اذه سكع ىلع
 اده لوقم ىفرعءلا ىف دال هلثم ىلق + لئاقلا نم ءالعتسالا قيرط ىلع سيلو سا

 لعف ءاضآقا صالا لبق وا ه هتهج نو ءالعتسا هيفو هنع غابملا لوم لب ىندالا لئاقلا

 ذا الوا انمنوا !سما ةِس رعلا لها اهامس ةغيص ىف ناك ءاوس ءالعتسالا لبس ىلع فنك ريغ

 ةغيصاسعا ناك ناو ىنءملا ىلا ارظن ىهم اه وحنو فكاو كرتاف ةفيدلا نود ىنعملل رابتعالا

 ء هيف ةحا_ثم الو حالطصا هنا ىن# الو ٠ ىهنا ىهنال سما هوو كرتتاالو فكك الو
 ىرجي امو ءاضتقالاو بلطلا نم ىسفنل ا وهام ىلع مالا فرع ىسفنلا مالكلا تبئا نم نا ملعا

 وه ىظفالا نا ملعب ه. فىع امتاو تاغللاو عاضوالاب فاتخيال ىذلاوه ىسفللاو اهاري

 تيمس ةغصلاو ءاضنقالا كلذ وه ةقيقألاب ىمالا نا لبق اذلو تناك ةغل ىا نم هيلع لدبام

 ه« ىمفنلاو ىظفالا مالا نالمتحي نالوالا ناب رءتلاف . لبق اذك هيلع انمتاالدل ازاحم هب

 ىردصملا ىنءملا ىلع قاطيأك بلطلا ناف ءالعتسالا ةهج ىلعفك ربغ لعذ بىلط ها لفاماذكو
 فيرعت ]لا لعف ءاضتقا هنا ىلفامو ء ”ىحم م بلطلا ىلع لادلا مالكلا ىلع قلطي كلذك

 اناا اما . ةلزتملا اذكو ةشيزم اهوجو ىمالاىف انباتكتا ركذدق ها ملعا ٠ ىسفنلا سمالل

 . روهما ءاضتراو هب رومأملا لعش رودمأملا ةعاط ىضتقملا لوقلا وه مالا ىضاقلا لاقف
 فتوتيف مالا نم قتشم نيتيمد+اىف عقاولا روماملاناف رودلا ىلع لهتشم هنايهيلع ضرتعاو

 ام هجوب ىمالا انق رع اذا اياب بيحاو ه٠ يمالل ةقئاوم ةعاطلا اضياورصالا ةف رعم ىلع دف رعم

 ههرومأملا وهو هتمضتبامو هب رومأملا وهو هب بطاخلا رعي نا ىف كلذ انافك امالك 1
 ىلع اهقرعم فقوزتال ةعاطلاوهب رومأملاو رومأملانا لضاحلاو ٠ ةعاط وذو هنومضم لعفو



 ار سغالا ظ

 ريغو ماللاب ةنرتقملا ةغيصلا ىا نالوالا نامسقلاو لاق ثيح هفلاخام لوطملا ىف نكل « ماللا

 ظفل نا ىتح اهريغ ىفوا ىمالا ةقيقح ىف المعتسا ءاوس اسما نوبودحنلا اه امس اهع ةنرتقملا
 ىنعا مالا ةقيق-حىف امهلامعتسا ةباغ ةيمستلا هجوو ه مهدنع سما ىلرفغا مهللا ىف رفغا

 تسلف ماا ىنءع ىه ىتلا لاعفالا ءامسا اماو + ىهننا ءالعتسالا ليدس ىلع لعفلا بلط

 سصالا خاص نا .ىلع ىلاءملا لهاو . لغفلا ماسقا نه مهدنع سمالا نال نيقنرفلا دنع ماب

 نم لعفلا بلط ىلع لادلا مسالاو ام ةنرتقملا ريغو ةءزاجلا ماللاب ةنرتقملا ٠ ماسقا ةئلث

 اعضو ءالعتسسالا لبيس ىلع لعتلا باط ىلع لاد مان مالك هناب هوؤرعو « لاعفالا ءاسا

 سمالا قلطي دق هنا الا نيبقطتملاو نيدلكملاو نيبلوصالا دنع اذكهو لوطالا ىفام ىلع
 ةفص ماتلاو ٠ سنج مالكلاف ٠ ىفرعةس ام ازا اضيا لعفلا ىلع نييلودالا روهمح دنع

 هديلع لدي امعو السما نلطلا ىلع لذي الانع زارا ىلا لع لاذ ةلوقو < 118
 العت-الا لييس ىلع هلوقو ٠ ىهلاك فكلا بالط. ىلع لب لعفلا بلط ىلع لدءال نكل
 سل هناف لعفلا كنم بلطا و# نع زارتحا اعضو هلوقو ٠ سامتاالاو ءاعدلا نع زارتخا

 عضولا عضولاب دارملا ناف بلطلل ملكتملا عراضملا ةغيص ىا بلطا ةغيص عضوت مل ذا ىماب

 ةيئرلا ناب بيجاو ٠ اذك نع كسفن فك دا نع جر ليق ٠ ىصخيشلاال ىعونلا
 لسالا ظنل ىف ف رعتسام ىلع ةرهشلل تاهرستلا ايس فدحتام اريك ةكطل نال

 ىفلمف ناو هتاذ كيح نم اهدحا + ناراتعا هل ككتلا نالناسنلالا بايد كالا 0
 فك هلا ثيح نم ىناثاو « الثم انزلا نع فك كلوق بولطم وه رابشعالا اذهو هنسفن
 اذاف ٠ الث. نزال بولطم وه رامتءالا اذمو هةضحالمل ةلاو هلاوحا نم لاحو لعف نع

 نا يلعا مث ٠ نزتال جرخو انزلا نع فك هيف لخد لعق هنا تنح نم لفف بلط لق

 بلط ءالعتسالاب دارملاو ٠ هعبش نمو نسا ىنك ضعبلا بهذم وه ءالعتسالا طارتشا

 اذه لاه ئرعشالا اوف > الوا الاع ةيمت ىف ناك ءازهه انا هطلت بلال 0 ١١
 ءالعتسسالا ظفل نآل اذك ءالمّتسالاب دارملاو انف: اعاؤ « ولعلا-نوطرتشي ةلزكلاو « طرالا
 هالعتساو ىلع ىا لجرلا ىلعتسا حاحصلا ىنف الاو نيفنصملا تاعونصم نء ىنعملا اذه

 طرتشا امتاو ٠ لوطالا بحاص ركذ اذكه ةلزتءملا بهذم قفاون فيرءتلا نهاظف هالعىا

 هنا لاشال لعثا عرضتا ليبس ىلع هل لاق ول ريغلا نم هبتر ىلع اوه ن٠ نال ءالعتسالا

 اذهلو هسا هنا لاش. سمالا لسس ىلع لعفادنم .ىلعا وه نأ هثر ىندا وهن. لاق ولو هما

 نوعرف نع ةراك> ىلاعت هلوقو ٠ ءالعتسالا وه ىمالا كالم نا ملف ٠ ّقّبعاَو لوبلاب هن وفصي

 ىمسال ىواستلاوا ع رضتلا لليس ىلع بلطلا ناب عطقال نوريشت نع زا نورصات اذام

 كلذك ةنيصلا سفن ىلع قلطباك سمالا ناىف عازتال هلا معاو .٠ انالطصاالو ةغاال !سما

 نوكوهو ىناثلا رابتعالابو ءالعتسسالا ليبس ىلع لعفلا بلطو ةغرصلاب ملكتلا ىلع قلطإ
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 ومع ءادطا نوت اضا ردحو ريخا ىحسلو لمعإ مل ناو ةراحالا دقع هدم هش ماش

 ىادضا نيهجولا ىلع نكن دحاولا رجاتسملا ريجا ىا دحاولا ىنءع اهحتشوا ةدخولا

 . ةناقولا رضاخم حور نه نه هريغو زومرلا عماج ىفام ةدالخ هلكاذه

 منا ئرخا ةدابعنو صخشلاب رياشغملل صاخ مما ةمخملا ءاخلا ختفو دللاب (رخالا]
 هيشاوحو :نيعلا ةدكح حرش ىف اذك اضيا ةيهاملا ىف رباغملا ىلع قلطي دقو ٠ دذعلاب رباغملل

 5 ةدحولا ثح ىف

 ةواقشلاو ةداعسلا ىف ةةطانلا سفلا لاو>١ نع ةراسع ءاذلا رسكو دملاب (ةرخ الا)

 اذه نارفاظ'او . ةمكحلا ةياده حرش ىئاوح ضعب ىف اذكاضيا ىقاحورلا داعملاب ىمسيو
 اهقالطا ةغللاو عرشلا بتكا ىف فراعالاف الاو ىنامنجلا داعملل نيفانلا ءامكللا حالطصا
 ١ 0 ظفا ىف و ”ىجام هب هيلع لدن راف | اقلطم دابا ىلع

 د فاقلا بان

 لبقلا سانلا اهل لوقو ةيصخلا ىف ةخفن ةلءهملا لادلا نوك و فلالا مشب (ةردالا)

 قورىع ىلا ةرفوتم تابوطر ناصنا ىع ىلاودلا ةرداب ىمسنو ءاملا ةرداو هيد امسراف

 ماللا لطف » ق ىو 0 ةردالا نب قرش دقو ضهاوطل ارح ق اذك نيتصألا

 * فاقلا بان نم

 لازناك مالا غيص لامعتسا نع ةراع برعلا ةغل ىف ميلا نركشو فلألا حتش (سمالا)

 نع ذاق لوطلا 4 طق دببلا دسلا ركذ اذك ءالعتسالا لس لع ةضو لزلو كاأو

 صاثيح تاغللا فشك ىف م ةدامو ةدم الب دجو ملاع ىلع قلطي ةفوصاملا دنعو . حاتفملا

 تدمو هداج دوحوم 25 تا ىملاع حتفلاب صا هفوصتم حالطسا ردو * نامهرفو راك حتتفلاب

 ٠ ىهنا دنناو>يم بيغ ملاعو توكمل.اعو ىماملاع ار نراو سوفنو لوةع لثه دشاب هتثك
 ميلا لصف ىف ملاعلا ظفل ىف 'ىجيو ه رادقملاو ةحاسملا تحن لخدي. الام سمالا ملاع لبقو

 ن٠ لعفلا هب بلطيام هنا ىلع مهنم ةاحنلاف ةيبرعلا لها دنع اماو ٠ ةلءهملا نيعلا ٍباب نم

 لاقام ىلع الوا ءالعتسالا هحو ىلع بلط ءاوس ةعراضملا فرح فذحن بطاخلا لعافلا

 ىف كلدب حرص ماللابو ماللا ريسغب مالا لمتسشإ هنا ىلع مم نويفرصلاو ٠ ىخرلا
 ةاسلاىف ىمالا ةئايضلا دئاؤفلا ةيشاخ ىف ندلاماصع ىولوملا لاقام هدبونو لوطالا

 فن رعت ىف لاقو . نيلصحملا نيب رهتشملا حالطضالا وهو ماللاب مالا لمتشي نييفرصلا

 ريغإ وهام ه>الطصاب صالاو اموزجم اعراض» لباىما ماللاب وهام ىمسيال ىودلا برعملا
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 ةرورض ةدحصلا عنمىف فاك مياسألا نع زحعلا نالربطلا ةلكسمىف هل ريثأت الف ةحصلا
 نع زحملا وهو ىرخا ةملع ءادباب ةلءااىف ةضراءملا ىلا هءج و ىئرالا َريغَو ىثرملا ءاوتسا

 مكلف هل ريثأنال ابفضو هن للخ ١ تداول نحتعملا ركذم نا وهو تااناو ؛ ميلستلا

 اذا .نتدترملا ةلئاسم ىف ىلا كوه نا هلاثم مكلا ىف رات مغ خنمبب :قادلا

 ضرتعملا لوقيف نيملسملا راسك مهيلع نامض الف برها راد ىف الام اوفنانا وا انلاوما اوفلتا

 باحيا ىف مالسالا رادو برحلاراد ىف فالتالا ءاوتسا ةروريض دنع هل ريثأتال برخلاراد .
 وهو عبارلاو ٠ لوالاك وهف برهاراد ىف هنوك ريثأت ةيلاطم ىلا هعجرمو مهدنع نامفلا

 ىفريثأتلا مدع ىمسي ايسانم ناكناو عازنلا روص عج ىف درطيال روكذملا فصولا نوكي نا

 تجوز اك حصي الف ىلولا نذا ريغب اهسفن تجوز اهسفن ةأرملا خوزت ىف لاش ام عرفلا

 فضوت ةضراعملا ىلا ةنءج معو هل رثاال“ وفك ريغ نم هنوك ضرتعملا لوقيف وفك ريغ نه

 ىف ىدضعلا ىف اذك اهمدعو ةءافكلا رابعا ريغ نه اهسفن ةأرملا عوز درحم وهو رخآ '

 « تاضارتعالا ناسىف سايقلا ثدحعم

 اهناف ةءادهلا ىف اك عفانملا عب ىهو سوماقلا ىف م ميجلابو ةزمهلا ةكرح (ةداجالا)
 بلغالا ىف اهنا الا اريج اراص ىا مضاابرج اب دز رجا ردصم ىلصالا ىف تناك ناو

 ىا ةراجا رادلا ترجا لاقبف ضع: ماقم اهضعب ماشدق رداصملا ذارا#الا -ىند لمعت
 سوماقلا ىف نكل ٠ ىضرلا ىف م قملا وهام ىلع ىنعملا اذه لعاف نم *ىحي ملو اهتيركا

 كلذ هاطعا ىا هاركأ ىا اراا هرج اك ارجا كولمملا هرجا لاش ةرجالا مسا امنا اهريغو
 ند مولعم ضوء مولعم عفن 6 اعرشو د باوثلا نه هيلا دوعلام ىا رجالا ضو ةرد>اب

 ندلاب دارملاو ٠ امريغو دربأاو رخل عفد ند ةحارلاو ةذللا هو ةعفنملا عفنلاو « نيع وا

 د ىلذملا ىوسااموهو ىمتقلا نيعلابو د براقتلملا دودعملاو نوزواملاو ليكملاو دوقنلاك ىلثملا

 حلطصيإام لكنا لصالاو * عفنلاب ة.صولاو ةبراعلا 30 جر>و # عفنلاو لاملا نم ما ضوعلاو

 سنجلا فاتخا ذا ةرجا حلصت اهناف ةعفالا الا الفال امو ةراجالا ف ةرجا حمصي عببلا ىف انمت

 دبق نا مانهه دارم دسأتلا ىلعال ديقو . اردقو اسنج ىا مولءم انلوقو ه انك حلصت الو

 #4 رورالا قح م جرذف عيل ىف دا داتا

 ىفاوهو ميلا ختفي اضيا نجأتنملا ئحسيو ةرجالا ذخلا ىا لعافلا ف نيف (ريجالا]
 كرتشملا ريجالا لاّشو ىميم ردصم كرتشملا نا ىلع ةفاضالاب كرتشملا ريجا ٠ ناعون عرشلا
 هيلع دوقعملاف هلحم ناس مع هلم صوصخب ىل< ىلع دقعلادرو ىذلا وهو اضيا فيصونلا ىلع

 راصقلاك اكرتشم ىمس اذلو اضبا ةماعلل لمعي نا هلو لمعلا, ةرجالا قحتس وهف لمعلا وه

 رجالا قحتسإ وهو: اةاطم هءفانم ىلع دقعلا درو ىذلا وهو ضاخلا ريجالاو . هوو
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 انونع هديجق سس فصولا بااجىف ركذ امن الك لبا هناف مكلا بناج ىف اذكهو
 سانجالاو عاونالا ققحتفالاو ماكحالاو فاصوالا عي ىف كلذ لثم ربتعيلف اصوصخو
 فصولا نا للداملاف ٠ تايرابتعالا نه الضف ةيقيقألا تايهاملاىف رسعّ امم امهءاسقاو

 مكلا نه عوناا كلذل فدهولا نم عونلا كلذ ةيلع عامحاوا صن. .تبني ىذلاوه رثؤلا

 فصولا كلذ سنج ةيلعوا ةنلا ىلا جاتءام طوقسىف رثؤم لقعلا مدع بيس زدءلاك

 لقعا| مدع بسب, زجعلا ناف ىصلا نع ةينلا ىلا جاتحيام طوقسف م مكلا كلذ عون
 سن فحصولا نه عوللا كلذ ةلعوا هطوقسفف راؤم ىصلا بيس زوال سدج وهو

 ىف رثؤ٠ لقعلا مدع ةطساوب .زحعلا ناف هل لقعال نم ةوكزلا طوتسو م يملا كلذ

 مكحلا سنط صولا سنج ةياع وا ةوكزلا طوقسل سنج وهو ةيناا ىلا جاتحبام طوقس
 ٠ ةينلاىلا جاتحيام طوقسىف لقعلا مدع بيسي زجعلا ريثأتل ىصلا نع ةوكزلا طوةسىفاك
 رادتعا عامجاوا ص تب نا وهو .كلذنه صخا ىلا هت هللادههحر ىنفاشلا باكا دنعو

 رثؤملا ىلازغلا لاق اذلو مكحلا عونىف فصولا عون ىا مكا كلذ نيع ىف فصولا نيع

 رابعا 3 لا عونىف ف صولا عون رابتعانم دارملا نا معاو ٠ نيسئاقلا قافتاب لويقم

 مالسالا رف ركذو ٠ ىلاو وللا نم دافتسي اذكه روك ذملا مكاىف روكذملا فصولا
 قم فصولا كلذ سن نوكي نا وهو ريثاثلاب تن ثتصولا ةلادع هتافاصم ضف

 رهظ ناف . ىنامطا حورمشا ضع ضعنىف اذك اعاجاوا اصن رخآ عضوم ىف مكحلا كلذ سنج

 ناك هنيعوا مكحلا نيدخاف يمصولا يع را رهطوا مكحلا نيع ىف فصولا سند رثا

 هرك ذام عجرف ه راونالا رون بحاص لا راشا اك ىلالا قي رطلاب اضيا ريئأتلا ىف دودي

 ةعالسملا وه مكحلا سنج ىف فصولا سنج ٌريثام لاك مهضعب و ٠ لوالا ىلا مالسالارخف

 ماقملا اذهحضوبام اضيا ”ىحبو . ريثأتلاوه م ١-5 نيعىف هسنجوا مكحلا نيعىف هنبع سئأتو
 5 0 با,نم ةدحوملا ءالا لصفىف ةساملا ظفل ىف

 فصو ءادبا وه رظنلا لهاو نيبلوصالا دنع تاضارتعالا عاونا نم وهو (ربث آنلا مدع)

 مث اقلطم هريثأت مدع رهظيام اهالعاف . ماسقا ةعبرا ىلا هرمسقو مكلا تابئافف هلرئاال
 ني و رهط نإ 7 هنم دق ع مدع رهظي نا مث مْ للصالا كلذىف هريثات مدع رهظي نا

 دارطالل_منلتسم نيثأتا نا: قع ءاثن هربا مدع ةش معيف عازنلا لحبىف درطيال نكل كلذ
 لكل اوصخو ء ةلعلا لاطباىف ىوقاو .لعا لوالا ناك اذإذ هذعب ام صخا مسق لكف

 هع صو فمدؤلاوف نيش مدع ىحسإ رثود ريغ هيف فصولا ناكام ودو لوالاف ٠ 0 مدق

 ليضصألا كلذ ىف يزو ريغ نيمرلا نوك,نا وهو. ىاكاو م ةلع ةلماا نوك ,ةيلارطملا لإ

 عبب«بئاغلا عمىف لوط نا هلاثه لصالاىف ريثأتا مدع ىمسي رخآ فصوب هنع ءانغتسالل
 بسانناو ثيم ريغ هنوك ناب ضرتعملا ضرتعيف ءاوهلاىف ريطلا عيبك هعيب حصيالف ىف م ريغ



 فيي فئدولا ريثات هه راالا

 اذك دولا ىه ءاهااو نيتمحمملا لاذلاو ءاطلاو ةدودمملا ةزمهلا ةذخالا ٠ ةلمهملا نيسلا

 ٠ ميا بابنم ةلءهملا لادلا لصفىف حبو ضارمالا دودح ىف

 -: ةلمهملا ءارلا لضف 25-

 ةولصا هيلع لوسر ةنسو محز ناشنو ناشن ةغللا ىف ةئاثملا ءاثلاو فلالا حتفت ) رثالا)
 هيلع هللاىله هلوقو ىنلا لعف ىلع قلطت ةياورلا كولسلا ممم ىفو ٠ حارصلا ىف امك مالسلاو
 .٠ مهلع ىلاعت هللاى ضر ةباحصلا لاعفا ىلع راث لاو هلعف ىلعال ىلا لوق ىلع ربأاو.ٍلَسو
 عوطقملاو فوقوملا ثيدلا ىلع قاطإ نيئثدحلا دنع رثالا ةوكشملا حرش ةمحرن ةمدقم ىفو

 ىف ءاج لقاك اضيا عوفرملا ثيدحلا ىلع هقلطي ضعبلاو ٠ اذك راث آلاف ءاج نولوش اك :
 عوفرملاو ارثا فوقوملا ءا-هتفلا حي و ةصالخلا ةصالخ ىفو ٠ اذك ةرون أملا ةيعدالا

 مناف ءاهقفلا حالظصا نق رثالا اماو هاولاىفو ٠ امهاع رثالا نوثدلا قلطاو اربخ

 نم لصالا وهو ةحيتنلا ىنمم لوالا ناعم ةعبرا هلرثالا ىناحرجلا ديسلا تاغ رعتىفو

 ىهملا وهو 'ىشلا ىلع بترثرام عبارلاو ربا ىنعمب ثلاثلاو ةمالعلا ىنمم ىناثلاو 'ىثثلا
 : ْ ' .: اهقفلا "دنع مكب

 عاجاوا صنب تبني نا ره ةيفنملا نم نيبلوصالا حالطصاىف ةلعلا ىا (فصولا ريثات)
 فصولا فنصؤأاب دارملاو ه ةسدحوا مكحلا عونىف هسنجاقا فصولا كلذ عون رابتعا

 نال مكحلا قلطمال سايب بولطملا مكلا مكملاب و فصولا قاطمال ةلع لعجم ىذلا
 ىلا عوتلا ةفاضاف مكحلا و فصولا قلطمل عاونا اهسانجا ىتح ماكحالاو فاصوالا عيمج

 قاطل عون وهف بولطملا مكذاوا فدولا وه ىذلا عونلا ىا ةينابب مكاو فصولا
 زارتحالا بولطملا مكاو صوصلا فصولا ىلا ةفاضالاب نيت دقو ٠ مكاو فصولا

 سنجلا ةفاضا اماو ء ننحلا ظفلب اهنع ريبعتلا عقو ىتلا ةطسوتملاوا ةيلاعلا عاونالا نع ٠
 بولطملا مكحلاو فورءملا :فصولا امم دارملا نا ىلع ماللا ىنعمف مكحلاو فدولا ىلا

 نايتالانع ناسنالا زم الثم بيرقلا سنجلا وه سنلاب دارماو ٠ عونلا ةفاضا لاحىف ا
 جرا مدع ىلع ةلادلا صوصتال فيفخت هيف مكحل ةلعوهو فصو هيلا جاتحم انمب

 ببس زجعلا امهسنج رخآ عون نونا زجحتو عون لقاعلا ريغلا ىصلا زحعف . ررضلاو
 ىلع ةنطالاو ةرهاظلا ىوقلا فءعض ببس زجعلا وه ىذلا سنخلا هقوفذو لقعلا مدع

 ىلع ءراثحا ودم 'لغافلا لك قكاتلا نضل[ وه ىلا نتخلا رق سا 00
 رفاسلا لمتشيام ىلع لعافلا نم ىشانلا زحعلا وه ىذلا سنخلا هقوفو سوبا لمتشيام

 ٠ جرالا نعو لمفلا لم نعو لعافلا نع أمذب ا لماشلا زخعلا قاطم هقوفو اضيا
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 انا و2 ”ىثلا كلذل ىا هل ىرخا حدم ةفد اهات انئكسالا ةاءاب بقعتو حدم ةفص 'ىثل

 مكاضِنا عاطقنالا برضلا اذه ىف ءانتسالا لصاو ٠ شيرق نم ىنادّس برعءلا حصفا
 سيل هنال لوالا ىف اك الصتم رده مل برضلا اذه ىف عطقنملا ءانئأسالا نكل لوالا ىف
 هجولا نمالا ديك أتلا ديفب الف ايف حدملا ةفص لوخد ريدقت نكمي ةماع ةيفنم مذ ةفص هيف
 برمُعلا ناك اذهلو الصتم ءاسالا ريد ىلع ىنملا لاىلاب قيلعتلا ىلع ىنم هنال ىنالا
 لوالا نه نوكي نا لمتحبف امالسالا اوذل اف نوعمسإال ىلاعت هلوق اماو ٠ لضفا لوالا

 نيب قر اف ٠ الصتم رّدَسال ناب ىناثلا نم نوكي نا وا وغللا ىف الخاد مالسلا رّدَش ناب
 ىهاظلا دنسلا ديسلا لاق . ىلاثلا ىف همدعو لوالاىف لوخدلا ريدقت رايتعاب وهاما نيبرضلا

 هديكان اتهج ريتعا دقف وغالا ىف مالسلا لوخد رّدق ناف لوالا برضلا نه ةيآلا نا
 كلدب ريصي الو لوالا برضلا دارفا عيمج ىفراح كلذو ةد_د-او ةهج الا ربتعت ف الاو

 ىف هلثم ناك ناو دك أتلل ةدحاو ةهج راتعاالا هيف نكمال ىذلا تالا برضلا نم

 نك نع سأل لوألا ىف نان انه لع قرفالا « يقدح دك انأل ةدحاوت هج ةدجالم
 رخآ برض ةنمو . طقق ةدحاولا ةهحلا رادعا نأكما نم ىاثلا قو ناتهحلا نابتغا
 حدملا ىنءم هيف امث ىثتسملاو مذلا ىنعم هيف امم لداعلا نوكيو اغفر ءاذتسالاب ىنْوي ناوهو

 بقانملا ورخافملا لصا الآ انم اًبيِش بيعتام ىا اسبر تايآب انمآ نا الا انم مقننامو وحن

 زيزعلا هلل اونمْوِي نا الا مهنه اومّعامو ىلاعت هلوق هيلعو هللا تاباب نامالا وهو اهلك

 ناف ةي آلا هللاب انمآ ناالا انم نومقْت له باتكلا لهاا, لق ىلاعت هلوقو آلا ديما

 نه دك أتلا ةدافا ىف لوالا برضلاك وهو ىنلا ىنمي نوكيف راكتالل هيف ماهفتسالا
 ةزعاا ةياغ ىث وه عبصالا ىلا نا لاق ءانثث_سالاك بانلا اذه ىف كاردتسالاو ٠ نيهحو

 ه نا ىقلا ىف

 اهدخا ٠ نايرضوهو هةيونعملا تانسحلا نم عيدبلا ل اهادنع حدملا هيشي اع مذلا (ديكأت)

 ةفد لوخد ىا هيف اهلوخد ريدقم هل مذ ةفص 'ىثلا نع ةرفنم حدم ةذص نم ىدنل نأ

 تبال"نا ىلاثلاو ٠ هيلا نسحانم ىلا 'ىسي هنا الاديف ريخال نالف كلوقك حدملا ةفصىفءذلا

 .,لهاخ هناالا قساف:نالف كلوقك هلىرخا ةفص اهات ءادتسا ةادآب بقعنو مذ ةنقد ةىشلل
 ىف تفرعام سابق ىلع دخاو هجو نه ىناثااَو « نيهجو .نم دك أت ا ديف لوالا برضلاف
 هنم ندحتسن الون غرفملا ءانئتسالا ىنعا رخآ برض هنمو ٠ مذلا هبشي ا حدملا دبكات
 لوطملا ىف اذكه قساف هنكل لهاج و4 ءاشتدسالا ةلزت هيف كاردتسالاو هلهجالا
 ٠ ناش الاو هيشاوحو

 م ةمحعملا لاذلا لصف 12:-

 تان. فاما لصفىف * ىب6 ةثريسلا وه ةمحعملا ءاخا 00 بسو لوالا ح ف (ذخالا)



 مآ ديكأ#

 وا:بوننملا نا هدنع تف 'ديز دبز برضو لق لق دز وحن هلا اوسنم وا اودتم
 ىنءاج وحن هدارقا عودا لومش رردب وا ٠ ريغال عودتملا وه ةبسنلا هذه ىف هيلا بوسنملا
 عوبتملا سما رب الوقف . ديك 2١ ظافلا عيمج نه ضرغلا وه ريرقتلا اذهو مهلكموقلا
 ىنعم ىلع ةلالدلل اهعضو نال ةفصلا كلذكو . نعاظ اذهو قسذلا فطعو لدللا جرخ
 تسل ةدحاو ةخفن انلوق ىف 5 ع_ضاوملا ضعب ىف اهعو.:. حيضوت !متدافاو اسهعوبتميف

 ررّو حذوب ناك ناو هناف ناببلا فطع جر لومشلا وا ةيسنلا ىف انلوشبوه ٠ عضولاب

 ىف ديز .نا لصف!ا بحاص ركذ دق لبق ناف ٠ ٠ لومشلاوا ةبسناا ىف حضوبال نكل هعوبشم

 كش الف ةّمرْلا هذهب ديز ركذ نا لش . كلا اذه هلع قدصيو لدبلا نم سز دطزابو 5

 هريغ نود هدصّشب نا هلادب مث هريغ ركذل ةئطوت نوكي ثرحح الوؤا ديز ركذ ناو دك أ هلا

 "وبلا نو ريضالو لوالا نود ادودصقم هوك الدب 6 قيرطلا اذه امان هرث دف

 ىديبإو ىف ناق ده .اناةنه نا مث ٠ نامزلا فالتخال دوصقمريغو ايوضقما كاسارلا
 هظحالام نم هلوصخل هن ىمس « هقال# وهو حرص ريغ ىمسلو ىوثذءمو قيس دقو ا4 رو

 ظافلاب صتخم مم رصلا ريغلا ديك ألاو . ظفللا ريركت نم هلوصخل ىلظنالاب ىمس ا ىنعملا
 « عتشباو عصباو ع "1و عمجاو هلكو اعالكو هئيعو هسفن ىهو ةروصحم

 نه نشوف وهو ندفع .لعفلا د 1 ا 6« هريغل الو مسالل عبدان ريغ وه ام امو )

 انضنأ يملا هيفث دش الا رثذ عم هركذ ”ىجيو اماست اوما وحن نيترم لعفلا ريركت

 لصف ىف قاطملا لوءفملا ظفا ىف ماعلا 1 اضبا صسملا هرينأ لك ناو صاع سا
 لالا ظقل ىف ركّذبو اي ثعب مون ر# ةدكؤملا لالا هئمو «.ءافلا باب. نم ماللا
 ةفاكلا حورشو باعلاو ناّآنالا ىفام ةدالخ هلكاذه ربادلا سماو# دكؤملا فصوا هنمو

. 
 ٠ نابرض وهو ء« ةيونءملا تانسلا نم عيدبلا لها دنع مذلا هيثي اع حدسملا (ديك ان)

 ام اهلوخد ريدقت كلذل حدم ةؤد ”ىشلا نع ةيفنم مذ ةفص نم ىثتسن نا ا مهاضفا

 ناريغ مهيف بيع الو « ىناببذلا ةغبانلا لوقك مذلا ةفص ىف حدملا ةفص لوخد ريدقتن ىا

 ىف روسك ىا لولفو ٠ شور+لا ةبراضم نم ىا ٠ بئاتكلا عارق نم لولف نو ٠ مهفؤس
 ىا لواف تاذ مهفويس ناوهو حدم ةفص اهنم ىثتسا دق ةيفنم مذ ةفص بيعلاف ٠ امتدح
 بيعلا نبه ؛ىثلا تابئاف . لاحم اب بع هنوكو اببع ناك نا لولفلا اذه الا مهيف بيعال
 ةفص ىفنو حدملا ديك أتف ٠ طايخلا مم ىف لما جلي ىتح لاش اك لاحملاب قلعت ىنمملاف
 « ةرورض لاحم لاا قلخلا نال: ّ . *ىثلا ىؤعدك هنا ةهج نم برضلا اذه .ىف مذلا

 جارخا مهوب ىنثتسملا ركذ لبق هتادا كف لاصنالا ءانثت_سالا ىف لصالا نا ةهج نمو '
 حدملا نم هيف امل ديكاتلا ءاج حدم ةفص اهتيلو اذاف هنم ىثتسملا دارفا نم وه ىذلا ”ىثلا

 تذل نا ىلاث ا برضلاو ٠ اهل ىت> الصا مذ ةفص هيف دجول م هناب رامشالاو حدملا يلع



 نقرر ب رف ا ا ا يم
 اد 4 ا 0 لا

 دك اَنلا ْ 4

 رولا هيلا دنسملا م دقت ثحب ىف لرطملا ىف ىئازاتفتلا ققحلا لاق اذلو هبررّشب ىذلا دكؤملا

 رخآ ظنفل هديفبام ةّوقن ديف ظفا دك أتلا نا ىلا فرحي نورقملا دنسملا ىلع لك ظفاب
 اما ىحالطدالا ديك أنا نا نم لق ام اماو . الوا ابان نوكي نا نه معا وهو ٠ ىهتنا

 ةسمخحا عباوتلا دحا وه ىذلا ديكأتلا ديك أتاب داراف ظفالا ريركتتوا ةصوصع ظافلاب نوكي

 كلذ وحنو ديكأتال ابريض تبرض اولاق اضياو دبك أتلل نوكي دق فسولا اولاق دقو فيك
 ةدافال ظفل نوكيزا ىلع ازا ديك أتلا قاطي دقو « لوطملا ىئاوح ضع ىف عقو اذكه
 لك مهن مون هركذ نودب الصاح ناك ىنمم ةدافال ركّذب شفا ىا هنودب الصاح ناك ىنمم

 هدرظ كلذك ىو! عررع ندم ناسنا مهل ديف م هنال ىأرىلع ديك أت لك ظفا ناف ناسنا

 ناكاعأو "+ نانا ىلا ال لك ىلاثةنخ دانسالا نال لوالاىلع اديك اتسيلو ناسنا لك مه

 دك اننا د ءاَم سفنال دك أل ةمزال هنود 9 ناك ندم ةدافا نال ازا ىندملا اذه

 قيئاراللا الاف - لوطلا ةيضامن لامخ نع ءاقشل انكه روكذن بواطم ةقاشا ىماش

 ىا ىعانصلا ديكأتلا مث . سيسأتلا ديكا-21 دضو . ىحالطصالا ىنعملاب هنم معا ىزاحلا
 ٠ ماسقا ىجالطدالا

 ىمسيو ىظفللا ديك اتلاوهو هريذا اعبانوا ىبالن اعيان ناكءاو_س ىا 4 اقلطم عباتنا اه. )
 | ند معا ريركتلاو . رركملا ظفللا وا لوالا ظفللا ريركت وهو اضيا ايرص اديكأت

 تامه وو مهاهءا نيرفاكلا لهش وو ةضف نم ريراوق ريراوق و“ ةقيقح هظفلب نوكي
 ارسسي رسعلاعم نا ارسمي رسعلاعمناف وحنو اف نيدلاخ ةالا ىنف وحنو نودعوت امل تايد

 احرح اقيض وحن هفدارع نوكيوا . الصت» زوال ريمضلا رب رككناف تنا تبرضوحت امكحوا

 ديعي نأ اه دحا نابرمخ ىظفالا ىخرلا لاقو + ناّدنالا نم دافتسي اذكه ةاههملا ءارلا رسكب

 ىمسو ريخالا فر اىف امهقافتا عم هنزاوم هود نا ىناثلاو ديز ديز ىنءاج و“ لوالا

 نوكي الوا :ث.سع ائينه وحن ىغاظ ىنعم ىناثلل نوكي نااما هنال برضا ةثلث ىلع وهو ٠ اعامنا
 دارفالا لاحدل نك ناو ىنعم هتبوقتو اظفل مالكلا نييزبل لوالا ىلا مض لب الصا ىنءم هل

 كلضاوحم نهاظ رغ فلكم قص هل نوكتوا نال ناطشو ' نسب نسا كلوقك ينم

 كفا ىطظفللا ف الخاد عابتالا 5906 ىلعف ٠ ىهتنا هجرذ:-ا ىارشلا ثد' نه ثددن

 ريغو ٠ لقسم ريغوا هيلع فقولاو هب ءادتبالا زو لقتسم اما دكؤملا . ةدئاف ٠ نحال اك
 عون رخ انوا ملكلا نم عون لواب هلا_ىآا بحي امن ناكو داو فر> ىلع ناكنا لفتسملا

 فرح ىلع نكي مل ناو تبرض تبرضو كب كبو# ةعسلا ىف هدام راركتب رركي امه

 . ملاق اديز نا ناو هدحو هريركت زاح لاصنالا ب>او الو دحاو

 ىا لومشلاوا ةبسذلا ىف عومتملا ما ررش عبباتت وهو 6 مسالا ةسا عباوتاا دحا اهنمو )

 هنوك ىف ىا ة ةمس زلا ْق 0 ارم 2 اان ان هلا لع ىعل عما_لا دنع هناشو هلاح ررغلإ
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 رود مهلو ء اهب نينسلا نودعي اك اذيا مايالا نودعي ةثلا زاودالا هذهبو ٠ اعيح ىريشع
 وهوامو» رشعانما هتدموطقف مايالا هنودعي ىرايتخالا رودلاو عبارلا رودابىمس رخا

 نوالا كاذ مساب ىحسو ناولالا نه نول ىلا بس هنم مون لكو ,مهدنع عياسالا مايا لذ

 ىفو هنم بيرقو دوعسم اهضعبو « هنم بيرقو سوحنم مهدنع مالا هذه ضعبو ٠ مهنغاب
 ماسقا ن٠ درف مسق لوا ىلا رودلا اذ-ه غلب اذاو ٠ كلذ ىلع نودمتعإ تاراسيتخالا
 اذه ىف هلق ىذلا مولاو مسقلا اذه ن. لوالا مزاللا دعي ىنعا رودلا اذه مو وك ةنبلا

 مسا ةعبرالا راودالا مايا نه مون لكل اذكو ةنسلا ماسفا ن٠ مسق لكلو ٠ ادحاو رودلا
 ملاعلا قلخ ءادتا مرات ا نولءءو ٠ لمعلا تنكر نك بلطي كلذ ليدشتو مهغاب

 فال ةينامت ملاعلا قلخ ءادشسا ن٠ ةيدرج دزب ةئااكو نيتس ةنس ىف مهحزب تضقنا دقو

 ةدم نا نومزبو ٠ ةنس نوددو سمو ةئامعستو فالا هعسنو انرق نودسو ةثلثو ةئءامتو

 . ةركذنلا حرش ىفام ةصالخ هلك اذه ةنس ىفالآ ةرسشع نرق لكن رق فلا ةئامثلث ملاءلا ءاَه
 « تاحيزلا ىلا عجراف حسيضوتلا ةدابز تمد ناو هريغو .

 دن
 - ةلمهملا لادلا لصف يح 41١

 دؤحولا ماود لالا نأ ا لقا ىف دوجولا ماود ءدحوملاو كوالا كا 13
 ىفو ٠ ةغالا بتك ضعف اذكهو ةهجوملا ااضقلا ناب ىف علاطملا حرش ىفام ىلع ىخاملا ىف

 نيفرطلا عاطقنا نع ةرايع هنال هدبا نيع هلزاو هلزا نبع ىلاءت هدبا نا معا لماكلاناسنالا

 لقءت لبق هدوجوو هنع ةاوالا ةناضالا لقعت ىمسف ٠ هلاذل ءاقللاب درفتإ هنع نيفاضالا
 لزالاو ه ابا ةيرخ آلالقعت دعب ُهئاَهو هنع ةيرخ آلا ةفاضالا عاطقنا ىمسو ه الزا ةلوألا
 لزا الف الاو هدوجو بوحو لقتل 4مامزلا ةفاضالا امم رهطظا ناتفد ىلاعت هلل ديالاو

 مثوتنال-ةذم دنالا اج رجلا ديسلا تاش رع ىفو ه 'ىش ه٠ نكي مو هللا ناك دبا الو
 , ةملا لأ لاو ركعلاب اهواهتنا

 اذك دشاب تمايق انوا ىاقب هكىزيجم دننك قيلعت ارنآ هكدشاب قاعد ءاغلب هزن (ديباتلا )
 ْ « عئانصلا عماج 2

 ىف منو دحو مالا ف وهو يب ىبق ةحا ىف ةبهل ا ءاطاو لوالا نا
 . ٠ ةيدحالا ركذ عم واولا باب ن٠ لادلا لصف

 حالطصا ىفو ٠ هريغو حارصلا نىك ندرك راوتسائو ةنللاف دق رألا اذكو نك انلا )

 نهذ ىف اناث ًاررقم 'ىثلا لعج ىاريرقتلا امه دحا . نيبئعم ىلع قلطي ةبرعلا لها
 طفالا ىارب رقنلا ىلع لاذلا ظفللا امهيناثو ٠ هيلا دنسملا ديك أت ثم ىف لوطالا ىف 5 بطاخلا



 2 راتلا ظ را

 نسءشلا ذئيح نوكيو ريغال تيسلا وا سيؤلاوا ءا:كاوا دحالا وه مهدنع وه ىذلا

 نافزت دقو . هدعبوا هلبق ىذلا مويلاوا لامقتسالا مون اما وهو نازيملاىف رمقااو لمحاىف
 مدآ ط راه نو مه ران ءدلبم نولعمو ه* رداب وهو سيكلا بدلا برقمااو رولا لئاوا ىلا

 لمءارساىب جورخ نامز ىا مالسل هيلع ىموم نامزو هطوبه نينا نومحزيو مالسلاهيلع
 ىسوم نيبو ةاس نيفلارأو ناعو ةثامعإ راو نيفلا ن عرف قرىغ نامز وه ورصم نه

 , « ئرخا ةئس فلا ردكساو

 امسق رمشع ىتنا هتليلب مودل نوحشو ٠ ةققح ةبسمش اضيا هوئسو ( كرتلا مع ران اهنمو )

 مولا نومسَش اضاو « انيك مسق لك ىمس ماسقا ةيامت 1 مسقب عاج لكو اءاج ىمسي مق لك

 ةئاملت مهداصرا بدم ةمسمشلا ةئسااو ة كف اهنم مق 00 : قا ةرشعا هتليلب

 نيرشعو ةحبراب ةنملا نومسشو ءاكنف نوثاثو و ةثامعاراو 0 امون نودسو ةسمحو

 ٠ كنف سادسا ةنمحو كف نونامثو ةعبراو ةئامو نافلاو امون ريششع ةس# ةيواستم امسقا

 ىداماذكو ٠ وادلا ن. رشع ةدداسلا ةجردلا ىلا سمشلا لوصو دنع نوكي ةئسلا ءدبمو

 لكءدبمؤ ةقيقح ةيرق نوكتف مهروهشاماو ٠ ةيقالا جورباا ط-اواىف نوكت ةيقاباا لوصفلا
 خيشد٠ىا عودرد٠ىا خوجوا٠ىأ ىدنكياءىا مازأ هه ذهرومشل اءامساو «ىتيقا عامجالا مو

 ىفعش و «ىا طاباشغج ءىآ نربي نا ىا مرتول.ىا جف وط. ىا حسكسم ىأ ختي .ىا ختيلاءىآ

 « ريشلاكلذ ددع فءض هددع نوكي ةنسلا ماسقا نه جوز مسق ةيرمقلا 00 ب ل

 رهشلا كلدفدحاو رهش نو مظعا 2 عومج 0 م وهو جوز مق 9 ف ب م ناف

 لوالا ريل ءدم نوكيل يشل اذه نوذيزي اهاو ءىآ نوش منخل يس ا نوح
 اه رتك مث دنع لكلا ىتس بدبرتو * ةكااوه رم كااذهو ةنسلا ءددم ىلاوح قاد

 جوحم زم بيترت ىلع ةيرق ةنس نيثلث لك ىف ارهش ريشع دحا نوسبكي مهنا ىنعا برعلا دنع
 ددعو ءاننم عضوم لكىف مق لب ةنسلا نه ني: عضوم ىف سييكلا رهش عّشال نكأ طودا
 . عش الو « نورمشعو ةعستوا نوثلث اما دنع رهشلا مايا

 نانئاو ةئاّس ةيدرج رّزيلا ةصقانلا نينسلا نع طقسا اذاو . اصقان نيلاوتم نيروش نء رثكا

 نينسلا ىدحا تقفاوزاف هنم لئاوا نودنث سنا ىلا نوثلث نوثا ىقابلا نه حرطو نوثثو
 هلا روش نءريك ىآ دم نورك ريقلا اذع نا اًمأو . الف الآو ةيبكف سكلل ةروك ذملا ٠

 فرع امن: لوالا ءاراوذا مهل نا ىلعاو ٠ تاءامجالا باسحو ءارقتسالاب فرعي اما كلذف

 انئثالا رودلاب فرعي ىناثلاو « مهتغاب ما هنو ةس لكل نينس رشع هتدمو ىرشعلا رودلاب
 روبشااوه رودلا اذَهَو ممل ناود ىلا بسذن 1م. ةنس لكو ةاس ةرشع انثلا هادمو ىرشع

 نيلوالا نيرودلا نه بكم وهو ةنس نودس هندمو ىنودلا رودلا ثلاثلاو ٠ مثالا نيب اهف

 اننالالواو ل رودلا اذهل واو .ةيرشعانثاراوداة محو ةيرسشءراوداةتس هناف



 3/ ١ خب راتلا

 , ىلع لاف بكاوكلا طاسوا سويملطب عضو خي رانلا اذه ىلعو نيموبو مون ىتئامو موب
 ههذهىه مهروهث ءامماو ٠ ةيرش هروهشو ةقيقح ةيسمش هوئسو 6 دولا رات اهنهو ١)

 تنسو «لوأبا با هزوك هنوءسرا هند رد هثديط وباسل «:ناوشذ سع «ى رسل

 صاو مويلا كلذب ريشيتسا اوقرغو هموقو نوعرف نو احن ا مالسلا اع ىموم نا هعضو

 رمقلا غاط دقو نا ررش رتثع نسا ىدحلا هلل كلذ ناو ءاجج 01 ل
 نوكرش.اوناكو لاف س.شلاو نازيملاف رمقلا ناكو تقوا كلذف سمشاا بورغ ع

 لامعتسا ىلا اوجاتحاف م لما لوا برط رسال نر كلذ مهدبا ةهلا لشسا

 ١ مهتدابع تقَو ريثتم لثل دياز ىبشن نياسلا ضمن نيكو ةعرمتلا رووظلاو ةيستتلا ٠

 ةرقزبكا ةيدع ةتسك رع عسل اوسنكو ةاعيسل ةسكلا ريغو ارو.ع ةسكلا ةئع اومسو

 هَ لا عيمج ىلع يارا رولا نوديزي اونك ترغلا> نكل » نع 3 جو زم بدي رث ىلع

 سبكلا رذا نا رذا ةنسلاىف ريصيف رذا وهو سداسلا فلا ذمل نوكي اذنأ دولا )

 مكس لواو ٠ نس اهدعنو 4: سلا لصان٠ هنودعب و لصالا زد هدعبو ادئاز هنود عتق

 ند ابك ال مهضعف روهشلا اماو ٠ مورلا ةنس ن٠ لولياو نبا رخاوا نم ادذرتم نك

 ىسو» ن :.هزىف ناكو نيحاسملاك ماافالاىف عقاولا توا_غهلا ىلا نوةفتلب الو ةل-هالا هور

 ىلع نب رشعوذءست اهذعبونثلث روهشلا ضعب نوذخأي[ <] مه.ظعم و ٠ كلذك مالسأ ا اي ع

 ةيطسو ةيرقنوكت روهشلاف ٠ ملاءلا عيمجيف روهشلا ءادتنا ريغشلال ىتح باسْلا لها بيرت

 1 امون هحنش ةدقان'ا ةاطيسلاف هل 0 ةلدّتعم و4 هقان ةسيكلاو ةطيسلا نم الك نولعح مهنكلا

 ,ءهفش ةلءاكلاو + هفسةل ءتعملاو ٠ اموبحفش ةصقال 'ةسيكلاو ٠ هنش ةلءاكلاو ٠ دنش ةلدتعملاو

 لك ماياو ٠ نسيكلا رذا ماا اذكو ه نوداث بواو نويسو ناشو طفشو ىرعست نه لك ماناف

 ة:سلاىف ناوشخ ص ماياو ء.نورشعو ةعسن لولاو زومت وراو لصالا رذإ و ثنيط نا

 ىفو نوثث نولث ةائازلا ة'سلاىف اهءاناو ٠ نوثلث اف ويلسك مااو ٠ نو رسشعو ةءسن ةل دعم

 ةايسبلا ةنسلاىف روهشلاومثر مهنا لصالاو ٠ نورششعو ةءست نورشعو ةعست ةدقالا

 رهشلا له+ ىنعإ ةرعلا روهشلا بيترتك تيازلا ريشلا ىلا ةبكلاةبلا قواه رشا
 ةسيكلاىف اماو ٠ ةطيسبلا ةةسلا رخآ ىلا اذه ىلعو نب ريثءو ةءست ىتاثلاو نيدث لوالا

 نوثاث امهنم بحاو لك ناف صوكملا سداسلاو ىاا اهو طقفانن ىتا

 ةعست ث'اثاو ىناشلا ني رهشلا ن٠ لك نوكي ةدكلاو ةاديسدلا ن٠ ةصقانلا ةنسلاىفو ءامو»

 مابا لوا ند نأ نوطرتشيو «٠ اموب نيثاث نازك ههنا دح الك ةل اكلاىفو ٠ امو. نيرمشعو

 نس نه ريشع سمالا نوكيزاو رغال رسمحاو ءاثثلاو نيبالاو تبسلا كلادحا 4

 هش د نوررك 4

 هخسأ مهذعن و [؟]



 عراد قيدقإ

 ثف اذا . ررذدلا اذه مسا همسا قفاو ىذلا رهشلا رخآ ىف اعود. ز ىزخال» نينا لو

 رهث مسال اقفاوم دئازلا رمثلا مماراصو ىرخا ةسبك تدؤوو ئرخا .ةاس نورثعو ةئام

 دءنوكي ىذلا رهشااوه ادنا ةدلا ءدبم ناكو ٠ اذكهو ربثاا اذه رخا ىلغ !موذدزن رخآ
 نسكلاروو وتس ناودسو ةةانعسا قمم دق قاهرح هزل غيراتلا اوددج الو ٠ ةنسخخا

 هدب ىلع سرفلا ةلود تءهذاإ مَ ءاءرطلا لإ نلت ةقرستملاو ءاعابآ ىكانيازلا ريشلا ىهياناو
 مدل ملو هابا مهتب راح دنع برءأا نه مزهلا ثيح هنع ىلاعت هللاىضر ناذع نب 0 نءز ىف

 ة لا تيفو سرفلا كولم رئاس نيب نه هب خخ رثدلا اذه رهتشا خراتلا هلدد# ن. هماقم
 نيباسو سمعو ةئامثلت .ةنس ىلا :كلذك ناكو ه سك الو لقت نيغ ند هامان آل ةعبا

 تلقنف هام'ند روَرك لوا ىف لج لوا سمشلا تلو دئيح رودلا 5 دقو ةدرجدز/

 مهنال هامبا رخآ ىلا ىحاوتلا ضع ىف تكرتو هام ذم رادنفسا رخآ ىلا سراشب ةدلا

 نع حعراا اذه الخ املو . ريغيو لدس نازو#ال سوا نيد كلذ نا نونظي اوناك

 ءاثاثلا موب خراتلا اذه لواو ٠ هريغ نم رثك ا هل نيمجتملا لامءتسا راص ذئنيح روسكلا
 هئمسو فالا ةث أن ىردهلا ءدبم نع رخٌوهوهو دود>دزب اهبف ة:لا كلتنه مون لوا

 + اموب نب ريثعو ةعنراو

 ءامك.1ان. ةينام هعضو رات وهو اضيا ١ ىلالخلا خرادلاب يس ل عراتلا اهنمو )

 لوا سوشلا زكرم غولب نع موقثلا حاتتقاب قوجلسلا هاش كلم نيدلالالج مهما ا

 د جداا اذه اومضوف كلذل ةقاطم ريغ ةروهشملا خرارلا ونس تناكو ه لما
 روه-ثأا ءامنا :ىه مهروهش ء ءاهن او ء م مكس نم مو لوا ادا“ لما لزا نسمشلا لانقحا

 تقوىف ناكو ةعمجا مون ناك خراناا اذه ماا كواو ٠ ىلالحلا دش“ انها الا ةيدرج دزيلا

 هولعج مهف ميدقلا هاغدورف ن٠ رسشع ن.اثلاىف لما لوا س.شلا لوزن قفتادق هعضو
 نا نولود 3-5 مهعوسل اذه ندهو « ةسيك رشثع ةيناغ'ا م اولعدو ىلاللا هاهدرورف لوا

 ىدرج دزيلا خرانلا ءد.م نع رخأتم وهو ةيهاش كلملا ةبيكلاوه ىكلملا خيرانلا ءدبم
 ٠ امون. نيعيسو ةثلنو ةئامو موب فلا نيئسو ةثلثو هئاع

 هؤادّسا ناكو 50 1 ادم املا خم راتااك وهو ( ىل'>ليالا عزانلا و هد )

 « نينثالا موب خخراناا اذه لوا ناكو ىكلملا عرالا نع نينأمو نب رسثءَو عبرا ةنس ىف

 ةاس ماياو ٠ لباب كولم نع لوالا ريصن تم جل وهو( مدل اهنءو )

 مروتا «ىواف ءتون ءهذه هروهش ءامماو ٠ ردكالب امون نوتسو ةبمحو ةثان: حعرانلا اذه

 رهشلك ماناو ٠ ىروسام «ىفا ء ىتواب ٠ نوذ اب ه تومرف ٠ ثونيماف .ريخام «ىبوط .ىفا_>
 ن. ءاعبرالا موب ناك خخ راسلا اذه لواو ه ريخالا رهشلاب قات ةقرتسملا هاو ٠ نود
 فلا نيمو ةعستو: ةثاع مورلا حران ءدبم ىلع مدقم هءدبمو ء رصن تم سواج لوا



 53و من رانلا .

 نايئان رمسل 2 رانود م رانل | اذهنا عماجلا هجن ز ىف راخرل رد ذو ٠ مون ةنامعيسوافلا نيعراو

 مورلا دنع هلاف ا روهش لوا ىف روهشلا ءامدا ىفالا فالخ مورلا نيبو .مْ سلو

 بينرلا ىلع نييئايرسلا ناسا ىف روهتلا ءامماو ه تيئتلا ىلع ور مساب ىناثلا نوناك
 نانم راذآ طاش ىخ الانونك لوالا نوك رخ الا نيمتا لوألا كرخ دك

 2 ءد.ه ناو مورلا نأسلب ءاهم الا مده نارووهشملاو ٠ لولبا فك 2 ناريزح رايا:

 هريخالاو ميد فلا ىلع ناؤرلا_ سمشلا طبول ن٠ برق هنة:وو لوالا ن ردت لوا

 يوان نيشأ ةفرا ٠ ماا ٠ ناصقنو ةدايز الب امان اير اهرسك نوذخاي ةيسمشلا ةنسلاو

 قاوللاو ٠ نورشعو ةيناك طابشو ٠ نوثلن نوث لولياو ناريزحو ناسدنو رخ آلا نب رش

 طايث رخآ ىف ةرم نينس عب راف ةسيكلا موب نوديزيو ٠ نودثو دحا نوثلثو دحا
 ةسيكلا ةنس ةنسلا كلن نودسيو لوالا نواك رخا ىف ليقو ٠ نيرشعو ةعسن ريصف
 ٠ ةحالطصا ةيسمش مهنونسف
 نيش ةنوط كيك روثده هاب تون هذه هروهش ءامماو ( ثدحلا طبقلا رات اهنمو ١)

 مانآ نا الا مورلا 1 ماياك مهتتسس ماناو + ىربسم بدا هنول دساشل ةزرهر تاههرب

 ةبكلاو ىرسم وهو ريخالا نيثلارخآ ىف دار ةكرتسملا ةيمحاو نوال نو لإ

 نا الا ىورلا بآ رهش نم نورشعااو عساتلاوهو مهتاس لواو ٠ ةاسلا رخ اب ةقحام
 عراتلا اذه ءدسمو « ةئم نودكاوه ةنسلا لوا نوكي ذئنرح هناف ةسبك مورلا ةنس ىف نوكي
 نيتأك مورلا ران ءدسم نع رخؤم وهو طبقلا ىلع مورلا كالم سوئاءقد ىلوتسا نيح

 اذه ىلعو ةءألا مون ناك هلواو ء امون نيعستو دنحاو نانأمو مون فلا رثع ةعيجو

 ْ : ةيودنكساو رضم لكل دع
 اوناك سر.ل | لدا نا ءاضيإا امدقو ايددرج دزب ا راث ىمحسو « سرفلا ميرات اهو

 « ديشمح نمز ىف ناك هضو لواو ء مورلاك امان اعبر اًضيا ةيسمشلا ةنسلا رك نودخا

 « نوثدث نوثاث مهروهش ماياو ٠ مهل مظع ناطاس 3 تا خب ءالا نوددحمب اوناك مث

 ربش ه ءامداو م ه هامرعت «دامدادرخ + هاش ىدرا + هايزرذ زورق هذه خشروت |

 اهعيج ديش نكل ٠ هامذه رادئفسا هام نهم هه'ءد «هام رذا ههام نانا ء هامرهم «هامروت

 ىلالجلا خب رانا روهش ءاهما !منيعب ءارسالا هذهو لا ميدقلا هام نيدرورف لاش ناب ميدقلاب
 روهش ريصتف ارهث ةنس نبرشعو ةئام لكىف نودبزي اوناك مهنا مث » ىلالحلاب ديقت اسمنا الا

 ىلا رهش ن٠ دئازلا رهشاا نولقمسو هب قحلا ىذلا رهشلا مساب هنومسيو رشع ةثاث ةنسلا

 ىلا اذكهو ةنس نيرشعو ةلام دعب تشيمدرأ رركت ةنس ىف ند رورف رركت اذا ىتح

 ةسكلا رود ىمستو ةنس نيعبراو ةثامعبراو فلا ىف كلذو ذم رادمذسا ىلا ةيولا لصت نأ

 ءامون نوئاثو ةدحخ ريدف دئازلا ررثلا ىذا ىف ةييكلا ةئسو ةقراسملا ة ا ندا
 (ه) « فاشك» 0 ( لوا)
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 هكتسنا نسحاو دك نأ خيرات دشاب نازا ىر# لاس غران قفاوم لمح باسح ىورزا

 ىدحعسم هلاك رد كنج حف ناخ مهاربا هحناند هغفاو ناب داب بسانم مران مالك

 ٠ ىبنا هاربا داهم .ىئاث ةبيك ىاثب . دوم عارتصم نتا. سخخرا“ ىصخشو :تخاس
 لوا وهو ةرجهلا خيرات اهنف . ةفلتم موق لك حالطما بسحم ( خم راوتلا نا ملا )
 + ةددم ىلا ةكم نم ملسو هيلع هللا ىلص ىلا ةرجم رهف عقو ىلا. ةتسشلا نم مرح

 امون نيثلث ىلع رهش دزيالو لالهلا ةؤر نه ةذوخام ةفورعم خخ راتلا اذه روهشو

 ىلاوتلا ىلع امود نيثلث ربشا ةعبرا ”ىحن نا نكميو « امون نب رعشءو ةعسن نم صقتنبالو

 مهونسو اهم دنزاال ىلاوتلا ىلع امه نيرششعو ةعست رهشا هثلث ”ىحم ناو اهنمديزا ال

 مرحعلا نودنخأب نودحنملاو ٠ .ارهش شع انشثاوهفا ةثس لكو ةقيقخ ةيرق مه رؤبشو

 ةيرق مهروهشو مهونسف رخآآلا ىلا اذكهو امون نيررشءو ةعسن .رفصللو امون نيثلث

 بيسو ٠ ةلءهلا نيدسلا بابنه واولا لصفىف ةنساا ظفل ىف هليدش' ”ىيو ه ةي>الطصا

 دق انا هنع ىلاعت هللا ىضر رمع ىلا ىرءشالا ىسوم ونا بتك هنا ىرجهلا خراتلا عضو

 نابعش ةلحم ناكو هنع ىلاعت هللائذر نيتمؤملا زيما لبق نم اننات ىلا نتكلا نماكص انأرق
 هب طبطت امف مهراشتسا و ةئاحصلا نايعا عمش ىل ًالاوا ىضام اوه نيناعشلا ىا ىردن اه

 انل نا لاقف ٠ رنسا نيح هدب ىلع ملدا دقو نانمرهلا همشا زاودها كلم مهبف ناكو تاقوالا

 رمع صاف هلامعتسا ةيفيك حرشو ٠ ماوع الاو روهثلا باسخ ىا زور هام هيوسن اناسح

 مهضعبو ٠ لوطلا نم هيف امل ِهِلََش م مورلا خب ران٠ىلا دوهيلا ضعب راشاف ٠ ع راتلا عضوي

 كله ماق الك هنوددجم اوناك مهمناف نيعم ءدبم ىلا هدانتسا مدعل هدرف سرفلا خرا ىلا

 مو كلذل مالسلاو ةولصلا هيلع همانا نه مون نييعت ىلع مماررقتساف هلبقام نو>رطيو

 ةليادلو دق هنا ليقف ٠ هيف فالتخالل ةدالولا تقو الو مولعم ريغ هنوكل ثعبملا تقو حلصي
 ةللثوا نيعبراو نيتنثاوا نيعبرا ةةس رخ الا عبر نه ريشع ثلاثا وا نماثلاوا ىناثلا

 نع ةرحهاا ءديه معُخ ء هنع عبطلا رغتل تافولا تقو الو ناريشون كلم نه نيعبراو

 عسر ن٠ نولخ نامل ءاثلثلا موب ةرجهلا تناكو مالسالا ةلود ترهظ امنذا ةئيدم ىلا ةكم
 ىلع مهقافنا ناكو طسوالا ىمالا بسحب مرحلا ن٠ سيلا موب ةنسلا كلت لواو لوالا
 ٠ ه ةرحهلا نء ةرسشع عبس هنس اذه

 ىغم دعب نينثالا موب هو ؛.هو ىردتكسالا خراتلاب اضيا ىمسيو 6 مورلا خيران اهنمو )

 ىلؤتسا ىذلا ىورلا سوفايف نب ردنكسا نينرقلا ىذ تافو ن٠ ةيسمش ةاس ةرشع ىتتلا
 كلم لوا هؤدسم لبقو ٠ هسولخ نه نياس تس ىذ٠ دعب لبقو ٠ ةع.بسأا ميلاق الا نع

 سنو نيصلاو دنهلا ضءنو قازعلاو ماشلا كلمو ةكاطنا ءاثب سا ىذلا وهو سقولوس
 ةلاكثن ىرخهلا ءدنم لع مدقم ةؤدبم لنقو ء ن.الاىلا همساب رمشاو ردنكسا ىلإ هدفي

 اا 6 ا ا"



 دا | 4 راتلا

 تاحوا ساقلا اذه ىلعو تيئرتلا ىلع لدبال واؤلا ة- كذا لا ا ىلع لما لوا ىلا

 ةطقن ىلا هنم لما لوا ن٠. لئا-ملا ند سوق رمقلا جواو ٠ دراطع جوا ىوس ةريحتملا

 ةادقن ىلا هنم لما لوا نع لئاملا نه.سوق دراطع جواو ٠ ىلاوتلا ىلع لئاملا ن٠ جوالا
 لدب ريسملا لدع» هزاطع جوا ففيرعت ىف ةءالعلا ركذ دقو ه ريدملا جوا ىذا هنم
 ملاهءلا زكسوه ىذلا لئادملا زكرص لوح جوالا ةكرح هءاشت نال ىلوا لوالاو لئاملا

 ..ةدلاف. انيتفطنم انهه لئالاو لئمملا نم دارثل نا 0 ,ريمملا لوح. رك نخ لوح

 تدلعواد داعنالا هذه تف ىع اذا الصا رسال ةييعد 35 اع تازهزوملا نع تاحوالا اولاق ١

 هدهو # سكملابو هنمتاحوالا عضاوم تدلع جوربلا كلف ند تارهزوّْلا عضاوم كلذ 0

 ةيرهزوج د نيام 0 ا 0 م 0 جوا 0 0 ده 0 1 ءالا

 ىلاوآلا ىلع لاينل ١ ف كفضشملا ىلع مدنتم ىرتشملا جواو « ةجرد ناءاراو هلع 00 ع

 هلا ىك اوكلا عولب نإ مدقتلا ىعاو «ةحرد نمش ااا نع ا وهف ء رجح نب رمش علا

 مدَقَس هعواط نا هاس' ١ لاش دقو « ىلاولا ىلع ةكرحل فدتنملا ىلا هغولب ىلع مدقت»
 فصخنم ىلع ةفالا بكاوكلا جواو ٠ ردتايبلا سايقلا اذه ىلعو فصخملا عولط ىلع

 * رود عيل ىلاولا ىلع سارلا نع نحاتم جوالا ةرهزلاو حج رألا ىف؟ 5 نيدقعلا نيبام

 رادقمب الث» جوالا ىلع مدقت اذا كاذب ىلاوتلا ىلع هجوا نع رخأت. هسأر دراطع ىفو
 اماو ٠ بنذلا لاح اذه نم معيف رودلا فعن نم رادقملا كلذ ماتا رخأ تم ةنع تتذلا نك
 لضفافلا قةح اذكو مراوتلا ديف عم تاحم زلا ىف ةرركدلا جوربلا كلف ند تاحوالا عضاوم

 ٠ هفيناصت نم هريغو ةركذتلا حرش ىف ىدنجربلا ىلءااد.ع

 4 ةمحعلا ءاخلا لصف 29-

 نالف لاش ةباغلا ىنمع وه لنقو ريخأتلا للق وه ليقف تقولا فا رعت ةغللا ىف (خراتلا)
 5 . 9 . 4 7 احا :

 ىذلا ”ىثلا تقو ىف تلعف اذكخع زان ىف تلعف مهاوق ىنعف مهفرش هيلا ىهتي ىا هموق خبرات
 ىفاماو ه زور هام برعم وهو خرؤأا ردضصم هنأف ىلرعل سلوهو ىللقو +ةبلا ىهد

 ثدحوا ٠ ةلودوا ةل» نه عئاش ىما هيف. رهظ موب نيت وهف مهريغو نيمجنملا حالطدا
 نامزلا فنأتسم ىف هتقو نييعت داربام مويلا كلذ ىلا ىا هيلا بسني نافوظو ةلزازك لئاه هيف

 تقولاو مولا كلذ نيب ةعقاولا: ةدملا ىلع مويلا كلذ سفن ىلع قلطب دقو ٠ همدقتم ىفوا
 بسحم لما باسحم لادلا ظفللا ىلع هنوةلطي ءاغلملاو . ةركذتلا حرش ىف اذك ضورفملا
 اغلب دزن خيرات لاق ثيح عئانصلا عم ىفام ىلع مويلا كلذ نييعت ىلع ةبوتكملا هفورح

 هبوتكم فورح بدحب هكىارصماب ىلغأل هعقاو ثوددح تهجزا كئازا تسن رابع



 جوألا 5,

 "”ىُث ضرف ول ناودلانم رك ذ ا-مازان سيل ىتلا تالا لمتشيل تاناو_حلانم جرف هلام
 ظفالا ىلا بوسنم هثيأت لب هائعمىف ةقيقح ثينأتلا مدعا ايظفا ىمسو . كلذك تاناويحلا نه
 امكحوا ةنبيءىلع اهريغصت ليادب نيك اريدقتو ا ةملظك ةقيقح هظفا ىف ثدنأت! | ةمالع دوجول

 نوناا وواو | ريغب عمج اب رضا ةثلث لع ىظفللاف ةلمعابو ٠ نونا اوواوازرغب عمجادنمو عك

 ليلذب لعءااو را ءارحصااوىريشلاو ةءلظااك اهفل ثدنأتلا ةمالع هيف امو

 ىا اذهو .ثسأتلا ءان' ةلزنم عبارلا فرحلا لزل قانءلاو برقتءلاو ريغصالاىف ةليعنوةضيرا

 برعلا نع ظفح هلال انعامس ادنؤم ىمس ةردقم لب ةظرفلم ثينألا ةءالع هيف نوكي الام

 ميلا روكذملا عمج ربغ ىا نونااو واولا ريغب عما اوربدعا اعاو ههريغ هيلع ساش الو

 ثينأتلا رابتعا 0 ١! ركذملا عج اسم 9 ملو ةعاماب هوان: رقيب نيف :اجلؤم

 انيقيقحت اركذف هاندا نوك نا نا نا ىلظمللا ثنؤملا 6 هيبنت ) ركذملا ةغيص ءاقب عم

 نوكال نا هيف بجاولاف نيعو .هملظك ايقمقح اًثنوماالو اقيتح [!ركاذم نوكي الوا ةحلطك

 هظوفام هف ثننألا ةمالع نوكيام ىنع ىظفللا نكن دقو «* اذه ا.ةبقح اثنْوو هأأءم

 ىنملا اذهو ٠ كلذك نوكي الام وهو ىوذملا هلباّقو نكي ملا ايقيقح اًثنْوم ناكءاوس

 ةظفللا تاثيؤملا نم ثنؤملل نيدلع ةءلاسو ىماسف فرصلا عنم باب ىف للمس ىطفلل
 ءءوضلاو هفاكلا حورش ىفام ةدالخ هلك اذه لوالا ىنعملا نود ىنءملا اذهو

 7 مهلا لصف ز-

 قلطي ةئيهلا لها دنعو ٠ ولءلا ىنعي كوا بر. ةغل واوا نوك-و لوالا حش (جوالا)

 حطس اه دحا نيكلفلا ن٠ نييدحملا نيحطسلا ىتاله نيب ةكرتشم ةطقن اهدحا ٠ نيياءهىلع
 ىاوه ىذلا كلفلا حطس رخ آلاو اضيا جوالا كلف ىمس دقود» ىذلا زكرملا جراخلا
 ٠ هنن ىفره ىذلا كللقلا زكرع نه جراخلا ىلع دعا اهنوكل هب تيمسو هن ىف جراخلا
 ربدملاو دراطع 'لثمم ىبدحم نيب ةكرتشملا ةطقنلاوه اضيا ريدملا جواب ىمسيو ىلثمملا جوالاو

 37 ريدملا طيخم نء ةطقش دعناو هيلا بس نا بسانف لثمملا نم ءزلاك هنال كلذو
 طقااوه اضيا لماحلا جوا ىحسو ىريدملا جوالاو ه هلا فاضل نا بساف ملاعلا زك ع

 كلفلا ظفل ىف كلذ "جو !تف ع م ةننستلا هحوو لماخلاو ريدملا ا ناب ةكرتشملا

 سمشلا جواف « ةروكذملا ةطقنلا كالت ميوقت (.هيناثو . ءافلا باب نم قاكلا لصف ىف اضيا
 جوالا ةطقنس دارملاو ٠ ىلاولا ىلع لوالا ةطقن ىلا لما لوا هبأنمدتم لثدملا نه سوق

 تاراع ىف عقوام ىلع جوربلا ةقطنم نم سوق لاش نا ىلوالاو ه٠ لوالا ىنءملاب جالا وه

 ةعاشم هيدق تناكدحاو اه زكىمو جوربلا ةقطنم حطس ىف لثمملا ناك ا نكل موقلا
 ةطّقو لمخلا لوا نيب لثمملا نه سوق هلا نه ليقام اماو ٠ دوصقملا ريغتس الف امسقل

 جوالا ةطش نم هَ ادن لثماا نم ةعقاولا سوقلا ىلع قدصي هنا هيفف ىلاوتلا ىل اع جوالا



 نا ثنْؤملا « 7 والأو ةسدالامولءلا

 يطا هكرو رع عراشلا هلعفام بدالا يناثلا لصفلاىف ةولصلا باستكف ةيزازلا

 بجاولا لاكال ةنسلاو ضرفلا لال ع رشام بجاولاو ع راشلا هيلع بظاوام ةنسلاو

 لها دنعو عرولا ع رشلا لها دنع بدالا ليقو + همالك ىهتنا ةنسلا لاكال بدالاو

 دجسملا هلوذد دنع ىرسإلا هلجر مّدق مصالا متاح نا ىكحو : سفنلا ةنابص ةمكملا
 بادا نم ابدا تكرتوا لاقف كلذام ليقف ىنءلا هل جر مّدقو اروعذم جرخو هنول ريغتف
 طاسإ ىلع قلخلا ةسااجم بدالا ميكح لاقو ٠ ىناطعا ام عييمج هللا ىنلسي نا تق ندلا

 رايتخالا قدع نه جورلا بدالا ق.ةحتلا لها لاقو ٠ قئاقلا ةّقاطمو قدصلا

 ليقو ٠ كولسلا ةدالخىف اذك راقتفالا طاسب ىلع عرضتلاو

 تسا ىنداىإ تسد ه> ره ندش كاخ ريغب « . تسا ىباط ق> عددهن تذاع دسك بدا

 , .بداو ءانطلا عاونا ميج نع ه يرتعاما ةقرعم نع ةوابع تدالا قارا ناضل
 ٠ ىهتلا لملا كرتو لإ عفرو لدعلا طس نه عرمشلا هيلا بدن امل همازتلا وهو ىضافلا

 - ةرطانملا م سو الا عم نونلا بابىف “ىجي ثحبلا باداو

 ٠ ة.دقملاف اماس قيسدقو ةبرعلا مولعلا ىف (ةيبدالام ولعلا )

 باب نه ةدحوملا ءابلا لصففف ةبوتلا ظفاىف اهركذ “ىحم نيكلاسلا دنع وا وان (ةيوالا)

 « هيناقوفلا ةدنثملا ءاتلا

 © ةثلثملا ءاثلا لصف 00

 كلت تناك ةظوفللم + ىا اريدقتوا اظفا ثينأتلا ةمالع هيف مسا ةاحنلا دنع وه (ثنؤملا)

 ركذم هب ىهس اذا اهسال برقمك ادكحوا ةءالعو ةفرغو ةقانو ةأرصاك ةق.قح ةمالسعلا
 نم ىعابرلا ريغصتف ءانلا رهظبال اذهلو ثينأتلا ءات مكحىف ثنؤملاف عبارلا فرحلاذا

 بالك وو هل ةناثلا ثنؤملاب ةصتخلا تافصلا نم قلاطو ضئاح وو ةيعامسلا تاثنؤملا

 نه اهريغو مدقو لعنو رانو رادك ظفللاف ةرهاسظ ريغ:ةردقموا ارسكم عمجامم بلكاو
 تناك ةروصقم لالاو ءاه فقولاىف ةلدنملا ءاستلا ثدنأتلا ةءالعو ٠ ةيعامملا تاشنؤلا
 زاوحل ةح هلرسلو ىو ىذ مهأوقفف مهضعل ىأر ىلع ءابلاو ءارخسك ةدودقوا يسلق

 نئنيح ةتكل ةيغيضلا تاثثؤللا ,ثيوسانل .تناؤ: ىه تف تينادتا ةعوض ون ةخص نيا
 ثدأتال تسل تخاو تل 3 اعماح في رعتلا قدالف فيرعتلا نم تادنْؤملا 320 جرحت

 مسا وهو ركاذملا ثنؤملا بادو ه ءاه فقولا لاح ىف ريصتال اذلو داولا نع.الدب اهنوكلأ

 1 اربدشنالو اظذلال ثسانلا 4.الع هيف نسل

 هنازابام مسا قيقطلاف اظفل ىحسبو قيقح ريغو قيقح نيب رض ىلع ثنؤملا ( ميسقالا )

 ما ىقيقحلا لا نا ىلوالا لبق ٠ هفالخم ىظفللاو ناووللا سنجىف ركذ هلباقمىف ىا ركذ



 م لوالان فلا قع

 ىلهتشمودهو اضيا ةحاطصملا ريغلا ظافاالا ضعب هف رك ذب دقو ةسرءلا ةحاطصملا ظافلالاىف

 اهرخآ لصفلابو ةيلصالافورحلا لوا بايئادارملاو ٠ لوصف ىلءةلمتشم باوبالاو باوبا ىلع
 « اهتادرفم باوبا دحا نم بلطت ةكرملا ظافلالاو ٠ حارصلا بحاص هراتخا ام سكع ىلع

 *« فلالاباب © .
 لوصف ىلع لحس وهو

 5 ةدحوملا ءابلا لصق ة-

 هدي دنس ُهَشرطو تفكشو سايو كنهرفو شئاد ةلءهملا لادلاو لوالا حتش (بدالا)

 نانز مع قلعت هل ىلع معو تاغللا فشثكف م5 ىزيج ره دين تالف لاك دشان حالصابو

 ىنلا ا 0 هد قام خيشلا ر 5 0 0 00 كر

 45 ر لك ىلع عش مسا بدالا ةانعلاىفو ٠ ىهتنا 0 لاضالا عامتجاو قالخالا
 هنان فرعل نا رو2#و دب رونا لاقو 5 لئاضفألا ند ةايضف ىلا ناسنالا ام جرذف ةدو#

 تدالاب دارحاو هداج لاضالعا بدالا ريدقإا حق ىو 5 هناشإ رع هب تماق نه مصعأ ةكئاو

 ىلوالاو ٠ ىهتنا هيلع امال هلءش نا ىضاقلل ىتذام ىا ىضاقلا بدا باتك ءاهقفلا لوقىف

 اذك خيال ام ابدا نوكيأل كلذك نك اف سفنلل ة>سارلا ةفصلا اسمنال ةكاملاب ريبعتلا
 تداتلا نا ميلعتلا نيبو هني قرفلاو «٠ ءاضقلا باتكىف زنكلا حرش قئارلا رخبلاف

 ىومشد لوالاو ىئرش قافتلاور قزع-لؤالا ىئا:تاننعرتتلاب ماعتلاو تاداغلاب قاع

 ثحبىف يولتلا ىفو ٠ لجرلا مياعت بابىف ىراخبلا حي حرش ىنامركلا ىفاك ىتد ىناثلاو

 قالخإالا بيدهل فيداتلاو ةرد> لا تاوثل بادن ١١ نا اللا بدتاانم تبررق بيدأتلا صال |

 لذه ءاروامو زوهرلا عماج ىف بوبس ىلع ءاهقفلا هقلطت دقو 3 ىهتنا تاداعأ | حالصاو

 هنوقلطيدقو 5 'ىده ريغ ام باداو ”ىرسم ايكراب ناس جلا ىف تامجاولاو ضئارفاانم

 قو # ”ىدم اهكرات باداو ناس كلذ ىو امو ةرمعأا نام ىف زومرلا عماج ىف هنسلا ىلع
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 امتالاصتاو اهعقاوم ىأرف ىا موجتلا ىف ةرظن رظنف ىواضيبلا ىفو « ىهنثا هتفرعع لاغتذالا

 ليق نا ماقملا اذه ىف ريكلا ريسفتاا ىفو ٠ ىهنا هنم عنم الو اماتك ىفوا اهملع ىفوا
 ىف رظنلانا منال الق مالسلاهيلع مهاربا .هيلع مدقا فيكف زئاجريغ موحنلا ع ىف رظنلا

 دحاو لك صخ ىلاعت هللانا دَقَدا نم نال كلذو مارح اهيناعم لالدت-الاو موجنلا ع

 هجولا اذه ىلع معا اذهف صوصخت رثا هنم رهظي اهاجال ةيصاخو ةود بكاوكلا هذه نم
 نيمحنلا رابخا اماو « امف تمات# موحللا م ةهرح نا اذه نم ف ٠ ىهنا لطاس سيل

 تقوي ربخم ىذلا مجنملا اماو ةيآآلا ةعاسلا مع هدنع هللا ناريسفت ىف كرادملا ىف ركذ دقف

 ىلع ابيغ نوكيال ليادلاب كردي امو علاطلا ىف رظنلاو سايقلاب لود هناف توملا وا ثيغلا
 سانإا نم * نيش رط ىلع ةءحلملا تالاقم فدكلا قو« ركلا ريغ ناغلاو نظنا در هنأ

 نم مالسلا هيلع هلوقو بيغلا ىلع مكعاطيل هللا ناكامو ىلا هلوّش هيلع لدتساو مه.ذكي نم

 مجنملا ناف ليصفتلاب لاق ن٠ مهنمو دم ىلع لزَنا امب رفك دقف هقدصف اهرعوا انهاك ىتا

 اماو م رص رفك ىناثلا تاقولذ ريغوا تاقواذ بكاوكلا هذه نا لود نا نم ولخال

 امنا لاق ناو رص رفك اضيا كلذف اهسفسس تاراتخم تالعاف اهنا لوّش نا اماف لوالا

 اهو#و رابلاو رونااك انف ىلاعت هللا قلم رثا اهلو ءايشالا ضعب ىلع ةلدا تار>سم تاقولخم

 اماو ٠ باسحلاب هيلع لدب الام بيغلا نال ابيغ نوكيال كلذف باساب كلذ اوجرختسا مهناو
 نبا ركذ دقف:قطنملا اماو « بيغب سيل اذهو بيغا مع ىلع نالومم امهف ثيدحلاو ةيآلا

 ريسفتو ثيدحو هقف نم ىرشلا معلا تالا ن٠ نا معا ىوونال نيعبدالا حرش ىف رحالا

 طا ناك اف روذحلا امنا هحوب هيف روذحمال ديفم 0 هناف مويلا سالا ىداب ىذلا قطنملا

 نالوهقفاا لوضا داوم ن٠ هناقةسرعأا مولعلاك هنالو عار مشلل ةدانملا تايفسافلا ن٠ ”ىشدن

 نايبل دصرملا وه قطنملاو ايفنو انابثا هلاو>اب قيدصتلاو هروصت نم دبال ىعرمشلا مكحلا
 هياع فقوتوا ع رسشلا نع ردصام وهذا ادعرشاماغ هنوك بجوف قيدصتلاو روصت ا ماكحا

 قادنملاو ةرب رعلا معك لاك فقوتوا مالكلا رك دوجو فقوت عرتشلا نع رداصلا يملا
 هيف عيطلاب ةزوكسم قطنملا دعاوقال ن» ىا قطنمتال نه هقف ةَقثال ىلازألا لاق اذلو
 ىدفلاو ىزارلا رذفلا قطنملا ىلع ىثثا نمثو * معلا ول لوالا رصعلاىف ندهت ماك

 اطواخم ناكام: ىلع لوم همي رحت لوقلاو ٠ ةمثالانم مه ريغو هباتك حارشو بجاحلا ناو

 ظ ٠ ةيياقل
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 ةكايطاو.ةحالفلا اذكو ٠ ثيراوملاو اناصصولا ىف باسحلا ع ةيافكأا ضورف نم اذكو

 ردق ىلع ةوة ةدابز *.ف ناك ناو بجاو» سلف بطلا ىف قمعالا اما ٠ ةسادلاو ةماححلاو
 هللاىله هلوسر ةئسو ىلاعت هللا باتي ل١ لا وه لصالا نافذ .عورفلاك مولعلا هذهف , ةءافكلا

 للا لصحتا ةلا ىه ىتأا ةغللا ملعب ملهتلاو ةباحصلا ناناو-ةنالا 0 يدتسو هيلع

 ةءارقلا ع هقفلا مع ىف امث صاخلاو ماءااو خوسااو خسانلاب خلا اذكو . تابءرمثلاب

 ةفرعمو اهمتاورو اهلاجر ىباساو راث آلاو اهليصافتو را_خالاب 5 او فورا جرا#و
 ماكحالا ةفزعم :اذكو ٠ ةنانفكلا ضورف' نم اهلك اهتم فسشلاو ىوقلاو لسرملاو دسملا

 ةءاقتسشا بنس اهنال ةرخ الاب قلعتت امنا مولعلا هذهو . ةالولا ةسايسو تاموصخلا عطقل

 لؤصالا مع قالخم ايندلا حالص ةطساوب. ايندلا ع اذه ناكف اهتماقتسا !متماقتسا ىنو ايندلا

 تادابعلاب ملعلا اما ٠ ةءافكلا .ضوزف نه ىوتفلا ع اذكهو ٠ ىرالا تافصو ديحوتلا نم

 اماو ٠ ليللاو دود+او تامار غلاب عل لق وف ل هناف َمارلاو لالا ةفرعمو تاءاطلاو

 ىف هللة ماو فولاو ركشلاو ءاضرلاو ىوقتلاو دهزلاك ىتلا نمؤملا ىلع وهف ةلماعملا ع

 , اضيا ةعفان مولع هذهف صالخالاو قالا نسحو مظنلا نسحو ناسحالاو هلاوحا عيمج

 ىلاعت هللا اهلعج ىتلا ةدها غلاب لصح .امناو رعتلاو مياعتلاب لصح الف ةفشاكملا 0 اماو

 فلسلاف مالكلا لع اماو « اناس مهيدهل انف اودهاج نذلاو ىلاعت هللا لاق دن ةمدقم

 ةدالخ هلك اذه هيئءيال امن لاغتشالاو ةعدنلا ىلا بسن هب لغتشا نم نأ ىت> هب اولغتشي مل

 ردق هف ةرظانملاو مالكلا إم ةيحارمسلا ىف ةياورلا ةنازخ ىف لاقو . ةيناخ راثاتلا ىفام

 ناب ىدهلا مالعا ىف كرو غلا نيدلا باهش خويشلا حش لاق « ىهن» ريغ هيلا جاتحام

 اوناك نيذلا هءاناو لوسرلاب دهعلا ترق نامز ىف وه امنا ١ مالا 0 لاغتشالا مدع

 عئاقولا ةلفو ىحولا لوزتو مالسلاو ةولصلا هيلع ىنلا هج ةكرب بيس كلذ ع نينغاسم

 نيققءلا ن٠ هريغو ىنازاتفتلا ةمالعلاو فارشاا فيفا هب حرصو نيملسملا نيب نكفلاو

 ةءالعلا لاقو . ةيافكلا ضئارف نم اننامز ىف مالكلاب لاغتشالا نا ةلادعلاب نروهشملا

 ٠ نيدلاف بصعتملاو رظنلا رصاقل عنملا امنا ىنازاتفتلا

 ادور موجنا ادعو تامسلطلاو تان رينااو رحتسلا لع اماو ةيناخ راتاتلاىفف ةءومذملا اماو

 نبذلا كالذ جرذتسا ةرخ .الايع نع ديعف ةسدنهلاو ةفسافلا | لعام ةدوم* ريغ مواعىهف

 زاوحناوح رد هريقو لل انيسرالا جرش نيبملا اف ىفوءةرخ الا ىلعايندلا ةويلا اوبحتسا

 ةعلرمشلا نع: مرش عف دن و اهللدا ىلع دريل ىضايرلاو ىعبطلاو يعادل نم اهعورفوهلفلا سف

 ةلبقلاو ةولصلاتيقاوم هبف رعت امردق موجنلا لمت ةيج ارسلا فو هةدعلا دادعا بابن نوكيف
 ىف كرادملا ىفو « مارح ةدايزلاو ةالخلا ىفو ٠ مار> هاوسامو ةيناخلا ىفو هب. سأبال
 خمذ ماقح ناك موحنلا ع اولاق مي ىلا لاقف موجناا ىف ةرظن رظنف ىلاعت هلوق ريسفت
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 ن٠ نابنالا نادبا لاوحا امن, فرعنم َنيناودن لع وهو ىبيبطلا عورف نموه ( بطلا ع١

 ةيهاط. دويفلا دئاوقو .. نكملام ةلضاح ريغ لض#لو ةلضاع ظفحتلا | و دعو ةندسلا ةيج

 ٠ اهريغو ةئرهلاك هندب لاوحا هنم فرعتت الام جر لصف لا فرعتت ااوقو سنج ملا ناف
 نيتها نءال هند لاوحا هنم ىفرعت ىذلا ملعلا جرح ا_-يءدعو هحصلا ةهج نهااوقو

 ىلوا اذه نا مث « زارتحاللال بطلا ةيانل ناب لا ظفحتل ارقو . مالكلاو قالخالا رك

 ن٠ حمحصلا ريغلا نينْلا نا هيلع درب هناف ةحصلا هنع لوزيو حصيام ةهج نم لاق نمت
 ٠ زجوملا حرش ىديدسلايف اذك ةلئازهتحصوا ةحصلانع لاز هنادباع حلصيال ةرطغلا كلوا

 . للا نيناوق ةلداح ةكلم ىا ةكلاملا هءدارب نا نكميو لئاسملاب قيدصتاا !اهه معلاب دارملاق

 ةدححصلا ظفحتل ضرملاو ة>صا| ةهجنم ناعأالا ندب لاوحاب لع وه هجئنوناقلا حرش ىفو

 ثيح نه هنم بك تبامو نابنالا ني هعوضومو ٠ دحاو نيضارءتلا ل امو نكما ام داعتو|

 « عوضوملا ثحب ىف هيلا ةراثالا قيس دقو ضرالاو ةحصلا

 رمقلاو سوشاا لاو>ا ام فرعت لوصاب ملغ وهو ىعيبلا عورف نءوه 6« مودتنلا مع )

 ةرداصلا ران آلا لاوحالاب دارملاو ءةيفاثلا ىئاو- ضعبىف اذك موجنلا ضعب ن. اهريغو

 للءرلا لع هنم جرخو . ملاعلاو ءاهبلا معو ةئيهلا ءازجا نه نوكي الف ىلفسلا ملاعلاىف اهن»
 . موجنلا لاوحا نع اف ثح ال ذا لالا ىف رئا رودص ىلع لدب ام هوو رفجلاو
 ناك الك مهلوقك هلئافو . ملاعلا لاو>ا اهب فرعت نا نكمي ثيح نم موجدلا هعوضومو
 . ملاعلا اذه ىف اذك سما ثودح ىلع لدن ىهف صوصخلا عضولا اذه ىلع سمشلا

 . ١ 86 ةمومذملاو ةدومحملا مولعلا نايبىف لصف 9
 لاسقف :لؤالا اما :.ةبادفكلا :نضوخا م ءادوضيو ننلا شرخ نه يونا اعلا
 نا ىف ءاململا فاتخاو ةءاسمو لسه لك ىلع ةضيرف ملعلا بلط مالسلاو ة ولصلا هنلع
 نورنسفملا .لاقو « هقفلا لع ءا_هقفلا لاقو مالكلا لع نوماكملا لاقف ء:ضرف هبلط لع ىا

 رع وه مهضمب لاقو ٠ مولعلا رئاس ىلا لصوتب امهم ذا ةنسلاو باتكلا لع وه نوثدحلاو
 لقو + سوفنلا تافا و صالخالاب مءااوه لب ليقو .٠ ىلاعت هللان٠ هماقمو هلام دعا

 هلوق هياع لمش ا ماارع لبقو . فوصتلا وه ةفوصملا لاقو . نطانلا 1 وه لب

 هب دام وهام عطقنا ىذب ىذلاو :ثيدحلا سمح ىلع مالسالا ىت مالسلاو ةولصلا هيلع
 بلط ةيجارمسلا ىف لاقو ٠ ةيلمعلاو ةيداقتعالا ماكجالا نم هدارع ىلاع هللا فاك ا لع وه

 عئارتشلا رئاسو ةولصلاو ءوضولا ماكحا نه هنم دبال صال هيلا جاتحيام رد ةضارف ملا

 . هيلع منا الف ا_يكرت ناو لضفالا وهف اهملعت ناف ضرفن سل كلذ ءاروامو همام روءالو

 ضورف ن٠ .نادبالا حيحيصتىف بطلا مع نا معا ٠ ءارحالا بخشنم ىف هركذ دقف ىناثلا اماو

 « هندي رضي امج هب عنتم امردق بطلا ن٠ لجرلا ملتي نا بحتسي .ةيجارساا ىف نكل ةافكلا
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 ٠ مادسجالا هعوضومو هءاهرداقمو بفكاوكلاو كالوالا تاكرحو امنانام داعناو اهعاضواو

 ىهف هيلع ةعرفتملا مولعلا اماو . اهل ةمزاللا اهتاكرحو اهعاضواو اهني ثيح نم ةروكذملا

 تال الاو تاركلا حيطست ماعو .داصرالا ةفك ملعو « تيقاوملاملعو . تاجحزلا لع ٠ ةدج

 ىناثلا الوا لعفلاب نهريتام دالانع ثحنا اما هبال كلذو ٠ ةيلظلا تال" الادعو 1 ةثداحا

 نأ امهن٠ لوالاف تالاآلاب اف رعم ىلا لصو:ئاوأ كامءالا باسح امالوالاو داصرالا ةئفك

 اما تالاآلاو تبقاوملا ماع ماع وهف الاو ميواقتلاو تاجيزلا ملع وهف ةدر+لا نكاوكلاب ضتخا

 ثال' الا مادف ةراظ تناكناو ةاروعلا حيطسل اع وهف ل تناك ناف ةلظوا ةيعاعش

 . مدقت اك مولعلا ءذه مسزتلف ٠ ةيلظلا
 نم اءزنتم ةرادسلا بكاوكلا تاكرح ريداقه هنم فرعتت ماع ( مواقنلاو تاجيزلاماع )
 ىلاو هكلفىلا ةيسنلاب ةعبسلا بكاوكلا نم دحاولك عضوم ةفرعم هتعفنمو . ةزكلا لوصالا
 لكى !مءافتخاو اهروهظو اهيرغتو اهقرمشتو !متءاقتساو اهعوجرو امتالاقتناو جوربلا كلف

 اهو رمقلا فوسخو سمشا! فوسكو ضن اهضعب لاصتا: نء كلذ هيشا امو ناكمو نامز

 5 0 اذه ىر

 . اما لصوتلا ةيفيكو اهلاوحاو ىلازلاو مايالا ةئزا هتف رمت اعوهو 6 تبقاوملا ماع )

 جوربلا ءازجا نم علاطملاو عااوطلاو اههج ىخوتو ا تاقوا ةفرعم هتءفنمو

1 

 ناديا فار < او تاعاشرالاو لالطظاا ريداقمو رمقلا ل داتا مه قى 1 ةَسادلا بكاوكلاو

 , امومسو ضعب نع اهضعب
 - ةيكلفلا تاكرملا ريداقم ليصحت ةيفكهنم فرعتت ماع وهو ( داصرالا ةرفك ماع )
 . لعفلاب هلمع لوصحو ةئيهلا ماع هتعفنمو . ةيدصزلا تالالاب املا للصوتلاو

 هتعفامو . ةيعاعشلا تال“آلا داما ةيفيك هنم فرعتت رع وهو ( ةركلا حيطست معو

 عاضوالل ةقادطم ة ةاهذ روما نه اهعازتنا ةيفيكو اهامعو تال آلا هذه م ضانسترألا

 : . ةكلفلا بلاطملا جارختسا ىلا ام لصوتلاو ةيجراخلا
 ىنلا طوطخلاو اهلاوحاو سياقملا لالظ ربداقم هنم فرعتن ٍلعوهو 6 ةيلظلا تال آلا لعرب
 تامئاقلاو طئاستلاكتال الاهذهو تال آلا هذهب .راهلا تاعاس ةفرعم هتعفنمو ٠ اهفارطا اهتاس
 . ىهنا اهوحنو تاماخرلانم تالئاملاو

 ىلا مادسجالا لاوحا نع هيف ثح لع وهو ىببطلا لوصا ندوه 6 ملادلاو ءامملا لع

 ا-ماكرحو اهعئابط ثيح.نعء ةعرالا رصاخلاو اهئامو تاومسلا ىهو ملاعلا ناكرا ه

 وه ثيح نم سوسحلا مسجلا هءوضومو . اهبترتو اهعنص ىف ةمكملا .فرمآو اهغضاومو
 كلذكوه ثيح نه هل ضرعي امع هيف ثحو اهف تادلاو لاوحالا .ىف ريغتلل ضرعم
 ومات له و كومو. ةئيهلا لع نع زارتحا ةيئيلا ديقو , ميولناا ىف اذك
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 نم كالفالا داددعاىف لاحلا اذكو هيلا جاتحمال لصف تايكافلا ىف نوكبال نا ىلوالا نا ريغ .

 فالتخان | نولوش اك مزجلا نود ددرتلا ليجد ىلع اموركاذي  تامدقم.هضعب و م ةعست اهنأ
 مزج ريغنه ربودتلا لصاىلعوا جراخلا لسا ىلع ءانب اما ؤطيلاو ةعرسسلاب سمشلا ةكرح

 نه ةذوخام ةدساف لؤساىع ىنم'نذلا اذه لكاس تابثا نأ نم ليقام نإ طناف
 سيل كلذ ريغو كالفالا ىلع مأيتلالاو قرا زيوت مدعو راتخلا رداقلا فن نه ةفسالفلا

 تالكشتلا ةدهاشم نال كلذو هلئالدو نفلا اذه لئاسم ىلع عالطالا مدع هادو

 سءشلا رون نم لصاح رمقلا رون ناب نيقيلا بجون دودرملا هجوا ىلع ةيلالهلاو ةيردبا
 ةاولبح بيس وه اما قوشكلاو نيريتا نب ضرإلا ةلوبخ سسرعهاملا قرا

 ناف ةروك ذملا لوصالا كلت ىننو اتا رداقلا توشب لوقلاعم رصبلاو سمشلا نيب رمقلا

 نا زو امهمارمالاة.اغركذام لاخلا نوكينا نانفسال لودالا كلئءافتناو راتخلارداق !تورث
 هتدارا بس رداةلا دوسي نازو# را_:لا رداقلا تورث ردقت ىلع الثم رخالا تالانءالا

 ردش' ىلع زوم اذياو « ةياالهلاو ةيردللا تالكشتلانم دهاشيبام ىلع رمقاادجو روسو

 انيضم ئررسنلا نم لك قضت دحأ نوكنا اهلاوحا نئانو تاكلاخلا تاس 0
 نيهجاوف نادلظملا اههاوجو نيصي ثيحن ام ركض نع ناربتا كرش واسط

 ىلعو ٠ نيصقان اناكنا ضعبلابوا نيمات اناكاذا ماعلاب اما فوسكلاو فوسحلا ىتااح ىفاا
 نا ةروكذملا تالام>الا مايقعم مزجت اكل ةيلالهلاو ةيردبلا تالكشتلا لاح سايقلا اذه

 بنس فقوسكلاو .فوساللا ناو :سمشلانم رولا ىوقلا ةدانتسا نف رق نام ١ ٠
 تايرورضلا عيجىف لب ايا ةيرجتلاو ةيداعلا مولعلا ىف معاق لام>الا اذه لثمو ةلوليحلا

 ًأدبملا نوكي ناريدقت ىلع لب هتدارا بسحب كلذك اهلعجيب نازوجحي راتخملا رداقلا نا عه

 صالا كالذ روهظ ىذتقف ةكلفلا عاضوالا عم بارغ عضو ققح نازوحم ابجوم

 ريغو ةكلفلا عاضوالا ىلا ثداوحلا داتسا ن. باحنالاب نيلئاقلا بهذم ىلع بيرغلا
 نفلا اذه لئاسم تابثا نا ملس ولو ٠ تايرورضلا ىف نيح داقلا هبش ىف روك د موه امن كلذ
 نفلا اذه باضا ىعدا اذا كلذ نوكي اا هنا كش الث ةدسافلا لوصالا كل: ىلع فتوب
 كلذ ىلع نوكي نا نكي هنا مهاوعد ناكاذا اما ٠ انركذ ىذلا هجولا ىلع الا نكميال هنا
 الضف مهب ىنكو د-ءايح فقوتلا روصتي الف رخالا هوجولا ىلع نوكي نا نكيو هجولا

 ا-متافالتخا ةرثك عم بكاوكلا كلت لاوحا هب طيضذءام ةنكمملا هوجولا ن٠ اوليخحت مهنا

 تقو لكف ضمد, اهضعب تالاصتاو بكاوكلا كلت عضاوم اونيعي نا مها رسيت هجو ىلع
 ديرجتلا حرشىف اذك ناهذالاو لوقعلا اريحتت ةقاطم نارعلاو سملا قيادي ثرحب اودارا

 ىفو . تاهجلا ددحم نايب رخآ ىف اولا فقوم ىف فقاوملا حرش نم دافتسي اذكهو
 اهلاكشاو ةيلفسلاو ةيولعلا ةطيسبلا مارجالا لاو>ا هب فرعت لع وهو ةئيهلا دصاقلا داشرا ٠
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 ةكرحخو قرشملا ىلا برغملا نه ضرالا ةكرح اماو ه تايىرطلا نم امع“كثحبلا ناف

 امنع ثحبلا لع نا دعسالف تدولو تيثملامش كلفلا ةعباشمب رانلا ةكرحو اهتعياشمم ءاوهلا

 ةءاقتسالاو عوجرلا ةكرا نم مزا اب دارملاو «٠ ةئيهلا لئاسمنم ةهاو ردقلا ثيحنم

 ديقلا اذه 59 تحاص رك ذي و*عاضوالا ضعب هيف جردنيو تاليدعتلاو فوقولاو

 نع زارتحالا ةثيلا دابق ند اا هنلا ةحاحال هنا يهاظلاو انو مزلرام دق قغا

 ةيثلانعال اهنع هيف ثح نكل اضيا ةروكذملا طئاسباا هعوضوم ناف ملاعلاو ءامسلا ماع

 راتفإلال انتا ١ قلو اهسرتو ةكاو اهتطاؤمو اهمئابط- تدخن قم نب روكا

 لاكشالا ضوىع ناكما ثيح نه طيسلا مدجلا ةئيهلا عوضوف ةاطابو ٠ ةهطلاو ردقلا

 ىيبطلا ماسقا نه وه ىذلا ملاعلاو ءامسلا ىلع عوضومو اهوحنو ةدوصخ#لا تاكرخلاو

 ظفا ديز امناو ٠ تابثلاو ريغتلا ضوىبع ناكما .ثيح نه نكل اضيا طيسلا محلا
 ىذلا لعفلاب ضورعلاال ضورعلا ناكما عوضوملا ءزج نم 0 نأ ىلا راسا ا

 ضورعلا ناكما وهو توبثلا لدم نوكي نا ىغتباب عوضوملا ءزج نوكبام ناف لوما وه

 ضورع ناكما ثيحنم طيبسلا مسا نيماعلانم لك عوضوم ليقو ٠ لعفلاب ضورعلاال

 نوكي ىنالا ناهريلاب بولطملا تدثا ناف ناهربلاب وه امتا امني. زباّقلاو تاكرملاو لاكتالا
 نوكياك مولعلا زيامت ناف ملاعلاو ءاهسلا لع نم ن وكن . نال. ناهرملا: تنك نأو ةثولا نم

 عوتضوملاب ره امنا مولعلاىف زياَقلا ناب لوقلاو ٠ تالومحلاب عّقيدق كلذك تاعوضوملا زيا

 "نك اوكللا تاكرت قف نظانلا نا معا « ةيسانم ةياعر درج وه لب ىليادلاب تبث صاق

 كلذ ىمسيو رئاودلا رابتءا ىلع راصتقالا هيفكي اهلاو>ا ىلع نيهاربلا ةءاقاو اهطبضو

 ة.كملا دعاوقل قباطملا هجولا ىلع تاكرملا كلئىدابم روصت دارا نءو .ةدس# ريغ ةئيه

 ف امر ىرجامو بك اوكلا را تاكرح رهظت هجو ىلع تاركلا روصت هباعف

 بحاد لاق اذهلو ٠ زا ةمسحلا ىلع ملعلا قالطاو ةمسجم ةئيه كلذ ئمسي و اهقطانم

 درو: اذاف ناهربلا هجو ىلع لئاسملاب قيدصتلا وه ملعلا نال ماث لعب تسيل اهنا ةركذتلا

 هرك ذام ةصالخ 'هلك اذه رخآا عضومىف ناهربلاب ةتبثملا لئاسمال ةياكح ن وكت ناهرلا

 اينيم سيل ةئيهلا لعف روك ذملا ( ةدئاف ) صخاملا حرش ىثاوحىف ىدنجربلا ىلعلا دبع

 وه امنا اهم مهبتك نيفنصملا ريدصتن ع ةداعلا هه ترجامو ٠ ةملالاو ةيعيطلاتامدقملا ىلع
 ءانتبالا ةظنحالم ريغنم هنانا نكمي لبابجاو اما كلذ سيلو ةفسالفلل ةعباتملا قيرطب

 تالكشتلا ةدهاشم الثه ةيش اهلا قرطتبال ةيسدنه تاماقم هضعب هيف روكذملا ناف الع

 سهشلا رون نم دافتسم رمقلارون ناب نيقيلا يجون هودرملا هجولا ىلع ةيلالهلاو ةيردبلا

 نا نولوشاك ىرحالاو قيلالا وه امل ذخالا بسحب لقعلا ا-مب مكي تامدقم هضعبو

 مهل دنتسم الو هرعقمب هرعقم اذكو ةكرتشم ةادقن ىلع لثءملا بدحم سامي لماحلا بدحت

 . دل
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 ةسكعنا او ةفطعنملا ةيعاعشلا طوطلا لاوحا هنم فرعتت ماع وهو ( ةفرحلا ايارملا معز

 سمشلا ةعشا ساكعلاب ةفرحلا انارملا لمع ةيفيكو اهغجاصو اهاباوزو اهىقاومو ةرسكنملاو

 5 عالقلا و ندملا تارصاحمىف ةغيلب هتءفنمو ءامتاذاحو اهصنو اهنع

 لومحلا مسجلا لقث زكرم جارختسا ةرفيك هنم فرعتت ملع وهو « لاقثالا زكاسملع )

 ةلداعم ةيفيك هتعفامو ٠ لءاخلا ىلا ةيسنلا, لداعتب هدنع مسملا ىف دح لقثلا زكرمي دارملاو

 ٠ ةفاسملا طسوتل امتود وه امب ةميظعلا ماسجالا

 اهردَق امو ماسجالاو حوطسلاو طواملا ريداقم هنم فرعتن ماع وهو © ةحاسملا لع )

 ريدةلو نيضرالا ةمسقو جارألا صاىف ةليلج. هتعفنمو ه بمكملاو عبرملاو طا نم

 , اهريغو نكاسملا
 ءاهراهظاو ضرالاىفةنءاكلا هايملا جارختسا ةيفيك هنم ف رعتنملعوهو 6 هايملا طاينتسا لع )
 , اهحالفاو ةتيملا نيضرالا ءامحا هتعفامو

 ميظعلا ىلقثاا لقن هتعفنمو ٠ةليقثلا تال آلا داجما ةيفيك هنمنيبتن ملع وه 6 لاقثالارج معو

 « ةريسلا ةوقلاب

 ةفرعم هتعفنمو ٠ نامزلل ةردقملا تالّآلا داحا ةيفيك هنم نيت ملع وهو 6 تاماكتبلا لع )
 « جوربلا كلف ءازجاو كوكل نم علاوطلا جارذتساو تادابعلا تاقوا
 ٠ اهريغو قينالاكةسرحلا تالآلا داما ةيفك هنم نان" ملع وهو « ةيب را تالآلا ع 2

 + ندملا ةبامحو ءادعالا عفد ىف انعلا ةديدش هتعفنمو

 ةرورض ىلع ةبترملا تالآلا دابا ةيفيكهسنم نيبتث ماع وهو « ةيناحورلا تالآلا لع )
 هذه بئارقب .سفنلا :ضانيئرا هتعفنمو ا_هزبغو باريثلا:تالا نم اهوحتو ءالاخلا هذ
 .: ىفتنا :تالاآلا
 ةطيسسلا مارجالا لاوحانع هم هف ثح . ماعو :هو ىخاررلا لوصا نءوه » هثيهلا لع 0

 . اهن» مزايامو اهل ةمزاللا ةكرحاو عضولاو ةيفيكلاو ةيمكلا ثيحنم ةيلفسلاو ةيولعلا

 ةذوخأم اهناف رصانعلا دادعا نود بكا وكلا ضعبو كالفالا دادعاك ةادفنم اما ةيمكلاف

 اماؤ هان. نكرتيامو هئازجاو مويلاو دانفبالاو مارحالا نيداَقك ةلصتم.اماو تانيلولا
 اماو ءاهتوضو بكاوكلا نولكو.ماسجالا هذه ةرادتسا هيف نيش'ذا لكشلاكف ةيفكلا
 ىلا ةي.ذلاب امن اليمو ةرئاد باصتاو ةنيعم ةرئاد نع اهدعب و بكاوكلا برقكف عضولا

 راصبالاو سمشلا نيب رمقلاو نيرينلا نيب ضرالا ةلولبحو ميلاقالا ناكيس نسور ثا

 ثحبلا اماو ٠ اهتهجو اهردق وه اهنم .نفلا اذهىف هنع ثودحملاف ةكرشلا اماو ٠ كلذ وو

 ىهو مهمعز ىلع ةمادلا ةءزاللاب دارملاو ٠ تايعبطلا نق كالفالل اهتايثاو ةكرشلا لصا نع

 لزالزلاو جاومالاو حايرلاك رصانعلا تاكرح نع اب زرتحاو بكاوكلاو كالفالا تاكرج
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 هنم ئدانلا نكعي فيك هنا ثيح نه هضراوع لقعتت مولعملا اةدهل1 ؛عءوضوم لأ قيقحتلاو

 ىرظنلا باسحلا ماع عوضوم وه اماف قلطملا ددعلا اماو . ةلوهلا هضراوع ضعب ىلا

 ٠ باسحلا ةدالخ حرش ىنام ةصالخ هلكاذه

 ثرح ن٠ ريداقملا لاو>ا نع هيف ثح . ماع وهو نااار لوصان٠. وه وع ( اال (

 نوك ثيح نهال ىا ريدقلا ثيح نم هلوقف . سيسأتلا لاكبشا حرش ىفام ىلع ريدقتلا

 تادباف هزادنا برء٠ هسدنهلاو . كالذ وحنو ارهو> وا اضرعع امودءهوا ادو>وم رادقملا

 ةمسلا هجوو ء ةسدنه راصف ةينثلا فلالا تفذحو نيسلاب ءازلاو ءاهلاب ىلوالا فاالا

 دصاقلا داشرا ىفو . ريدقألا ثيح نه لصتا مكلاوه ىذلا رادقملا هعوضومو ٠ ىهاظ

 اهضعإ عاضواو اهقحاولو ريداقملالاو-١ هب ف رعت ماعوهو ه ةسدنهلا ٠ نيدلا سمش خيشال

 جارخت-او ام لمعي نا هليب-ام للم ىلا قرطلاو اهلاكشا صاوخو اهدنا 0 دنع

 ىنناعتلا ملا ا ةقلطملا ريداقملا هعوضومو ٠ ةزيقيلا نيهاربلاب هجارختسا ىلا ج

 ىهف هيلع هعرفتملا مولع'ا اماو « نلكسشلاو هطقلاو ةيوازلا نم اهقحاولو طاطاو 0

 ملع)و (لاقتالا زكام ملع) و (ةفرخاايارملا ملع)و (رظانملاءاع)و ( ةنبالادوقءماع) ةرسشع

 ماع)و(ةيبرخلا تالآلا ماع)و (تاماكتبل|ماع)و ( لاقنالا رج ملع) و (هايملا طاينتسا ماع)و ( ةحاسملا

 لعفلاب ةلكلا لوصالاىق هلع نهربّسام داحمانع ثحاما هنال كلذو ء ( هيناجورلا تالالا

 هيلا روظنملا نع ثحابلاو ةينبالا دوةع ماع ىناثلا الوا هلل[ رظنس امع ثح اما ىناثلاو الوا

 وهو لوالا اماو رظالا ملع وهفالاو ةفرحلا ايارملا ماع وهف ةءشالا ساكعناب صتخا نا

 لوالاو الوا اهريد#ت ةهجنم اماف لعفلاب ةلكلا لوصالا نم بولطملا داحما نع ثحتام

 اماف امهنم ىتاثلاو ةحاسملا ملع وهفالاو لاقنالا را ماع وهف لقنلاب صتخا نا امهن»

 ةايقث اما ةيريدقتلاو الوا ةيريدقت اما ثال الاو هايملا طا.تتسا ملع ىناثلا الوا تال الا داجما
 ىناثلا الوا ةيئرح اماف ةيريدقت تسيا ىتااو تاماكتبلا ماع وهو ةينامزوا لاقنالارج وهو

 مسرلا ىلع مولعلا هذه مسرنلف ٠ ةن رحلا تالآلا ماع لوالاو ةيناحورلا تال آلا ماع
 ء مدقتملا

 راسهنالا قش ةيفكو ةئبالا عاضوا لاوحا هنم فرعتت ماع وهو 6 ةزبالا دوقع ملع)

 لزانملاو عالقلاو ندملا ةرامعىف ةميظع هتعفنمو .نكاسملا د.ضنتو قودلادسو ىتقلا ةيقنتو

 ه ةحالفلا ىفو
 اهبرق رابتعاب امترفيكو اهتيكىف تارصبملا لاوحا هنُم فرعتت ماع وهو 6 رظادنملا معا
 للعو تارصنملاو رظانملا نيب طسوّسامو اهعاضواو اهلاكشا فالتخاو رظانملا نع اهدعبو

 ةحاس.» ىلع هب ناعتديو ٠ تارصنملا لاو-١نع رصيلا هيف طلغيام ةفرعم هتعفنمو . كلذ

 . اضيا ةفرخلا ايارملاو ةديعلا مارجالا
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 ها ه١

 ايمي ةظفاو ء ءاوهل|رهوج ريغت ةءرش اهلاوز ةعرس بيسو هءاوهلا ىهوجىف ارود نوكتو

 0 ٠ ىناثلا نفلاىف *ىجيو هللا م1 ءانعمو هييس هلصا برعم ىئاربع
 نكمل اصاوخ اهتدافاو اهصاوخ ةيندعملا ىهاوجلا بلس هب دارب ماع وهو 6 ايميكلا مع)

 وه اما امني هاظلا فالتخالاو ةيعونلا ىف ةكرتشم اهلك تازافاا ىلع هيف داّمءالاو اهل

 ٠ ىلاذلا نفلاىف ”ىحو ., اهلاقتنا زوج ةيضرع روما رابتعاب

 هونت ماه“ ىلا هوك دن حرم تالا اريد ةفيك هني فرقا ماع وهو 6 ةحالقلا لغ ١)

 هوحنو دامرلاو دامسلاك ام.حو اهلخلخم ام و ءاملب ضرالا حالصاب وه اا ريبدتلا اذهو

 . ىهتلا نكامالا فالتخاب فاتخيف ةروهالا ةاعارم عم
 ىرظن . ناءون وهو اضيا باسحلا ملعب ىمسيو ىضايرلا لودا ن٠ وه 6 ددعلا مع )

 قط اعراب ىهسملا وهو ةنع اهءاسو ددعلل ةيئاذلا ضارعالا تو نه هيف ثح ماع وهو

 دما! :هعوض ومو لوضألا تاثك نم :ةفساتلاو:ةئاثااو ةفاسلا ثلثا تالاثملا هلع ليتل

 تامؤاملانه ةيددعلا تالوهجلا جارذئتسسا قرط هب فرت ملع وهو ىل<و ء اقلطم
 ىلكلا: ىلا قزحلا ةسن ددماا ىلا ةسن اهل تالوه# ةرددعلا تالؤهجلاب دارملاو « ةيودعلا

 بورضملا برضلاىفالثم ةيددعلا تامولعملاىف لاا اذكو ددعلا دارفان٠ ىف تالؤهمم ىا

 نيءملا قيرطلاب لوهجم ددع وه ىذلا لصاحلا جرختد امهنيو نامولء. هيق بورضملاو

 ددعنم لوهج ددع اب جرختسب ىنلا قرطلا هب فزعت ماع وهف . لامءالا رئاس ىف اذكو
 ملع ريغب ىددعلا كوهحلا جرختا اذا امج زارتحا ةيددعلا تامواءلان. ديقو ٠ مولع

 قرطب ماع اهمال ةحاسملاملع هنع جرخالو لمرلا ملع ن٠ مهاردلا ددع جارذتساك باسحلا

 ةيددعلا تالوهجلا ىلا لو اهل ددءلا ضوردع ثيح نم ةي'رادقملا تالوهجملا جارخت-ا
 ةيددعلا تالوهحلا هنم ج رحتست اوه اهدحا ناعون ىلمعلا باس+لا نا معا مث . لمأتلا دنع

 وهو ىئاوه ريغ اميناثو ةئاهبلا باتكىف ةروكذملا د ءاوقلاك حراوجلا لامعت سا الب

 مث ٠ ةاذا حلا برضو ةكبسشلاك حراوملا لام ءت-ا ىلا جاتحم بارتلاو تختتلاب ىمسملا

 لوالا عونلا ةيمستف . امم قاءتنامو لمعلا ةيفيكب قلعتنالام ىنم« انهه ىلءءلاو ىرظلا
 مدقلا ةيمست اماو ٠ ىلمعلاب ىناثلا عونلانم ىناثلا مسقلا ةرمست اذكو ةيهاسظ ىرظنلاب
 لاَشوا حراوجلا نع ةرداصلا تاكرحلاب ةيركملا تاكرلا هيبشت ىلعذ ىلمءااب هنم لوالا
 معاو , صا ىجراخلاو ىنهذلا للدءلا نه متا ىل.ءلاو ىرظلا ىني رءتىف لمعلاب دارملا

 ضرف ىلا ةجا:# اما هو ةفلتخم اقرط اهتامولء:نم ةيددءلا تالوهللا جارختسال نا اضيا

 تامدق# ىهو تاحوتفملا ماع وهو هيلا ةجاتح ريغ اماو ةلباقملاو رجلا وهو ايش لوهجلا
 نيناوفلا ضع ةناع او تامدقملا كلت نه ضعبب لصح اتوا ةحاسملا ىوس ىتلا باسحلا

 ٠ روبشملا وهم اقلطم ددعلا هعوضو.و ء اضيا نيئاطخلا ةلئشمل لءاش وهو ةسنلا نه
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 هي ه١
 ناكرالا ن٠ هيلع ىلءتشيامو ناسنالا ندب هعوضومو ٠ ضرملا ةلازاو ةحصا|ظفح
 ضرملاو ة-ملانم هلاوحاو لاءفالاو ىرقلاو حاورالاو ءاضعالاو طالخالاو ةج نمالاو

 تافارفتسالاو تانكسلاو تاكرطلاو نادبالاب ةاهلا ةيوهالاو برشملاو لك أملانم !مامساو

 نه هلاوحا ىلع ةلادلا تامالعلاو ةس رغلا تادراولاو تاداعلاو تاءانصلاو تاناقتحالاو

 ريدقتو ءاوهلا رايتخاو براثملاو معاطملاب ريدتلاو هنم زرببامو هندب تالاحو هلاعفا ررض

 جالعو ةحصل اظفح ضرغل ديلا لامجاو ةكرملاو ةطيسبلا ةيودالاو نوكسلاو ةكرلا

 . ةلءهملا ءاطلا باب نم ةدحوملا ءابلاىف هليصف ”ىجحنو . ناكمالا بسم ضارمالا
 ىلا ةيسنلاب بطلا ىف لالاك تاناويحلا هذه ىلا ةيسنلاب هيف لاخلا ةرزيبلاو 6 ةرطبباا ماع )ل

 ةيراحو برهلاو بكلطلاىف ناسنالل !متءقنمل ماعنالا نم اهريغ نود ليخلاهبىنعو ناسنالا
 ديصلا ىف اميداو امتءفنل اضيا حراوخلا» ىنعو !متاودا ندحو اهروص لا_جو ءادعالا

 هلك انما

 هلصاحو هعباوتاو كو هناهنم ناسنالا قالخا هنم فرعتن : ماع وهو ؟ ةسارفلا ع (

 « ةسارفلا ىف ”ىحيو نطاباا قلخلا ىلع ىهاظلا قاخلاب لالدتسالا

 هتدهاشام ىلع ةيملخلا تاليختملانم لالدتسالا هنم فرعتب ماع رهو.« ا!ؤرلا ريبعت ملع ١)

 ةداش'ا ملعىف هيلع لدي الاثم ةليذاملا ةوقلا هتليخف بيغلا ملاءنم مرنلا ةل> سفنلا

 ةدمنم اهفرعت ة.سنذلا هذهو ةولانم ءزج نيعب راو ةتسنم ةطماصلا ايؤرلا نا ءاحدقو
 لايخلا لضصتا ايرو ليوأتنود اهلوادم ايؤرلا :تّقباط اميرو ًامانم اهليةىحولا ةدموةلاسرلا

 ىرشبلا هتعفنمو ٠ مهلاوحاو صاخشالا بسحب ليوأتلا ذخأم فلتو مالتحالاك سمعاب

 ملاعا ا ىف ثداوألا ىلع عالطالاو رشنم هعقوتي امب راذالاو ريخ نم ناسنالا ىلع درب امب

 ٠ انؤرلا ظفل ىف هليصفن ”ىحنو ءاهعوقو لق
 ثداو 5 ىلع ةيكلالا تالكشتلاب لالدتسالا هنم فرعتي ماع وهو ( موجنلا ماكحا ملع )
 ٠ اضيا موحنلا ظفل ىف 'ىحنو هةلفسلا

 ةدرغ لاعفا ىلع ام ردتقي ةيناسفن ةكله لودح هنم دافتسي ماع وهو ( رحسلا ماع )
 هملع در اما هلمت ب رحنىف عازنالو ه لمعيلال رذحبل ماعي نا هتعفنمو . ةيفخ ءايشاب

 ةوبنلا يدي رحاس روهظ زاو ةيافك ضرف هنا ىلا مهضعب بهذ دق لب ةحابالا ىهاظف

 « رحسلا ظفل ىف ”ىجحنو . هعطّشو هفشكي نم ةمالاف نوكيف

 ةلفاسلا ىوقلاب ةلاعفلا ةيلاعلا ىوقلا جزمت ةيفيك هنم فرعتي ماع وهو © تاهساطلا ملغ )ل

 مساطلا ظفلىف ”ىجحيو . داسفلاو نوكلا ملاعىف بيرغ لعف اهنع ثدخبل ةلعفنملا

 ثادحا هل صاحو رهشالا وهو رحساانه ىترقلا ريغ ىلع قلطيدق ودو 6 ايميسلاءاع )ل

 سجلا ىف اهرودب تالاثاا كلت داما ىلع قلطي دقو سحلاىف اها دوجوال ةيلايخ تالاثم



 ا ال ود وعلا رار ولا دمع سراب يف ا
000 

 ا ا

 منو مزليال ةنسح ةشررط هدهو # ىدانرلا ىناثلاو ىبيطلا لوالا ال ما دادعتسالا ةدصختم

 ىضايرلا نم دحا حجرتىف ةفسالفلاءام دق فلتخادق 6 ةدئاف ١) ىهناالاىف باستلا لوخد

 .مهنيب اف ةروكذم جححب فرط ىلا لامدق لكو لضفلاو فرشلاىف رخ الا ىلع ىيبطلاو
 رخآ آلا نم لضفا دحاو لك لب ديدسريغ رخآلا ىلع اهدحا ةليضف مزجم مكحلا نا قلاو

 صهوج وهو ىبيبط مسج هعوضوم نا ةهجنه ىخايرلانم ل_ضفا ىي.طلاف ء هجونم

 باغالا ف ىييبطلا اضياو ضرعلانم فرشا ىهو+لاو ضرع وهو ؟هعوضوم ىضايرلاو
 ءاوعو سفن مع ىلع لمتشي وه اضياو لضفا مللا لطم نالا ضان ىلإ ملل نط

 ةهولا لاوحالا نا ة-هحنم ىعيبطلانم ىل.ضفا ىخايرلاو ٠ لئا_ضفلا لصاو ةدكحلا

 رصاوّلا نيبروصحم وه امث لضفا وهف دح دنع فقنال كانهذ ةمسقلا ةيهانتمريغ ةلاياو

 لش اضياو ةينامسلا ءودكلا روهالا نم متاوذلاو فاطلاو ىصا ةيضاي رلا رومالا اضباو .

 كلذ لجا نءو ىبملالا لب ىعيطلا فالخم ةسدنهلاو ةيددعلا هنيهاربىف طاغلاو شيوشتلا

 , ىردصلاىف اذك نيقيلابال ىرحاو هشاوهام ةهجنم ىدطلاو ىبلالا كارد لق

 ىلا رقّْشام لاوحاب ماع وهو لفسالا ماعلابو ىندالا ملعلاب اضيا ىمسو ىباطلا وبلا /

 ةكرحال دعتسي نا ثيحن.ه ىجيبطلا م.+لا هعوضومو ٠ قيسدق هقيقحتو نيدوجولا ىف ةداملا

 ثح ملع وهو ىبيبطلا ملعلا افك الا نيدلاسمش خيشال دصاقلا داشرا ىفو . نوكسااو

 مسجلاف ايف تاثلاو لاوحالاىف ريغتال ضرعم وه ثيح نم سوس#لا م.لا لاوحانع هيف
 (بطلا ماع ) ةرمشع ىهف هنم أشنو هيلع عررفتت ىتلا مولعلا اماو ء هعوضوم ةيئرْلا هذهن»

 (موجتل اماكحا ماع)و ( اي ؤرلا ريبعت ماع)و (ةدارفلا ملع) و [1] (ةدزيرلا ماعز (ةرطيبلا لغزو
 ٠ (ةحالفلا ماع)و ( ايميكلا ملع) و (ايميسلا ماع) و (تاوملطلا ماع) و ( رحسلا ماع) و
 ٠ امهمعي اموا بكرملا ميجلاوا طيسبلا مسملا ىلع عرفتب ايف نوكي اما هرظن نال كلذو
 ماسجالاو .٠ تامسلطلاف ةيرمدنعلا اماو مودنلا ماكحاف ةكلفلا اما ةطيسبلا ماسجالاو

 انيسكللاو سفن ىذ ربغب اماف جازم همزابامو ايعبسلا ل وهو جازم همزايالام اما ةكرملا

 ىناثلا الوا لقعي نا كلذ عم اهل اماف ةكردم اماو ة>الفلاف ةكردم ريغاماف سفن ىذيوا

 اما كلذو ناسنالا وه ةلقاعلا سفنلا ىذب ىذلاو اهارحم ىرامو ةرزيلاو ةرطيلا
 وهو ةئطاملا هلاوحا ىلع ةلادلا ةرهاظلا هلاودءاوا بطلا وهو اهعاجرتساو هتك, لغذح ىف
 بكرملاو طيسدلل ماعلاو م ايؤرلا ريبعت وهو هسح نع هتيبغ لاح هسفن لاوحا وا ةسارفلا

 « مدقنملا جهلا ىلع مولعلا هذه ركذنلف رحسلا
 ساءلال ضرع و حصلإام ة-هج ند نا_سالا ندب نع هف ثح ماع وهو بطلا ماع ) ٠

 نم *”ئع.ب ام ريظت م ةانحاوا اك اهو ملعلاو ةرطببلا ملعل رك ريبعت ةزريبلا مع نا ملعا ]1١[

 ( هححصمل) لفغتالف تاروكذملا دحا فذحبوا رثع دحا ىهف لوقبذا هيلع مزايالف فلؤملا

 00 «فاشك» ( لوا )



 ه1 4 قع

 تايمكلاب ةدتٌلاو ةشوسحلا تايفيكلاو .ةلضتملا تايمكلا نع هيف ثحبلاو ه ةعبطلا

 ةرودلانع ثحبلا اذكو . ىدارطتسا ىجرالا دوجولاىف ةداملا ىلا رقت امت اهلاثماو

 ةيرظنلا ةكحلا نم ىردصلا ىفؤ ٠ ىملعلا ىف اذك لكشتلا ىف ةداملاىلا جاتحت ةروصلا ناعم

 ةداملا طارتشا نع ىنهذلاو ىنيعلا دوجولا ىوحنىف ماوقلا ةينغتسم ةيدامريغ روما قلعتسام

 دحاولاو نكمملاو بجاولاك دوجوملل ةلوالا ماسقالاو ةلاعفلا لوقعلاو قحلا هلآلاك

 ةينامسلا داوملا امنه ”ىش طلاخ ناف كلذ ريغو ىئزحطلاو ىلكلاو .لواعملاو ةاملاو ريثكلاو

 ىلكلا ماعلا هنف ىلعالا ماعلا مسقلا اذه اومسو بوجولاو راةتفالا ليبس ىلع نوكيالف

 .تاقرافملانم نفود ىذلا ىمأالا هنمو ىلوالا ةفسلفلاب ىمسملا دوجولا ميساقت ىلع لمتشملا

 لوداو . ىهتناوه ود ثيحنم قلطملا دوجوملاوهو ءايشالا معا نينفلا نيذه عوضومو
 ظ ْ ه تقي دق هعورفو ىبلالا

 ةدادأا 0 لقعتلا نود ىجحراخلا دوحولاوف رقتشام لاوحاب ماع وه 2 ىخاب رلا ماعلا )

 ىلا رقت روءا امناف هصاوخو ددعلاو ةيطورخلاو ةيوركلاو ربودتلاو ثيلثلاو عيب راك

 ةمكحلابو طسوالا ملعلابو ىميلعتلا ماعلاب اضيا ىمسيو اهدودح ىفال اهدوجوىف ةداملا

 لصتم اما وهو مكلا هعوضو.٠ نال كلذو اضيا ىعام ىلع ةعبرا هلوداو ٠ سماك ىطسولا

 ه ةسدتيا| وع نك ابيبلاو ةئيلاوه كرحتملاف نكاسوا كرحتم اما :لصتلاو : لصفتموا

 ىف ةداملا ىلا رقتشال باسحلا ملع عوضو٠ وه ىذلا ددعلا نا في رعاا ىلع درب هنا

 نم باسحلا قارشالا بحاص ٌدعاذلو دادعا تاوذ تاقرافملا ناف اضيا ىجراخلا دوجولا

 دوح وم 00 هب دوحوألا نال دوحوملل هلوالا ماسقاالا نم ددعلا وهو هعوضوم ناف ىملالا

 ةئنهلا ىف ثح هنا اضياو ه ايعيطوا اضاير ريصل نأ ريغ نم 17 ةدحول فصدوب نال اص

 ثح اذا هنأن لوالا نع بنجاو نيدوجولا ١الكىف ةداملا ىلا ة>حاتحم اهنا عم كالاقألا نع

 داري ناب هعفدو « ةداملا نم: نيدوجولا الكىف كفنسال ةيئرلا هذم ذوخأملا ددعلا نا هيفو
 ىضايرلان نم ىردصلا ةرايعهيلع لدئام ىلع اهوكيوبشّْلاو بهذلاك ةدوصخلا ةداملاةداملا

 عقتسال دادعتساو دام صوصخ ىلا ةدو>و» اهضرفىف جاتحمال ثري ةيدام روحا ماع

 ةدام ىلا رقتشال وهو ىجطلأ مهلا هعوضو»و ذا ىضايرلا َّق ىطلا لوخد مزلالاو

 جاتحمال ىنلا ةركلا نع ثحب ةقيقحلا ىف كالفالا نع ثحلان ان نايل نع بيجحاو ًَ هدوم

 مسه نا دوحالا ىردضلا بحاضص لاق اذهلو 9 صام هفو 35 ةصوص# داق ىلا لقعتلاىف

 ملعلا لوالاف دوحولا سفن هعوضوم سلام ىلاو دوجحولا سهن هعوضوم ام ىلا مولعلا

 ةدام حولص هعوقو ضرفىف طرتشي نا اما دوجولا سهن هعوضوم سل ىذلاو ىماالا



 3-0 ظ
 راقتفالا هجو ىلعال ةداملا نراغام لعجم نا نكميو ٠ ةيلمعلا ةمكحلا ىميسقت نيب ةافانمال
 اهقراغبالو امتراّشام امهيئاثو ةءاعلا روءالا ثحابك اهقراشدقو امراّشام اهدحا نيمسق
 ماسقالا هذه ىدايمو ٠ هثحارم ةإ2ل مسقلا اذه دارفا اوربتعي مهلعلو . ةروصلا ثجحابك

 ةوقلاب لامكلاب اهليصحت ىلع ةفرصتمو هسنتلا لييس ىلع ةعبرشلا تايرانم ةدافتسم

 قطنملا ماسقا عم اعورفو الوصا ةيرظنأا ةمكحلا ماسقا نا معا ,.ةحيلا ليت نع ةيلشلا
 قطنملا ماسقا نود,و نوعبراو ةعبرا سيئرلا خيشلل ةمكحلا ميسقت ةلاسز نم مهشام ىلع

 قيليامو بجاولا تايثا ىناثلا .ةماعاارومالا كوالا . ةسمح ىبملالا لوصاف + نولثو ةسمخ

 ,ةيواهسلا ىوقلابةيضرالا رومالا طابترا ناس عبارلا .ةيناحورلا ىهاوأا تايثا ثلاثلا . هب
 ةروريصو ىحولا ةيفيكنع ثحللا كوالا .'ناممق هعورفو ٠ تانكمملا ماظن ناس سمانا

 ٠ ىتاحورلا داعملاب ملا ىئاثلا .نيمالا حورلا هنمو تايبملالا فيرعت هنمو ايو نود

 ع عبارلا كيلا م ثلاثا .ةسدنهلا لع ىناثلا . ددعلا لع لوالا .ةعبرا ىضاررلا لوصاو

 عجبا لوالا .ةّتس هعورفو قيسوملاب ىمسيو .تامغلا لاوحا نع ثحاملا تيلاتلا

 ع سمالا .لق الار مع عبارلا .ةحاسملا ع ثلاثلا . ةلباقملاو رحل ع ىناثلا .قيزفتلاو

 لوالا .ةيناك ىعبطلا لوصاو . ةبيرغلا تال الا ةونغرالادلع سداسلا . ميواقتثاو تاجمزلا
 ندا ابك امآو ايتةرحو ملاعلا ناكراب ملعلا ىناثلا .ماسجالل ةماعلا رومالا لاوحاب يلعلا

 ةءاتلا ريغلا تايكرملاب ملعلاعبارلا . اهداسفو ناكرالا نوكب ملعلا ثااثلا .ملاعلاو ءامسلا 0
 معلا عباسلا . ةيتابنا سفلاب ملعلا سداسلا . نداعملالاوحاب .ملعلا سماخلا .وجلا تانئاكك
 .موحنلاىناثلا .بطلالوالا .ةع.س هعورفو + ةقطانلا سفنلابماعلا نءاثاا .ةناويللا سفناب

 ةيواهسلا ىوقلا جزم وهو تامسلطلاملع سما . ريبعتلا ع عبارلا . ةسارفلا ع ثااثاا

 .ضعس اهضعب ةيضرالا هاوللا ىوق جزم وهو تاج رينلاملع سداسلا .ةيضرالا ىوقلاب

 قطنملا لوداو ٠ .ضعبب اهضعب ةيلدعملا مارجالا ىوق ليدبت وهو تايميكلا ماع عباسلا
 [1]تاَس دصتلا باث ااثلا. :تاش رعتلا باب ىقاثأ | « نسجل |تانلكتلا باب كوالا. . رو هذملا ىلع ةحسنا
 عساتلا .ةطلاغملانهاثلا .لدجلا عباسلا .ةباطألا سداسلا .ناهربلاسماألا .سايقل باب عبارلا

 نيعا١ ةمكح حرشو ةيذبملا ةدكحلا ةياده حرش ةيشاح ىملعلا ىفام ةصالخ اذه رعغلا

 انتردق هدوجو سيل ىذلا دوجوملاوه ةي رظناا ةمكلا عوضوم نا ملعا + اهريغو

 * ىخحالام ىلع انرايتحاو

 ةداملا ىلا ىنهذلاو ىجراذلا ىا نيدوجولا ىف رقتفالام لاو>اب ملع وه « ىبلالا ماعأا )ل

 لبق اميو ةعببطلا دعب امو ىلكلا ملعلابو ىلوالا ةفسلفلابو ىلعالا ملعلاب اضيا ىمسيو

 رثك او همعإ لب ثلا كا صخمال تاقبدصتلا باب نال تاقبدصتلا ىدابم باب يهاظلا ]١[
 ) هيحصل و هدعبام



4 2 
 لاعقا لاوحاب ىلع هنا ةعاج وا صخش:طاصمب ىلع جياوقب دارملاف ةيرايتخالا لاسمفالا
 ةيلمعلا ةدكحلا عوضوم ىردصلا ىفو ٠ ةعامج وا صخش لب قلعتت ةحلاص ةيرايتخا

 رصحخلا حيضوت مث ٠ ىهتنا تاكاملاو قالخالاب اهفاصتا ثيح نم ةيناسنالا سفلا

 ىلا ةدئاع ةدئافإا كلتو ةدئافو ةياغ نم اهل ددال ةيرايتخالا لاعفالا نا ةثثلا ماسقالا ىف

 : ةءاع وا ةصاخ ةعامح عم عامجالا ىلا وا هسفن ىلا سايقلاب اما صخشلل ةيلمعلا ودا لاك
 لزنملا رييدت ىناثلا ىلا سايقلاب و قالخالا بيذمت لوالا ىلا سايقلاب لاءأالا لاوحاب ملعلاف

 دحاو لعفل ناك اذا ماسقالا لخادتس هنا درب الف « ةيندملا ةايسلا ثلاثلا ىلا سايفلابو

 صوصخ ريغ ةيقلخلا ةمكحلا ثحابم رثك ١ نا اضيا درب الو ٠ لكلا ىلا ةءجار ةدئاف

 ةيلمعلا ةدكملا نع جرخم هنا اضيا درب الو ٠ ةعاملا لاصمل حلصي لب هدارفناب صخشب
 ةيرظنلا ةمكاو ٠ اهلاثءاو ةيرقلاك ةنيذملاو لزنملا ريغ ىف ةكراشتم ةعامح طاصع معلا

 ىا لقعتلاو ىجراخلا دوجولا ىف رقتفب الام لاوحاب لع اما اسهنال ماسقا ةثلث اضيإ

 هل الاىلا ةيوسنم اهلئاسم ذا ىبلالاب . ىمسيو ٠ هل آلاك ةداملاىلا ئهذلا دوجولاو كاردالا

 اضياو ىلعالا 'الملا ىو لوقعلا نعو ىلعالا برلا نع الا هيف ثحي ال ذا ىلع الا ملعاابو ٠
 ىلوالا ةفساعلاب و . مسالا اذهب قيلا ناصقلال ادم ىه ىتلا اهضراوعو .ةداملا نع ههزننل

 ةرضحب هبشنلا ةينانويلا ةغللا ىف ىعو ةفسلفلل ببس معلا اذه ذا هدبس ماب 'ىنلل ةيمست

 ىلكلا لعلابو «ءهل الا صو ىلوالا ةلعلا نم اهلوص+ل ىلوالاب اهفيصوتاو .٠ دوجولا بجاو

 دعب امب و . اهرثكا وا تادوجوملا عيمج ةلءاشلا تايلكلا ىه ىنلا ةماعلا رومالا عل
 هلق هنامولعمل نال كلذو .اضيا ةعبطلا لبق ام ةردنا| ليدس ىلع هيلع قلطي دقو هعيطلا

 رابتعاب ارخأتو ةيدعبو فرشلاو ةلعااو تاذلا رابتعان ةعبطلا ةمكحلا تامواءم ىلع امدقتو .

 نقتش ام لاوحاب لع اماو: ١ نب دابتعالاب امم ىعسفبانيلا برقا تاسوسحلا نوكل عضولا
 هجوب ةداملا نع ههزنال طسوالا ملعلاب ىمسيو . ةركلاك لقعتلا نود ىحراخلا دوجولاىف اهلا

 «يلعتلاىف هب نوحتتش | ناك ءاكذللا ذا الا رعلا اذهب سوفنلا ةضايرل ىضايرلابو , لقعتلا وهو
 املا رقتشام لاوحاب ع اماو + ىم.لعتلا مسجلا نع هيف ثح هالو الوا هب مهميلمتل ىعيلعتاابو

 ثد.ح نم هتساسخو هتئاندإ ىندالا ململاب ىمسي و ء ناسنالاك لقعتلاو ىحراألا .دوجولاىف

 نع هيف ثحب هنال ىبطلابو . ىهاظوهو لفسالا ملءاابو . نيدوجولاىف ةداملا ىلا جايتحالا
 اودجم مذا ىئارقتسا ةثنثلا ماسقالاف رصااو + ةحببطلا .ىلع هلامشا ثيح نم مسجلا
 نوكيالف ىحراخلا دوجولا نود: لقعتلاىف ةداملا ىلا ارقتفم نوكي ناديءالاىف ادوجاوم

 اهنراّقبالام نيمسق ةداملاىلا رقتش الام لم ةءسقلا عبر نم مهنمو ٠ ةمكحلانم هلا وحابإلعلا

 لوالا لاوحاب معلا ىمحدف راقتفالا هجو ىلعال امنراش امو لوقعلاو هل الاك اةلطم

 هنا مك نييسقتلا نيذه نيب ةافانم الو . ىلوالا ةفسلفلاو ايلك اءلع ىناثلا لاوحاب و ايهلا
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 هدرا ثءحح نم ةريغالا تاز را قف رلطللا هن فيعمل لا انك 0 نودع الإ 6 2-5-

 دبا أ لق 9 ةئحا ا ن٠ ال: لامالا ف رظنلا كلكم لا نم نودع ال كيذك

 ' قالخالا ضعب ةيلمعلا ةكحلا نع جرخبف انرابتخاو انتردقب الا دجوب الام لاوحالاب

 لخديف ةلملا ىف انراتخاو انتردَس دجوب امن ام ديرا ناو نيتيتاذلا ةواخسلاو ةعاحشلاك
 لوالا قشلا رايتخاب باحم و . تامغالاو تاوصالاك ةيرظنلا ةمكللا ثحاسم ضعب اهف

 اهلوخاد مدعو م .قالخالا يذهبن نم تبسل امال ةيتاذلا قالبخالا جور :سأب الو
 تاوصالا نوك تاكنداو ىلاثلا قشلا ,رتاداباو ١ ضاط: لزؤنملا ريب دناو ةندملا ةساسلا ىف

 لرن انال ميسقللا ن٠ ةجراخ ىهو تاوذ ن ركد دق ناعالا لاّماال“« ةلمعلا ةحكرللا نم ٠

 ملح اما امنال ماسسقا .ةثلث ةيلمعلا كا َ . الوا اناوق ىا ىناثلا مسقلا ىف ةلخاد ىه

 امتدئافو 0 ةيقلخلا ةكملاو قالخالا معو قالخالا بيذهت ىمسل و :هدارفناب صخش اصعب

 ناو :نفاان امى زنا اناننل ةينكو لئاسفلا ملعت ناب عئابطلا حيقتت ىا قالخالا بيذوت

 لزنملا ىف دل راثتم ةءاج حاصمب اغا و قمفنلا اهنع رهطتل اهقوت ةيفيكو لئاذرلا 8

 بيتكلا ضد ىو ؛ لزلا زيدل ايوا وحنو كوامملاو كلانملاو دلاولاو دلوناك

 نوكم نا قش ىلا ةكراسملا ملت نا اهتدئافو ٠ ةيلزنملا ةمكحلاو لزتملا ريبدت لع ىعسيو

 كواممو كلامو ة>وزو جوز نيب مم 2 ةلزنإا ةدحاصملا ام مظننتل دحاو لزنم لها نيب

 حتشب ةيندملا ةسايسلا. ىمسيو ةيندملا ف ةكراشت» ةعامج اصعب مع اماو . د ولومو دلاؤو

 رومالا ةكلامىا ةيدملا ةسانيسلا لوسط انهي تسس امهم )ل ةل يلا لااا ميلا

 ةسسانسبلا ةيكطاو ةسايسلا مع ىحسإو كلا ضع ىو 2 امس ةدللا لا هبوسنملا

 سانلا صاخشا نيب .ىتلا ةكراشملا ةيفيك ملت نا !متدئافو « كلملا ةسايسو ةيندملا ةىكدلاو
 ةقلخلا هكا ةئاق نا ملعاو «٠ ناسنالا عون ءاَش لاصمو نادبالا لاعم ىلع اونواعتبل

 امب و ةعبرششلا ةهج نم ةثلثلا هذه ىداسبم مث « ةيلمعلا ةمكحلا ماسقا عي ةلءاسش ةاع
 هيلع لدب ام ىلع عرمشلا بحاضص ند ةمولعم رومالا هذه صعب ىا اهدودح تالا نيش

 بحاص دنع نم امهم للا سيل ذا ةلطلسلاو كلملاب قلعت ام ىلا ةيندملا ةمكحلا مهميسقت

 * ةددملا مسق نم ممهو # نيعلا كك حرش ىثاوح ف دئبلا دنسلا 1 اذنك عرمشلا

 ٠ ةسايسلا لع ىحسي و ةطلسلاو كلملاب قلعت ةنيدملا ىف ةكراشتتم ةعامج لاس ملع ىلا

 عب راو ٠ سماوناا م ىمس و ةءعرشأااو ةولاب قلعتت هكا ذم اصعب م ىلاو

 لبق , ةدسقلا ثلثب نم دنع دحاو مسق ىف امنه نيمسق لوخدل ثيلثتلا ضقانس ال ةءسقا

 ٠ نيرخ الاف ىرجم كلذك ةيندملا ىف ىرخ امك ةعب رشلاب قاعتلا نال رظن ةمسقلا عسارل ىف
 ةعيرمتلاب هقلعت ريتعي نا اما ةثلا ماسقالا نم دحاو لك لاش نا اذه ىلع ميسقنلا ىف هجولاف
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 سفنال لصاحلا لامكلاب ةمكحلا رسف نم مهن.و ٠ انرايتخاو انتردّقب اهدوجو سيل ىتلا
 دييقتلا ىلا ةجاحالو ةيلمعااو .ةيرظنا| ىا نيتوقلا بسحب لسعفلا ىلا ةوقلا نه جراخلا

 المكت نوكي اب اهرسف نه مهنمو . لامكلا ىف ربتعم هن ال لعفلا ىلا ةوقلا نم جراخملاب
 للا تاج ىف .نكمملا اهلك ىلا سفنلا جورخ ىه ليقو . هب ادتعم الك ةةطاسنلا سفنا
 ىه ام اياضقلاب ةقدصمو ىه ا تادوجوملل ةروصتم نوكت نابف للا بناج ىف اما لمعلاو
 طارفالا نيب ةطسوتملا لاعفالا ىلع ةءاتلا ةكلملا اهل لصحت ناف لمعلا تناح ىف اماو
 ةمكحلا لبق « ةمكحمب سيل جورلا ذا سفنلا هب جرم ام جورخلاب دارملاو ٠ طيرفتلاو
 ةثاثلا تافي رعتلا ىدوش 11 لصاخلا لامكلا ىق لب اهلاك ىلا سفنلا هب جرت ام تسيل

 ريخالا في رعتلا نم برش و ء اضيا ةمكحلا نه في راعتلا هذه ىلع قطنملاو . دحاو

 سفنلا لامكتسا ةمكحلا نا نم نيعلا ةمكح حرش ىف عقو ام ةثلثلا فيراعتلا هذه نم
 لامعالا نم لمعي نا ىنش امث بجاولا هيلع امو هسفن ىف دوجولا هيلع ام ليص# ةيناسنالا

 ةيورخالا ىوصقلا ةداعسلل كلذب دعتستو ىولعلا ملاءال ةيهاضم ةلءاك ريصنا ىتْش ال امو
 قطنملا ناب لوقلا ىا نيلوةلا ىلع ةمكلا عوضوم:. عوضوملا . ةيريشبلا ةقاطلا بسحب

 ىجرالا دوجوملا وا اقلطم دوجوملا وه ادحاو اًيش سلف اهنه: نسل هناب لوقلاو اهنم

 الاو ىحرالا وا قلطملا دوجولا وه ئضرع سما ىف ةكراشتم ةددعتم ءاشا اهعوضوم لب

 ضراعلا نع ثحبلا ذا دوجوملا عاوناب ة  هتخلا لاوحالا نع ة.كحللا ىف ثحب نازحي م

 ايش اهعوضوم نكي مل اذاف ٠ رئاج ريغ ةبي رغلا ضارعالا نم وه ىذلا صخا سمال

 كلتنم دحاو دحاوب اهل ةصضخم دوش اهف ةكرتشملا لاوحالا دش نا نحالاف ادد>او

 لمحم ىذلا ذؤجولا دسقتك ةس رغلا:ةءاعلا ضارعالا نم لاوحالا كلت نوكت الثا ءايشالا
 ةفتسلفلا نم :شرفلاو +: اذكهو-ىحازلا .(مطتخما نوكل :ءزيبعا :د“ ةنوكي تجاولا» لع
 هاضتقع لمعي و هيلع فش نا ناسنالل نكمي ام ردق ىلع اهلك ءايشالا قئاقح ىلع فوقؤلا

 اهدوجوو لامجالاو لاعفالا اما ةدوجوملا نايعالا 6 ميسقتلا ١ نيرادلا ةداعسب زويل
 شاعملا حالسصص ىلا ىدؤي هنا ثيح نم لوالا لاوحاب مل.لاف . الوا انرايثخاو ا_هتردقب
 ىلا تسنف اهق لخدم اتتردقا ىنلا لامعالا ءادتبا اهتناف نال ةلمع ةمكح ىمسي داعملاو
 نوكشبلاو ةكرملا :زكذو :م ةيزظن :ةمكح ئه ىناثلا:لاوحأب رعلاو . ةيئادتبالا ةيافلا
 هدوجو سبل ىذلا:ىبطلا مسملا لاروحا نم ا متوك ىلع ءانب ةيعبطلا ة.كذا ىف ناكملاو

 ةمادتبالا اهتاغ نال ةيرظن ةمكح تيعس اهاو . انل ةرودقم كلت تناك ناو انتردقب
 لخدم ال ىتلا رومالاب ةقلعتملا ةشاد_صنااو ةيروصتلا تاك اردالا وهو رظنلاب لصحام

 رظنلا نال رظنلا ىلا ةبوسنم اضيا ةلمعلا ةءكحلا نادرب الو . هيف :انرايتخاو انتردقل

 ةروك ذملا ةّدحلاب كاوحالا تدنق امتاو .:هدارطا مزلي ال ةيمستلا هجو.نالو اهتباغ سل
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 قدصي لبق نا . اهل ةءزاللا اهعاضواو امتاكرحو اهريداقم ثيح نم ةلفسلاو ةيولعلا

 بك اوكلاو كالفالا لع ىلعو ميكح لقعلا نا نوقلطي ال مها عم لوقتءلا مع ىلع فيرعتلا

 تلق . هب لئاقالو امكح بكوكلاو كلفاا نوكيف اهل ةقطانلا سوفنلا تي, نم ىأر ىلع
 , دال لوم ملا ضصخ لوقا وا. تف نع ردنا كلل برست 1
 . اهل ةقطانلا سوفا تشب ال ن. ىأر ىلع فيرءتلا اذه ناب ريخالا نع اًضيا باحن و
 تلق « ديز ماش مهلك نايعالاب ةقلعتملا ةسرا لاوحالاب معلا ىلع فيرءتلا قدصي لق نا

 دارملا وا كلذك تسيل لاوحالا هذهو سفنلا لامكتسا ىف لخد هلام لاوحالاب دارملا نا

 هب علا سانلا طاسوال نكمي ام عيمح لاوحالا نم دارملا مث . لاوحالا نه هب ٌدتمِإ ام
 'عيمج ناش وه ام ىلع ةقاطلا ردقب قابلاب معلا ىلع ةردقلا عم هب دتءلا نيمملا ضعبلا وا
 قلعتم مع ةمكحلا نا ةيروصتلا مولعا هلومش ريد# ىلع فيرعاا لصاخل . ةنودملا مولعلا

 هب دتعملا اهضعإ وا نكمي ام بسحب سفنال لكلا ةينيعلا تادو-جوملا لاوحا عيمجم
 اهلاو>او تادوجوملا نوكت هجو ىلع ايرظن وا هينتلا ىلا اجاتحم ايقد_صت وا ايروصت

 ساللا طاسوا نم ةيرشبلا ةفاطلا ردّشب رابتعالاو عضولاب ال عقاولا ىف هجولا كلذ ىلع
 نع اهيلاوشاو تادوجولا نانعا ع ةكلا نا ليقءامو ففيرعتلا انسه لام نعل

 تاروصتال هلومش مدعب انلق اذاو ٠ ادحاو ةيرشلا ةقاطلا ردقب ىمالا سفن ىف هيلع ىه ام

 لاو>الا ديق كرت نم مهنءو ٠ لومشلا مزلي هب ىذلا ديقلا لصاحلا اذه نع انذح

 لاقف كردتسم هب دسقنلا نال صالا سفن دق كرتو قيدصتلاو روصتلا ربل لوسيل

 ناىف اوفاتخا مهناولعا . ةيرسثبلا ةقاطلا ردشب هيلع ىهام ىلع تادوجوملا نايعابلع ةكحلا

 لاق نمو . ملح ةمكحلا ذا هدنع ةمكحب سيلف ملب سيل هنا لاق نف ال ما للا نم قطنملا
 فالتخالا نكي ةيكملا نع هناب نولئاقلاو . ال ما ةمكلا نم هنا ىف اوفلتخا مع هناب

 دوجوملا ذا ةيلمعلا نم هضعب و امنه هضعب لب ال ما اعيمح ةيرظنلا ةمكلا نم هناي مهني

 ةكبللا نم هنان نولئاقلاو . .كلذك نوكي ال دقو انرانتخاو:انتردقش نوكي دق ىهذلا

 اهفي رعت ىف ذخا نف رخآ مسق ما ةئلثلا اهماسقا نم هناب مهناب فالتخالا نكمي ةيرظنلا
 ةيناثلا تالوقءملا هعوضوم نال ةدكحلا نم هدعن مل ةروكذملا تافب رعتلا ىف اك نايعالا ديق

 كاردا وُه ناسنالا لاك نال نابعالا دق ذخا امتاو . ةدهذلا تادوجوملا نم ىه ىتلا

 ىجراخلا ىنا ىلالا دوجولا بسح ةياعلا هتلسلس ىف.هيلا ةدنتسملا رومالاو ىلاعت بجاولا
 لييس ىلع ناك ةمكحلا ىف اهنع ثحب اذاو تامودعملا لاوحا كاردا ىف هب ادّعف لام الو
 له اهنا ثيح نم اضنا ناعالا لاوجا نع ثحب ىنهذلا دوجولا نع ثحبلاو : ةيعبتلا

 لاوحاب مدع ىه لاقف نانعالا ديف فدح نمو . الوا دوجولا نم ضل و اهل

 ةيناثلا تالوقعملا نع الا قطنملا ىف ثحب ال ذا ةيرظنلا ةمكحلا نم هدع لا تادوجوملا
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 ةمكملا نع جرخم لبق ناو.. تالومحلاو ىه وا تاّبدصت وا تناك تاروصت لئاسملا

 ةدوجوم ىه تلق ٠ جرالا ىف ةدوجوم تسل ةسنلا ذا ةيبسنلا ضارعالا لاوحاب معلا

 اهنع ثحبلا لوقن وا ٠ ىدارطتسا اهنع ثحبلاف اهدوجو مدع لس ولو ءامكملا دنع

 هبعاونا ضعب نكي مل ناو ىجراخ دوجوم وه ىذلا ضرعلا لاوحا نع ثح ةقيقحلا ىف
 هدارفا ضعب و ءاقنعلاك هعاونا ضب و ناويخلا نع ةمكحلا ىف ثح مادوجوم هدارفا وا

 ىهام ديق نادرب الو . لمأتف ةيجرالا تادوجوملا نع ناويملا جرخي الو دوجوم ريغ

 هجو ىلع ظافلالاك دوجوملا لاوحاب ٍِظ هس رعلا مولعلا نال مالا سفن ديق نع ىنغي هياع

 | السيكل انفذاوحو اكرم وا انتم افلا نوكت هذولا كلذ ع را
 اوك مدع نحخ مزاب الو . هدييقت نم دب الف عضاولا عضوو ربتعملا رابتعاب لب ةي يما سفنب

 مالا سفن ىف كلذك اهلئاسم ىلع م 4 ول مزمل اما بذكلا موزل ذا اه .ذك هب يمصأ سفن

 اهضعبو درفم ظافلالا ضعب نأ نويت ا كيذك سيلو عضولا نع رظنلا مطق عم

 مهوتي الو ٠ ابذاك نوكي الف ىمالا سفن قباطم مكحلا اذهو عضاولا عضو بسحب بكرم
 هظحالم ريغ عم عقاولا وه انهه صمالا سفن ىنعم نال ةمكحلا ىف اذه ىلع اهاوخد

 قوف هملع ذا ةمكحلا نم ىلاعت هملع جري ةيرشبلا ةقاطلا ردع هلوق ليق نا ٠ عضولا

 اذه نا ديفي دييقتلاو ةدايزلا عم لصاح ىلاعت هملع تاق ايكح وه نوكي الف رشبلا قوط
 قّوالا ةمكحا في رعت, اذه لاق وا ءارضم ديقلا اذه ىلع دئازلا نال ىزورض ردقلا
 ىلع اقداص هنوكو ةيزيدلا مولعلا ىلعا ةمكحلا نوك ىف ريض ال هنا مث . قلاخلا ةمكح ال
 ةمكا:نا ىنازاتفتلا ققحلا لاق . ةمكملا نم هقفلاو مالكلا نا قيقحتلا ذا هقفلاو مالكلا

 تالالدتسالاو رظنلا لها قي رطب نيكلاسلا نا نم اوركذ ام ىنانب ال اذهو عئارشلا ىه
 مهف الاو نويفوصلاو قملكتملا مهف ةله اوعبتا نا تادها لاو ةضايرلا لها ةّش رطو

 لب امكح ىفوصلاو ملكتملا نوكي ال نا هنم مزلي ال ذا نويقارشالاو نوئاشملا اكمل

 ركذت ناد اذ لف تلقا نا : اننقازشلو ماعم امكح نوكي ال نا هنم مزل ام ةياغ
 ةيعرمشلا مولعلل ةلءاش اهمتوكل كلذ ىف عانتما ال تلق . ةيكحلا عاونا ىف ةيعرشلا مولعلا
 قيلالاف عئارشلا ةفلاخمب نولابب ال نيذلا ءامكحلا !منود امل ةمكحلا نا الا موهفملا بسحب
 ةدح ىلع اهرك ذف مولعلا فرشا ةيعرسشلا مولعلا اضياو ء اهنم ةيعرسشلا مولعلا دعت ال نا

 ةلخاد ريغ اهعاوناو ةمكحلا نه ةدرفنم امن اك لامكلا دح ىلا ةغلاب اهفرسشب اهنا ىلا ةراشا
 الو دوجومب سبا ىذلا ددعلا نع ثحابلا باسملا لع ىلع قدصي ال دا ليق نا ء اهيف

 وه ىذلا مكلا نم مسق مهدنع ددعلا تلق . ةهوهوملا رئاودلا نع ةثئحابلا ةئيهلا ىلع
 ثحبلاو . ءامكحال فيرعتلاو تادوجوملا نه سيل ني.لكتملا دنع مل مهدنع دوجوم

 مارجالا اهعوضوم لب امتعوضوم تسيلو ىدابملا نه امنا ثيح نم ةييهلا رئاودلا نع
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 ردصي ىذلا باودلاو ٠ دادءتسالا ىف ناصقنل لب دجوملا نم لخبل ال ءوضلا ىلا رظنلا

 ثتابميملا نوذا لفاونلا ق.أطخ .قطنملل ردك دقو: ءاز.رغ نم نعرك قاعتملا نيغ نع
 دع ءرش نا ١ ةءارقلا ىف هتترسو «. ةقطنملا نناوقلا:لكنيعرب ه1 روتلسا هةكي 1

 لوالا اما ٠ باسملاو ةسدنهلا نم ةيضايرلا مولعلا ضعبب ركفلا ميوقتو قالخالا بيذهت ٠
 نا ىرت الا الابوو ارش هديب زب اما هتوذغ الك قب سل ىذلا ندنلا طارقلا لاق املف

 كلس ىف اوطرختاو لالضلا جهنم اوكلس قطنملا ىف اوعرش اذا مهقالخا اوبذهي مل نيذلا
 لاوقالاو ةرهاطلا لام<الا اول ةعاطلا لذ اودإقتيو ةعامجا عم اونوكي نا اوفناو لاهجلا

 اماو ٠ مهءادقا تحت قحلاو مهناذا رقو عئارسشلا ا-مب تدرو ىتلا عئادبلا نم ةرهاسظلا
 قطنملا فلو.و ٠ ةمكحلا قارشا حرش ىف اذك ناهربلا ىلا مهعئاسط سناتستلف ىناثلا
 ىعسي و روصتلا ىلإ لصوملا ىف نظان اما قطنملا نا ملعاف ةمسقلا اماو ٠ وطسرا هنودمو
 فرءملا ىف رظنلاو « ةح ىماس و قيدصتلا ىلا لصوملا ىف رظان اماو افرءمو احراش الوق

 رظنا ١ كلذكو « تاب رعألا باب وهو هسفن ىف اماو ىجوغاسيا باب وهو هتامدقم ىف اما
 اماو اهماكحاو اناضقلا باب وهو سايئيمرا باب وهو هيلع فقوس امف اما ةححلا ىف

 تاعانصلا اغا نع تايد وهوت ةداملا ناضا دوا ساقلل افا يه «روسلا راسك
 مومح هيف ريتعا نافالاو ناهربلا ومف انيق وا هباطخلا وهف انظ عقوا نا هنال سما
 نكلو اًيدصت عقوب الف رعشلا اماو ٠ ةطلاغملا و الاو لدجلا وهف ميلتلاو فارتعالا

 دع اطس وا اضيق سفنلاىف رثؤي هلا ثيح نم قيدصتلا ىرحم ىراخلا ليبختلا هندافال

 اهنم ةعست ةرمشع باودالا لصحتف ظافلالا باب اهلا مضي امبرو ٠ قيدصتلا ىلا لصوملا ىف

 « ضرعلاب دحاوو تاذلا, ةدوصقم

 ىفام ىلع تادوجوملا نايعا لاو>١ نع ثحاب 5 وه لبقف تاش رعت هل ( ةمكحلا لع

 ثحبلاو ٠ ثحاب هلوق قلعتم ىلع ظفلو ٠ ةيرشلا ةتاطلا ردّقب مالا سفن ىف هيلع
 لاوحالا كلث' لمح .ةيجراخلا ةنبعلا تادوجوملا لاوحا ئا تادوجوملا نابعا لاوحا نع
 نانعا ىا ىه ةجو ىلع اهلع تادوجوملا نابعا لاو>ا هيف لمحت لع نب اسيل

 نص ف ةدركاو ةلكلاو بلتسلاو باحالا نم هجولا كلذ ىلع ىا هيلع تادوجوملا

 هلوقب هدييقت رابتعا دعب نكل ثحاب هلو اضيا قلعتم ةيرشبلا ةقاطلا ردّقب هلوقو ٠ مالا
 سمالا سفنل اقباطم هثحب نوكي نا ىف همامتي ىناسنالا هدهج لذب ىنعي هيلع هام ىلع
 سفن ىلع اهقيبطت ىف همامي دهملا ةلوذملا ىمالا سفنل ةفلاخلا لئاسملا فيرعتلا ىف تلخدف

 «٠ لا تادوجوملا نايعاب ع وه لق ةءاسم ثحابلاب لعلا فيصوت ىف ناك املو ٠ سمالا
 امناب نيلئاقلا نب رثك الا ىار ىلع اذه تلق ةيروصتلا مولعلا لمتشإ ال فيرعتلا لبق ناو

 اهباع.فقوتت ىتلا ىهو :طقف ىداسملا لاوحالاب دارملا لبق ٠ ةدكحلا:ىف :ةلخاد تبسبل
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 لصوت امنا ثيحنه تافدصتلا نع ثحوو .٠ مسروا دح امهنم لصحم رخآ هيلا مضنب ملام
 سكعو ةيضق امنوكك ادعوا ليثقلاو ءارقتسالاو سايقلاك اسرق الاصإا لوهجم قيدصت ىلا

 تاروصتلا نع ثحو . قيدصنلا ىلا لصوتال ةءيمض اا مضنت ملام امناف اهضيقنو .ةيضق

 ىف ءافخالو تالومحمو تاعوضوم اهنوكك دعنا الاصيا قيدصتلا ىلا لصوت اهنا ثيحنم

 ابل ةئاذلا ضراوعاا نم اديعبوا ان نق بلاطملا ىلا تاقدصتلاو تاروصتلا لاصيا نا
 ةيلاثلا تالوقعملا هعوضوم نا ىلا قيقحتلا لها بهذو . قطنملا عوضوم ىه نوكتف

 ةفيظو كلذ ناف نهذلا ىف ةدوجوم اهنا ثيحنم الو اهسفنا ىف ىام اهنا ثدح نمال

 ىلكلا موهفملا ناف لاصيالا ىف عفن اها نوكيوا لوهجملا ىلا لصوت اهنا ثيح نه لب ةيفسلف
 ضرعي ا-متاه امىف هلوخد .راتعاف تايثزلا نه هتحنام ىلا سبقو نهذلا ىف دجو اذا
 ا 11 تاس نش 'ةيوك راسعاب و ةيطرملال ١ يتخ هو رخ راستعاب و ةياذلا هل
 كلذكو . رخآ رابتءاب لصفو هدارفا فالتخا راتعاب سنخ ةيتادلا هل ضرع امو
 تل كال تك ز اذا + نيفلتتع نب نادتغاب مام. ضرع وا ةضاخااما ةيضرعلا هلل ضرهام
 :ةيعشرلاو ةيديلا نكرملا كلذل: ضرع. ةفاتخم هوجو ىلع ةطلتخم واب ةدرفنم اما تاضرملاو
 كلذ وو اغون وا امضرغ وا ايتاذ ىلكلا موهفملا نوك ىنعا ىتاعملا هذه نا كش الو
 ناهذالا ىف تدجو اذا ةياكلا عئابطلل ضرعي امم ىه لب ةرج راذلا تادوجوملا نم تسل

 امناف البت وا ءارقتسا وا اساق ةحلا نوكو ةدطرش وا ةيلمح ةيضقلا نوك ىف لاخلا اذكو

 عم ةذوخأم وا اهدحو اما ناهذالا ىف ةيئزملا بسنلا عئابطل ضرعت ضراوع اهرساب
 هثلاثلا تالوقعملا نع قطنملا ثح و « قطاملا عوضوم ةساثلا تالوقعملا ىا ىهف اهريغ

 ناث لوقءه الثم ةيضقلاف ةيناثاا تالوقعمال ةيئاذ ضراوع اهمناف بتارملا نم اهدعب امو

 ساكمنالاف ضعب عم اهضعب تيكر اذا اهجاتناو امساكمناو اهضقانتو اهماسقا نع ثح

 مكح اذاو لقعتلا نم ةثلاثلا ةجردلا ىف ةعقاو تالوقعم ضقانتلاو ماسقن الاو جاتن الاو

 *ىشلا كلذ ناك *ىشب ةيقطنملا ثحاملا ىف الث نيضفاتتملا دحا وا ماسقالا دحا ىلع

 انا كدس نم ظاذلإلا ةقوشؤم نيقو + سابقلا اذه ىلعو لقمتلا نم :ةعارلا ةحودلا ىف
 بناج ةياعرو ىتاعملا ىف الا سيل قطنملا رظن نال حيحصب سيل وهو ىناعملا ىلع لدن
 لاوقالا ىف بذكلاو قدصلا نيب زيبقلا قطنملا نم ضرغلا نا معا ٠ ضرعلاب ى امنا ظفللا
 ليصحن ىلع ةردقلا هتعفنمو « تاداقتعالا ف لطادلاو قحلاو لاعفالا ىفرشلاو ريخلاو

 ليهكتا هنال ناهربلا وهو ٍضرف هضءب نا ومف هفرش اماو « ةيلمعلاو ةيرظنلا مولعلا

 ريغأ | عم باطخلل هن اال سانقلا ماسقا نم نا_هربلا ىوس ام وهو لغن هضعبو تاذلا

 ىهو ةقستملا ريغلا مولع بلط نمو مولعلا رئاس نم ةجرد ىلع وهف قطنملا نقنا نمو
 ىلع ردّ ال نيعاا دماركو لبللا بطا_ك وهف قطنملا معي الو طلغلا نم اهيف نمؤي ال ام



 د امنا --

 هك رم ىلوا اذهو #2 هيه دصتااو هةيروصتلا كواتسدبا تالوه لاو # ةءرظنلاو ةيرووضلا

 مهوب نال. تايرظنلا ىلا تانرورضلا نه لاقتنالا قرط ةئرءو دق“ فيكلا بحاص
 5 هط_ساولابوا تاذلاب نوكينا ند مالا دارملاو ةراعلا نم رداشام ىلع ىناذلا لاقنالاب

 قال م نيناوقلا ةاعا ص 22- هضوىع م ركملاىف طلاغلا ضرءيال ثيل انإوه دارملاو

 معلا هنازارتحا اماو ٠في رءتلا م وهفم اذه ٠ لامهالا بديل ركفلاىف اطخ اعر قطنملا ناف

 وحلا لاقثنالا قرط ةفرع. ديفتال ىنلا مولءلا نع زارتحا لضفلاك دورقلا قابيو سناك
 ىلكهجو ىلع برءلا ظفلب: ظفلتلا ةيفيكب ةقات» ةياك دعاوق نيس امنا وحلا ناف ةسدنهلاو
 ةايئزج ماكحا ىلا جيتحا حي هجو ىلع صوصخم ىب نع مالكب ظفاتن نا د..را اذاف

 ةيرك» تالاقتلا كانه عقنف ٠ اهلوسا نم عورفلا ئاننكا دمارقلا كلت نه جرختست

 اهلئانسع كدوتب ةسدنهلا كلذكو ء الضا امفرعم وحنلا ديغال لوهحملا ىلا مولءملا نم

 كلت ىلع اه لدتسي ىناا جح طا 'ىذامم لئاسملا كل لحجم ناب. ةثيولا كحاس ىلا ةيولاقلا

 «٠ اعلق امقرعمل ةدفم ةددنولا | تلف جحاحا كال: ىف ةعئاولا ة دب زا راكفالا اماؤ ثحاملا

 نع هققحت نفقوتيف قطلملا نهاهزج : بابستكا الا قرط ةفرعا نآل عووو با

 بيجاو ٠ رودلامزلف هلع تفقوت' قطنالان 3 ةدافتسم امن رعم تناكولف نتانيلك لا قرط ةفرع»

 ةدوصخلا داوملاب ةقلعتملا متاشزحم ملال اهطئارششو ةياكلا قرطلاب ملعاا وه قطنملا ءزج ناب

 كارداىف ةفرعا لامءةسا كلذ ىلع رعشملاو قطنملا نم ادافتسم لع> ىذلاوه اذ_هو

 لمتحت نيناوقلا ىه هندام ناف عبرالا للعلا ىلع لمتشم في رعنلا اذه مث . تايثرجلا

 نابالا' م٠ انيعم ائيش نيصتالو اروما لمتحت اهسفنىف مهيءيصا ةداملا نا اك هريغو نذلا اذه

 هنال ةروصلا ىلا ةرايشا لاقتنالا قرط ةفرعم درفت انوقو ٠ هنيملامو هلصحلام اهيلا مضنب

 فراعلا وهو مازتلالاب ةيلعافلا ةلءلا ىلا اضيا ريشا دقو قطنملاب نيناوقلل ىا اهل. صصخملا

 ضرعيال ثيح اناوقو ٠ اهابا ةديفملا نيناوقلا كلّس ملاعلا ةدافملا ةدزحلا قرطلا كاس

 ليدخت هنم ذوصقملا نال ةيل آلا مواعلا نم. قطنملا نا معا ٠ ةيئاغلا ةلعلا ىلا ةراشا طلغلا
 دوصقم ريغ هسفنىف وهف ةيدكملا مولعلا هود نه ضرغلا ليقاذلو مولعملا نم لوهللا

 سنجلا ةلزنمب ةل آلاف نكملا ىف أطخلا نع نهذلا اهتاعاسم مصم] ةينولاق ةلآ قطنملا لبق اذلو
 امتءارم مععت هلوقو عئانصلا بابرال ةييزيلا تالآلا جرخت لصفلا ةلزنم ةبنوئاقلاو

 مولعلاك لاقملا ف لب ركفلاىف لالضلا نع اهتاءارم مصمتال ىنلا ةينوناقلا مولءلا جرم خلا

 هيروصنلا تامولعملا ىا تاَهدصتلاو تاروصتلا هعوضوم لك ٠ عوضوملا « هيب نعلا

 امنا ثيحن٠ تاروصتاا نع ثحح هاف ٠ هعاذلا اهضارعا نع ققطنملا ثحب نال ةيهدصتااو

 انوك) ادع الاطادإ مسرلاو دحلاك ةطساو الب ىا ابن رق الاصيا لرهجم روصت ىلا لصوت

 روضتلا ىلإ لب صوبإل نومالا هذه نه: لضا درخم ناف اهوحنو ةيعو.ةئئاذو ةيلرجو ١
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 ع قئاقحلا لع ىا وهو هل لحاس ال رحب ىف عقو قئاقكلا ع ىلا كلاسلا ىهتنا اذاف

 خعاشم هنم نخآ عضوم قو . :راشالا ع هل لاش و رارسالا معو فراغملا معو بوإقلا

 هك تسا مزألا عكارشو هقفو ديحوتو. :تقرعم ل4 ليصل دعب دنبام نفيه نطاب لها راك
 دزوماس نا زارت>ا لبيسو سفنو ناطيش دئاكمو تضاير معو نا تفرعمو سفن تافا لع

 ىو عبطو تفاي تماقتسا تابجاو رب كلاس سفن نود ان دني وك تمكح معاد نباو

 ريهطتو رطاوخ ةبقارم اري ورم ددرك نكمبو تثك بدؤم ىادخ بادابو تدثك اص
 دناوتنو دشيدنا قحزا همه هكتسن | رطاوخ ٌةقارصو ه دنب وك تفرعم رع ارنباو يازمم
 هكدشابن| رئارسس ريهطتو ىلاءتهللا ىوسامزا ضارعاب ركم نتثاد لوذثم قحن رطاوخ همه
 هكدوب نكمي داو كنسو تفزرعم ٍض نوجات ديالاس اروا م هكىزيج صهزا ديوشب اروارم

 سفنلا قالخا هعوضومو . ىهتنا دنب وك تراشا مع ارنباو دسر هدهاشدو هفشاكم لهب
 ةئطخ لك سار ايندلا بح مهلوقفف ايندلا بح الثم ةيئاذلا اهضراوع نع هيف ثحذا
 ررضنت ىناا ةليذرلا قالخالا سأرو اياطلا سأر هنوكب هيلع مكح سفنلا قالخا نه قلخ
 برقتلا هضرغو . تانسخلا سأر ايندلا ضغب مهلوق ىف لالا اذكو سفللا اهبيسب
 مهفو تاماق٠ نوج .زينع ىا درا ى كولسلا عم رد . ةدئاف . ىلاعت هللا ىلا لوصولاو

 رشاعم ني دنا هدومرف مالسلاو ةولصلاهيلع هانن.تلاسر ترضحو دش فلتخم .مدىم

 نايمو دنا هدرك زيبدن هيفوص مرجال مهلوقع ردق ىلع سانلا ملكت نا انسعا ءايننالا

 تراشا حلاصمب ظافلا نادبو دندرك حالطصاو دنداهنب ىطافلا دوخ لع ردنا شيوخ
 ه تقاس دوب لهاا هك سكه و تفايرد دوب مهفو ماقم ديوادخح 2+ نها: اذب دارك.

 *« ةضيقللا مولعلا
 علاطملا حرش ىئاوحىف دنسلا ديسلا ركذ اذك نايدالاو للملا ريغتب ريغتنال ىلا مولعلا ىف
 قطنملا ميكو تايداقتعالاف نيقفتم اوناك مالسلا مهيلع ءايبنالا عيمح ذا مالكلا حك كلذو
 ٠ خسنلاب هيف ريغتلا عوقول اهنم سيل هقفلا ٍلعو . ةمكحلا عاونا ضعبو

 مداخ هيمسي ىلعوبا ناكو ٠ نيهاربلاو ججحملا نزوت هذا نازيملا لع ىمسيو 6 قطنملالع )
 هيمسي رصنوناو ه ابل مداخك وهف مولعلا ىلا ةليسو وه لب هسفس ادوصقم سيل ذا مولعلا

 قطناا نال قطنملاب ىمس امناو ه اماع اكاح اسمر نوكف اهث همكح ذاغنا مول-علا سيئر
 ىوش نفلا اذه ناكاملو ةقطانا١ سفناا ىلعو تاساكلا كاردا ىلعو ظفللا ىلع قلطي
 وهو هنم مسا هلقتشا ثلاثلا تال هيبسب للصحم و دادسلا كلسم ىناثلاب كلسيو لوالا

 تالوهجلا ىلا تامولعملا نه لاقتنالا قرط ةفرع» درفت نيناوش مع وهو . قطنملا

 لوانل تامولءملاو « هلحىف هناس ”ىج نوناقلاف . ركفلاىف طلغلا ضرءنال ثدحب اهطئارشو



 ا
 ناف ىفانلاو ىضتقملاك ةاحالا جارخال ةيليصفتلاب ديبقتلاو ٠ ةيليصفللا ةلدالا نم لصحم م

 , هقفاا نم سل ىنانلا دوجوا هبوجو مدع وا ىضتقملا دو>ول 'ىثلا بوجوب ملا

 هيفكي ام هدنع نوكي ناب عيا مال هوي ةروكذملا ماكحالا عيمجم قلعتملا رعلاب دارملاو

 اذ نوكبانا زاوخل فان هال لالا ىف علا مدعو م كف هللا عجري ناب همالعتسا ىف

 اذه لث. قس دقو انامز هناعدتسال لالا ىف داهتجالا نه نكملا مدعل وا ةلدالا ضراعنل
 رايتعاب اينظ ناك ناو هقفلا ىلع معا قالطا نأ 2 طعما معو ةن ةنودملا مولءعلا نايس ىف

 باكا نا مث ء هوو بطلاك تايءادقلا ىلع قلطي اك تاسينظلا ىلع قلطي دق معلا نا

 ىهو ةرخ آلا صاب قاعتت نا اما ةءعرمشلا .ماكحالا اولاقف ناكرا ةعبزا ةقفال اولع+ ىبفاشلا

 عونلا ءاقبب وا تالماعملا هو صخشلا ءاسقبب قاعتن نا اما ىهو ايندلا ماب وا تادابعلا

 ةفاخم اهانكرت ثاحنا انههو . تابوقءلا ىهو ةئبدملا رابتعاب وا تاك انملا هوا لزنملا راشعاب

 لعف هعوضومو ٠ حمولتااو حيضوتلا ىلا عجريلف .انهباع عالطالا دارا نف ٍبانطالا
 لقو ٠ داسفلاو ةحصلاك كلذ ريغو ةهرحلاو لاو ٍبدنلاو بوخولا ثيح نه فاكملا

 سيلو هلئاسم نم ةواصا بوجول بيس تقولا اناوق نال لعفاا نم .متءا هعوضوم

 تسلا بح ةولصلا نا ليرات لعفلا لاح ناد ىلا عج ار كاذ نا ةيقو ٠ لعفلا هعوضوم

 ةلجحاو «٠ ةيللا هيق بدن ءوضولا نا ةوقىف ةبودنم هي هيلا مهلوق نا تول

 لعف ىلا امجار اهعوضوم سيل ةلث_سم. لك ىف دحا هب لقب م امم هقفلا يم م.عل

 لعفىلا عجار هناف ىصلاو نونحلا ةلئسكك هيلا اهعوضوم عجرب ىتح هلب وأت بح فلكملا
 . ضف ةوابفلا انلوفكةلمسلا ةيعرسلا ماكعالا .هئابصو 1 هيهاوسو ناشف 0

 نم هنوكل ىن ال ام هفرشو « ةنلا ىف باوثلا لينو راثلا تانغ ننن ةافيل[ هيض رق

 « ةشدلا مولعلا

 هعوذومو ٠ ةثرولانبب تملا كنعد ةيفك نع هذ ثح الع وهو (ضئارفلا لع« اهنءو)

 حيحصلا وه لوالاو اهوقحتسمو ةكرتلا هعوضوم لبقو « نيقحتسملا نيب ةكرتلا ةمسق

 اهوقحتسمو ةكرتلاو فلكملا لمح وه هقفلا عوضومو هقفلا نء اب ضئارفلا اودع مهنال

 « ىلا دخلا ىف اذك لمغلا لبق: نم سا
 لبق تفرعام ىلع تاينادجولا نم اهياعامو اهلام سفنلا ةفرعم وهو (كولسلا لع ه اهنموإ)

 ع مواعلا فرشاو كولسلا عمج قو ءاضيا فوصتلا مو قالخالا م ىحسو اذه

 ىلاعت هللا ىلا هجو:لاو تاعاطلا ىف صالخالاو ةل..اعملا معو لاوحالاو لزانملاو قئاقحلا

 لزالملاو قئاقحلا مع ىف طلغ نث كواساا م معلا انه نعش نا تأ ملا عدجج ٍس

 تلطيالو نافرعلا لماك مهنم املاء الا هطلغ. نع لاس الف فوصتلا 2 ىمسملا لاو>الاو

 اهتباغو اهاك مولعلا ةرمك : قئاقحلا معو « .كالذ ريغو ةيادهلاو ىراخبلاو ىودزبأا نم كلذ
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 نكمي و . ىناثلا نم'قاوملاو لوالا نم بودتملاو بحاولا لعفف هفدع ررغلابو باوثلا
 امي رحن هوركملاو مارلا ىوس ام لعفف اهلع بحي امو اهل زو ام اهباع امو اهلامب دارب نا

 اهياع بح امن امب رم هوركملاو مارحلا كرثو لجاولا لعفو زو# بجاولا ئوسام كرتو

 نا نكمي و ٠ نيمسقلا نع اجراخ امي رت هوركملا لعفو بجاولا كرتو مارحلا لعف ققبف
 لمحف اذه تفرع اذا . ماسقالا عيج نالمتشيف اهاع مرح امو اهل زوجت ام ام دارب
 تايداقتعالا لوانت, اماع امو اهل ام مث . ىلوا ةاذساو نيمسقلا نيب نوكت ال هجو ىلع

 تايلمعلاو ةناسفنلا تاكباملاو ةنطالا قالخالا :ىا!تاءنادجولا ءوحتو نامبالا بوجوك
 مع ع تايداقتعالا ن٠ ا-ماع امو اهل ام ةئرعم . اهوحنو عيبلاو ةواكلاو موصلاك

 دهزلك فوصتااو قالسخالا لع. ىف تاينادجولا نع اهاعامو اهل ام ةفرعمو ء مالكلا

 نم !ماعامو اهل ام ةفرعمو + كلذ وحنو ةواصلا ىف بلقلا رو_ض>و اعضرلاو ربصلاو

 امو اهلام هلوق ىلع المع ديز حاطصملا اذه هقفلاب دن را ناف ه حاطصملا هةفلا ص تايادعلا

 دزي مل امنا حر ةفينح وناو ء المع دق دازب الف ةثاثلا ماسقالا لمتشي ام د زا ناو «٠ اهاع

 ن٠ ناك ءاوس اسهياع امو اهل امي ىلا ىلع هقفلا قلطا ىا لومشلا دارا ه.ال المع دق

 مامالا ركذو . ربك أ اهقف مالكلا ىهس اذلو تايلمعلا وا تاينادجولا وإ تايداقتعالا
 اهلئالد ىلع فوقولاو ىواتفلا مله هوصخف هقفلا مسا ىف اوفرععت ساسنلا نا ىلازغلا

 تافا قئاقد ةفرعمو ةرخآلا مع ىلع اقلطم ناك لوالا رمدعلا ىف هقفلا مساو ٠ اهللعو

 اسيندلا ىف دهازلا وه هيقفلا لبق اذلو ايندلا ةراقحو ةرخ آلا ىلع عالطالاو سوفنلا
 ضارعا نع فاكلا عرولا هب ر ةدابع ىلع موادملا هبنذب ريصبلا ةرخآلا ىف بغارلا

 ةيليصفتلا اهنلدا نم ةيلمعلا ةيعرمشلا ماكحالاب مللا وه هقفلا ىبفاشلا باحصإ لاق ٠ نيملسملا

 نع ةرابع هقفلاف روصت اهريغب و قيدصت ام ملعلا ىتلا ةيربخعا ةءاتلا ةبسنلا مكهلاب دارملاو

 ىتلا ةليصفتلا ةلدالا نء الصاح اًهدصت لمعلا ةيفيكب ةقاعتملا ةيعرمشلا اانضقلاب قيدصتا
 .سايقلاو عامعالاو ةنسلاو باتكلا ةعبزالا ةلدالا ىهو اياضقلا كلت ىلع عرشلا ىف تبصن
 ذوخأملاو الوا عرسشلا ن٠ ذوخ ام اما مكحلاو مكح ريغ وا مكح اما ملللا قاعتم نا عا
 هليلد نه الصاح ىلا نوكي نا اما ىلمعلاو الوا لل ةيفبكب قلعتب نا اما عرسشلا نم

 ةلداخلا ةيلدعلا ةيعرسشلا ماكحالا عيمجم قلعتملا ملعااف الوا مكحلا هب طونن ىذلا ىلضفتلا

 ريغاا ماك>الابو تافغدلاو تاوذلا ن٠ ماكحالا ريغب مللا جرخف ءهقفاا وه ةلدالا 5

 راننلا ناب معلاك سا نم وا ثداح ملاعلا ناب ملاك لمعلا ن٠ لب عرشلا نم ةذوخأملا

 ماكحالاب معا! جرخو ٠ عوفسم لعاسفلا ناب معاك حالطصالاو عضولا نه وا ةئرحم

 ءاابجاو هب ناميالاو ةحح عامحالا نوكك ةيلصالاو ةيدا_ةتعالاب ةامسملا ةيرظنلا ةعبرمشلا

 هال دإقملا لع اذكو مالسلاو ةولصلا هيلع لوسرلا ٍرعو ليئربج معو ىلاهت هللا لع جرخو



 ه4 0 لوس
 نكمي ال تاب وةءلا ناف نيفلكأا لاعفا فالتخاب ةفلتخحم ماكحالا ناف ةيضقلا كلت ةياكىف

 اهوحنو ةيلهالا ةفرعك فلكملا وهو هيلع موكحاب ةقلعتملا ثحابملا مث ء سايقلاب اهباجما .
 رظنلاب و هيلع موكحلا قالتخاب ماكحالا فالتخال انضبا ةيلكلا ةيضقلا كل: تحت ةجردنم
 لكشلاب + هقفلا لئاسم تارثا ىلع ليلدلا بيكرت نوكيف : اهمدعو ضراوعلا دوجو ىلا

 لعفلا اذهو هناش اذه لعفب قلعتم هناش اذه يكح هنال + تباث مكحلا اذه : اذكه لوالا
 ىلع لديرو م كك [1ذه توت ةملاملا ضراوءلا دجوت ملو هناش اذه فلكم نه رداصص

 مكح لكو نو وهو ىربكلا مث ىثرغصلا وه اذه . هناش اذه سايق مكحلا اذنه توبث
 ةضقلا هذبف ه تباث وهف و .فوصوملا نايقلا هتوثلع لديو ةروك ذملا تافصلاب فوصوم

 هذبب فوصوم سايق دجو الك اذكه ةمزالملا قي رطب و .-هقفلا.لوصا لئاسم نه ةريخالا

 سابقلا دجو هنكل مكلا كلذ تبي تافصلا هذهب فوصوم مكح ىلع لاد تافتصاا

 اذهف ةروك ذملا ةيضقلا كلت تحن ةجردنم ةءدقتملا ثحابملا عيمح نا لف لا فوصوملا
 لك انلوق ىلا ةعجار لوصالا لئاسم عسي نا مع اذاو ٠ روك ذملا بي رقنا لصوتاا ىنء»

 اذك مكح ىلع لاد اذك لياد دجو اكوا تباث وهف اذك ليلد هتوبث ىلع لدي اذك مكح
 نم نيتيلكلا ماكحالاو ةرعرشلا ةلدالا نع ملعلا اذه ىف ثح هنأ : لع مكحلا كلذ تبني

 ةتثم ىلوالا نا ىلا عجرل ىتأا ث>امملاو ىلوالاب هنباث هِنادلاو ةيناثلل همم ىلوالا نا ثىح

 ةيعربشلا ةلدالا وه لالا اذه عوضو ماكحالا نع اهضءعب و ةلدالا نع ةيشان اهضعب ةيناثلل

 نعو . مكحا اهنايثا ىهو ةيعرشلا ةلدالل ةيتاذلا ضزاوعلا نع ٠ هيف ثحب ذا ماكحالاو
 ىلا عجراف قيقحتلا ةدايز تّمش ناو ةلدالا كلس !متوبث ىهو ماكحالل ةيئاذلا ضراوعلا
 .٠ ولتلاو حيضوتلا

 كولسلا عمم ىف ام ىلع اضيا ةياردلا 5 هقفلا لوصا معد وه ىمسو ع قفلا لع ٠ اهو

 كاردا ةفرعملاب دارملاو « حر ةفينح ىبا نغ لقت اذكه اه ءاع امو اهلام سفنلا ةفرع. وهو

 ةفرعملا ريس" ىف ريخالا ديقأ|. ىنازاتفتلا ققحلا لاق . ديلقتلا جرخف نللد نع تايئزحلا

 ه. دارب نا نكمي ء ااعامو اهلام هلوقو ء احالظصا الو ةنا ال الصا هيلع ةلالد ال امم

 ررمغلل ىلدعو عافتن الل ماللا نا ىلع ةرخآآلا ىف هب ررضتب امو سفنلا هب عسفتاب اه
 مال الاو تاذللا نم اينذلا ىف هن ررمضمب وأ هن عفتتب امع زارتحا ىورخالاب دسقتنا ىفو

 باوألا امهم ديرا ناف . ةديدلا مولعلا نه هقفلا جدع نا ةرهش ديبقتلا اذهب رءشملاو

 ةهارك هوركم وا حابم وا بودنم وا بجاو اما فلكملا هب ىتأي ام نا رعاف باقعلاو

 كرتلا فرطو لعفلا فرط نافرط دحاو لكلو ةةس هذهف مارح وا م واهب زعت

 بقاعي ام امرحن هوركملاو مارا لمفو هيلع باثيامم بجاولا لعفف ه ةريشع ىتانا تراصف

 عفااب ديرا ناو ٠ نيمسقلا نم ”ىش ىف لخدب الف هيلع بقاعي الو باي ال ىفابلاو هيلع
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 لاعفا امتاعوضوم اياضق تلصحف تاّيزملا عييمجم ةطاحالا رذعتل هبسانب ام مكلا كلذ ىلع

 باتكلا ىلا ةعجار ةلدالا . اودجوف ماكحالاو ةلدالا ليصافت ىف اورظن مث ءاهقف

 ةهاركلاو ةهرطاو بدنل و بوجولا نا ةعحار ماكحالاو 5. سامقلاو عاجالاو ةأاسلاو

 رظن ريغ نه الامحا ماكحالا كلت ىلع ةلدالا كلتن لالدتسالا ةيفك ىف اولمأتو . ةحابالاو

 .لالدتدالا ةيفيكب ةقلعتم ةيلك ااضق مهل لصحف لثملا برض قب رط ىلع الا اهايصافت ىلا

 اباضقلا كالت ن» لكب  لدوتب هطئارشو هةرط نا و:الامحا ماكحالا كلت ىلع ةلدالا كلّمس

 املا اوفاضاو اهونودو اهوطبضف اهنلدا نع ةيئزحلا ماكحالا كلت نم ريثك طابنتسا ىلا

 هقفلا لوصا ام للا اومسو ام قيلي امو تافالتخالا ناس و تاممتملاو قحاوالا نه

 دنش رعشم دعاوقلا ظفاو ٠ هقفلا ىلا اع لصوتب ىتلا دعاوقلاب ملا نع ةرابع راصف

 دعاوقلا ىلع للمش ناو هناف لدحلاو ىالخلا ملع نع زارتحالل قيقحتلا ديقو . لاججالا

 نا لئاقلو ٠ مصخلا مازلا هنم ضرغلا لب قيقحتلا هجو ىلعال نكل هقفا ىلا ةلسدوملا
 ةظفاح ىلا اب للضوتي امنا لب ابي رق الصوت هقفلا ىلا هب لصوت امث هدعاوق نوك عن

 بيج اما ىلدحلا ناف ةي وسلا ىلع هريغو هقفلا ىلا هتبنو هتعفادم وا طرتسملا مكحلا

 اونب و هقفلا لئاسم نم هبف اورثك ١ ءاهقفلا نا الا اعضو مدهب ضرتعم وا اعضو ظفحم

 وه امنا هقفلا ىلا امم. لصوتملا نا معا م ٠ هقفلاب اصاصتخا هل نا مهوتي ىت> الع هتاكن

 ثحابم ركذي مل اذف امنه دلقملا ليلد سيلو .ةلدالا نم ماكحالاب علا وه هقفلا ذا دهّتحلا

 نوصل ا معال بقل هقفلا لوصا نا ررقت ام دعب . هيينت ٠ دامتجالل الباقم ةنوك ةهج نم

 داشراىفو ٠ كارالا رحشك حيضوتو ناس ةدايز دصّم نا الا هيلا معلا ةفاضا ىلا ةجاح ال
 ةيعرمشلا ماكحالا باطم رب رقت هنم فرعتي ملع هقفلا لوصا نيدلا سمش خدشال دصاقلا

 ةلدالا هعوضومو + ىهتنا رظنلاب اه>ارختساو امححم داومو اهطاننتدا قرطو ةهيلمعلا

 ناك اذا مكحلا هب تشي. امها ةيعرمشلا ةلدالا نم لياد لكنا هحرضوت . ماكحالاو ةيعرشلا

 تامتشا اذا ةاكقدصت امنا ةروك ذملا ةءاكلا ةيضقلاف ةدوصخم دوبقو طئارش ىلع المتشم

 كلب اماع نوكي دويقلاو طئارمش ١ هذم ةقلعتملا ثحامملاب رملاف دويقلاو طئارمشلا هذه ىلع

 اماو للدلا ىلا زاغنلاب اذه .ء هقفأأ لوصا لئاسم ن٠ ثحامملا كلت نوكتف ةيلكلا ةيضقلا

 عاونا فرع اذا ةيلك اهتارثا نكمي امنا ةروكذملا ةرضقلا ناف مكحلا وهو لولدملا ىلا رظااب

 مكحلا نه ةئباث ةيصوصخم ةلدالا نم عون ىاب تبي ماكحالا ن. عون ىا ناو مكحلا
 ثحابملا مث . سايقلاب هتابثا نكمي ال مكحلا اذه ناف 'ىثثلا كاذل ةلع 'ئىشا اذه ن 2

 جردش ام كلذ وحتو ةب ووقع وا ةدابع هنوكك فاكملا لف وهو هب موكحلاب ةقاعتملا

 اللا ا د ل جا يس



 ايوا

 , ىفاضالا ىكرمال ىروضلا ءزجلا ةلزنع ىه ىلا ةفاضالاو هقفاا وهو هيلا فاضملاو

 ملعلا ىلا فيضا اذاو اضيا ليلدلا ىلع قلطإ حالطصالا ىف لصالا ذا ةلدالا ىم لوصالاف
 ءاشالا ناف “ىلا هيلع ىتن ام وهو ىوغللا ىنءملا دارملا ليقو ٠ .ىنعملا اذه :ةنم رداسش

 مكحلا ءانتباك ىلقعلاو ناردحلا ىلع فقسلا ءانتباك نيبسح نيئيشلا نوك وهو ىسحلا لمتشإ
 ىلفع انه ءاشالا نا ملغي ىلقع ىتعم وه ىذلا هقفلا ىلا لو_صالا فيضا اماف هلياد ىلع

 «٠ هليلد الا هانتسسو علا دخل ىعء٠ الو هيلا دنتساو هيلع وه ىّس ام هقفلا لوصا نوكيف

 راشعاب هيلا ىفاضملاب فاضملا ضاصتخا ديفت ىهف ةفاضالا اماو ٠ هانع» فرءتسف هقفلا اماو
 رابتعاب اهم صتخم ام ةلئسملا ليلد الثم « هان«: ىفاموا اقّشم فاضملا ناك اذا فاضملا موهفم
 ىلا لقن مث هيلا دنسمو هل ”ىبم هلا ثيح نم ه. صتخام هقفلا لوصاف اهياع اليلد هنوك

 لءج ىلا ةرورض ال .ليقو ء.اضإا دامتجالاو حيجرتلا لوانتيل ىل آلا ىققالا ىرعلا قالا

 لمح ٠ لب ةدوصخلا دءاوقلاب معلا ىا ىقللا ىنعملا ىلا لقنلا مث هتلدا ىع؟ هقفلا لوصا

 هتامولع» عيمج الماش نوكيو هيلا دنتسي و هيلع هقفلا ىتب ام ىا ىوغالا هاسنع» ىلع
 هظفلب هتامول«٠ نع ريعيف اماع هقفلا ءانتبا ىف اهكارتشال حبجرتلاو داسمتجالاو ةلدالا نه

 معلا ىلع اهقالطا نوكي وا ٠ هقفلا لوصا مع لاقيف هبلا معلا ةفاضاب هنعو هقفلا لوصاوهو

 لام الا ديق رابتعا ىلا جاستحم نكل . هقفلا لوصا لع ىا فاسضملا فذح ىلع ص وصخنا

 ةيفيكو لام الا ليبس ىلع هقفلا قرط عو# هقفلا لوضصا لوصحلا ىف ليق هم نءو
 ىلع اهتلالد تاهجو هقفلا ةلدا ىه ماكحالا ىفو ء ا لدتسملا لاح ةيفيكو ام لالدتسالا

 ىئاوح ى.دئدسلا دسسلا رك نناذك ةلملا ٌءهَح نم. لدتسملا لإح ةيفكو ةعربشلا كا
 ىلا ام لصوت .ىتلا دعاوقلاب لعلا وهف .بقالا رابتعاب هش رعت اماو ٠ لوصالا رصتخم حرش

 ليلدلا ىتمدقم ىدحا نوكت ىتلا ةلكلا اباضقلا دعاوقلاب دارملاو قيقحتلا هحو ىلع هقفلا
 ذا هقفلاب صاصتخا دب نم هل ىذلا بيرقلا لصوتلا لصونلاب دارملاو هقفلا .لئاسم ىلع

 دعاوقك ئداببملا ج رخنف.لسوتلاب تعاوقلا .ىفيصوت نمو ةييساا ايلا نم ردات
 ىناعملا ىلع اهتاالد ةيفيكو ظافلالا ةفرعم ىلا ةب رعلا دعاود لصوتب ذا مالكلاو ةس رعلا
 اذكو عامحالاو ةنسلاو باتكلا نم ماكحالا طابنتسا ىلع ردنم كلذ ةادساوب و ةرعضولا

 ىلا كلذب لصون و امهقدص بوجوو ةئسلاو باتكلا توبث ىلا مالكلا دعاوّ لضصوتي

 ىلا ةدح ىف ةدمخ ىلع هل لثم. ىف هدعاوش .لضوتلا ذا. بايسمحلا رع جرخ اذكو هقفلا

 قطاملا جرخ اذكو ىن ال م5 ىعرش مكح وه 'ىذلا هبوجو ىلا ال هب رقملا رادقم نيم

 ىلع هريغو هقفلا ىلا هتيسن ذا ه. اصتخم اس رق الصوم هقفلا ىلا هدعاود لصوت ال ذا

 لكب قاعت لب ”ىدس كرتي ملو اثبع قلخم ل ناسنالا نا ماقملا اذه ىف قيقحتلاو . ةءوسلا ٠
 ساب و ةجاحلا دنع هنم طينتسيل هصتخم ليلدب طونم عراشلا لبق ن٠ مكح هلامجا ن»

 0 ' « فاشكد» ( لوا )
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 لاوحا ام فرعت لوصاب مع وهو اضيا ثريدحلا لوصاب ىمس و 6 دانسالا لع ٠ءاهمو ا

 اذك ءادالاو لمحتلاو هفعضو لقنلا ةح ثيح نم سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيدجح

 هب للوعل هفعضو ثيدحلا:ةنح نع هيف ثح ب وه ةبخالا حرش ىفو # صاوجلا ىف

 ةنسللا د ثيدحلا هعوضوم ٠ ىهتنا ءادالا نبعد لاحرلا تافص :ثتبح نم كرتب وا

 ' رولا نللا
 كولسلا عم ىف ام ىلع اضيا ران آلاو رابخالاو ةياؤرلا ملعب ىمسيو ( ثيدحلا رع «.اممو)
 اذه ىلعف ٠ ىهننا ثيداحالا 8 راث اآلاو زاخالاو ةياورلا لع ةلج ىمسياو لاق تح
 ىنبم اذه نا ىهاظلاو هلمةثي ال هناف لبق ام فالخم اضنا راث.آلا ع لمتعت ثيدحلا لع

 ع ( ثيدحلا معو ) فرع ام ىلع مهلاعفاو ةباحصلا لاوقا ىلع ثندحلا قالطا مدع ىلع

 مالسلاو ةولصل'ا هيلع هلاوقا اما ٠ هلانفاوالخو هيلع هللا ىلد هللا لوسر لاوقا هن فرعت

 هنوك وهو مللا اذه نع لزعمب وهف ىب رعلا مالكللا لاح فرعي مل نق ىب رعلا مالكلا ىهف
 كلذ وو ابونعمو اقوطنمو ادبقمو اقلطمو اصاخو اماعو احن رصو ةءاثتكو ازاجو ةقيقح
 برعلا لامعتسا دعاوق ىلعو . هليصافتس ةاحنلا هب ىذلا ةيب رعلا نوناق ىلع . هنوك عم

 ىتلا هنع ةرر,صلا رومالا ىهف مالسلاو ةولصلا هيلع هلاعفا اماو « ةغللا لعب ريعملا وهو

 حي حرش ىنءلا ىف اذك ةصاخ وا اعبط هنع ةرداصلا لاعفالاك الوا ايف هعابتاب ان سما

 هللا 'ىلس هللا لوسر تاذ هعوضومو ىنعلا ىف مث ٠ هلاوحاو ىنامركلا دازو ىراخبلا

 لاوحا ىهو ثحانأا هيلع فقوتت ام ىق هيدامو هللا لوسر هنا ثيخ ن* سو هيلع

 © ةدئاف ١ نيرادلا ةداعسي زوفلا هتياغو هنم ةدوصقملا ءايشالا ىه هلئاسمو هتافصو ثيدحلا

 ذاتسالا وهو ثدحلا م مث ء هيف بغارلا ىدّملا وهو بلاطلا اهلوا . بتارمم ثيدحلا لهال

 ثيدح فلا ةئام هماع طاحا ىذلا وهو طئاخلا مث مث م هانعمب مامالاو خيشلا اذكو لماكلا

 هماع طاحا ىذلا وهو ةحبأا مث ٠ اخي راتو اليدعتو احرج ةاور لاوحاو ادانساو انّنم

 لان ىوارلا هللا همحر ىرزحلا لاقو . ىرطملا نا هلاق كلذك ثيدح فلا ةئائلث

 لصيام ىور ن٠ ظفاخلاو هتنارد ىتعاو هتناورب لمحت نم ثدحلاو دانسالاب ثيدحلا

 ىواخسلا ىنافكالا نيدلا سمش' خيشال دصاقلا داثرا ىنو ه هيلا جات ام ىعوو هبلا

 تايورملا فائداو ةاورلا طورشو اهماكحاو ةياورلا عاوأا هنم فرعتن ع ثيدحلا ةءارد

 فيرصالاو وحنلاو ةغللا نم ريسفتلا ع هيلا جات# ام ىلا جاتحم و اهماعم جارختساو

 ء ىهتنا ةلقنلا مع داب 3 00 لوصالاو عيدبل او ناسااو ايلاف

 * كولا عمج ىفام ىلعاضيا ةياردلا لعب هقفلا معو وه ىعسيو ع هقفل الوش لع . انمو)

 غل بقل هنا رايتعاب ىا.بقللا رايتعاب امهينا'و . ةفاضالا رابتعاب اهدحا ٠ ناش رعت هلو

 لوصالا وهو فاضملا فيرمآ ىلا جا امو ةفاصضالا راتعاب أهش رعل اماو ٠ صوصخم
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 هلوقك ريسفتااب ءاملعلا ىلع روظح ريغ ةنسااو باتكلل فلا ريغ ةيرآلا هلمتحت اهدعب امو
 طاشن ريغو اطاشن لبقو ءارقفو ءاينغا لبقو انوبشو اباش لبق االاقثو افافخ اورقنا ىلاعت
 ةيالل فلاخلا ليوأتلا اماو ه هلمتحت ةيآآلاو غئاس كلذ لكو ىضرمو ءاخا ليقو
 ني رحبلا جم ىلاعت هلوق ضفاورلا ليوأت لثم نيلهاجلا ليوأت هنال روظحمف عرشلاو
 ( ةدئاف ) نيسحلاو نسحلا ىنعي ناجرملاو ٌواوللا امهنم جرم ةءطافو ىلع امهنا نايقتاي

 ىلع ةلو# ضوصنلا هدئاقع ىف ىنسنلا لاق ٠ ريسفتب سيلف نأ رقلا ىف ةيفوصلا مالكاماو
 هحرش ىف ىنازاتفتلا لاقو داخلا نطابلا لها امءدن ناعم ىلا اهنع لودعلاو اهيهاوظ

 ةنطان ناعم اهل لب اهمهاوظ ىلع تسل صوصنلا نا مهتاعدال ةيئطاب ةدحالا ا تامس

 نيققلا ضعب هيلا بهذام اماو « ةياكلاب يرسل ىنا كلدب مهدصقو ملسملا الا اهفرعي ال

 فشكنت قئاقد ىلا ةيفخ تاراشا اهف كلذ عمو اهرهاوظ ىلع ةفورصم صوصنلا نا نم
 ضخم و نامبالا لاك نم وهف ةدارملا ىهاوظلا نيب و اهني قيبطتلا نكي و كولسلا بابرا ىلع

 لكلو نطب و رهظ ةبا لكل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق تلق ناف ٠ نافرعلا

 اذا كنا اهدحا . هجوا هانعم ىفف نطيلا و رهظلا اماتلق ٠ علطم دح لكلو دح فرح
 اهم لمجالا ةآ نم ام ىلاثاو « اهانعم ىلع تفقو اهرهاط ىلع هتسقو اهنطان نع تح

 اهظفل اهرهاظ نا ثلاثلاو . هجرخا امف دوعسم نا هلاق 5 ام نولمعيس موق اهأو موق
 ىلاعت هللا اهصق ىلا صصقلا نا باوصلا ىلا برقا وهو عبارلاو ٠ اهأيوأت اهطابو
 نررخ الا ظءو اهنطابو نيلوالا كالهم رامخالا اه.رهاظ هب مهيقاع امو ة.ضاملا مثالا نع

 ملعاا لهال اهيناعم نم رهظ ام اهرهظ نا سماسلاو « ملفك اولعف نا مخريذحتو

 هلوق ىنعمو ٠ قئاقحلا بارا ابباع هللا علطا ىتلا رارسالا نم هنمضت ام اهنادب و ىهاظلاب
 باوثلا نه رادقم مكح لكل ليقو هانعم نم دارا ايف ىهتم ىا دح فرح لكلو

 لصوت علطم ماكحالاو ىناعملا نم ضماغ لكل علطم دح لكلو هلو ىنعمو « باقءلاو

 هيلع علطي باقعااو باوألا نم هقحتسل ام لك لبقو هب دارملا ىلع فقوبو هةةرعم ىلا هب

 لالا ماكحا دحلاو مهفلا نطابلاو.ةوالتاا ىهاظلا مهضعب لاقو ٠ ةاراحلا دنع مرح ا

 فلا نوتس ةيآ لكل ءاملعا ضعب لاق « ديعولاو دعولا ىلع فارشالا عاطملاو مارخلاو

 ريسفت.ا يهاط نم لوقنملا ناو + اعستم الاحم نا رقال ىناعملا مهف ىف .نا ١ ىلع لدي اذه مهل

 طلغلا عذاوم هب ىقتتل ريسفتاا ىهاظ ىف هنم دال عامسلاو لقنلاب هيف كاردالا ىهتذي ل

 ديال لب صاظلا ريسفالا ظفج ىف نوامللا زوحم الو ٠ طادسالاو مهفلا عسل كلذ دعب 5

 عقو امم دن هلك اذه هال اذلا ماكحا ل.و نطانلا ىلا لوضصولا ىف ميل. نإ الوا هنم

 « هيلا عجراف ةدايزلا تش ناو ناش الا

 هعوضومو ه نا رقلا ظافلاب قطنلا ةيفيك نع هيف ثح رع ع٠ انو

 ءءرع يفك هلا ثدح نم نا رقلا
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 ةققدلا ىناعملا عمجم ةيملعلا هتوف هناف فاصملا ةليضف لاك اهدحا . ةثلث رومال حورشلا
 نءو ةقيقدلا ىلا هملا كللت روهظ حورمشلاب دصقف هدارم مهفرسع امم رف زيجولا ظفالا ىف

 هلافغا اهيناثو ٠ هل هريغ ح رش نه دارملا ىلع لدا هفينصتل ةمثالا ضعب حرش ناك انهه

 جاتحف رخا م نه امنال وا اهحوضو ىلع اداعا اهطورش وا ةلئسملا تاممةم ضءب

 كارتشالاو زاحلا ىف مك ةفلتخم ناعم ظفالا لاحا !ملاثو . هيتايمو كورتملا نانا حراشلا

 فيساصتالا ىف عشب دقو .٠ هح.حرتو فنصملا ضرغ ناس ىلا حراشلا جاتحيف مازتلالا ةلالدو

 جاتحيف كلذ ريغو مهملا فذح وا ؛ىثلا راركت وا طلغلاو وهسلا نم رسشب هنع ولم الام
 ىب نع ناسلب لزت امنا نارقلا نا لوقتف اذه ررّقت اذاو . كلذ ىلع هيبنالل حراشلا .

 رهظت تناك اماف هنطاب قئاقد اما هماكحاو هيهاوظ نوملعإ اوناكو برءلا ءاحصف نءز ىف

 لزن امل مهلاؤدك ثكالا ىف لسو هيلع هللا ىلص ىلا مهلاؤس عم رظلاو ثحبلا دعب مهل
 كرمشلاب ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا رشف ةهسفن ماغي ملانباو اولاقف مب مهناعا اوسبلب لو

 نو مالسلاو ةولصلا هيلع هنع اولأس امه كلذ ريغو مظع ا كرسلا نا هللع لد:-او

 ةغالا ماكحا كرادم نع انزوصقل ىهاوظلا ماكحا عم هيلا نوجات# اوناكام ىلا نوجا:*

 ةمكحلا ىتؤي ىلاعت هللا لاق ىنخم الف هفرشش اماو . ريسفالا ىلا اجايّتحا دشا نحنف عت ريغإ
 « هو>و نه هفرش ىناهصالا لاقو * اريثك ارخ ىلوا دقف ةمكحلا ىو نمو ءاشإ نه

 لك ندء.و ة.كحلك عوبذيوه ىذلا ىلاءلهّللا مالك هءوضومناف عوضوملا ةهج ن. اهدحا
 ىلا لوصولاو قثولا ةورعلاب ماصتعالا هنم ضرغلا ناف ضرغلا ةهج نم اهيناثو ٠ ةلرضف
 ىتد لاك لك ناف ةجاحلا ةدش ةهج ن. ائااثو . ىوصقلا ةياغلا ىه ىتلا ةيقيقحلا ةداءدلا
 هللا بادب ملعلا ىلع ةفقوتم ىهو ةينيدلا فراسءملاو ةيعرمشلا مولعلا ىلا رقتفم وشما
 لاقف هيف ضوّلا دحا لكل زوج له نا رقلا ريسفتىف سانا| فاتخا ( ةدئاف ) ىلاعت

 ةفرع» ىف اءستم اسدا املع ناك ناو نا رقلا نه *”ىش ريسفت ىطاءتب نا دجال زوجمال موق

 ىنأا "نع ىور ام ىلا ىهت نا الا هل سيلو ران“آلاو رابخالاو وحنلاو هقفلاو ةلدالا
 جات ىتلا مولعلل اعءاج ناك نمل هريسفنت زوجم لاق نه مهتمو . كلذ ىف لو هيلع هللا ىلد

 نايملاو ىناءماو قاقتشالاو فيرصتلاو و>نلاو ةغالا اماع رشع ةسمح ىهو املا رسفملا

 هوجولا ضعب حجري تاارقلاب و نا رقلاب قطنلا ةيفيك هب فرعي هنال تارقلا ٍرعو عيدبلاو
 ذا صصقلاو لوزنلا بامساو هقفاا لوصاو مالكلا ىا نيدلا لوصاو ضءب ىلع ةلمحلا

 ٍ لعل خوسنملاو خسانلاو هيف تلزنا ام بسحم هيف ةلزنملا ةيآلا نعم فرعي لوزنلا ببسب
 هتدوب لع وهو ةبهوملا ٍلعو لمجملاو مهلا ريسفتل ةئيملا ثيداحالاو هقفلاو هريغ ن» مكحلا
 ٠ مع ملام لع ىلاعت هللا هروا ملعامب لمع نه ثيدح ةراشالا هيلاو لع امب لمع نمل ىلاءت هللا

 اهلبق امل قفاوم ىنعم ىلا ةيآلا فرص وهو ليوأتلا اهريغو ىشاوكلاو ىوغبلا لاقو
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 نف ٠ باتكلا ىف ةدئافلل اريثكت هب رخآ لع لئاسم طلاخ نه كلذف امنع هبشلا عفد الو
 مواعلا سيئر وهف الصا هريغ ن٠ دمتسيال وهو ةيعرشلا مولعلا نه هريغ دحتسي مالكلا

 ةقلعتملا ةينيدلا دئاقءلا تابث ال اونود دق مالسالا ءاملعف ٠ ةلملابو . قالطالا ىلع ةيعرمشلا
 ىلا هه لصوت املع داعملاو ةوبنا| ثحابم نه اهءاع عرفتي امو « هلاءئاو هتافضو عااضصلاب

 هعوضوم'|ودتاف الصا ركل لع ىلا هيف نيجاتحم اونوكي نا اوضري ملو اهيف قملا ةلكءالعا
 ناك ءاوس دئاقعاا كالت الع فقوتت ىنلا ةيرظنلا ثحابملاو دئا_ةعلا ءكلت لوانتب هجو ىلع

 ةيولطم دصاقم كلذ عويمج اولءجو ا-هروص رادثعاب وا اهتادا داوم راشعاب املع اهفقوت

 اماو ٠ رخآ لع ىف نيبت دابم هل سيل هادع امج هسفن ىف اينغتسم املع ءاغ اذه مهملع ىف
 تنونع هباوا نالوا تايعرشلا ىف مالكلا ىلع ةردق ثروب هن الف مالكلاب هتيمست هجو

 هتيمست اماو ٠ لئاقتلا هيف ثك ىتح هنازجا رهشا مالكلا ةلئسم نالوا اذكىف مالكلاب الوا

 قاولاىف سايقلا اذه ىلعو هيلع اّئانشال ةيعرششلا مولعلا ىل صا هنوكلف نيدلا لوصاب

 , فقاوملا حرش ىف ام ةصالخ هلك اذه هب امس "نه

 ةلزانلا باسالاو اهضيصافاو امتوئشوتاي آلا لوز هب فرعا لع وهو .( ريسفتلا لع هءاسو و

 اهقلطمواهماعو اهصاخو اهخوسنمو اهخسان واهماشتمو اهمكحوامندمو اهكم بيتر مث امف

 اهلامماو اهيمنو اهصاو اهد.عوو اهدعوو اهمارحو اهاال>و اهرسفمو اهلمتو اهديقهو

 امتالوادمو نأ رقلا ظافلاب قطنلا ةيفك نع هيف ثح لع نيسنالا نابح ونا لاقو  اهريغو

 لاق ٠ كلذ تاتو. بكزللا ةلاح الع لمح ىتلا اهيناءهو ةيببكزااو ةيدارفالا اهماكحاو
 انا رقو .ةآ رقلا ملع وه نآرقلا ظافلاب قطنلا ةيفيكن ع هيف ثح الوقو .سنج ىلع انلوقف
 معلا اذه ىف هيلا جات< ىذلا, ةغالا ع نكم اذهو ظافلالا كلت تالولدم ىا اهتالوادمو

 انلوقو عيدبلاو نايبلاو وحااو فرصلا رع لشي ةيدكرتلاو ةيدارفالا اهماكحاو انلوقو

 ناف زاحجملاب هتلالد امو ةقيقحلاب هتلالدام لمتشي بكرتلا ةلاح الع لمح ىتلا اهيناعمو
 زاحلا وهو :هرتغ ىلع لمدف داص هيلع لمح نع ديصزب و امش م رهاذظش ىضتش دق بقل
 نا رقلا ىف مهما ام حيضوتو لوزنلا بيسو خدنلا ةفرع» لثه وه كلذ تاو انلوقو

 هيلع هللا لص دمحم ىلع لزنملا هللا :باتك هب مهب لع ريسفتلا ىبثكرزلا لاقو ٠ كلذ وحنو

 وحنلاو ةغالا ٍلع نه كلذ دادمتساو هيك و هماكحا جارختساو هيناء. ناي و سو

 خسالاو لوزتلا بايسا ةفرع» ىلا جادحي و تاارقلاو هقفاا لوصاو نايبلاللعو فيرصتلاو

 معا مهضعب لاسقف هيلا ةجاحلا هجرو اماو ٠ نا رقلا هءوضوف . نات الا ىف اذك خوسنملاو

 ناسلب لوسر لك للمرا كلذلو هنومهش ا هقلخ بطاخ امنا ىلاعت هللا نا مولعملا نه نا

 ىهو ةدعاق رب رش دعب ركذيس امل ريسفالا ىلا جسيتحا امناو مهتغل ىلع هباتك لزناو هموق
 ىلا جيتحا اماو حرش ريغ نه هناذن مهفيل هعضو امئاف اياك رمشبلا نه عضو ن. لكنا
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 تالومح لوانتن ةروك ذملا ةيثلانم مولعملا لاش دقو ٠ ةئوافتم بتارم دعنللو «اد.عب اقلعت

 لاقو « اهلا ةلبسو وا دئاقعلا نم: وهام هل تدب هنا ثيحنم لاش نا ىلوالاف اضنا هلئاسم

 ىه ىتلا ةيتاذلا هضراوع نع ء هيف ثح ذا ىلاعت هللا تاذ هعوضوم ىومرالا ىضاقلا

 لالا هارت الا فاما ماعلا ثودك ايندلا ىف اما هلاعفا نعو ٠ ةيبلسلاو ةيتويثلا هتافص
 ىلاعت هيلع نابجاو اممنأ ثيح نم ايندلا ىف مامالا بصنو لسرلا ثعك امتيف هماكحا نعو

 وهو ثحن هيفو ءال“ما هيلع نابحن امهلا ثنح' نم: ةرخ'آلا ىف باقعلاو:باؤثلاو الوا
 اني عناصلا تارثا نوك اما مزلف ملا كلذ ىف ىا هيف هدوجو نسال رعلا عوضوم نا

 ئومرالا لاق ام لع الوا انغرش ناكءاونس رخآ رعىف انيم هوك ول تلطان دونه اذ

 زوجم فك اضياو ٠ علا اذه ىف ىلعالا دوصقملا وه ىلاعت هتابثا نال لطاب اضيا وهو
 ايعرش املع سيل ام ىلا هجايتحا لب ىعرش ريغ لع نه ىندا ةيعرشلا مولعلا ىلعا نوكأ
 دوجوملا هعوضوم مالسالا ةحح مهنمو ةفئاط لاقو ٠ ادج ركنتسي ام هنم ىلعا هنوك عم

 رابتعاب ىملالا نع مالكلا زاتمي و ٠ ”ىشب ديقم ريغ وه وه ثيح نم ىا دوجوم وه امم
 « ىملالا ىف مك الوا مالسالا قفاو لقعلا نوناق ىلع. ال مالسالا نوناق ىلع هيف ثحبلا نا
 ةلطابلا لئاسملا ذا ةيمالكلا لئاسملا هذه نه قحلا وهام مالسالا نوناق ذا ثحم اضنا هيفو

 لئاسم نم هللاسمو مالكلا لع بابرا نه ”ىطخملا نا عم اءطق مالسالا نوناق نع ةجراخ

 ٠ ناقيالا ةورذ ىلا ديلقتلا ضيضح نه قرتلا . هتبافو مالكلا لسع ةدئافو «ء مالكلا

 ظفحو . مهل ةجحلا ةءاقاب نيدناهملا مازلاو « مهل ةحبللا حاضإاب نيدشرتسملا داشراو
 هيلع ىني ىا ةرعرشلا مولعلا هيلع ىتين' ناو ٠ نيلطدملا هبنش اهلزلزي نا نع ندلا دغاوق

 دوجو تش ملام هناف اهساتفاو اهذخا لؤي هيلاو اساسا هناق ةيعرشلا مولءلا نه هادعام

 هقف مع الو ريسفت لع روصتي مل بتكال لزم لسرال لسرم فاكم رداق ملاع عناص
 «ساسا ريغىلع نابك هنودب اف ذخ آلاف هنم ةستقم مالكلا لع ىلع ةفقوم اهلكف هلوعاو

 هفرش ىا مالكلا ةيترص نيس اذه ن«و . نب رادلا ةداعسب زوفلا اهلك رومالا هذه ةياغو
 دقو لقعلا حرص اه مكح ةينيش هلئالد اضياو ٠ ٍلعلا فرش مزلتسي .ةياسغلا فرش ناف
 دئنيح ىقبتال ذا ةقانولا ىف ةياغلا ىه لقنلاب اهدات عم لقعلا ةداهش ىا ىهو لقنلاب تدات

 ىاوه . مولعل ىرظن مكح لك ىهف دصاقملا ىه ىتلا هلئاسم اماو . .لئادبا ةحص ىف ةهيش

 معلا وه مالكلاو . اهن.'ئىش تابئا هيلع فقوتس وا ةينيدلا دئاقعلا ند ىرظنلا مكحلا كلذ

 دابم هل تسسلف اهتامخو اهتاءوضوم تن هيفو اهلك ةنعرمشلا مولعلا هيلا ىهتنت ذا ىلع الا

 كلتف ىا ىهف ..هيف ةشثمم وا اهسفند ةنب اما هيدابم لب ةربغ وا ايعرش رخآ معف نييت
 الثل اماع فقوتتال هنم رخا:لئاسمل دامو ةيثيحلا هذه نم هل لئاسم هيف ةنيبملا ىدانملا

 الصا دئاقعلا تايئا املع فقوتي ال لئاسم ةيمالكلا:بتكلا ىف تدجو ولف . رودلا مزاي
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 سيل ذا داري عضو نا ظفح ىلا لسوتب ىذلا لدحلا مع نودو * طقف لئالدلا روص

 اذه نم ردابتملاو دئاقعلا هذه تايئاب هل صاصتخا الف ملس ناو كلذ ىلع مان رادتقا هيف
 بتر” سيل ذا الث. مالكلا ممل عماجلا وخنلا لع نودو * هب صاصتخا عوت هلام دحلا

 «٠ الصا ىداعلا بترتلا كلذ ىف هل لخدم ال لب ريداقتلا عيمح ىلع امئاد ةردقلا كلت هيلع

 هعم رايت>ا ىو « مزال ريغ لعفلاب تامثالا نا ىلا ةراشا تش ىلع ردتش رابد>اىفو

 بترتلا دارملا ذا ءابلا نم ةردابتملا ةيقيقحلا ةيبيسلاءافشلا ىلع هيبنت هلامعتسا عويش عم هب ىلع

 ريغلا ىلع اهتايثا مالكلا ةرمث ناب راعشا اهليصحت ىلع كاقعلا تايثا رايتخا ىو ٠ ىداعلا

 ه هيف لقعلا لقتسي امم تناك ناو اهم دتعيا عرمشلا نم ذخؤت نا بحب دياقعلا نابو

 معلا نوكي نا هنم مزاي ذا باستك الاو ليصحتلا ىلع انهه تاينالا لمح زوجي الو
 انلوق ىف ءاسلا نم رداملاو « هنالطب ىف ءافخ الو هل 2 مالكلا لع نع احراخ دياقعاب

 ةيقيقللا نود ةيداعلا ةبببساا ىلع اهلمح بجو لس نثلو ةيببسلا نود ةناعتسالا وه داربإب

 لب صمالا سفن ىف كلذك ىهام هبشلاو ججحلاب دارملا سيلو ء قباسلا هينذتلا كلذ ةئب رشب
 هيلع تيب ىذلا ريغلاب دارب الو « ”ىطخلا لوانت ىلع ءاس تايثالل ىدصت نم محعز بسحم
 جرخيف اعطق اهتايثا ىلع رادنقا قسم ةرص هيلع تنبثا اذا امنا دري ىتح ًانيعم ًاريغ دئاقعلا
 الوصح معلا كلذ عم لصحم ىا هعم ردت رومإب لع هنا دحلا لصاغ ء دحلا نع دودحلا

 عفدو ججحلا داربإب هايا .اهمازلاو ريغلا ىلع ةينيدلا دياقعلا تاسا ىلع ةءاث ةردق ايداع امئاد

 دارملا م « عناملا ءافشنا ىلا هبشلا عفدو ىضتقملا دوجو ىلا ةراشا جحجحلا دارباف ءاهنع هبشلا

 هب دصقبام ال نيصإ عيمس رداق ملاع ىلاعت هللا اننوقك داقتعالا سفن هب دصق ام دئاقعلا

 ندد ىلا ةبوسنملا ةيئيدلاب دارملاو ٠ هقفلا تايلمعلل نود دق ذا بجاو رتولا انلوقك لمعاا
 ىذلا عدبلا لها لع جرخم الف اليتم وا اناوس .تناك ءاوس مالسلاو ةوانصلا هيلع دلك
 امال دئاقعلا عيمج دارملا مث ء مالكلا ىلع نع ةلطابلا هدناقع تابثا ىلع هعم ردت
 رثكشت اماو اهتلابثا ىلع رادتقالاو ام ةطاحالا رذعس الف الع دازتال ةطويضم ةرصحنم
 ىنأتت الق ةرصحنم ريغ امناف تايلمعلا فالخم امتاهبش عفد قرطو امتالالدتسا هوجو
 ثيح نم مولعملا وه هعوضومو ه ماتا ؤيهتلا وه اهملعي نه غابم امناو اهلكب ةطاحالا

 ٠ يملا اذه لئاسم نال كلذو ءاديعب وا ابب رق اقلعت ةددلا داقعلا تابثا هب قلع نا

 دئاقعاا كلت الع فقوتت اياضق اماو ٠ عئاصلل ةدحولاو مدقلا تايثاك ةينيد دئاقع اما
 تامودعملا زبامت مدعو لاحلا ءافتناو ءالخلا زاوجو ةدرفلا ىهاوجلا نه ماسجالا بكرتك

 تاعوضومل لماشلاو ٠ هتاذ ىف ةدوجوم ةددعتم ىلاعت هتافص نوكو داعملا ىف اهبل جاتحلا
 ع وه امب مولعملا ىلع مكح ناف لاخلاو مودعملاو دوجوملل لوانتملا مولعملا وه لئاسملا هذه

 امتابثا هب قاعت اهلا ةليسو وه امي هيلع مكح ناو ابي رق اقلعت اهتايثا هب قلعت دئاقعلا نم
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 ٠ عباوت هل نا ثيحنم غيابلا ظفللا هعوضومو ٠ هيشاو>و لوطملا ىفام
 اهعودر ملكتملا ىوا مالكلاىف تناك ءاوس ةغالبلا نا مي (« مولعلا كلت نم ضرغلاناس )

 نم غيلبلا دام وهام ىا دارملا ىنعملا ةيدأتىف اطخلا نع زارتحالا اهدحا ٠ نيا ىلا
 الف ةغالبكلا لع بتكىف دارملا ىنعملا قالطا نه ردابتملا وه اك مالكلا هل غوصملا ضرفلا
 ءاقلصم ديقعتلا نع زارتحالا الو ضعءلا ههونام ىونعملا ديقعتلا نع زارتحالا هيف جردنب

 نيسام هن# حسيصف ريغ اذهو حيصف مالكلا اذه نا ةفرعمو هريغنع مح صفلا زيي ىناثلاو

 مولعلا هذه ىف نيسام ىا وهو سحاب كردي وا وحنلا وا فيرصتلا وا ةغللا نم مع ىف

 ٠ ىلع ىلا دارملا ىنعملا ةيدأت ىف أطخلا نع زارتحالل ٠ ةجاللا تسف ىونعملا ديقمتلا ادعام

 اهومسو نايبلاو ىناعملا نيملع امهل اوعضوف رخآ لع ىلا ىونعملا ديقعتلا نع زارتحاللو
 هوجو نم ةغالبلا عبتيام ةفرعمل اوجاتحا مث ء اهب امهل صاصتخا دي زمل ةغالبلا ملع

 ظ ةيداتلا ىف اطلا ىا لوالا نع هب زرتح اه .عيدبلا ع هل اوهضوف رخآ ع ىلا نيسحتلا

 هوحو هب فرع امو ناسيبلا مع ىونعملا ديقعتلا ىا ىلاشثلا نع هب زرت امو . ىناعملا ع

 ٠ عيدبلا ٍض نيسحتلا

 ديقلاو . عيطقتلاو ناَزيملا ثيح نم راعشالا ةيفيك هب فرعت مع وهو ( ضورعلا لع )
 « انزو هل نا ثيح نم بكرملا ظفللا هعوضومو ه ةيفاقلا لع نع زارتحا ريخالا
 زارتحا ريخالا ديقلاو . ةيفقتلا ثيح نم راعشالا ةيفيك هب فرعت لع وهو © ةيفاقلا لع )
 + ةيفاق هل نا ثيح نم بكرملا ظفللا هعوضومو ٠ ضورعلا لع نع
 ماكحالا ايهيف ركذت ىتلا ةنودملا مولعلا هو ةينيدلا مولعلا ىمستو ( ةيعرمشلا مولعلا )
 عرشلا ىف هقيقحت ىجيو .هب ادعم اقلعت اهب قلعتب امو ةيداسقتعالا وا ةيلمعلا ةيعرنتلا
 8 عاوتا ىهو + ةمحعملا نيشلا باب نم نيعلا لصف ىف

 « ربك الا هقفلاب ىلاع هللاهحرةفينحوبا هاممو اضيا نيدلا لوصابىمسيو 6« مالكلا لع ٠ اف ١

 «تافعلاو يح ل1 له اضيا ىدبو اضيا لالدتسالاو رظنلا مهب ئمسيو كوالا عمج ىفو
 عئارمشلا لع ىمسي ةيلمعلا ىا ةيعرفلا ماكحالاب قاعتملا معلا ىنازاتفتل دياقعلا حرش ىفو

 وهو +٠ ىهتنا تافصلاو ديحوتلا لع عسي ةيداقتعالا ىا ةلصالا ماكحالابو ٠ ماكحالاو

 معلاب دارملاف ءهبشلا عفدو ججحلا دارإإب ريغلا ىلع ةينيدلا دئاقعلا تابثا ىلع هعم ردن ع

 داري نا نكمي و ٠ اهلئالدو دئاقعلا ف ىطخلا كاردا لواتتيل اقلطم قيدصتلا وا نعالا هانعم

 ىفو ٠ خلا هب للا عم ىا هعم ردتقب مولعم ىا ملع لاقي ناب فلكت عونب نكل مولعملا هب

 - قطنيف ةمئادلا ةحاصملا ىلع هين ةعاا قالطابو ةءاتلا ةردم | ىلع هيش رادتقالا ةغيص

 كلت نال هيشلا درو ةلدالا نم اهنايثا هيلع فقوتب ام عم دئاقعلا عيمج معلا ىلع فيرعتلا

 امن دافتست ىتاا نيناوقلاب معلا نود ٠ للا اذه بحاصت امنا تايثالا كلذ ىلع ةردقلا
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 اهصصن .ىتلا نئارقلا رائتعان ولو ءافخو احوضو ةفاَتحْلا ىناعملا ققحت ةلاحم الف اهمئافخو

 ريدفت ىلع ةلالدلا حوضو ىف ةفلت# قرطب دح>اولا ىنءملا داريا دييقتف دلبلا فرصت ىف

 ىلع رادتقالا نا امك هنا وهو “ىش انهه تب « هيلا :ةجاح ال ام ةفلت# قرط اهل نوك نا

 قرطب هدازبا ىلع رادتقالا كلذك ةغالسبلا ايام نم ةفلتخم قرطب دحاولا ىنعملا دارإا
 اذه لاق نا الا ٠ ىناثلا نود نانبلا تحن لوالا لاخدال ىنعم الف حوضولا ىف ةبواستم

 ام راش ةضاقلا هذ ده ناش اما زك نوكب نا هنم هزار الو قارتكلا لدا ةضات نا
 تكرملا ءازخلا نه. ىلا:تايلكلا ىف ةدفلتلا لمتعي فاتح َّ «ناندلا تنتةلطو ع

 هلوَغ هجرخاف ناببلا نم سيل لوالا ىف ةفلتلا قرطلاف ةلالدلا حوضو ىف ةفلتخلاو

 فالاتخالا نا نم ررت هنا ال ةيلقعلا ةلالدلا ةلالدلاب دارا منال اما ةلالدلا حو ضو ىف

 صخن ةلالدلا حوضو ىف فالتخالا نال اماو ةيلقعلا تالالدلا ىف الا ىرخن ال روك ذملا
 كرتو ٠ ةرانعلاب ةقلتغا قرطلا جارخال ةيلقعلاب ةلالدلا ديب ىلا ةجاح الف ةيلقعلا ةلالدلا

 حوضولا ىف فالتخالا مازلتسالو راصتخالل حاتفملا ىف ركذ ناو ءافلا ركذ في رعتلا ىف

 عجراف حيضوتاا ةداز تْنُد ناو دحاولا ىنءملا ىلع ىا هيلع هلوقو ٠ ءافلا ىف فالتخالا

 ىلع دئازلا ىنعملا هنم دافتسي فيك هلا ثيح نم خللا ظفالا هعوضومو ه٠ لوطالا ىلا
 1 ٠ ىنعملا لصا

 دعو لالا ىئضتقمل ةشاطملا ةياعر دعب مالكلا نيسحن هوجو هب فرعت لع وهو ( عيدبلا مع)

 مالكلا عماش ىلع دري ٌىزج هجو لك هب فرعي ىلع ىا بيطخلا ركذ اذك ةلالدلا حوضوةياعر
 معلا ا-هموهفم نيسحتلا هودحو» دارملا سلو ٠ لوطالا ىفام ىلع هب ظفاتملاو غنالا

 ناكءاوس انسخ مالكلا ثروت امم كلذ ريغو .ىونعملا ديقعتلا نع وااو ةقاطملل لماشلا

 وحنلاوفرضلاو ةغللاو نايبلاو ىناعملا لعىف نيب امث اهيف لخاد ريغوا ةغالبلا ىف الخاد

 رفانتلا ند ولخلاك مالكلا ةغالبل ةعباتلا تانسلا نم سلام ضع ذئنيح اهيف لخدي هنال

 اهنع وللا نوكءالف اهنع ولخلا ىلع ةفؤقوم ةغالبلا نال فينأتلا فعذو نايقلا ةفلاخو
 اهاوسام اهنهدارملا لب ةغالللا دم نوكت اهنا :ةؤورض مالكلا ةغاللل' ةعسانلا تاتسارو
 زارتحالل سيل ا مالكلا ةقباطم ةياعر دعب هلوقف ٠ تانسحلانم ةغالللاىف هلل لخدال ام

 ةيعيدبلا ةئسحلا هوجولا نا ىلع هيننتلل لب نيسحتلا هوجوىف اهلوخد مدعا رومالا كلت نع

 قلعتم ده هلؤقف ريزادنخلا قانعا لع زردلا قيلعتك ناكل آلاو ةغالسلا نودب. نسحنال
 اهماو نايبلاو ىناعملانع عيدبلا لع رخأت حالا لع هنتر نيدحللا وعر راشلا

 لالا ضتفمل اذا عيدبلانم نوكامما امناو ةغالللا دخىف لخاد ريغ ايضرع انسخ ثرؤتا .

 دقف عيدبلا اماو حاتفملا حرشف ركذ اذلو ةغالبلل ةبات نكت لاسحلا اهاظنقا واذا اهل
 ةصالخ اذه قسام ىلع ةيب علا مولعلا ماسقانم هسارب اهسقال ةغالبلا ىماعل البذ هولعج
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 نم ام لصتب امو ةدافالا ىف مالكلا ببك ارت صاوخ عبتت هناب ىناعملا حاتفملا بحاص

 ةركذ لاما ىضتقب ام قيطت ىف ًاظطا نع ا 18 فقوقؤلاب ررتحيل هزيغو نانسحتسالا
 نئابملب في. رعت عبتتلاب في رعتلا اضياو «٠ ىنخن ال اك حضوا ورصخا لوالا في رعتلاو

 ه٠ لوطالاو لوطملا ىلا عجراف حميضونتلا تش ناو هيلع قداص الو لعب نسل عتتلا ذا

 هيلع ةلالدلا حوضو ىف ةفلت# قرطب دحاولا ىنءملا دارا هب فرعي لع وهو ( نايا عر

 لع ىا دحاولا ىنملا داريا هب فرعي هلوقو « سنجولعلاف ٠ صرخلتاا ىف بيطخلا ركذ اذك

 قارغتسالل ىنعملا ىف ماللا نا ىلع ملكتملا دصق ىف لخدب دحاو ىنعم لك داربا هب فرعي

 هل. سبل نم فرع واف ام تاسرحلا ةفرعمب مواعلا فدو ىف فرعلا وه اذهو ىفرعلا

 داريا ةقياسلاب ملكتملا برعلاك معلا ىتناعم ىفالتخا ىلع كاردالا وا لوصالا وا ةكأملا هذه

 امي دحاولا ىنعملا موقلا رسفو ء نايبلا لعب املاع نكي مل ةفلت قرطب .داوج ديز انلوق ىنعم

 مهفب ال امت هناي هيلع ضرتعاو ٠ لاخلا ىضتةمل ةّفاطملا هيف ىعور ىذلا مالكلا هيلع لدب
 ناب هعفد نكمي و ء نايبلا نه هنا عم درفملا زالا نع ثحبلا جرخمو ٠ ةرابعلا نم

 ىلع + غيلبلا ظفالا نفلا عوضوم نا راهتشال غيلبلا مالكلا ىنعي 'دخاولا ىنعملا صيصخت

 هنرت راسبتعاب ىنءمأل لصحت ةدحو رابتعاب نوكي نا لمتحم دحاؤلاب ىنملا فصو نا

 اماو غيلبلا رطن ىف ةربتعملا ةدحولا وه اذهف ءزج ىلع ءزج مدقت حصل ال ثيحم سفنلا ىف

 هب زرتحا دقو ٠ غيلبلا مالكلا نع ثحبلا ىلا عجار هنع ثحبلاف هلاثماو درفملا زاجملا
 مالكلا ىنعم ىنعملا هب زيصي ىذلا بيترتاا نع ىراعلا ىنعملا دارا ىلع زادنقالا ةكلم نع
 ىوقا ةدئافلا هذهو ء ناسلا لع نم تسيل اماف ةروك ذملا قرطلاب لاخلا ىضتقمل قباطملا

 رجا نا ىنبثي نايبلا لع نا ىلع هين موقلا هك ذ انس نا نم فتسلا ديحلا عك ذاع

 ةلالدلا بتارم ةياعر ناف اضيا ةدئافلا هذه هنم مل هنال كلذو ٠ لامعتسالا ىف ىناعملا لع نع

 هذه ناف لاخلا ىضتقمل هتشاطم ةباعر 3 نوكي نا ىتْس ىنعملا ىلع ءافخلاو حوضولا ىف

 ىنعم ىلع زادتقالا ةكلله هب جرخ اذكو ٠ اهل ةتو عرف .كلتو ةيدوصقملا ف لصالاك

 ىا ةفاتخم قرطب. هلوقو ٠ ثراخلاو ثيللاو رفنضغاو دسالا6 ةفلتخم ظافاب عاجلا

 نوكت نا نه نايبلا ىف دبال هنا هنم دافتسي و ٠ بيكارتلا قرطلاب دارملاو ةفلتخم قرط ىف

 ىذلا دحاولا ىنءملا نال هيف دعب الو عملا ىندا وهام ىلع ةثلث قرط ”ىنعم لك ىلا ةبسنلاب
 ىنعملا رابتعاب امس زاجملا هيف ىرج لاد اهنم لكل ةسنو هيلا دنسمو دنسم هل هيف نحن

 ها.كيلع لكشب الو ٠ ةلاغاألا ةثلن قرط كرنلل لصحتف نفلا اذه ىف يملا ىازلالا

 فالتخالا ققَح مزجحم فيك نكل ديزاو روكذملا رابتعالاب ة-ثلثلا قرطلا ققحت ناو
 نوكي ا" ءافخلاو حوضولا ىف فالتخالا ذا نيه ىمالا ناف ادج ىنخ وهو حوضولا ىف

 ةبوصنملا ةشيرقلا حوضوب نوكي قيقللا ىنعملا ند هدعب و ىزاللا ىنعملا برق رابتعاب

 انني. سا
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 نوكيف ضعبلا وا سنجلا وا دحال الصاح ىلعلا اذ نوكي الف لكلا دي نا نا لبق ام
 دارملا ناب باحن نا نكمي و .لوطالا بحاصض لاقو « هنم ةلئسم فرع نم لكل الصاج

 تافص مدع ةلاحتسا نا ام اهل اببس ىلعلا نوك ىفاس ال لكلا ةفرعم ةلاحّتساو لكلا ةفرعم

 دعتسع سبل دحال نودملا معلا لوصح مدعو ٠ بجاولا مدع ةيبيس قاشال .بجاولا

 «٠ ةنودملا مولعلا في رعت ىف ةراشإا اذه ىلا قيس دقو زاجم اهقف ضعبلا ةيمسلو عاتمم الو

 ريخأتلاو مدقتلا نم لالا ظفل هيضَتَش مك ةريفتلا ةضراعلا رومالا ظفللا لاوحاب دارملاو

 نوك نأ رابتعاب ظفللا لاوخا ىو اضا داسألا لاوحاو كلذ ريغو ريكنتلاو فيررعتلاو
 ظفللا قباطي اهم ىتلا هلوق قيقحت ىجيو اهلا عجار راشعا ةدك وم ريخاوا ةدك ا

 لاوحالا نع هب زرتحاو « ةلمهملا ءاخلا باب نم ماللا لصف ىف لالا ظفل ىف لالا ىضتقمل

 تانسحلا نه كلذ ه.شاامو بصللاو عفرلاو ماغدالاو مالعالاك ةفصلا هذه تسول قلا

 مافدالاو لالعالا ناف اممم رخأتس امم اهضعب و ةّساطملا ىلع مدقس ام اهضعب ناف ةيعيدبلا

 سينجتتا نم ةيعيدبلا تانسحلاو ةقباطملا ىلع مدقم ىندملا لصا ةيدأت ىف هنم دبال ام. اهوو
 ديق رابتعا نم دبالو « ةقباطملا نع رخأتم ةقباطملا ةياعر دعب نوكي ام اهوحنو عيصزتلاو
 ظفللا قباطي اهب ىتا ىا ةقتشم هتاص ىذلا لوصوملاب مكحلا قيلعت نم ةدافتسملا ةيثوحلا
 تانسحملا ضعب هسيف لخدل الاو زارتحالا سما منيل كلذك وه ثيح نم لاسخلا ىضتقمل
 وا امدقت ىضتَم امير لاحلا ناف لاحلا اهضتَه اهب ر ىنلا ةينابلاو ةيوحنلا لاوحالاو

 هيشنلاو زاحملا داربا ىضَتَش امي رو هريغو عحسلا ىذتش اه رو ىودللا هنع ثع اريخأت

 ملاعردو مث « ىلاعملا ىف رخا مولعب تقلعت ىتلا رومالا هذه تاخدل ةيئللا ديق الولف

 ولف ىناعملا دئاوز ديشب هنا ثيح نم مالكلا لب ةرابعلا هموت م ىب رعلا ظفللا قلطم سيل

 ضراوعنم لاوحالا كلت رثك نا ىعار هنا الا قفوا ناكل ىب رعلا مالكلا لاوحا لاق
 احيمص نوكيل ظفللا راتخاف مالكلا ىلا هعجرت ىتاعلا بجاص ناو تاذلاب مالكلا ءازجا
 .نا ىلع ظفللا قباطي هلو ىف هقالطاو ىب رعلاب ظفللا ديبقس هين دقو ه ىأرلا ىداب ىف

 لاخلا ىضتقمل ظفللا قلطم ام قباطيف الاو حالطصا درحم ىب رعلا ظفللاب ثحبلا صيصخت

 ريغب ةلماشلا لاوحالا نا هحناف « ةّشاطملا لعاف رمضإ مل اذهلو لاقم لك ناش عفن امو

 ضارعالانع الا هيف ثحن الو ماا ىف ثح ىتلا لاوحالا نم نوكت فيك ىنرعلا ظفللا

 ثحبلا طارتشا نا نه هفيلاصت ضعب ىف ىنازتفتلا قمحلا هركذ امب الا عفدن الو ةيئاذلا

 3 الامي رف هس رعلا نب ودب بابرا اماو ىئسلفلا دنع وه مبا ةيئاذلا ضارعالا نع

 وه امنا داربالا اذه نا ىني الو ٠ لوطالا ىف اذك فلكت ديرزمي الا اذه مهمواعىف
 « ةمرغلا ضاىعالا نم معالا ءزحلا ةطساوب قدحاللا نا ىلا نيدهاذلا نيمدقتملا بهذم ىلع

 فرع دقو ٠ داربا الف ةيئاذلا ضارععالا نم هنا ىلا نيهاذلا نب رخأتملا بهذم ىلع اماو
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 دع اك اذهو اهب قيدصتلا ىا وحنلا لئاسم ةيلغ فقوت هلال وحنلا ىدابم نم هنوك

 هللاسم فقوتل هقفلا لوصا ىدابم نم ةس رعلإ مولعلاو مالكلا مع لوصالا رصتخم بحاص
 لوصالا رصتخ حرش ىلا عجراف اذه حيضوت' تنشد ناو اًهدصت وا اروصت امهلع

 ليق اذك باوصلا وهو ايكىم وا ناك ادرفم عوضوملا ظفللا وحنلا عوضومو ٠ هيشاوحو

 اقلطمال ةيلصالا اهيناعمل اهتبدأتو ةيبيكرتلا هتْئيه راتعاب عوضوملا ظفالا و>الا عوضوم ىنعي
 هنأ هيقو مالكلاو ةملكلا ليقو هاذه لبق صام ىلع هب رعلا مولعلا عوضوم هناف

 دانساب بكرملا وه ليقو ه وحنلا عوضوم اضيا اهنا عم ة.دانسالا ريغلا تاكرملا لمتشيال
 ىتنن ام دودح هندابفو « ةيدانسالا ريغلا تاكرملاو ةءلكلا لمتشيال هنا هيفو ٠ ىلصا
 ةحج ىف مهاوقك لئاسملا للع ءازجا ىا اهح+ تامدقمو ربخلاو أدتبلا دك هلئاسم هيلع
 عوضوملاب ه ةقلعتملا ماكحالا هلئاسمو ٠ تاكرلا ىوقا عفرلاو ناكرالا ىوقا هلا لعافلا عفر

 « بارعالا لخت ةملكلا رخآ مهلرةك هتزج وا ٠ ىنيم.وا برعم اما ةهلكلا مهلوةك
 درفم اما ربخلا مهاوقك هضرع وا ٠ فرصلا نع عتتمي نيبسااب مسالا مهلوقك هيئزج وا

 ناكولو ىا طئاسو وا ةطساوب ولو نيونتلا بقاعت ةفاضالا مهلوقك هتصاخ واه ةل+ وا '

 سمالاف ءافلاب باح ىمالا مهلوةك طئاسو وا ةطساوب اتباث رومالا هذه دحاب ماكحالا قاعت
 ءاطألا نع زارتحالا هنم ضرغلاو ٠ مالكلا نم ىثزج ءاشنالاو ءاشنالا نم ىفزج

 ظ ٠ اهريغو هيشاو>و داشرالا ىف اذكه هب ماهفالاو همهف ىلع رادتقالاو فيلأتلا ىف

 لالا ىضتةمل ظفللا قباطي ام ىتلا ىب رعلا ظفللا لاوحا هب فرعت لع وهو « ىناعملا ٍلع)

 لحنا « هنا مث « ةنودملا مولعلا عيمج لمتشي سنج ملعلاف صيخاتلا ىف بيطألا رك ذ اذكه

 صهاظ ةقيلسلا بابرا لعل هلومش مدعف ا قاعتملا كاردالاو دعاوقلاو لوصالا ىلع معلا
 لمح ناو * مهقةيلسل داوملا ىف امتامضتقم نوربتعل اوناك ناو ةلصفم دعاوقلا نوماعي ال مهم ال

 دعب ةيم دعاوقلا كاردا نم لصحت امناةكلملا نا ىلع ءانس مهملعل هلومش مدعذ ةكاملا ىلع
 اماو ىهاظ ريغ لّمربج لعو ىلاعت هللا لعل لوالا ريدقتلا ىلع هلومش مدعو + ىرخا
 ىلا لضافلا ركذ اذك ريدتف ىهاظف ةكلملا ىلع هلمح ربدعت ىلع ىا ىناثلا ربدقتلا ىلع

 لوصح ةئودملا مولعلا عيمح ىف ربتعلا نا نم لوطالا بحاص هراتخا ام ىلع اماو ٠ اذه
 معو ىلاعت هللا لعل هلومش مدعف ةنودملا مولعلا فيرعت ىف قهسام. ىلع لدلد نع للملا

 ايلالدتسا سيل ليئربج لع اذكو ىلاعت هللا ٍلع نال حضاو ريداقتلا عيمج ىلع ليئربج
 نود فرعت راتخاو ٠ كلذ وحنو عيدبلاو نايبلاو وحنلاو فرصلا ملع ىف لاخلا اذكو

 ةفرعم ىف ةمزج تاكاردا هنم طستست لع وه لاق هناكف ىلزْلا كاردا ةفرعملا نال عت

 امنه دجوب درف ىا نا ىنم ىلعلا اذه ىف تاروك ذملا لاو>الا تامسْرَح نم درف.درف لك

 دربالف ٠ لاحم هل ةبامن الام دوجو نال لعفلاب ةامح لصحت اهنا ال كلذب هفرعن نا اننكما
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 ةلازال ةملكلا ىف لالعالا عقوب امبا مهل وقك لئادسملا للع ءازحا ئا ايه ”تانالكمز

 واء ديم وا.درجم اما ةملكلا مهلوقك عوضوملاب . ةقل.:ما ماكحالا هلئاسمو ه اهنم لقللا
 ىعابروا ىالث اما مسالا مهلوك هيئزجوا ءانكأس نوكيال ةءلكلا ءادتبا مهلوقك زج
 ىودجلا ةياف هتبافو ٠ ناكسالاوا فذخلاوا بلقلاب اما لالعالا مها وك هضرعوا ه«ىسامحوا
 مالكنلاو هقفااو ثيدحلاو ريسفتاا يك ةيعرششلاو ةيبرعلا مولعلا عيمح هيلا جات ثيح

 نم ءرجنا بمن اريغلاا نا معا ىخرلا لاق ءاهوبا وحلا مولعلا ما فرصلا نا ليق اذلو ٠"

 ىبت نا وه مهنع هيوبيس ىكعام ىلع فيرصتلاو ةعينصلا لها نم فالخالب وحنلا ءازجا
 ساق هيضتشام تيب ىذلا ءانباا ىف لمعت مث هتلبام نزو ىلع برعلا هنبت مل ءانب ةماكلا نم

 نوكي ايو.ةملكلا ةشاب مع فب رصتلا نا ىلع نورخاتءاو نيرعلا لئاسىف نييتباك مهمالك

 اهرخ ال ضرعي امب و ةلاماو مافداو لالعاو ةو فذحو ةدايزو ةلاصا نم اهفورخل

 دنع فيرصتلاو فرصلاف ىهتتا كلذ ريغو فقولا نم ءاش الو بالعاب سل امن

 ءزج وه ىذلا ىرصلا نه ءزجح مع هن وءاس ىكح ام ىلع فيرصتلاو .نافدارتم نيرخأتملا

 ' :«وحالا ءازجا نم

 بيكزتلا ةيفيكهب فرعإ ملء وهو بللا حرشف اه ىلع اضيا بارمعالا لع ىمسيو «وحنلا ملعإ)
 وه وه ثيح نم هبف اهعوقو ثيح نم ظافلالاب قلعتبام ةيفكو اماسةسو ةخم ىب رعلا

 لصف ىبرعلا بكرا ةيفيكهلوقو سنج يلع هلوقف ٠ داشرالا ىف اذك هيف اهعوقو الوا
 ىا وهو « ىب رعلا بيكرتلا ةيفيك ام. فرعي ال هناف اهريغو هقفلاو هقفلا لوصا مع جرخ

 لاو>او تابكرملا لاوخا لمتشيف ابن ىع هئازجا عيمج نوك مزلتسي.ال ىب رعلا بيكزتلا
 لاش نا الا ةيمجعلا جرخل ضعبلا لاق اك ةرب.رعلا ملكلا ةيقبك لبق ولو ةيمجالا ءاممالا
 بيكرتلا ةيفيك هلوقل زي اماقسو ةحص هلوقو ٠ برعلا ىلا لقنلا دعب ةيب رعلاب ةقحام اهنا

 حي دي ز همالغ برض وحن نا هنم فرعي ذا همقسو ى رعلا بيكرتلا ةحص هب فرع ىا

 فرعت اهماف ضورعلاو عيدبلاو نايبااو ىناعملا لع * يرجو دساف اف همالع بربضو
 مقسلاو ةحصلا ثيح نم.ال اهوحنو ةغالبلاو ةحاصفلا ثيح نم بيكرتلا ةيفيك اديب
 هلوق ىف امو ٠ ماقسلاو ةحصلا ثيح نم ثح اضيا اهنال رعشلا ةرورض ماكحا لوا و

 ثدح نم لب اقلطم ال نكل ظافلالا لاوحا هل فرعت ىا لاوحالا نع نان قلاش

 هريخأتو ًادتملا مذقتك هيف اهعوقو الواوه وه ثدح نم ىنرعلا بئرتلا ىف اهعوقو

 لع جرخف اهوحتو: تانكسلاو تاكرظلا ىه ىتلا ناوحالا لثم الا هش انو لفشل 0

 ثدح نمو ظقف ظافلالاب قلعتت ىف ىه. نح نم لاوحالا كلت نا لصاخلاف ه فرصلا

 قاعشت نبا ديز لثم بيكرتلا دسفب اهكرتب و دب ز نبا لث» بيكرتلا حصير اهلامعتساب اسما
 ىلع ءاشب ودنلا ءازجا نم فرصلا مهدعف ٠ داشرالا ىثاوح ىفام ةصالخ اذه بيكرتلاب



 ع فرسلا نا نم لوصالا ىف عقوام هديؤي و ةيلبالا لاوحا نم وه ام اهون و ةلافالاو

 لخدب اذكو ءانبو ايارعا ال ءانيلا كلذىف ىا هيف افرصتو ءانن. ةءلكلا لاوحا هب فرعت

 ةكرح رابتعاب ال اهدعب امع اَهعطق رايتعاب اهضرعي ةشالا لاوحانم هلال فقولا دحلاىف

 لادبالاو فذاك فقولا نم فقولا ماسقا ضعب جرخلالاو هنوكسوا ريخالا فرحلا

 ركذك ىدارطتسا اهنمف مافدالاو نيتتلكلاف نينكاسبا ءاقتلا ركذو هربدنق ةدايزلاو
 اذه ىلعف ماقملا اذهىف هوركذ امث هتجرختسا امن باوجلا اذهو قطنملا مع ىف نزلا

 ثحلاف روذحمال هنا تفرع دقو ءاس اهل نا ثدح نم ةملكلا وه فرصلا عوضوم

 ملعلا اذهىف ةينبالا نع ثحبلاف روذح الف عوضوملل اناس تناكاذا ةيثيحلا دق نع

 ثيح نم تادرفملا نع هيف ثح فرصلا نا نم ةيبرعلا مولعلا مسقنىف ىمام اذه ديؤيو
 فيرصت/انا ن٠ ةيئايضاا دئاوفلا ةيشاحىف ميكحلا دبع ققحلا ركذام اذكو اهتايهو اهروص
 ةملكلا اهعوضوم .ناىف كرتشت ةسدالا مولعلا عيت لب وحنلاو عيدبلاو نايبلاو ىتاعملاو

 هعوضوم نا ٠ ىدرب راجلل ةيفاشلا حرشىفو ٠ ىهتنا تايثحلاب اهننب قرفلا امنا مالكلاو

 تانكسااو تاكرلاو فورحلا نع ةرابع ةينبالاو ءاهل لاوحالا ضرعت ثيحنم ةينالا

 ثيح نمو ةسمحو| ةعراوا ةثالث اهنا ثيحنه فورحلا نع ٠ ثحبف ةملكلاىف ةمقاولا
 كيج نم تانكشلاو, تاكرملا نعو.ه :لضالا نم. دئاؤلا فرس :فكو ةبلصافا ةذئاز اهنا

 نال اهلاوحا ةفرعم هيف لخديو ةنالا ةفرعم علا اذه نع جرذف ةلشوا ةفيفخ اهنا

 سمالاو عراضملاو ىضاملا انمب فرعت ىا ةزبالا لاوحا امب فرعت دعاوقب لع فرصلا
 ةينبالا سفن ىلا ال ةينبالا لاوحا ىلا ةعجار لاوحا كلذ عي ناف كلذ ريغ ىلا رضاحلا

 سل هوحنو .ئضاملا نا هياع دري و ٠ ةيناي تسيل ةينبالا لاوحا ةفاضا اذه. ىلعف ىهتنا

 فرصلا بك ضعب ىف عقام هنم فعضاو ٠ سماك ءانب وذ ”ىش وهلب ءاشب لاحالو ءانب

 يد لوسا نإ فرنك ع عوضوم لاق ثيح دعاوةلاو لوصالا هعوضوم نانم

 نإ. لوصأن داضو دنا هظاركا ىو :تالاوخل تاناو داةدرك تحب مع نيدد ىوزا

 نبا لوصا زا ىكب الثم لئاسنأ تايزج لئاسم نا رب دوش عرفت. هكتسا هيلك لئاسم
 ءاي واولا تباق نوكسلاب اها دحا تقبسو ءايلاو واولا عمتجا اذا تسا هيلك ٌةدعاق نبا نف

 ىوورصمو ىومىم ىلدا رده ىورمو ىئرم لثمىو تامزجو ةيناثلاىف ىلوالا تمجداو
 ”هلئسمنا عرف لاثمود نيا هكدش هدرك ىناونع عوضومار هروك ذم ةياك ؛هلئسم نبا هكدوب
 7 لاول هلا اندليسا ماكتم 8 مدس يح لاود ىأ نسعد نإ هتف ك7

 نازا دش هدرك لدا نارب لاو>١ تابثا هدرك ىناونع عوضوم ركذو تسا هدود

 قداص ىنءعإ تسا ىورصو ىمرم هكعرف نأ نمضرد دوشيم ققحت» لصا نأ هكتيثيح
 فرألاو لعفلاو مسالاو ةملكلا دك هلئاسم هيلع ىتننام دودح هيدامو ٠ ىورب دبأ ى



 ظ ئ ته 1

 كرحتم ريخالا فرحا نال برمض ءانب ىلع لمج اذكو دحاو ءاشب ىلع لجرو الجرو
 اهكراشيالدق هلال اهكراشيإا نكمانلق اعاوم ةنوكسو ءانلا ةكرس ورك بارعالا 1
 ريغت اذادنال ةبترملا اهفورحا1ق امتاو ريظن هل تاير هنافءابلا مضو ءاطارسكب كنحلاكدوجولا ىف

 القامتاو ٠ لفع نزو ىلع سيأو لعف نزو ىلع سب لوقت 6 نزولا ريغت بيترتلاو مظنلا
 نزو ىلع لاّشالو لعف نزو ىلع الثم مّرك نا لاشوهنال ةيلصالاو ةدْئازلا فورا رابتعا عم

 هةعضوميف لكاتوقو هنوكسلاو هلا تاكرطا نق عيبا قفاوت عم لعافوا لمفاوا للعف

 رطس وحن اذكو نينوكسلاو نيتحتفلا عضاوم فلاختتل رطق نزو ىلع سبل مهردوحت نال

 ريغصتلا نازوا ىف كلذ فلا دقو نيئابلا ىضوم فااختل نزولا ف فيرشل فلاخت

 ىفو كلذ ريغو ريمحو ليجر ليعف ف لخديف ليعيعفو لعيعفو ليعف ريخصتلا نازوا لاقيف

 ظفاىف ههجو فرعيو . كلذ وو ليثيكو حيبتيفم ليعيففىفو اهوحنو ريمحو بليك ١لعيعف
 نوكنتال !موكب لاوخالا دسقت ىلا ةجاح ال اذه. لمغ ٠ واولات انف نونا لطف ىف نذرا

 نكل ه ةشالا لاوحاىف الخد يف ةملكلا فورح رخآ ىلع نايراط اه ذا ءان الو ابارعا

 فردت ىتلا لوصالا ىنعا فيرصتلا باونا مظعم دحلانم جرخم هناوهو ”ىش انهه ىقب
 رغصملاو عضوملاو ةل الاو ليضفتلا لعفاو ةفصلاو ىمالاو عراضملاو ىضاملا ةينبا ام

 عراضملاو ىضاملانا ديرا نآف ء اهتيبا لاوحاال ملكلا ةيئباامب فرعت الوصا اهن وكل ردضصألاو

 ءاس مده دعب ايش نافئات_سم ناءاس امهنال دعب هيفف رداصملا ءان ىلع نايراط نالاح اث»

 كلذ ريغو صالاو عراضملاو ىضخاملا 4 ةذبالا لاو-١ىف رداصملا دعا م « ردصملا

 ريسفت نم مام ىلع هبا تاوذ ءايشا ىهلب ةقيقحلا ىلع ةيذبالا لاوحاب تسيل اهنا كيم ام
 ءانب لاح برض نا ادبا لاشالو ازاجم اذك هلاح ءانب اذه الثم برضل لاش دق ىلب ءانلا
 لالعالاو ةزمها فيفختو ةلامالاو فقولاو ءادتالا ةينبالا لاوحاىف لخدب امناو

 ضعب اذكو ضعب ىف ةملكلا فورح ضب مافدا وهو مافدالا ضعبو فذخلاو لادبالاو
 اهؤاقتلاو فقولاو لوق هلصاو لق ىف ام ةك نه نانكاسلا ناكاذا وهو نينكاسلا ءاقثلا

 ريخالا ىرحلا ةكرح رابتعا مدعل ةينبا لاوحا الو ةذباب تسل امهيف ماغدالاو نيتلكىف

 تانكسلاو تاكرحلا رابتعا الب ةبترملا فورحلا ءانبلاب ديرا لاشي نا الا مهللا ٠ امنوكسو
 ٌؤرطيام ملكلا ةزباب ديرا هناب كلذنع باوجلاو ٠ ةيفاشلا حرشىف ىضرلا ققحلا ركذ اذك

 ةفاضالاف ملكلا لاوحا سفن ىهف تفرعاك لاوحالاو ت ايهلانم ملكلا ىلع ىا اهياع

 ماكلا نبا ىف لاوحا اذه ىلع ملكلا ةينبا لاوحا ىنعف كارالا رحش مهلوقف اك ةيناي

 مف ةلمجابو ء اهوحنو عراضملاو ىضاملا ةينبانم فيرصتلا باوبا ماعم دحلانم جرخالف

 ةيتاذلا ضراوعلا نع معلا ىف ثح ام هنا مث ه ملكلا ةينبا اهب فرعت لوصاب مع فرصلا

 ءادسالا ملكلا هذاىق لذ دف ضارعالا كالت ضاىعا نع هسبيف ثح كلذك هعوضولل



 : م
 درفملا ىف هرظن امو امهدعي اموا بكرملاوا درفملا ظفللا ىف اماف لوالاو طخلاوا ظفللا

 اماف بكرملا ىف هرظن امو فيرصتلاوهو ةدجحلا ىلعوا ةغللا وهو عامسلا ىلع اما هداّتعاف
 ىتاءملا ب ةيدانسالا هماكحاو مالكلا نمل ار صاو< قلعت نا لوالاو نزوب اصتخموا اقلطم

 لوالاو عيدبلا ع ىناثلا ةداملا ىفوا ةروصلا ىف اما هرظنف نزولاب صت#لاو ه ناسلا مف الاو

 مع وهف 30113 هارفملا مي امو ىفاوقلا ملعف الاو ضورعلا يلع وهف نزولا درج ناكنا

 معف تامالعلاب قلعت ناو ةباتكلا نيناوق رع وهف قو رخل وودَض قلعت ناق ىناثلاو وكنلا

 نم ةلضافلا مثالا تاغل رئاس ىف دجوت' لب ةسرعلاب. صتال مولعلا هذهو ةءارقلا نينارق

 نع لب هيطاق برعلا نع دذخوت مل ةبرعلا قف مولعلا هذه نا لغاو مهريغو نانوما

 سقو ميم ضعبو ةنانكو ليذهك مهريغ اوطلاخ مل نيذلا مهو مهنم ءاغايلا ءاحصفلا
 فارطالا ىف مجعلا اوناصا نذلا اماف د طاسواو زاححلا برع ند مههاضي نمو نالغو

 دزالاو نالوخو نادمهو ريمك ءالؤهو مولع'ا هذه لوصا ىف اهلاوحاو مماغل ربات لف

 لها م6تزواجي سقلا ديعو ماشلاو مورلا مهطلاَخ ناسغو ىطو حتزلاو ةشدخا مير اقل

 اوبدهو اهاوصا اورو هميقتسملا ناهذالاو ةءءاساأا لوقعلا ووذ ىلا مْ سرافو ةرب زكا

 * 2 ء ىبننا اهلع دزملا نكمال ةباغ ىلع تررغ" ىتح اهاوضف
 ملكلا ةينبالاوحا اهب فرعت لوصاب ع وهو اضيا بفارسللا ملعب ىمسيو ( فرصلا مغ

 لماش هبال سنجلا ةلزنم لع هلوقف ٠ بجاحلا نبا لاق اذكه ءانب الو بارعاب تسيل ىتلا

 تسيلهلوقو ٠ وحنلاىوس عبيمجا جر ملكلا ةينبالاوحا ام فرعت هلوقو ه [1] اهلك مولعلل
 ه ىتاعملا ٍرلع فيرعت ىف ركاذ# عت ىلع فرعت رايتخا ةدئافو ءوحنلا جرم ءان الو بارعاب
 اهزيغ ايف اهكراشي نا نكمي ىنلا اهنئره !متزوو اهتغيص نم اذكو ةءلكلا ءانن نم دارملا مث
 ةيلصالاو ةدئازلا اهفورح راتعا عم ا!موكسو ةنمعملا !متاكرحو ةشرملا اهفورح اددع نحو

 فرحا هلل. ىلع هنوك ىهو دضع اهف هكراشي ةفصو ةئيه ىلع الثم لجرف هعضوم ىف لك

 لجرف ءانبلاىف هنوكسو هتاكرح ربتعت الف ريخالا فرحلا اماو مومضم اهناثو حوتفم اهلوا

 تكرحت اذا ءاب وا واو لك مهلوقك تايئزجلا ىلع ةقبطاملا نيناوفلا اهب ىنعي لوصاب هلوقو ]١[
 اهب دارب و قلطت دق قطنملاو وحنلاو فيرضتلاك مولعلا ءامسا نا معاو افلا تبلق اهلبق ام حتفناو

 لا اهب فرعت ىتلا لوصالاب هتسالف دعاوتلا نع ةرابع فيرعتلا ىف ملعلاف اذه ىلعف لوصالاو دعاوفلا

 اذه ىلعف لتلو َنَع هلم دعاوقلا كلت تاك اردالا ام داريو قلطنت دقو ىتزملاب ىلكلا ةسالم

 0 داربو قلطت دقو مولعملاب معلا قلعت لوصالاب قلعتملا كاردالا نع ةرابع فيرعتلا ىف ملعلاف

 لوصالاب ةقلعتملا ةكلملا نع ةرابع ملعلاف لوصالا كلتب ةقلعتملا تاك اردالا رركت نع ةلصاخلا تاكلملا
 درالف لب ام نفلاو ملعلا ةقيقح نا نم نوققحملا ققح دق امو كاردالا ةهج نم تبسملاب بيسلا قلعت

 نفلا ةقيقح ناس انركذ ام ىف سيل 'هناال فيرعتلا ىف معلا ظفل تالامحاو مولعلا ءامسا تاقالطا

 ( هححصلل ) ”ىثب سيل اب ملعلا ال فيرعتلا  لوصالا هذه نا قحلاو ىغرلا هلاق اه هثازجاو



 نولوشو معلا فرش هجو نوركذي دقو ٠ هنم ضرغلا ناس هنبعب انهه هنا كش الو معلا

 عوضوم نال ةغابدلا نم فرشا اهناف ةغايصلا لثم اهعوضوم فرشب اما ٠ ةعانصلا فرش

 فرشب اماو « دلْلا وه ىذلا ةغابدلا عوضوم نم فرشا اهو ةضفلاو بهذلا ةغايصلا

 ةدافا بطلا ضرغ نال ةسانكلا ةعانص نم فرشا اهناف بطلا ةعانص لثم اهضرغ
 ةجاحلا ناف هقفااك اهيل ةجاحخلا ةدشب اماو ه حارتسملا فيظنت ةسانكلا ضرغو ةحصلا

 هبذا هقفلا ىلا ةرقتفه ىهو الا نوكلا ىف ةعقاو نمام ذا بطلا ىلا ةجاحخلا نم دشا هيلا
 تاقوالا ضعي ىف سانلا ضعب هيلا جاتحي هناف بطلا فالخم نيدلاو ايندلا حالسص ماظتنا

 حرش ىف د:سلا ديسلا لاقام هديؤيو قبس ام مهشام ىلع ما ةمتيص ناس كلدب دارملاو

 رومالا متا هعو ضوم نا تفرع دقف هفرش ىا مالكلا ع ةبيم اماو فئاوملا

 ٠1 اهالعاو

 6# ةيبرعلا مولعلا ©
 مالكىف للخلا نع هب زرتح ىلع بدالا مل ىعسملا ةيب رعلا ملع نا لعا حاتملا حرش ف

 ىه لوصا اهنم ٠ امسق رمشع ىنثا ىلا هباوح رصام ىلع مسقنيو ةباتكوا اظفل برعلا
 تادرفملا نع اما ء اهيف ثحبلاف لوصالا اما ٠ عورف امهنمو "زارتحالا كلذ ىف ةدمعلا

 نموا فربصلا لعق ام ايجو اهروس تي نموا ةغللا لق اهداوفو اهيماوبس با
 ىلع تاكرملا نع اماو ء قاقتشالا معف ةيعرفااو ةياصالاب ضعب ىلا اهضعب باستا ثيح

 امتدافا رابتعاب اماو وحنلا ملف ةيلصالا اههناعمل اهترداتو ةيبكرتلا اهم ايه رابتعاب اماف قالطالا

 حوضولا بتارم ىف ةدئافلا كل“ ةيفيك رابتعابوا ىناملا ملعف ىنعملا لصا ىلع ةدئاز ناعم

 ثيح نموا ضورعلا ملف !منزو ثيح نم اماف ةئوزوملا تايبش ملا نعاماو + ناسبلا 19
 رف ةباتكلا شوقنب قلعتي نا اما اهيف ثحبلاف عورفلا اماو « ةفاقلا رف اهمتايبا رخاوا
 نءوا لئاسرلا نم رثنلا ءاشنا ملف روثئلابوا ءارعشاا أضورع ملف موظنملاب صتخيوا طخلا

 هولعج دقف عيدبلا اماو خراوتلا هنمو تارضافلا ملف امهنم ”ىشب صتخم الوا بطخلا

 ىواخساا ىنافكألا نيدلا سمش خيشلل دصاقلا داشرا ىفو « هسارب اهدقال ةغالبلا ىملعل البذ
 ظفللا هعوضومو ةباتكلاو ظافلالا ةلداب رئامضلاىف امع مهافتلا هنه فرع مع وهو بدالا

 هلاصإاو دصاقملا نم ناسنالا سفن ىفام راهظا هتعفنمو ىلاغملا ىلع امهتلالد ةهج نم طخلاو

 زيك هبو نانيلاو ناسللا ةيلحوهو اًنافأوا ناك ارضاح ىناسنالا عونلا نه رخآ صخش ىلا

 كلذلو لامكلا تاودا لوا هنال هب تأدتبا امتاو ناويملا عاونا رئاس ىلع ناسنالا ىهاظ
 مولع ةرشع ىف هدصاقم رص#و هدناسلالا تالامكلا نه هريغب 3 ا هنع ىرع نه

 مءو ضورعلا معو عييدبلا معو نابلا لغو نايل لع فيرصتلا ملعو ةغللا لع ىو

 ىف اما هرظن نال. كلذو ٠ ةءارقلا نيناوق معو ةءايكلا نيناوق معو ودللا معو ىفاوقلا

 0 «فاشك» ( لوا )
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 لكش ىا ىلع هنا فرعتْنا تدرا ناذف دعاوقلاب فراعلا نطفلا ىلع ادامعا ةيقطنملا تايهلا

 ساسيقلا ىلا رظلاف بولطملا لصحف بكَرتلا سكع وهو ليلحتااب كيلعف لاكشالان
 تناكناو ىتانثتسا سابقااف هسزج الكب بولطملا !كراشي ةمدقم هيف ناكناف هل جتملا

 كدنع زيمتتف بولطملا فرط ىلا رظنا مث ىنارتقا سايفلاف هيئزج دحاب بولطملل ةكراشم

 اموكحموا ىرغصلا ىهف ةحيتنلا ف هيلع اموكحم ناكنا ءزخلا كلذ نال ىربكل ا نع ىرفصلا

 ناف ةهدقملا كلت نه رخآآلا ءزجلا ىلا بولطملا نم رخ الا ءزجلا مض مث ىربكلا ىهف هب

 كل زيمتو طسوالا دحلا وه بولطملا ىئزج ىلا مضنا اف عبرالا تافيلالا دحا ىلع افلات

 روكذملا لمعلا امهنم دحاو لكب لماف ايكسم سايقلا ناك افلاتي مناو لاكشالاو تامدقللا
 بولطملا فرط تعضو اك ةمدقملا نم رخآالا ءزالاو بولطملا نم رسال ءزملا عض ىا

 سايقلا نكي الاو سايقلا ىفام *ىبث ىلا ةبسن امهنم لكا نوكيا دبالف ميسقتلاف ىا الوا
 دعب ةرم لعفت اذكف الاو سايقلا مت دقف امهنيب اكرتشم ادح تدجو نافذ بواطملل انت

 لكشلاو تامدقملا كل نينو تاذلاب بواطملل جتملا سايقلا ىلا ىهتلب نا ىلا ىرخا

 ىا ديدحتلا اهئلاثو ٠ ىهتا ةحيتنلا ىلا ىا قوف ىلا لفسان. ريثكتلا مهلوقف ةجيتلاو

 فالح هماوق هب امب ةلدفم ةلالد ”ىشلا ىلع لدبام وهو “ىلا دح داريا ىا دحلا لمف

 دارملا ناك بيذهتلا حرش ىفو 6 قارشا حرش ىف اذك ةلمت ةلالد هيلع لدب 35 مسرلا

  'ىثلا كلذ عضت نادب الف ءوغ فيرعت, تدرا اذا لاَ ناب كلذو ًاقلطم فرعملا دحلاب

 ناب تايضرعلا نع تايتاذلا زيكو اهريغبوا ةطساوب هيلع لمحتو هنم متا وهام عيمح بلطتو

 سلامو ايتاذ ةهاملا سفن عافترا هعافترا درحم نم مزابإ اموا توشا نيب وهام دعت

 لصفلاو ماعلا ضرعلانم سنجلا كدنع زيمتيف هلواسم وهام عيمج بلطتو ايضرع كلذك
 باب ىف ةروكذملا طئارششلا رابتعا دعب فرعملا ماسقا نم تْدش مسق ىا بكرت مث ةصاخلا نم

 بولطملا ناك نا نيقيلا ىا قحلا ىلع فوقولا ىلا قيرطلا ىا ناهربلا اهعبارو ٠ فرعملا

 نيقيلا ىلا لوصولا تدرا اذا لاش ناك ايملع ناك نا هب لمعلاو هيلع فوقولا ىلاو ابرظن

 اموا تسناا تايرورضلا اما ةروصلا ةح طئارش ةظفاحم دعب ليلدلا ىف لمعتست نادب الف

 تاروهشملاب هبآشيال ىت> كلذ نع صحفتلا ىف غلابتو ةحتنم ةئهو ةحبحص ةروصب امنه لصحي
 ىتدف هيشا دصاقملاب ةيملعتلا ءاحنالا دعو ضع اهضعب اهريغو تاهشملاو تاملسملاو

 نم ديدحتلا ىوسام نودعي علاطملا بحاصك .نيرخاتملا ىرتاذلو دصاقملا ىف .ركذت نا

 ىف اذك فرعملا ثحارم ىف ركذي نا هناشف ديدحتلا اماو سايقلا قحاولو ةححلا ثحابم
 ىف نيعي رخآ اًئيش مهمنادجو مدعل ةيناغلا هذه ىلع اورسصتقا امنا مهنا ٍرعاو ٠ بيذهللا حرش
 داسف هكرت نم مزابال ىناسحتسا يما اذهو اهلا همضيلف كلذ دجو نمو نفلا ليصحتن

 ىلا ةجاحلا هجو نوركذبب دق مهنا معاو ٠ هيلالجلا ةيشاحلا ةلمكت ىف اذكه ىف الام ىلع
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 ٠ دصاقملا نه يلعلا لصفبام ىلا ةيلاجا ةراشا ةيمستلا هجو ركذ ىفو معلا ةيمسسل هجو
 دامعالاو همالك لوبقىف هيلا رعتملا بلق نكرل باتكلا فتسم وهو كل ولا انينارو

 قحلاال قحلاب لاحرلا نوفرءيف نوققحلا اماو ٠ نيفنصملا فالستخاب كلذ فالتخال هيلع

 اوزرتحم نا نيفئصملا طرش نهو لاقام ىلا رظناو لاق نم ىلا رظنتال لفام ماو لاحرلاب

 نعو ةكرتشملا ةيرغاا: ظافلالا لامعتسا نعو بحن امع ناضقنلاو بنام ىلع ةدايزلا نع
 لع ىا نه. هنا اهسماخو * هميدقنا بجام ريخاتو هريخات بجام مبدقت هو عضولا ةءادر

 باطيل اهريغوا تايعرشلانم تايلمع'اوا تايرظناانم تايظلاوا تاينيقيلانه ىا وه

 نبي امف هتيتيم نايبىا وه ةشيص هيا هنا اهسداسو + هل ةيولطملا لئاسملا نم.هب قيانام مدنا

 هفقوت مدعوا رخا 5 ىلع هفقوت راتعابوا ههوصخوا هعوضوم مومح رابتعاب اما مولعلا

 هيلع هميدقت ناحتس وا بام ىلع هليصحن مدقيل فرشلاوا ةرمهالا راتءابوا هيلع

 نا ىهو ةمسقلا اهعباسو « هع هريخات نسحتسوا بحمام هليصحن :رخؤيو

 ليصحتىف هتقو عيضيالو هب قلعتبام اهنم باب لك ىف معتملا بلطيل هباوناو مولعلا ءازجا

 ةمسقو للعلا ةمسق اذهو اذكو انك ةعست قظنملا ثاونا لابس م ده قلخال كلادالا
 عئاش ريثك ىناثلا اذهو ةمئاخو نيبابو ةمدقم ىلع بترم اذه انباتك لاش ام باتكلا

 ٠ ميلعتلا قرط ىف ةنسحتسم ءاحنا هو ةيميلعتلا ءاحنالا اهنماثو ٠ تاتك هنع ولخنال

 ميسقْتك صخا وهام ىلا معا نم ىا لفسا ىلا قوف نم ريثكتلا وهو ميسقتلا اهدحا

 وهو ليلحت ١ اهيناثو ٠ صاخشالا ىلا فنصلاو فانصالا ىلا عونلاو عاونالا ىلا سنحلا

 ناسنالا ىلا ديز ليلحت؟ معا وهام ىلا صخان ٠ ىتا قوف ىلا لغسانم ريثكتلا ىا هسكع
 حرشو ةيلاللا ةيشاحلا ةامكتف اذكه مسحلاو ناوحلا ىلا ناسنالا ليلحتو ناويملاو
 كلذو سايقلا بيكرتب ىمسإام ميسقتلانم دارملا ناك بيذهنلا حرشىفو ٠ ةكحلا قارشا
 بلطاو بولطملا ىفرط عض ةيقفدصتلا بلاطملا نه بلطم ليصحت تدرا اذا لاق ناب
 نيفرطلا لمح ناك ءاوس امهنم دحاو لك تالومم عييمجو امهم دح اولك تاعوذوم عيب

 هعنع بلسام عيج بلطا كلذكو ةطساو ريغب وا ةطساوب نيفرطلا ىلع اهلمحوا اهياع
 تالومحلاو تاعوضوملا ىلا نيفرطلا ةبسن ىلا رظنا مث نيفرطلا نع وه باسوا نافرطلا

 بولطملا لصح دقف لومحملا عوضوم وهام بولطملا عوضوم تالوم نم تدجو ناف
 هعوضوم تاعوضوم نموا ىناثلا لكشلا نث هلومم ىلع لوم وه اموا لوالا لكشلانع

 بسحب كلذ لك عبارلا نف هلومحل لو#وا ثلاكا لكشلا نف هلومحل عوضوم وفام
 مهلوق ىنعف علاطملا حرشفف اذك ةهجلاو ةرمكلاو ةيفيكلا بسحب طئارشلا رابتعا ددعت

 اماو ٠ ليلدلا ىلا ةيسسنلاب ىصقالا دوصقملا اهنال ةحستللا نم ىا قوف نم ريثكتلا وهو

 ىلءال بلاطملل ةجتنم تاسابق مواعلاىف دروتام اريثك علالغملا حرش ىف'لبق دقف ليلحتلا
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 فقوتي احراخ 77 ىعو تامدقما نم نكي نأ علا لوم اساراتل ناك ءاولدش :ةجلاو

 هليصحم ىف ةغرلاروفوو ةريصبلا لاك هجو ىلعوا ةريصبلا هجو ىلع ولو هيف عورشلا هيلع :
 ٠ هتباغ ةفرعمو ةريصبلا ةدايَزل ديفملا همسرب معلا ةفرع؟ هرظن ىفوا افرع ادع نوكيال ثيحن
 تاروصتلا نم ةقباسلا ةحلطصملا ىدامملا نم نوكي ناب هيف الخاد لب هنع اجراخ نكي ملوا
 نع ةجراخ تامدقملا ناف اضيا تامدقملا نم: ميا ىداملا نوكت اذه ىلعو تاقدصتلاو
 ناو هاسلغت رجلا ءازحا نمااضيا.دعتدق ىنعملا اذه ئداملاو ٠ ىداملا فال ةلاحمال معلا

 امب ةمدقملارسسف نم مهنمو + هيشأوحو لوصالا رصت# حرش ىلا :عجراف اذه قيقحت تدم

 منا ىنعملا اذه تامديقملا نوكت ىنعيب لبق اذك يا تامدقملا نؤوكتف نفلا ليصح ىف نيعنإ:
 نيبو اهنب ذا ةرادعلا ىهاظ هاضتؤا ناو ىناثلا ىنعملاب ىداملا نهال لوألا ىنعملب ىداملا نم

 فقوتي امث هنا ءء.اع قدصي نفلا ليصحن ىف هب ناعتساام ذا ةاواسملاوه ىالا ىنءملاب ىدانملا

 00 ريتعم لاو ةلخابو ةريصملا لاو ىلعوا ةريصيلا هحو ىلع وا اقاطم اما نفلا هبأع

 هيف .دوصقملا تاذ هيلع فق وسام ملا ىدا.» دئسلا ديسلا لاق ٠ اقلطم ففقوتلا ىدابملا

 ىلع تقلطا اذا اماو هنم م دعت دو ىهو هلئاسم تاثا املع ىتتي ىتلا تاروصتلا ىنعا

 روصت ناف هازجا نم اهماع تسلف اعورشوا اروصتوا اناذ د هلع /فقوتام

 اعطق ملا هلوخدل ة هقيقح هنمضمسام تاّسزد نم الو هنع ناحراخ هسا 4 هف رعمو ما

 هدارعتلا

 3 ةيناملا سؤرلا 0

 لبق ءانشال هردص ىف ضرعتب نا ام بانتك حرش ىف عرش نم ىلع بجاولا اؤلاق

 نيود نم ضرغلا اهدحا ه ةياهلا سؤرلا ءامكحلا ءام دق امسي دوصقملا ىف عورشلا

 ةعفنملا امئاثو ههرظن ىف اكع هليصحت نوكي الثل هيلع ةيترتمللا ةدئافلا ىا هليصحنوا معلا

 هل ضرعءلالو هليصحن ىف ةقشملا لمحتيل ام دتعملا ةدئافلا ىهو اعبط لكلا هقوشتبام ىهو
 حرش ىفو ٠ ةيلالخلا ةيشاللا ةلمكت ىف اذكه افرع امنع نوكف هبلط ىف روتف
 ىلع بترتيام ناف ةئاغلا ةلعلاوه ضرغااب دارملا نا ةدكحلا قارشا حرشو بيذسهلا

 لعفلا كلذ رودص ىلع لعاغلل اثعاب ناك ناف ةباغو ةءفنمو ةدئاف ىحسي لعف

 ةعفنم للا اذهل تدجو نا بي نيا سلا ل دو ةماع ةلعو انسخ عسا هم |

 ثعاملا ضرغلا اهئعب نوكتدق ةعقتملاف ةلطابو الفالاو ثعاياا ضرغلا ىوس ةحلصمو

 اذك ضرغلا هليضفام لامعا رطانلا ذنع نوكل باتكلا ناونع ىهو ةمسلا اهلاثو ه

 دارملا ناكو ملعلا ناونع ىه ةمسلا ةيلالجلا ةيبشاللا ةادكت ىفو ٠ ةمكحلا قارشا حرشف
 هلياسمب ىلامحا لع بلاظلل لصحتل هصاوخ نم ةصاخ ناس وا همسرب للا فيرعت هنم
 ىلا ةراشالا دوصقملا ناكو ةمالعلا ةمسلا بيذهتلا حرش ىفو هبلطيىف ةريصب هل نوكيو
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 هتدعاق ىتواز ناف نيقاسلا ىواسُتم ثاثم لكان وقك ىاذ ضع ع ون نوك دقر رادقملل

 ةيتاذلا اهضارعا وا امتازجا وا معلا تاعوضوم ىه :لئاسملا تاعوضوف .ةلل او ٠ ناتيوأستم

 نع ةجراخ نوكت نا دب الف معلا عوضومل ةيئاذلا ضارعالاف !متالومث اماو ٠ !هتايئزجوا
 ءىثال توبثلا ةئب ءازجالا نال ناهربلاب ابولطم ”ىثلا ءزج نوكي نا عانتمال اهناعو ضوم

 نم اهنم ذشام باوبالا ببقع اوركذي نا نيفئصملا ةداع نم نا معا ه ةيسمشلا حرش ىف اذك
 ىتش لئاسمب ةراثو ةروشنم لئاسمب ةرات محرتف ةهقرفتم باوبا نم لئاس» رصتف لئاسملا

 بفقوتت ىلا ىهف ىداملا اما « هقفلا بتك ىف كلذ دجوبام ثكاو ريدقلا حنف ىف اذك
 ةلئسملل فقوت الذا اب قيدصتلا ىا ملعلا لئاسم اهعون ىلع فقوتت ىا معلا لئاسم اهباع
 تاعوضوملا دودح ىهف تاروصتلا اما « تاشدصتوا تاروصت اما ىفو «صوصخم ليل د ىلع

 ىلويهلاكاهئازجا دودحو ىببطلا مسملاك عوضوملا موهفمال للا عوضوم هيلع قدصيام ىا
 مدجلا ةكرحلاك ةيتاذلا اهضارعا دودحو طيسبلا مسجلاك امتايثزج دودحو ةروصلاو

 ىهف تاقدصتلا اماو ٠ مكحلل طانم وه هجو ىلع فارطالا روصت هتصالخو ىببطلا
 ةيواسملا ريداقملا ةسدنهلا لع ىف انلوقك ةفراعتم امولع ئمستو :اهسفنب ةس اما تامدقم

 مع ىفوا رخآ لحم ىوا كانه ةنم تناك ءاوش اهدنس ها ريغ انكو ةيواتلل دعا 'ىثل
 ءارقتسالا نه اهريغوا تاسابق تناك ءاوس ملعلا كلذ ىف ةامعتسملا ةلدالا اهباع فقوتي رخآ

 لحم مهون م تاسايقلا ءازجا ىفو رخآ ملع ىف ةذيملاو هيف ةنيملا ىف اهرصحو ٠ ليثمالاو
 ىعستو نظلا ندح لبس ىلع ملعلا كلذ ىف ىا هيف ةملسم اما اهسفنب ةذبلا ريغلا مث ء رظن
 ةملسموا ميقتسم طخم نينطقن لك نيب لصن نا انل ةسدنهلا ع ىف الوقك ةعوضوم الوصأ
 ئعيستو اهعضوم ق نانس نأ ىلا ككتتو راش دما ع٠ لالدتسالا تقو ىا تقولا ىف

 - ةطقن لك ىلع مسرن نا ال هيف اننوقكاماع فقوتت ىنلا لئاسملا اهبردصت هنال تارداصم

 لوبق ىف لا لصن نا انل انلوق نيبو هنيب قرفال هنا لاثملا ىف شقونو ه ةرئاد دعب لكبو

 نيطخ ىلع طخ عقو اذا سديلقا لوق ةرداضصملا لاثم درواو ٠ نظلا نحب امهب ىلعتملا
 نكمل ءايقتلا ةههلا كلتب احرخا اذا نيطخخلا ناف نيتمئاقنم لقا ناتلخادلا ناتيوازلا تناكو

 دنع ةرداصم ضخش دنع اعوضوم الصا نوكتدق ةدحاولا ةمدقملا ذا كلذ ىف داعيتساال

 اماو علا اب دصي نا بجي تارداصملاو ةعوضوملا لوصالاو د ودحلا مث ء رخآ صخش
 ةعانصلاب ةفراعتملا مولعلا صصخت امبرو اهروهظل ةينغ اهب ملعلا ريدصت نمف ةفراعتملا مولعلا
 دق ريدصتلا نا ملءاو ٠ هباتك ىف سديقا لعف اك تامدقملا ةإ> ىف ام ردصتو ةماع تناكنا

 هلزج ىلا ةيسنلاب نوكي دقو هيلا جاتحيام عيمح هيلع مدقب ناب هسفن ىلعلا ىلا ةبسنلاب نوكي
 هب ءدسب ام وهو معالا ىنءملا ىلع مهدنع ىدابملا قلطت دقو ٠ اذه ىلوا لوالا نكل جاتحملا

 هب هطابتزال للا ىف عورمشلا لبق بتكلا لئاوا ىف ركذي اك للا دصاقم ىف عورمشلا لبق
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 عونن» مع ىف ثحب امتاو ةعونتم ةيئاذ ضراوع 'ىثلل نوكينا نكمي هناف اهنع ثوحبملا
 ناسنالا ندب بطلا عوضوم مهلوقف اهنع ثح نا زوجيف عونلا كلذا نايب ةّرولاَف اهنم

 هب دارب الكش اهلنا ثيحت نه ملاعلا ماسجا ةئيهلا عوضومو ضرع و حصا هنا ثيح نه

 ناكولف نكشلانم ةئيهلا فو ضرملاو ةحصلانع ثحب بطلا ىف ذا لوالا ال ىناثلا ىنعملا

 عوضوملان م ءزج لوالاىف امنا سلال لوّش نا لئاقلو لبق ٠ اهنع ثحب م لوالا دارملا

 كلذبو ةيثيلا كلتن ٠ هقحلت ىتا ضارعالا نع نوكي ثحببلا نا ىنعمي هتيعوضومل ديق لب
 ةناذلا ضارىعالل اناسال ع وضوملل ادق اضيا قاثلا مسقلا ىف انلءحول اذه ىلعو رابتعالا

 مزاي ملو عوضوملا ءازجا نع اثحب ملعلا ىف اهنع ثحبلا نكي مل موقلا مالك ىهاظ وهام ىلع

 ٠ رادتعالاو تاذلاب دحاو عوضوم ىف نيملعلا كراشت نه حر ةءيرشلا ردصل مزلام موقلل

 اما ةرورض ملعلا ىف اهنع ثوحبملا ضارعالا نه ةّدلا نوك مدع موزلب لاكشالا اماو

 تسيل الثم هسفن ىلع 'ىشأا مدقت مزلالاو اهسفن ةهج نم عوضوملل ضرعب امم تسبل
 نا هباوج ىف روهثملاف ضرمو حصي ثيح نه ناسنالا نديل ضرعي امث ضرملاو ةحصلا

 ٠ اهنع ثوحبملا ضارعالا نه سل اذ_هو ضرملاو ةحصلا ناكما ثيح نم دارملا

 ديق ةئاذلا هضارعا نع ملعلا ىف اهنع ثوحسملا نع ةرانع ناكامل عوضوملا نا ققحتلاو

 ىا اهلا رظنلابو ةيثيلا رايتعاب نوكي امنا ضراوعلا نع ثحلا نا ىنعم ىلع ةثيحلاب
 اهنع ثوحملا ضراوعلا عيمج نا ىنعم ىلعال ىلكلا ىنعملا اذه ثحابملا عيمج ىف ظحالي

 حييضوتلا نه بلطي ثحابملا هذه ق يق#و ٠ ةتبلا ةيثيحلا هذه ةطساوب عوضوملا اهقومل نوكي
 تايرظأ بلغالا ىف ىهو مولعلاىف اهنايب بلطي ىتلا اياضنإا ىهف لئاسملا اماو « خولتلاو
 نا لو فابن انعا لير هت ىلإ انج انتشال اما معلا ىف دروتق ةيرورض قو دقو

 ىا ةين الا مولعم هناف ةقرحم رانلا نوكك اهيل نود ةيميدب نوكت دق ةيضقلا نال اهتم
 لاقو « قطنملا بيذ-مت ىئاوح ضعبو فقاوملا حرش ىف اذك ةيمللا لوهجم دوجولا

 ن٠ لبق امو .دحال هيف فالتخا الامم اذهو ةيرظن الا نوكتال ةلثسملا ىنازاتفتلا ققحلا

 اهعوضوم اما ٠ تالومتو تاعوضوم لئاسملل مث ه ىهاظ وهسف ةيبسك ريغ امنوك لاما
 عوضوم رادقملاو نئابموا رخ الل كراشم اما رادقم لك انلوقك علا عوضوم نوكب دقف

 وهف ةسنلاىف طسو رادقم لك انلوقك ىاذ ضرع عم معلا عوضوم نوكي دقو ةئيهلا ع

 ضرع وهو ةبسنلا ىفاطسو هنوك عم رادقملا ةلئسملاف ذخا دقف نافرطلا هب طيحام عاض

 رادقملانم عون طخلا ناف هفيصنت نكمي طخ لك انلوقك علا عوضوم عون نوكي دقو ىتاذ
 ناتمئاق هيّتبنج ىتواز ناف طخ ىلع ماق طخ لك انلوقك ىتناذ ضرع عم ًاعون نوكي دقو

 ضرعوهو طخ ىلع همايقعم ةلئسملا ىف ذخا دقو رادقملانم عون طخلاف امهل ناتيواسموا

 ىاذ ضرع ثاثملاف نيتمتاقلا لثم هاياوز ناف ثاثم لك انلوقك ايتاذ اضع نوكي دقو ىتاذ
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 ناباوحرمصو « طخلا ةاقنلاو حطسسلا طا كلذكو هعاطقناو هاهتا ةطساوب هل هتوبث نا

 ءدبملا نم اهلاحم ىلع تضاف دق ضارعالا هذه نا عم تاذلابو الوا حوطسلل ةّساث ناولالا

 ىف ةطساولا تورث ماسقالا رئاس ىنعا ىلوالا ضرعلا لباَش امف ربتءملاف اذه ىلعو ضايفلا

 ن» اهريغو ةيشاوجو ملاطملا جرش ىلا  مجواف ان ركفام لغ ةدابزلا تنس نام ضورما
 اقلطمال نكلدحاو ىلعل اعوضوم ةريثكل ا ءايشالا نوكي نا زوجي اولاق ٠ ةدئاف «.قطنملا بتك

 ايلاف ةسدنيلا :سلغتا مسا و حطسلاو طخلاك ىلاذ ىف ةكرتشم نوكن ناب اهسانن طرسشب لب

 ةيودالاو:ةيذغالاو هئازحاو ناسنالا نديك ىضرع ىنوا رادقملاوهو اهسج ىف كراشتت

 ةيوسنم !منوكىف كراشتت اهلاف بطال تاعوضوم تلءج اذا كلذ ريغو ةجرمالاو ناكرالاو
 اعوضوم نوكبال دحاولا *ىثلا اولاق « ةاف « معلا كلذىف ىوصقلا ةياغاا سىتلا ةحبصلا ىلإ

 0 لك ىنف ةعونتم ضارعا هل دحاولا .“ىثلا ناف عنتمم ريغ اذه ةعيرشلا ردص لاقو نيملعلل

 نم ةئيهلا لع عوضوم طئاسبلا ىهو ملاعلا ماسجا اواعج مهنا ىرت الا اهنم ضعب نع ثحب

 امل مهتالف الوا اما ٠ رظن هيفو « ةعيبطلا ثيح نه ملاعلاو ءامسلا لع عوضومو لكشلا ثيح

 هءاوطاحا امع اونو اسانجاو اماونا قئاقحلا اوعضو تادوجوملا.نابعا لاو>ا ةفرعم اولواح

 كلذ لاوخا نع انحم ابوك ىف ةدحتن ةريثك لئاسم مهل تلصُ ةيئاذلا اهضارعا نم
 ةيمستلاو نيودتلاب درفب ادحاو املع رابتعالا اذهب اهولمأ متالوم تفلتخا ناو عوضوملا

 ىف ىبتعملا ناف عوضوملا كلذ لاوحا نم هيلع عاطيام هيلا ففيضإ نا دحا لكل اوزوجو

 .الف عوضوملل ةيتاذلا ضارعالا نم ةيناسنالا ةقاطلا هب طيحام عيمج نع ثحبلاوه ىلعلا

 ىنعم الو هضراوع عيمج نع ثحبيف ةبسانتم ءايشاوا “ىسش عضوي نا الا دحاولا ملل 0

 تاذلاب هلرئاغم رخآ “ىُش لاو-ا ىف كلذو “ىت لاوحا ىف رظن اذه نا الا مواعلا زياهل

 اديقم امهنم لكىف ذخؤيوا اديقم رخ آلا ىفو اقلطم نيملعلا دحا ىف ذِخْؤِب ناب رامتع الابؤا
 ايس طاصلاوهو دوجولا نيب مواعم عوضوملاو ةبولطم ةلوهجت لاوحالا كلتو رخآ دبش
 لكلذف ةعونتم ةشاذ ضارعا ىلع هعوضوم لمتشيوالا مع نمام هنالف اناث اماو « زياهلل

 كثاح نك تفلكملا لعف نع ثحبلا للعم الثم راششعالا اذهب ةددعتم امولع هلعننا دحا

 .ةددعتم امولع هقفلا نوكيف كلذ ريغ ىلارخا املع ةهرطا ثيح نمو املع .بوجولا
 دق ةعيرشلا ردص لاق « ةدئاف « فالتخالاو داحتالا طيضنس الف فلكملا لعف اهعوضوم

 لاب اك عوضوم ةثملا كلتعم “ىلا نا اهدحا ء ناينمم هلو عوضوملاف ةيثلا ركذي
 ىهلالا معلا عوضوم رابتعالا اذمو ةهملا هذهن٠ ىا دوجوم هنا ثيح نم دوجوملا

 ام وحنو ةرثكلاو ةدحولاك دوجوم هنا ثيح نم هقحلت ىتلا لاوحالا نع هيف ثحبف
 هضراوع نع هيف ثحام عوضوملا نال دوجولا ةيثيح ىا ةيئوللا كلت نع هيف ثحالو

 ةئاذلا ضارعالل اناس نوكت ةّدلا نا امهيناثو « هلازجا نعو هنع ثحب امال ةيتاذلا
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 اماو ه ةب رغتسملا رومالا هكاردالهل بحيعتلا قوحلك واسم جراخ سمع أ ةطساوب هقحلب وا اًقطان

 نئابم يما ةطساوب وا هجو نم وا اقلطم متاو صخا جراخ سما ةطساوب ”ىشلا قحلي.ام

 صخاواهنم معاوا هل ايواسم ناك ءاوسهنع جراخ صمالوا هثزوا هاذا هضو عن وكينا اما

 ىلا اهلسنا ىا ضورعملا تاذ ىلا اهدانتسال ةيتاذ اضارعا ىمسن لوالا ةنالثلاف انياموا

 ةاواسملابوا مدقتلاب ةيصوصخ اهل ةطساوبوا ةطساو الب ةقحال اهمنوك ىهو ةيوق ةبسن تاذلا
 دقف نومدقتملا اما ٠ ةيوق ةيسن تاذلا ىلا اءاسننا مدعل ةنرغ اضارعا ىمست قاوبلاو

 كلذيف امنع ثحال ىتاا ةسرغلا ضارعالا نم معالا ءزلا ةطساوب قحاللا نا ىلا اوهذ

 ءاوس هيواسي املوا هناذل ”ىثاا قحلي ىذلا لوما جراخلاب ىتاذلا ضرعلا اوفىعو معلا

 ءزحلا ةظساوب ةقحاللا ضارعالا ذا ىلوالاره اذه ليق ء امنع اجراخوا اهل ًاءزج ناك

 ةدوصخلا ةنعملا ضارىعالا 2 اهمال هل ةب ولطم اذانأ نوح الق هريغو عوضوم ا معل مالا

 ضاىعالا نم اقلطم نئابملا ةطساون ضراعلادع ىف مث ء صتلا هدادعتسا بيسب هضرعت ىنلا

 .اهنوك عم ناولالا نع ىعبطلا مسملا هعوضوم ىذلا معلا ىف ثحب دق ذارظن ةبيرغلا

 لاو>حا ناس نودم مع لك ىن دوصقملا نا هققحتو ٠ حطسلاوهو ةّئايم ةطساون هل ةضراع

 طسوتس هيف اهدوحو نوكي الو هريغ 3 دجحوبأ الو هيف دحوب' ولا هلاوحا ىنعا هعوضروم

 وهام لاوحا نموه لب هقاقح هلاوحا نم ند هريغ ف دجوام ناف 0 جردنم عون

 هعاونا نم اصوصخم امون رصي ملام هضورعل دعتسيال هنكل طقف هيف دجوي ىذلاو هنم معا

  نيملع ىف امهنع ثحب نا نيلاحلا نيتاه قخ ةقيقح عوسلا كلذ لاوحا نم ناك

 ةاثلا لاوحالا مث ٠ ىنخنال م ىناسحتسا يما اذهو صخالاو معالا كلذ امهعوضوم

 هريغأ اضراع سيلو هل ضراع وهام اه دحا ٠ نيمسق ىلع روكذملا هجولا ىلع عوضوملا

 كاذب قلعت هلو رخآ 0 ضراع وهام امهناثو 3 ىلوالا ضرعلاوهو هطسوت الا

 ريغيف دجوبال نا بحي ىذلا رخأ الا كلذ طسوتب هل هضورع ىضنق ثيحم عوضوملا
 ايواسمو هيف هل انئاموا قدصلايف هل ايواسم اما هنع اجراخوا هيف الخاد ناكءا وس عوضوملا
 دوجولا قوا قدصلا تناك ما وج ةاواسملا قلطع جراخلا ىف ىتكي نا باوصلاف ع دوجولاىف

 هنكل ةقيقح هل ضرعدق ضراع هلدجوو دوجولا ىف هلايواسم عوضوملاب ماق اذا نئابملاناف
 انعوكل رعلا كلذ ىف ةيولطملا لاوحالا نم ضراعلا كلذ ناك عوضوملا هب فصوب
 كلت ةينا نايب معلاىف بولطملا نا اضيا ملعاو « روكذملا هجولا ىلع عوضوملل ةّساث
 نا اضنا ملعاو «ءاالوا هل امتوش ةلع ىا متم مع ءاوس عوضوملل امتوش ىا لاوحالا

 ىع ىتلا توشلا ىف ةطساولا نود ضورعلاىف ةطساولا ءافتنا وه ىلوالا ضرعلا ىف ريتعملا



 هه ها

 ناك ءاوس هل ىواسملا جراخللوا هموقم لاو>ا نم هنوك ثيح نم *ىشلاب ًاصاصتحا هل ناف
 ةكملاو مدعلاوا داضتلا ةلباقم هلباقم عموا قالطالا ىلع موهفملا كلذ دارفا عيمج الماش
 موهفمعع امهل صاصتخاال باحنالاو بلسلا لباقت نالباقتملا ذا باحنالاو بلسلا ةلباقم نود

 سفنل قالطالا ىلع ةلءاشلا لاوحالا اوتيئاف ء ناكمالا ردّش راشتنالل اطبض . موهفم نود
 كلتنا م « ىناذل هضرعل ىواسملا جراخلل ةقحاللاو هعاونال اهتلباقم عم ةلءاشلاو عوضوملا

 ضراوعلا اوتنثاف لباقتلا ىلعوا قالطالا ىلع اهل ةلءاش ةماذ ضراوع اهل ةيئاذلا ضارعالا

 ضارعالا كلت عاونال لباقتلا ىلع ةلءاشلاو. ةيئاذلا ضارعالا سفنل قالطالا ىلع ةيءاشلا

 عوضوملل ةتبثملا ضارعالل دوق ةقيقللاف ضراوعلا هذهو ضراوعلا كلت ضراوع كلذكو

 اولاق ام لصف اذهو ه ضارعأالا ىلع تالوخم تلدح اهتحانم ةزكل اننا آلا ةغاؤلالو

 هعاون الوا عوضوملا سفنل ضاىعالا كلت تذل نأ هيناذلا ضاىعالا نع ثحبلا ينعم

 0 نمام هنا ليقام عقد اذهو ء اهعاونا ضارع الوا اهعاون الوا هاذلا هضارع الوا

 اهقوحلل ةيبرغلا ضارعالا نع اثحب نوكيف هعاوناب ةصتخملا لاوحالا نع هيف ثحيو الا
 تاناوتللاو تانايلاو نداعملاب ةصتخلا لاوخالا نع يطلاف تح 5 ضخارضا ةطساوب
 ىلا ريغوا ىلا سفن وذوا ةعيبطوذ اما مسإلا نا ىيبطلا رعلا ىف هنع ثوحبملا نال كلذو

 . ريغو ةماتلا تاكرملابو رصانعلاب ةدتلا لاوحالا نغ ثحبلاو ةيتاذلا هضراوع نم ىو ٠
 ثحبلاب دارملا لبق لاكشالا اذه تاعصتسالو « اهل دوبقو ضراوعلا هذهل ليصفت اهلك ةماتلا
 . باتكلا هقفلا لوصا لع بحاص لوقك ملا عوضوم ىلع اهلمح ةيئاذلا ضارعالا نع
 هلوقك ةيتاذلا هضارعا ىلعوا بوجولا ديف ىمالا هلوقك هءاونا ىلعوا اعطق مكحلا تبثب
 « نظلا ديف هنم صخ ىذلا ماعلا هلوقك ةيئاذلا هضارععا عاونا ىلعوا عطقلا ديفي صاخلا

 تدك ناب ايلا هسنف ثحبلا مخرب هنأ ةيناذلا هضراوع نع هنف ثح مهلوق ىنعم ليقو

 وهام ىناذلا هضرعاوا عوتلا كلذل ىلاذ ضرع وهام هعونل ت.ءديوا هل ةيتاذلا هضاعا

 ه عوناا كلذل ىلاذ ضرع وهام ىناذلا ىذرعلا عونا تبلوا ضرعلا كلذإ قناذ سرع

 قف 8 رحملا ءرثكا رمك ىلكلا معلا ىثزحلا معلا لوخد حمزاي لا كياع ىنخالو
 ةركلا عونل ةيتاذلا ضراوعلا نع ايف ثحب هنال ىبطلا رعلاف ءاكللا معو كلا 6

 نم 1 ىذلا اذه نا معا 6 لا هض رع عونلوا ىناذلا هضرعلوا ىعطلا مسحلاوأ

 ”ىثلل قحاللا نا ىلا نيهاذلا نرخاسملا ىار ىلع وه امنا ةيئاذلا لاوحالا ريسفت
 ضرعلا نا اوركذ مهناف معلا ىف اهنع ثوحبلملا ةيئاذلا هصضارعا نم مالا هلزج ةطساوب
 قحلي ىذلا لومحلا جرالاوه ىتاذلا ضرعلا ناو هنع جرا-لا ”ىثلا ىلع لومحاوه

 هقحليوا ةوقلاب ناسئالل ةسرغلا رومالا كاردا قوحلك تاذلا هانم نوكي ناب هناذل ”ىث'ا

 هنوكل هل ملكللا قوحلك ىواسملاوا اممج هنوكل هلزي>تلا قودلك مالا هلزح ةطساوب



 م
 ىذ سفن ىلع ةيترتم ةياغلا نوكتذئنيحو اذك لعفلا اذه ةناغ لاش رثكالا وهو لعفلا

 ذئنيحو اذك لمفام ةءاغ لاه لوءفملا ىلا ةفاضم نؤكت نا ىتاثلا اهل ةلع نوكتو ةياغلا

 اميف ةناغلاو ةباغلا هللا فدضا ام ىنغا ةاغلا ىذلال هل ةلعو هلمف ىلع ةمترتم ةياذلا نوكت

 هلكاذه اهلال هل ةلع نوكيو اهايصحت ىلع بترتيام اهنساغب دارملاف ليصحت:لاوه ىذلا لعفلا

 الام ةيلقعلاف ةيلّقنو ةلقع ىلا ٠ سداسلا ٠ ةيقيقحريغو ةرقيقح ىلا ٠ سماخلا ٠ ةيعرش ريغو
 ةيئزلا ريغو ةيزحلا مولعلا ىلا « عباسلا « كلذ فالخم ةرقنلاو لقنلا ىلا هيف جاتح

 مرق اجلا حتا ىلا !عائوض وم . ىتلاو' ىف ل + زد نفخ نان الاوهو :ةغوشاوم
 صهاوجلا رحب ىناذك صخالا كاردا لبق معالا كاردا ناف صخالا نه لقعال مدقا معالانال

 # مولعلاءازجا»
 اذهو ه ىدامملاو لئاسملاو عوضوملا ةثلث روما نم هيف دبال ةنودملا مولعلا نم ملع لك اولاق

 امنا ءازجالا نم ىداملاو عوضوملا دعو هلئاسم ع لك ةةيقح ناف ةحماسملا ىلع ىنم لوقللا

 ع لك عوضوم اولاقف عوضوملا اما ٠ لعلا ىف ةدوصقملا ىه ىنلا لئاسملاب امهلاصتا ةدشلوه

 نم تادوجوملا نابعا هتفرعمب ناسنالا لاك نا هحيضوتو « ةتاذلا هضراوع نع هيف ثحام

 اتقرعم تناك املو ةيرمشلا ةقاطلا ردَّش هيلع ىهام ىلع اهلاوحاب قيدصتلاو امتاروصت

 ةيلكلا تاموهفملا اوذخا اهلدبتو اهريذتل هب ادتعم الك امتذافا مدع عم ةرادطتم اهضويضم

 اهماع ديفمل املع اهقاطنا ثدح نم اهلاؤحا نع اودحنو هيضرعوا تناك ةيئاذ املع ةقداصلا

 ًارسسعتم ةفلتخم ةرسثثنم اهطضو ةرثكتم اهلاو-١ ناكامل ورهدلا دبا ابقاب املع ىلكه جود
 موهفملا كلذ اومسو نودتلاب ادرفنم اماع اهولعجو موهفم موهفمل ةيناذلا لاوحالا اوربتعا

 لاوحالا نم ةفئاط لك تراصف هيلا ةعجار هلئاسم تاعوضوم نال ملعلا كلذل اعوضوم
 عوضوم ىف ةكراشتم ىرخا ةفئاط نع هسفن ىف ازاتمت ادرفنم اماع عوضوم ىف ةكراشتملا
 القع عنام الذا ىناسحتسا سما اذهو ٠ (متاءوضومب اهسفنا ىف ةزئاتم مههواع تئاخ 0

 ةكراشتم ريغ ةريثك لئاسم دعت نا نم الو مياعتلاب درفتو هسارب اماع ةلّئسم لكدعإ نا نم
 اهنا عوضوملاب بلاطلل لصاحلا زايتمالاف نيودتلاب درفنو ادحاو ًاماع ردحاو عوضوم ىف

 اب رعت ناك نا كلذ سكع ىلع فيرعتلاب لصاحلاو عبنلاب مولعللو ةلاصالاب تامولعملل وه
 لاوحالا اوممع مهنا مث « عوضوملا ظخ البال دق هلا قرفلاف مولعملل ًافيرعت ناكناو ملل
 ىواسملاوا معالا هئزطوا هتاذل اما موهفملا كلذ ىلع الوم نوكي امب اهورسفو ةيتاذلا
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 ىذاحال ةيلاث تالوقعم قطنملا عوضومو ىج راخلاوا اقلطم هدوجو ىف لخدم انراشخالام

 اذهم ىلءعلاىف الخاد نوكي الف انل ارودقم نوكيال ىنهذلا اهدوجوو جراخلا ىف ىما اهم
 مق هلال نيينعملا الكب ىلمعلا نم صخا وهف تاءانصلا ميسقت ىف روكذملا ىلدعلا اماو « ىنملا
 ىلمعااف الوا لمعلا ةلوازع لصح ءاوس لمعلا ةيفيكب قلعتم ملعب ةرسفملا ةعانصلا نم

 ىنعملا اذه نم ما هنكل لوالا نم صخا ىناشلا ىنعملابو ةءانصلا سفن لوالا ىنعملاب

 نا اما اهنال ذل | ريغوا ةلا اما مولعاا ١ ىناكا ء اذه اهفالخم همن ةلوازملا مدعل ثلاثلا

 ريغ هل ةلآ نوكتوا ]١[ امتاوذب ةدوصقم تناك لب رخآ 'ىش ليصحنل ةل١ اهسفنا ىف نوكتال
 نوكب دارملا سيل هنا مث ءةياآ ريغ ىمست ىلوالاو ةلآ ىمست ةيناثلا . اهسف'ا ىف ةدوصقم
 وه امو هريغ ىلا سايقلاب هل ضرعت 'ىثلل ةيل آلا نال ةيئاذ هيل الا نا .ةلآ هسفن ىف معلا
 ةا الاهل ضرعي هل ةلآ وهام ىلا سق اذا ثيدحم هناذ دح ىف هنا دارملا لب ايتاذ سبا كلذك

 ىلا سايقلاب الا ”ىثلل ضرعيال ىتاذلا ناكمالا نا 5 هريغ ىلا هل اهضونع ىف جاتحالو

 اين لك للانح لذ رعلا ناف ةل آلا ىلع اهلامتشا ىلع ءان ةل آلاب ةيمستلاو ٠ هدوجو

 نا ملغ مْ 2 ىلا ٍِ عيمج لسوتنال ذا رهظالا وهو هل ةل ١ وهام ىلا ه لسوت ام

 ليدحتل 31 هاذ دحت ى:نوكي ام نآق نامز الاثم. نايسيقتلا ذآ دحاو نيمسيقتلا يدر

 ليم ةيفكب ( قلمتامو لبع ةرفيكي قاعتم وهف لييضحم دك افلم نك ١ ١1
 اذكو ىلمعلا ىنعم ىلا ىلآلا ىنعم عجر دقف هريغ ليصحتل ةلآ هسفن ىف نوكي نا دبال
 هسفن ىف نكي مل لمح ةيفيكب قلعتب ملامو لمع ةيفيكب اقلعتم نكي مل كلذك هل ةلا نركي الام
 مولعلا ةراغ نا ملعا مث ء دحاو 'ىش ىلا ىلآلا ريغو ىرظنلا ىنعم عجر دقف هريغل ةلآ
 اهل ةنيمو لمعلا ةفكب ةقاعتم اهنال كلذو اهريغ لوصح اهل ةدابغلا ةلعلا ىإ هللا
 : رخآآ نمإل ادوصقموا تاذلاب ادوضقم لمعلا كلذ نآك ءاوس لمعلا لوصح ايد ا
 اهنال كلذو اهسفنا اهلوصح ةلاآلا ريغلا مولعلا ةياغو مولعلا كلتا ةريخا ةاذ وه نوكي
 بترتلا ناكما ناف ىرخا عفانم اهياع بترتي نا نكما ناو امتاوذب ةدوصقم اهسفنا دح ىف

 « بترتلا دصق هل ىنانملا اما تاذلاب ًادوصقم هيلغ بترملا نوك ىنانن ال هعوقو لب قافنالا
 تناك ىتلا ةياغلاال عضاولا.عرتخلا اهدصق ىتلا ةيئاذلا ةياغلا ىه ةيافلاب دارملا نا لصاحلاو
 نا زوي ةيل آلا مولعلا ىف عورشلا ىف عراشلا ثعابلا ناف عورمشلا ىلع عراسشلل ةلءاح
 لبق ناف . اهسفنا ىلع. ادئاز نوكي نا زو ةيل آلا ريغلا مولعلا ىفو اهسفنا اهلوصح نوكي

 ريغلا مولعلاةياغ نوكروصتن نفبكف هيفا ةلع “ىثلا نوك روصتس الو هل ةلع 0
 ىلا ةفاضم نوكت نا اه دحا نيهحو ىلع لمعتست ةياغلا لبق . اهسفنا اهلوصح ةلآلا

 ىه ذا تايرظنلا ىفاك قافنالا قبرطب ريغلا ىلا ةليسو اهنوكىنانبال اهتاوذب ةدوصق“ اهنوكو ]١[
 ىلع هيشاو- ضع ىف نيةقحل اديس هدافا اذنك اهضعءب ىلا ةليسو اهضعب نا عم اهتاذ دح ىف ةدوصقم

 ( هححصمل ) علاطملا حرش ىلع هتيشاح
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 * راك
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 ةيشاحىف مساقلاونا لاقو ٠ ىهتنا ةقيقح ن وكر ىت> اقلاعم كاردالا ال لبلد نع كاردالا

 ةكاملاو اهكارداو دعاوقلاو لوصالا ىلع ةثلطم ةنودملا مولعلا ءامسا لعج نا لوطملا

 انهه ةكلملاب داري نا بسانملا نا اوركذ مهنا مث « حبص ملا ظفل اذكو ءاوس ىلع ةاصاحلا

 اهنم انوزخم امواعم ناكام ا رضحتسي لئاسملا|عيبمج ةفرعم نم نكمي ا, سفنلل ةيفبك
 نا سهاظ'ا ذا لعاب لقعلاب ةامملا طقف راضحتسالا ةكملمال ٠ ال وهج ناك ام 0
 معلا كلذب اناع دعي اهليصحتىف هيفكيام هدنع نورك ناب لع لئاسم عيجج ةفرعمنم نكمي نم

 ةامسملا طقف لاصحتسالا ةكلم الو .ةنوزخم امترو ريصنع اضف اهعيمجم ًُ |١ طارتشا ريغ نه

 لئاسملانم”ىش لوصح مدععم ةكلملا كلت هلنم امل اعدعي نا ذئنيح مزاب هنالةكللاب لقعلاب .
 راضحتالا ةكلمدارملا لوطالا ىفلاق ءلاصحتسالاو راضحتسالا ةكلم نم معا ةكدملاب.دارملاف .

 الو عم سيل امويف اموب ديازنإ وهو دحال نودملا لعاا لوصح مدعو ةقلطملا ةكلملاال

 ايوثوا اهيقف ضعبلا ةيءستو اهلاببس معلا ن وك ىفانبال عيا ةفرعم ةلاحتا ناف دعيتسع

 لاصحتسالا ةكلش ةلجابو لكلا هل لصح هناك ثيحب للعلا ىف هناثولع نع ةيانك اميكحوا
 قابلا لاصحت سا ةكمله عم لئاسملا زكا راضحت-ا ةكدلم نا ىف مالكلا اماو املع تسيل

 باوج نع مهرجم عم ةقيقح ةمثالا ىلع هيقفلا قالطا نوكنا دارا نق الما مءلاوه له

 . همزاي الف ىزاحم قالطالا نا نه انكل-امىلع اماو كلذ مزتاأ ىواتفلا ضعب

 « ميسقتلا »
ىلا ةنودملا مولعلا ميسقتا ماقم ىف ىا انهه نا معا

 كاتبا لاا ل1 لئاسملا اما. نع 

 لوانتب كاردالا 0-2 ىنعمي علان ا دنسلا ديلا لاقو علاطملا حرش ىُداو> ضعب ىام ىلع

 ةقلعت» ىا ةيلمع اماو ل. ةيفيكب ةقلع٠2 ريغ ىا ةيرظن اما مولعلا لوالا :ةيرظنلا مولعلا

 اهرساب اهمال ىلحعلا ىف ةل>اد اهلك ةطانخلا معو ىلءعلا بطلاو ةلجلا ةكلطاو قلبنلاف اع

 ىرظنلاو ىلءعلا نا هحيضوت ه الثه بطلاك ىحراخوا قطنملاك ىنهذ اما لمع ةيفكب ةقلمتم

 ىلعلا ناف ةمكجلا ميسقتىف اهيناثو تفرع اماقلطم مولعلا ميسقت ىف اهدحا ناعم نتاع

 انردش هدوجو نوكال مع ٍْ ىرظنلاو انرايتءاو انردش هدو>و نوكي امي مع كا

 ىلع اهلوصح فقوتب ىا ةيلمع اما امنا نم تاعانصلا ميسفت ىف 1 ذا انتو 0

 قطنملاو وحنلاو هقفلا م اذه ىلعو اماع اهلوصح فقوتسال ىا ةيرظنوا لمعلا ةسرامم

 ةلواز» ىلا اهلوصخح ىف ةحاح الذا ىلدعلا نع ةحراخ ىلءءلا بطلاو ةيلععإا كيلو

 ىل.علاو «ةلوازملاو ةسرامملا ىلع اهفقوتل ةماجحلاو ةكايجلاو ةطايخلا مولع فالخم لامعالا

 لمح ةيفيكب قاعتبام لواتتب هنال ةمكملا مسقت ىف روك ذملا ىلمع'ا نم معا لوالا ىنعملاب

 لاوحا نع ثحابلاوه هنال ةمكلا ميت ىف روكذملا ىلمءلا هلوانتبالو .قطاملاك ىهذ



 هه ٠ 1ع

 اهديوست نم غازفلا لصح املو ءاهل اعماج اباتك نينس عضب ىف تلص# مولعلا رئاس نم
 هتيترو « نونفلا تاحالطصا فاشكب انقلمو اموسوم هتلعج نيسمحو ةينامو ةئامو فلاةئس

 مدقن عون ةنودملا مولعلل ناكاملو .ةيمجعلا ظافلالاىف نفو .ةيبرعلا ظافلالا ىف نف .نينف ىلع

 بجو الثم اذكل عوضوم وحنلا حالطصا ىف ظفللا اذه انلق اذا انا ثيح نم اهريغ ىلع
 راظنلا ىلع ليهستلاو راصتخالاو زاحنالل انجوم ةعومت اهركذ ناكو الوا وحنلا معن نا انل

 مالعلا باهولاب انيعتسم لوقنف ةمدقملا ىف امت ركذ
 ه6 ةمدقملا

 امم قلعتامو ةنودملا مولعلا ناسف

 قطتملاو وحلاو قرعلا معك بتكلا ىف تنود ىتلا مولعلا هو ه ةنودملا مولعلا

 امل صخشلا نوك ىف طرتشبال ليقف . اوفلتخا ءاملعلا نا معا : اهوضو ةيكذلاو

 كاع ىحسي ليلد ْدخا الب هملع ول ىت كلذ طرتشي ليقو . ليلدلاب هملعي نا مع

 لاق نم لاق ثيح ةيئايضلا دئاوفلا ةيشاح ىف مكحلا دبع ققدملا مالك ريشي هيلاو املاعال
 مولعلا لئاسمل ةباكح ةدرجلا لئاسملا معلا لعجت ةلادلا لئاتسلا معلا نع ةرابع معلا

 قفحلا ركذ لوألا بهذا ىلا رظنلابو « ىهنا املغ هلعج لئاسملا نع ةراغ كالا 2

 ىلع قلطي دقو لئاسملاب قيدصت ا ىلع قلطيدق ملعلا نا للابلا ئتاؤخ ف :ورك كلا

 هتءمسوا نالف ملع تبتك لاش امث اضياو اهنم ةاداحلا ةكلملا ىلع قلطيدقو لئاسملا سفن

 دعبالب اضيا لوالا ىنعملا ىلع هلمح نكميو ىناثلا ىنعملا وه الثم باوبا ةناقىف رصح وا

 ماسلا قوذلا هانا امف ةكلملا نودن اماو افرع معلا نب ودن' دعب مؤلعملا نيود نال

 هيدارب لب هنهذىف ةرضاح هلئاسم غيمج نا هيداربال 3 وحنا 2 نالف .لاش امو ىهتنا

 معلا دارملاف اهراضحتسا نه نكع اهم هللاسسم ليصافتل اديم ىه ةيلاا .ةطيس ةلاح هل نا

 لوطملا نه دافتسي اذكه لئاسملا نع ةرامع وحلا ناكزاو ةكلملا وه انهه وُحنلاب قلعتملا

 ءامسا ىناعملا لع فيرعتىف لوط الا بحاص لاق ىناثلا بهذملا ىلا رظنلابو ٠ هيشاوحو
 دحا اهك رداول ىتح للبلد نع دعاوقلا 'كاردا ىلع قاطت ىناعملا و ةنودملا مولعلا

 |متامواعم ىلع قلطت دقو حاتفملا حرشىف دنسلا ديسلا هركذ كاحلب ملء هل لاعب ال ادياَقت

 كاردانه ةلصاحلا ةكاملا ىلعو اوقلطا ناو ليلد نع تمالع اذا نكل دعاوقلا ىه ىتلا
 كاردا ةكلم تناك اذا نكل ديرا ىتم اهراضحتسا ةكلم ىنعا ىرخا دعب ةرص دعاوقلا
 ظفل كلذكو ٠ ىنالاك ليلدنع كاردالاب مسالا صيصخت هيضتشاك اوقلطا ناو ليلد نع
 ىتلا ةكلملاىفو ةقيقح كاردالاىف هلا دنسلا: ديسلا ققح نكل ةثلثلا ىناعملا ىلع قلطي معا
 اما لئاسملا وه ىذلا كاردالا قلعتمىفو ءاقدلاىف هيلا ةاسوو لوصح+لاىف كاردالل ةعبات ىه

 هءدارملا نال رظن كاردالايىف ةقيقح هنوكىفو هروهشم زاحموا ةحالطصا وا ةفرع ةقبقح
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 ىزيرغلا لقعلاب هزيمو . ناسحالا عباورب هصصخو . ناببلا هملعو . ناسنالا قلخ ىذلا هللدْمما
 . نيعمجا نيلقثلاو ةكئالملا لوسر دمت . نيملاعال ةحر هدوجو نم ىلع ةولصلاو . نافرعاا متاو

 قرشاو قحلا سمش علط مهب نيذلا هباخاو هلآ ىلعو . نيلسرملاو ةكئالملا عومت لضفا
 دمحم ) فيعضلا دبعلا لوقي ٠ دعبو ٠ نيقيلارون عملو لطابلا مالظ لحمضاو . نبدلا هجو
 ىلا ىقورافل ا رباص دمع ءاملعلا ىقتا انالوم نب دماح دمحم ىضاق نب ىلع خيش نب ىلع

 ىلا ةجورملا نونفلاو ةنودملا مولعلا ليصحت ىف هب جاتحنام رثكا نا( ىوناهتلا ىنخلا

 عراشلل رسسيتيال كلذب لعب مل اذا هب ًاصاخ ًاحالطصا لكل ناف حالطصالا هابتشا وه ةذتاسالا
 بتكلا ىلا وا مهلا عوجرلا اما هملع قيرطف . اليلد همامغنا ىلاو اليبس هيلا ءادتهالا هيف
 فئاطللاو بطلا لع ىف ضاسمالا دودحو صهاوخلا رحبك ةحلطضملا تاغللا اهيف عمح ىتلا

 ةلوادتملا مولعلا عي تاحالطصال' ايواح اباتك دجا مو فوصتلا مع ىف هوحنو ةيفرشالا
 ايفاو اباتك فلّؤا نا ليصحتلا ناوا ىردص ىف جاتخم ناك دقو اهريغو سانلا نيب

 ذئنيح قبال كامب نيملاعلا ةذتاسالا ىلا عوجرلا نم ملعتملل ايفاك مولعلا عيمج تاحالطصال
 املف ٠ اعوطتو اكربت مهنع دنسلا ثيح نمالا مهلا ةجاح ةيبرعلا مولعلا ليصخم دعب عتملل

 ترمش ىدلاوو ىذاتسا بانج ةرضح نم ةيعرشلاو ةيبرعلا مولعلا ليصحم نم تغرف
 ةهل الآو ةيعطلا ةمكحلا نه ةيفسلفلا ةضكحلا مولعلا رئاخذ ءاسنتقا ىلا دخلا قاس نع

 نم اهليصحت رسبتي مف اهوحنو بالرطسالاو ةئيهااو ةسدنهلاو باسحلا للك ةيضايرلاو
 هللا اهفشكف .ىدنع ةدوجوملا امتارصتخم ةعلاطم ىلا نامزلا نم ارطش تفرصف ةذنتاسالا

 لك ىف ةدح ىلع ةدح ىلع اهترطسو ةعلاطملا ناوا تاحلطصملا اهنه تستقاف ىلع ىلاعت

 تستقا اذكهو دحا لكل اهجارختسا لهسي ىىجبتلا فو رح بيترت ىلع اهب قيلي باب باب



 لصحتل مالعالا ءاملعلا نم ريثك اهيلظنو اهمجن دفا ةرخو نوال ا

 نسحاو انلأت ناشلا اذه تافنضملا لّكاو * اهعورش نيح اهيبلاطل ةريصبلا

 لجالاخيشلا ريكلا لضافلاو ريرحنلا ملاعلا هفلاام ابيترتو احاضيا تافلؤملا

 انالوم نب دماح دمحم ىضاعلا نب ىلع خيشلا نب ىلع دمخ ( خيشلا انالوم

 هتجرد هللا ىلعا ( ىوناهلا ىلا ىنسلا قورافلا رباص دم ءاملعلا قا

 «راتقلا لحما اذا قرت فوسو'* نونفلاثاحالطضا فاشكي هاينو ة نالنلا لذ

 مدقاو لا نم ىعس هللاركشو  ةينفلاتاحالطصالا نم مزايال فاشك همساكوه

 ماهتهالاو حيحصتلاةباغ عم اهسبط ىف اوذخا ىتح مرباو مادقالا ةعبطم ةئيه ىلع

 ماتلا داهتجالا لذب ةياهنو





 ىوناهنلا ىلع نب ىلع دم خيشلا

 ىلاعت هللاهمحر

 لرالاهخلا
 هرب سس سسصم

 باتكلار شات

 تدوح دمحا

 امررخم سسرو ( مادقا ) ةديرج بحاص

 ماج ةقرملا ةليلخلا فراعملا ةراظن ةصخرب

 اماه ةنس لوالاعسر مه. ةخرؤملاو

 هيلعلا ةفالخلارادب ( مادقا ) ةعبطم ىف عبط
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