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 6م 11 11 1" 1 (( ل.

 1[ 15 نسنعععوودتال 165 طق 1؟لئامد» هك اطنق دودناع ام صاع طاف
 هصؤت لعامتلم "ءععومجنلتسع اطع مععووصمل طتقامت" 01 ذا5 قساطم» قةطقنا»

 [نمدتم 11نطحسمت د0 طن ف4فطسسدل 1طن ل هطونتتع هل !كصملت : 12056 0

 هععاع 1غ, 111 ةصل اطع "ءععيتتمتاع ةملمضسحأتماط 12 06 60738505

 717115101" 0 ا]16 ]1011017116001 11051165/!)1 11: كملت , 1701.11. م. 400

 ص هص جناتعاع طرت 01. ةطسفتت ذص اطفق لمانندأ لك1011 0116 , 4ع 81:16 و

 امدح. 111. م. 208: هسا تس ظفتسوت1 05 60097هردأتع 0” ىلطمانا 000 ,

 1. م. 124. 82651065 , اطع 0ههدسعساف "مدح طتعط اطعفع 0ععضامم

 ]وام 0عمتحع0ل اطعت ةصلضمحاتماد هنعع ]1 ءمصامتسع0 اطص اطع ما"عوودأ

 ماسسسع , ةلمصع تانط هاطعتتو 6 طتعاط اطعو ظهل طمأ 2.

 قرصمدو طلق مساس سعب _ةس اطع ؟1[كعنا ةطص كمطدتس ءدزور ا[ ه

 طلعاط ]1[ ةرعوت"إت "عزان 1211013 و طدقعل مم 01001 57 ممعانعمل 6012-

 ممول[ مصفر طاتغ مصصعتمدلاو نرممصد طع لوتسممل ؟؟طتعاط طع طعررأ لامع

 طلم قردأ زمدعمعوت 6 اطع اآكدقأ , ةطل مانطاتمطع0 ومان جكاعتت طتف "ءاتتتعل

 6 ممؤتس. 1طص هل-آكطهأتط ةاملمو زس0ععم0 , هد اطع ةساطمأأا7 هأ

 قط !- جموس هلدةطقتت , اطقأ اطعنع !"ةهكعأاو جمرتع ه0لئ[ع0 ازكوردص (ط6

 ممدرعرتو ه1 آطس لمطدتع طرت هدع ه1 طتق ماتمتلك, طاتغ 1 اطنساع (طقأ ه

 معمتممل هآ طع هلع 111 هد(1519 دست هدع اطقأ اطنتع ةاةاءصعتأا 5

 ةتنممعماتفز طع طقصل هآ اطع 7م[ 0لمع5 دما طيقصتلعدا زاكءاك طعم

 هق ذم اطع "م5615 نأ طق هامل 61 طلق 01117 61 50661-

 2115 113586 1662 01 5 طلو طاووةجانعتو , ةسمنع طتغعأ

 جركع ال6 ه1 طلح طعوألعسماكت ماعععق : اطع هدع مدصممدع0ل هن طلق 15أ

 ةمرمدفاط غ6 هلال[ دلتسحط زر اطع هاطعت» 2300:عدوع0 غ6 اطع 5سللقم 58-

 آد ةلحلتس هد اطع ةدطزءءأ هآ ءومادتس ؟6جةاتممع ةطصرموأاف إم تطتعاط |

 اطع مالععتسم 6 ة1دللئدط عمم عموما هد امسلتسو ذص [عومأ. طف

 ادنامع مرهق ممطوطاب رتنأعم لمسمع طلق ةععمص0 زمسمعإت 10 (ط6 ل



 نلايطتنا يارس وهم .دناجا

 كد ها

 [دوغر 1هدع هلاسكتمم ذك دصقلع ذص لأ ام اطع ءةصاتتع ه؟ كعناتعملعسم طز

 مولقط جالتس, ىطتعاط 010 دمأ اهلعع ماقعع انا1 اطع ؟عونع 585. ىلء 1

 1187. 01 طتق لماتتسمدل , ؟طقعط 725 710617 هكسءاتا2 160 ذص اخ طوقا

 جو 77611 هه طع آل موغر. اتصلو انط 2[عاإرت طاتغ هد6 الآك. طقق ءمصع 0191

 (10 هات انرمعد - اطهأ مم0مع60 ةص اطع الصتح ءضوتاج الطخمتتا هغ آعزت-

 _ لهم. ة1طع 115. زص اطع 1ظ5ءامسضمل (اندملتت , د0. 486 (2)) 15 ددع'ع]7

 ج رمموعانع ةمااماسع 1, مدفعا ع0 ةجمدتعسأاو حتاط نم طعاأذع» (ةقاع

 هسا زان0عدصعتا اطقس اطع ءمتامددع هك .آطط ظداتتمط*و 1هنعاف ؟طتعات

 طقف طعمت نثةصق] 2160 ط9 طعم. 1غ 15 مموولطاع اطقأ 1155. هل اطع

 سما وام سماع طمقإت معا طع ؟مان»0 ةذص اللمدئاط ةلاعور طاتأ "0م

 [عورمأ هسا ةوردتتح 76 طقكنعر 1 هنتع 21210 , طاتغ ]116 ام 12076.

 "1من 1جررت 1ملتاولطل طفل معوعتع ةععرح اطع طمملاع طتططسقوأال 15 هكلعقت :

 1س طلع 767 طصاعأ طماتعع ه1 16 (1"!نععواث5 ةهلئا. 701. 111. رم. 550) ,

 طع عزوعم 1غ 2 ان16 طر ركطتعا 1 طقحع دمك طعانع اقع 1ماتسم 1 هللاتح

 060 10, هس اطقأ 116 1ادوأك زه لتكةعمسسع0 طر هج طاسصقعل“ , تعم

 620[1115 01 ىنانكلا ةلحر و 776 121156 0 ىنانكلا ةلحر و 35 8

 ج10عم097 طععت ممتصأعا هان[ طإب ظفتسمتتل (66091'. 0*ل4ط0111/600 ,

 01. 1. م. 125. 00(. 5). 15 اطع ]دلع طققامتتدصسف 01 اطع ءاا7 01

 آد ومعءاتق (56ع 116101101 6 ط1 وورماع م. 515 , هم 0127م1

 11151. 065 ركاامسع ]!ه:1هنآنك 01.11. 1. زج. 21) اطغع هدتاعاسقل 57011

 دق ج]5ذه تسلب مزم و 167 ةكون1ع0 اطعضقعات ع5 01 اطم56 ت8

 ىطتعا جل كطحسمات  طقهل ةآسعما مما[ ةذص طلق !ةتتعع ءوةتتتتط عال

 اه اطع ة1دوكسقأ ه5 جل-دنتنت. ىل-الآد0311 مءانطقزو 205565560 0

 نمر 01 1[, اطماتعاط طع 600 2239 2261619 طقكع 1011:0160 "0

 دمدسع هددع هد هاطقا» 01 اطع طتتتمعت'ماتق 50111665 01 آض10طتها1مد طلعات

 طع طقل أ طقم.

 لطم اطرعرلعم 115. ((نهغةهلمع. .١01 11. م. 155) , ءمصاهتساات# 0

 ممقعدر 505 همزعل جغأ !ظ[ةلئلمط ذص اطع رعدنع 85 طز هدع ”ةهطل ةلح

 + 1'اتك هماامرصسع مدقدع5 دأ هيعع ؟عمدرص اطغ ةددبعام]ب 0 رابخا ضعب 5-6

 ةيردنكسالاو طصغ طعودلك 017 دتاط اطف »5005 مهتكلاعمب اولفكتيل (م.ا*ث) ز
 اطعص 1ها1مر5 خطف مهصقعضدصط رصعلا ايم افينصي 200 3 بئدرغلا نمو

 (م.ادق هسا عزز ممذأ ةرهاقلاو رصم ركذت هل 50 0 ش

 زج عم 1

1 

 3 م
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 هد رف

 0ةلنع ذطم *ةطل 3ل-1؟؟هتططقط ذطص ةةفطل دلعالطسسحس 2ل-0 نضدقمطتر ملط
 2 115. ذص اطع ةلدعمتطت طم دمام“. 1( طودتتو اطع (16[1 رابتعأ بانك
 .كسانملاو ةميركلا راثالا ركذ ىف كسانلا, مطنمان 1 8256 (!01181
 مرمرو» (10 »عزمنا هك طع 8عاتمس 01 ةمدمع معقم اتطل03912 , 101

 م0 (طع جساطم» "عدللج عتجوم طق طمماع اطنق ان(لعر طق هدن10 طمأ 56

 !؟ةهزام0ل غم مجعداأتم» ذأ( دغ اطع ءمررحتم ع2 عاتت عرتأو 5؟طعاتعوق طق طقق ةالطع

 717 567160 1[ رافسالا تاقافنا ىع رابخالاب ةركذت: هاطو 5

 همم هلكووو كأم زغ طوع طع ةهينمءالهلتمد ه1 ريبج ىبأ ةلحر. 480

 اذع نسملتاو هؤ اطع ة[5., زغ 15 ةءومعاو هلل اطقأك ءمات10 طقكع طقعات
 ىتمطعل. ى هزمواع عامسعع ةمكتنعق 10 ةانم97 (طقأ اطع ءموزتفأ 06

 مكمرتت ةركذأ 10 ]د56 هه [دفغ هك طع همان10 لصتكع اطع معطر ةهتل اع

 مدفعيسعنعع ذعر اطمأ طمع هدلإت هضم طف 01ةع116ه1 مماطأفق 7617

 ةممودعسأالب رىدصاتسع , طغ اطقك مصل طقكع طعفم طغخع ةصل اطغتنف |
 هرتنناعل , همدصعأت سعد اطعماتعاب هى عوز عطأر هك هاطعت» اةطنع5 هرمون عطأأا7

 زممدم ةصمطت ا ا غ6 لععومطع» طعس , ةص ؟طتعط !1داا عع ءقكع 2 ةمدعع |

 آطمع ظوعرت 1ع طادساع. خ4 ءمدلتمأمر» طعاتك عع هءنادتس 1ةاأعانق 15 0

 206 11هزتتا12012: 11115 176 1150 + ةتتطل مر >2 320 خر غ ةطل قر 16-

 سمسار ىدطقات[ 604 160 هدع ةصماطع» (هنعر دكاف 10 دقاق و عقر

 10 عفر , ليف 10 لبق) : هته 066ةقزم17]28 ب 108 غو ض 108 ظو ة

 [هرع ئر ؟طقلقأ طع 7مه»ه54] طقف ]دقدعا تام ذ ( طناح 10 طئاحو

 اهناوه 10ه اهثاوه) هسل 6762 د (ىنافجدالا 10 نافجالال. قصرت هدع

 3-3 15 ةعوءارئأهدصعا 10 "620 1؟ءواعتم الآ55. 111 ءةقتازت ةعع 2057

 دلال اطلق هدص ةهيتادع. ةددمع ؟ةهضتمسأو دخع 20060 هدد اطع طمقتعتت "هان

 ظ -- ةصمماطع» الآك., طاتغ اطلق مدتتأ 01 اطغع همروتنأث5 اهقاع 0065 د0[ ةءعح

 ٠ 10 طقحوع طععت يععاتتعا 511 مدت ءات]ة1 ءولطع. "انف طانمانو ةرععأ»

 060 1 طقحع صلعمتما7*ع0 10 "عدمم7 ع غ6 طع طعوأ هآ طرب ةدتقلا

 ةطالناإت. 11005 ىطتعط 1 (طمدعاطأا 1[ طعععوودتتا 0 ةصسفعتتا ذص اطع

 2 1م , 1 طقكع يعامدع0 ة؟كلطتس ططوعاك عاق [ ]. نسلعم5د اطعاتع 1955 2

 1ادعاسم ممعساعع0 دم اطغع الو, ذص 5طتعط ءهوقع 1 طقكع 560 مة"

 (طعومم ( .٠) 1كظععع آ1 ممم0ع دمج ها عهاتدص ذص اطع "عملتصع هك اطع

 زد, 1 طمحع طععم ءةصسعامل 16 مماتعع ذا هغ اطع 1006 هل اطع م38 و

 وىتاط قمامتس هيععماتمصعر ؟طتعط 1 21100 دطوتسعاك عود 2 1ك

 10 ةعمطماتتا56 هددت : 112. طع طماع كماتحاتتتمات ةاتطظة[111085[1 0[ ©

1 



 ه0

 اعمر 1هرع ةصماطععر ىطتعط عع ذض طصقتإت هدقعك »0أ لت ءانلا 0

 لعامعأب هتعمدنك 1ص اطع ععدسسس اتعول 1مهدكت 01 طع اتت ءانه]5 , 716

 1 هطوورع[ ةصوتز ةصق 2 1ع 761إ 0هطالماتق ةتتلقاملك عقر ةاتعألظ 5

 و رحجذزيلا, 616. 20553عم5 ؟طتمط 1 ءما110 ط0مأ ات2061ةأةه20, 01 ؟؟طتعأل

 معمم 16 رصف همرضكترأ 91 طمانأ صوت طعلسع ةطاع 0 58868[ ةتتال

 هسعملهاتمدر 1 طقحع عاود 25 اطقإت ةهنتع ذم اطع 115, هتتل ةلططاال

 ماه160 اطقأ 1[ هع همر 10ه: ؟طتعاط ةتصل ل1 هاطعت» 512011601011188 و

 طمعا مدمطوطاوب معئاطعت» 1ع ممدع ةمقلا , 1 (انقأ اطقأ ةهانحع ]ج3آ-

 ][نجاتمد 5111 طع 1هدنصل ذص اطع 1دعأ ه1 م9 طقتتسو 20 طاتغ 026 20

 جمر هدعاملار رضخأعد 1ك. هك صو 015م1]050. "الطف 03165 ةتثع , ]1

 طعاتزعع , دجتلاط اطع ج11 ع"جاتممك اطقغ 1 طقكتع 22206, 7617 "طع

 ورمسوعأ , اطمستعاط مععاععأ نستلمسستا» 15 هد]لءان]261025 0

 16 اطع طصعأاطم0ل 1210 مدد ةص اطع 471 06 161/16“ 105 00165 15 10

 16 طع هعموعاع0. لص "عودا 16 اطغع مهططع5 ه1 اطع 106211165 161

 مدع طزع هدحع هع عال وع 1 ءدصصمأ ةهجهن 55 طحاتعط , 101 01181 01060

 طورت صوت معمل طمواعووم»» لوححممتت , ؟؟طم طقفق 215923 طقعات 6207

 16 همرعص طلق ةامرنعو ه5 .ععمومدمانتعدل ةصكمتم اتم 101 27: 1156, 1

 طمحع هاتل] طععسم تسقطاع غ6 850 ج موتنا 01[ طعام. 8هددع ه1 اطع 131268 -

 ععمرج 16 طقحو طعوص ءمرتستمأ ع( طوع اطع همز مأكر طاتغ 111 0161 8

 طع ةتتاطمت» طتخسمعاك 15 مععطقجو [0 طادتسع  هق 10د ةيقتسراق

 - طه 1 ميت وبا 10 ميتوباو ةرورافغلا 10 ىرورقلاو بذآولا 101

 بيؤلأ و 66

 ]سم هه”مءعءاتصو اطع اعمار 1 طقتع ه0 1156 01 5؟طهاعا' 61“ ([8[110-

 اذهدق 1 همدن11 ظسل ةص اطع هدام ه1 هأطعت“ ةتجاطمتث. '!طعفع 1 207

 را"منعع0 آم ءطتتتس ع. :

 01 ةيطووومعمأ 1عدكعءالعتنو اطععع 0عوعاتتع ام طه

 1. 47: لم0م"2. "طن (مدجءال هع, جه مهاتكو هآ 1[1ةطمط ذةحاح د

 اع معردماءوأ "ععامدق 01 8555-21 2053-21, 5ءأ هات 02 16

 6 ة[مهلءلعوط ص اطع رعونع 688, حل. 2. 1289. 116 م:0666060

 طع مماعأط ءمدقأ هآ للعم ام ةقلعددسلد, 10ه0ماع اطق انقاتقل 64

 مم16 اطعصعع 0 ]1دلكعمط , هرعسأ ةمانصع انططع 12 221ءةأاتتع, ةث

 رماتمعمل طلق ةاعرو طر قلعددساتح طمتصعت؟2704. 1 طلق 068ءا!)-



 ك4

 نمد هآ طع ا6 طماو انعم طع ممعسأتمصق آ1طط لامطوتس اكلم هدع اطعم
 سعف, هس ص هاطعت» مادععو طق علكو5 ةورصع ةععاتتعاف 01 ط15 206-

 ارك , رطتما 1 طقحو ذصفعساع0 ذص اطع ممعوعمأ ؟0ه]نتصع. "لطف 13-

 ولو هأ هل-* طلو دنع لعدعوكحتمسع هل مسطاتعدأتمصد : اطع اطعولعم ا

 15 نسلم عاسسدأع]ار» هج هر زدنا عتأ 056.
 9, 8-41ءامس#. '"الطع 050طت 4طتنا١طدت ةكطقلا0 ذط٠ص 155 هل-10-

 ]دحكت 1عأأ طلق مهاتلع هنأت 0ةهصامالاو ةيروتنقر 2017 (هصاعم , هان اطع

 ماكو قلسصحسة همكم, 1ص اطع 76د 150.  طمومءءوعولتسع ؟خمطم 5روتت 0

 "نستمر, طق اطعصعم 0012 ةطتر غ6 قلعجحسلضمر 715160 ل-(0ةطتنلتو

 مممدعل ةورسع اتسع جغ لعمتكدتعسس , ةهتل ةداعر"عال ةسدطتد طزت طع ان

 ه[ طع ةرصمس 11ةزز. ]ن5 "المل طءدسو اطع صمعمتاكءعسأ اتا16 دان

 قرشملا ءاملع ةيلكت ىف قرفملا ١ لقط 81765 2 8000 طلضسأ 5

 6 طف مهاسسع 0[ ج ]ادعم ممس1هم هآ اطع ءمصاعمسأو. "160 اعال اطع

 ممامتس مساطر اطع ؟هضاطو 050ط1 8ق ؟جاطعا" 2 0151:عررانأ[ةطأع 610

 ع0 ]1ذنع 25 طلق !1امرعوتإب ءطقضتعاع» 15 همصعععمع0. آططص جل-آعطقاتط

 ١ .هطقضووم طن همعسار تاط طقحتمم ةاماعم دماتقط هك طن ةظمف "طع
 رجرموع عمم طقم ةلحلتس جل-1هةدطقمست هسا هأطع» 7216و: ةصل آ

 وجم 6 300 (طقأ ه عودت مدنا هآ طنق عدس رماتمس هأ قلعدمس السدر هلع

 (ةطتسمط , ح]-ل[دلتسمط , هنا 11ةلكلعمط , 15 (ةلكعرتت 1 طماتأ 3129 3ع-

 اسمتل 1مل عدد عسا زعم طع ةهدتاع هك ]طص لاوطدتت“. 1[ 15 اننانع اطقأ هلع

 8دلدتكت طقم عتجعم اطع هيقاأعت» ج١ ةمصعتوطقأ 0111 عصأ 10هدنطص طا ةآح

 (مملسع اطع تدوس ععسعمأا هآ اطغ هعرعرول مدع عتةهمطقر هدهتااتسع هلل

 (طقغ همات]ل ءوقزلرت طعاضدجت طئس ر 1ه161596351118 501325 01 م0117

 جرت (10(201دق , هز ةراسستس ع 0116 هع ءمانمأعأ 01 طوتصعا 05

 رسام طقلاة-0هجعصر طاتغ ةانلل طع النعأأ زذ طوضوأأدععل هس اطتطات0عاتأ

 يحمدعاط, "طع 15. طتعا 1 طقعع نكمل ؟مهصق مدنا ه1 اطع 8معدل

 اراطرخمتإب ه6 6هاطقب ذغ 15 معدأاإب هسا ص ععدعتتول دعما اع]]: 1[

 5. 11: ظداةتامأ, اطع هلطعامأو طإ مخعوستسعمعع. 1 آ1ع كاعد آطص

 لاطدتس ذص طنم 0عوءصترماتم» ه1 1[هتقط ةصل هآ؟ 18ةتسققءاتف, ها 1061:-

 طقمو هلكم ذص هاطعت» مدتعأو هآ طن دك ءاو. "طف مةقددعنعو 0

 ممم اطتسللإ هممزع0 10م دمع ط9 11. ةيجوسرجمت71 01 دسم هغ اطع

 علتتعدأا 01 11. 8ممهشتكاك

 قةرسمدع اطع قسوطتحم 11[1ة(هرتوسع 1 طقتع هلك ةونععول ام مدعساتؤان.
 7 نإ
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 نا د ةليد ت1

 ان عا

50000 

 ها هلا كح

 1. 78+ هم]-1ما25 طه 0عهاع0م ام ةطصس لاتطدتع هح هتضاتعاع ص طلق

 11ةجامز , طتعاط 1 طقحع ماهطاتمطع0 ةعوملتسع ام 2 ءمزرإرت 2 قلع

 طر طمواومدمر» طوتح امدح اطق الك. طءامصعتسو ١6 لع 6ةجهصقمو, الع

 هدازت همع هءعامسأ ذص 1ظ81همع. "طع اعنا 15 7657 هقزئثان01 , ةتق 1

 طقحع مما طوع ةطاع 6 ددجهاتع طحاتعط هك 1غ, طاتأ ما"ع161160 18

 16 همدت]ءأع 10 ةاتم]عووزللع 2317 01

 9. 7-1هوع2 طمع هلقو ج ةاطم»ا جضاتعاع هد لكططس لانطدتتخ ات طلق

 11:00/2 : اطعم آعرلعم ]آ5. طعلصو ةت:[0عددجطر 1 طقتع اهلكعم 6ةلثع

 10 عتوو اطعم اهدا م"علوعاوج هع 1 مدل 1[. 16 11 طه 40

 اطدأ هل-[دوودحت طقف (هدمقاعت عه اطغ وطماع هآ اطتق ةتساتعاف ام طلق

 هك ممععد ىذا جه معرب 1و اطول 1ةتهاتمدق. مل 7 1

 رددلع انك هأ طف "[ممعو]د ه؟ آطم ةهطونع ذص طنف ها- ]1111101 طنا” [- ها: و

 هةمءمتدللو دس اطع ةساتعامو باذيع (همدحموتع 8اسفاطمت0178 '"1نهك. اص

 اكسطتور 304 هلئا., م. 5-475) هنا ميمخأ و د طتعال ]جلع طع

 رصعمأتمدك طئس طرت هوسعب هس ص اع ىا/آ/:, هق دصقإت طع ةقعلظ طال

 همدصرمدتسمع 8سسواء طم[ امك. ذم اكدطتمر م. 8-4971, 01112 10. هد

 ه1[ اطنم ؟ه]تسصع. ةقمدواطعت* يسماتتما 15 غ0 طع [هدتسل ذص 2 1"ةعتتطعالا

 «مهادتسعا ذص اطق آعرلعم 815. 52, 701. 111. ةطغل مستطاتما اذ

 1[1هسملعع» ذص اطع 85موعتست. (263108. 7. 209-11

 5. 17-4/1جم2 هالعتس دك ذص اطع ماركلا دليلا رابخاب ماوغلا ءافش
 ج نسمامأتمد نمد ةطط لمطدتع ؟ءاماتتع 0 طع امهعو 16160 هد اانع

 مالوسو ذم ”410طقط (ةوع م. هز) و اطع مه55386 788 ةهزت160 101 6

 ارخماتت 3 2ةسافتمس 115. طزت 11. 11812185875 1. :

 4. 1م لسطوتسو 0هدعترماتمد» هآ اطعم جعودأ ةط05(نع 01 طعن

 15 عاكوم أذص مس ةط010عم0م ؟هرصص زص اطع 11150165 01 اطقأ 6177 مط

 (ةتسعل اذص اطع 2وصاوزوس 1115. 825 , طاتأغر 35 1 1262610560 1261016, 6

 جاتاطم» طقحفع طفل "ععماتتسعر دما 0 اطق هدتتلعزدد] ؟؟هدنلعو طاتآ 0

 ١ 0م اطف سدسوتس ه5 اطف آعرلمم آل15. 0[ هل-172/117:5 آاذقأ. 0 1[ةاكامط ,

 101. 473 >هءا., زذ ه همام همصامتستسو , : همم2ي5أ هأطقتت اطلسعكو 2 7617 طالاعل

 ياسوعأ عم ة1طص لوطدتع «ءاداتعو 10 اطع هدمعقز## هلداعت'ه]آ (). اذم). "للطع

 ال15. مدك جمتكاوس ه6 181هلعامط ذص اطع رزعدع 877, طوق اطف سدتام“ 10110 5

 مماع ةس هع 010م ةهدفسض ماقتع ىيهف نب رمع طخاب. :



 الطف هعاسدعأو عززوم طن هل مطقتكطت ذص طلع همدصسعسادتال ام هلع1[هنتلآ.

 11. طممجوشسلال 505 50 اكتمل دق 0 ظدصصتما دع طغعصع 00 تكنط ط6

 معوعوددتتإت هما](1هصق. آطص ىمحصع ءمصمصععأتمد 111 اطعدع 770115 5

 طع آرعزلعم ا[5. 1516 , دىطنعاط ءمصادتسك 2 !"ةعدصعتا 0[ 2 1115

 01 8دسحمءاتف ر تاطماتا لهأع هده دحصصع هل جت[ط01. 1 طقكع ةمدتم ع

 1:60 طع عوءرتماتمد هآ اطع طحمدنسنع دكذأط اطفأ عاكوم طز 0 10211:6-

 مدفع اص اطع رنث(. 065 ىباا. المنا. 701.11. 1, هتحل 110 ]16 8

 زص ه2 معصعمأ دطصمسإت مقعد ةلسموأ 1لعساتعدل, اطمصعاط اع ةضنفطت86-

 رسسعمأ 01 طع 5م ءه] مده عندمطع 15 هزاعط 719 01116 ةطأ

 5. 4لا-!!هرنم” طهع ةعدتنعمسع0 غ6 آ1طط كانطوتع ه 1!ههع ةهساتعام ذم

 طع 8كأط طمداع ه1 طلد نواه هآ ةمدتس , ؟طتعط 1 طقكع مانطاتقط

 1س 2 هيسضوتلع0 1هرضص. كاطع دعا 15 اطقأ ]1123-1 طققك 41

 طتسقعا[ا طقعع ج دحتتعاط عنعوام» ![1ععصقع اطقط انكاتمل نعي خ15 طلق

 دم 1مهسلعصتسع عمر طلق ةسمطز ءءار ةهسل طقحتسمي هرتعع مهتصع0 ع

 ممتع 01 17ةيسدقءاتع 105عي ةزعطغ ه1 طم لامطدتت 101 2 ةمدعع 01 2عهت»

 17 50 رندعع5د. طع 8115. رطتعا 1 طقعع انقعل طعاممعو 10 اطع آنأع

 طعوس هأ 6هأطقر جصل زك معدالل هسا هةععاتلا]7 1[

 1 مدفعا 0ع دمر مسمع جاتمس دكت طع دهتسع هآ هلت 211غط ما ط0

 0606و م06 آذلل انملعا» ءااطعتع 01 اطع 1 هدتنتعا* 1258568 , ةنتل 5910و

 (طمسعا 1 طمحع مادعع0 طتس !دقأر (ةلكعف م"عععلعمعع 01 اطع ءوأ زق

 مماصأ هأ انسعر 1 صعدس ها-ق5/ه"2ث]12, طع ماتجتل 01 آ1طط لاتطوتل

 انك اهينعع ءمرصسصعمساهتتإت 10 اطقم 0 061 ه]1- 11ةم 16 (00183-

 نمد اممم اطف 1سمجو]ف ه1 طلق ةاطمتلط ةعع رعب دسم 6015:1150. 1!
 هل-اككلذطر 210"1, هس اطع 0عقءتماتمم هك طع .ءقتتدتمطت م. اني. 130

 الالل. دللال1د*ةسضدط. 1130. 1. ةقلععدس02. 1130. 511. 50115

 الد. 8ل11. 22030. دهسا اطع مدقددعع ه0[ كطوسعا 21086 ]. "لد

 اد. 211. ادعتطتم. 1130. 57311. 1111-1 , 0-31حصادتخدلل , 7

 مكس , ةدسودت“. 1150. 577. 1-21[دلتسدلل. 1120. 237. 5ة*, 1151

 دسم هلحولجطتعسمل. 1150. 22351. 3[ةلئامط. 1130. 2311. 21-11207-

 صممط, 85د هاعلتم جلا طنز ةسلت رض. ا". , طف 1ةعرع]] 0. ا.د. 11

 ةلال1. 11هلمط دصل 11خطصق. 1"هع ج هممت هك اطغع ]25[ 10 5
 1 هد 1ه0لءطاعلا (0 11. 8سوذدع ه1 طويق, اطق آبمزتلعم الآم. هك داع

 تامضماتت (((دندل. 01. 1. م.2035) ياعملتمع صم ؟ةساطع» اطقص 6



 تا

 مل هآ اطع 554 11دسكسملطل. 1 "ءععأ اطقأ 1 1535 20[ 35731: 01 اع

 هرعتواممعم هآ اطعدع هعادنأم انلل اطع معساتسع 01[ اطع 570115 5

 ]درع ج0هصععم0ر, 50 اطقأ 1 طقكع طععم هطات7ععا غ6 ةمقعتتأ اطغ ماتا

 همدل ؟ةعسوصاأك هسا صعدلماتمسك مطنعا اطعرت ؟نصصتفطعل

 اطفع 40011005 ه0 (011عع[1025. 11 طحتتقأ 201 86 ةاتز0560و 1107-

 مع , اطقأ ]1-هطقستماطت و . 2011025 12 عمم 10 011013610825 "0

 هأطعر» صاعد "ع جأغ هلك 011 عدغ "مح 11056 01 اطغع عوأ 01 طلق

 ماتسمع , 10د طع ةلاعزو , (هطقمموءق , ةصل 163963 هاتغر زاتقأ ا

 حق ةانتاك طلق هد م16وقا116 01 16.

 01 1[:نيعممعمس 0عصادلتوأ5 اطع هدنلع هك ةطط لمطقتع طقق 1ع

 تكفل ر هم دونع 25 1 ةنص ة5ةظعر طإت طاتغ 670. طسو[ةددم» 8هننع 85
 ؟[ممويدعصأ]و" كامل ذغ ذم اطع مماعك ةصل عاموددسمو 16 تق ؟ةسماق

 ىبمرنامر ةصل 11. قدمت طق ماتطاتوطعا اطقأ مدنا 0هآ 1[ ؟طتعات "لعن

 16 ةزمتلوج ذص اطع لمسوما لعادونع, 45 ةغتعر امدح. ]71.1711 ؟(ذاط
 حج (ةهصدقكاواتمص هل 20665. آس اطع ةدتمع ل0اتتظ21, اها2. 1. 7.551 و

 معا هسا تقصفادأتمد». "طع ءدلع» 5111 همع اطقأ ] طقتع ة0هرماعل

 ج ماتتسطعت» 01 11. ةسسحتا 5 ه105[226202 , 5؟طتلقأ دغ اطع ةدتتتع 1

 آ طقحو ؟ءمكسعل ام 01416 ظعودس طئس ذص طع "ءدلتسع هك ةع961:01 مةق-

 مدععو. 1ص اطغع ةسصمادالمطق 10 2 ("ةطق]دأ105 01 (ط656 "139618 و

 ماتم 1 ممهممدع ام مهطاتمط طفتضدكاوع, 1 دصقإرت معنطقتو 206166

 [1موب ءممع5 ةص رطتعاط 11. ةدرسمتتأت طققر 1 (طتسلكر اق000[1511201615 طق

 هاماطم طفدنع 16غ 1[ دانللعع ١6 اهانعاط انما 0826 225538عر 001

 2 (16ةأن5م» .01 طتقاماإ. آم طند ط0أ6 (69) 21. كسهمتتر, ةمعواطتس# 01

 حج ةنمدأر ههدع]1060 طعاتكه عرج ةكتسع ؟؟ةللتدس 11 هسا اطع 1114

 صمدت" نط فقطات آد صطر هلأ6م5 2 مدقهددعع عمد اطع طتقامصمس "خ0

 11-01 هلال .(5*8027 ءلتأ. م. 182), هسا معامر05 اطقأ »12 «هحكاتقأ 0

 م16ةا1]1[ة2[ 065 ماهطماتتو ]و315 211 طمشطتع ععطتع أ 311 61

 »اممم ع دع معضسعأ مدع 06 06[ ةستسما“ 1ءلاتعا 065 لعاتت 10م8 ,

 »وعام 11321ةلكتفعءطتر 3521[ 6 معاتتع 06 ]'ةتت[7ر, طأر 06 نا01 هقأ مات

 دامو "امطغر 1ةنعأ لعروتأ مدرتع» خذ 1*هتتاع انطع ةماطتتع 3111116116.”

 1 طتسلع اطع 7005 ه1 *ةطل 117-21جط10 1عوجتو رجم همدتح 1هز* اطع ةتتقل»

 1ع لمدطأ هك ام طقأ 76 ذصاعدلع0 ا ةدج, (طماتعط اطع ةاماعاتعاتا



 د |

 رحمك طع هج !ن(116 هالعممتكع (0 11. ةسسصدتتتق مه1110اتقاق و 712. اطقأ

 ركمع ؟11التحس , 220760 طآن ؟عدتع هك طف 11تنطمطستت 20313 12012101 و

 هطامتسعل معدعع اظعورم طتصت هرج تندلنات02 01 م3518 2 661:اةنال 1

 هسنتمللو». "طع ادصعاتمعمع ه] ةطد كمطوتع, ذك تتواطألإت انت000[0615 و

 1عم0ع, 1 (طنسلع , 10 اطع ةدتسع "عواتل]ا. 'ا6 50205 هديعل انكان

 (م. ر»8) ل0 مما, 120660 ههصصمار :عاعتع ام طع ةصتصعل0121617 21606-

 لنمع هللا, د5 11. ةرسدتتت طقف ةاتجمم560و طاتغ هدآزت 6 طف 7:00 0]/

 يلوا , هل طع طمعدصتسم (طعضءامدخع 15: ((طعانق ةدجت اطقأ طتق (1)[1]-

 ازدسصبؤ) هطزععأ ذص ااتصع هدتأ اطلق 1عا 15 10 ةكئامعاع ةلعتعد (35

 قللقط دنع هرعع غاز, ص 0عالدسعو هآ اطع ءمصل1005[1 01 76366و

 طعتمسو ةممزأع0ل 10 ل0 م طوع طع لتدا:ءوولصع اماعالت ععمعع عمطص اطع

 171ءوار اطلق 1ك, طم عر عع , طع طممزأ اتساتلعاإ ه1 هلل اطف 011 *عصأ

 رمعماو , طوفءوتتنع طع اككتسع ةععدمق ![هتاطلاتلار: (0 هطقعاتاتع اطغ [ةتاتك

 ه1 اطف 1317.

 4ق هج هعوودددتتر» فدصرماوصعسأ 0 طف واع 1 طقكو عتكعم هل

 1ملعرع 01 طعورمر» اادسعو هل ؟؟طقأر 10 دصغ 012 طفاأعت" طقتتع و 1

 طقحع ههل1ع0 ج 61هدودتسوت , همصادتستسو طع ةيادسدأتمد 01 2 1عو ةتعطتح

 امءااتتمل هسا هحساأتعدل (ةحصقر جلمدع ت15 ةمدصع هأطغا 170105

 عاودت ([ءدانمصسف ةصاتسوع ذص 1"”"عرتامعثو لرعجتعما». ق4 عظعوأ 223237 01

 (طعقع طقتتع طععم ةلبعملو هماغع0 طوع 8062ج ذم اطع عاموووسعق ا6 طق
 011عجأ 5هدكلكمر ةصل دق اطعذع ةتثع ذص اطع طقصلف هآ عرب (0مةعصس

 (ةللدأر 1 طقحع (طماتعاطأا ه ةزنسراع "ءاعنعمعع زد ءدعاط هدقع ةانلتناعلأ

 قف 16 اطع (ةنطصتعو] [ةطصق 226521105260 , 1 ةنح 2611561“ 531101 201

 ةينءطتأاععأ , ١ هم اطع "ءعدلع» طمتتقأ ١20غ مادعع 100 طحاتعالت 6

 دس رتب ءعوصادصدأل هدف. 1 طقكع 72306 156, ةق ادن“ ه5 1 60010 , 01

 031. لدتنف 6 !هدددت»ع !اساةوننعر 2 هدا 0[ عمعوت "0016105 310 16-

 ةمورتعط , ةصل طقتع 350 2721160 دططوتسعاأ 6 دودصع ءياعسأ 01 اطقأ

 . عمدالعصوسبو طمموأ هطاتوتسو هزلعع 10 ىدسستمع اطغع م35538عق زم

 رىاطتعال مهانانعول (ءضصق هععاتل' ةصل ىذكع صدع طلق هرناستمم ع

 نا 1

 16 "عددقتسق 10 طمع اذط 600]اتة152 طاقغ 10 ءتزن1635 1217 16

 6 هلآ (طموع لطم طمحع طععد طغامأتل 16 طمع ذص اطع هيععاتأاته2 01

 127: (ةقاك. 10 طموأءعوومزنو عتب 310 10528011: 3120 101. آ؟181 01



 كل 16 د

 يعز لعمر صمون طعقأ اطقساكو هدف لمع 15 طقتتسي (ط105112 07612 10 6

 اله ةمعوهدسسعو 01 طف نملك هونج اطاطعست 1فطماتغ ةطع ةام31165أ

 معدات ءانمد هرع "عدورتتع.  طرعماعودم»» [ةددعس# هآ 1[آ2116 8111 م68

 دما ل15لهتس 10 1ههلع انممان اطف 0ع00نوأازمرد 01 اطلق ؟هآاتتتتع 38 2

 ةتكلتسع هعاسمت؟1علعدصعسا ه5 2 طعوكوب لعطأ 0[ عدت ل06 لدتع 6 2

 (ةهعاطع» هس هج هعمل: لسستسع 2 !هدع "ءوزلعمعع ذص 2 !0تعامط

 آجمل طلح طماتقو 905 صوت طمتصعر هل طع هطاتعوأتمتق انظ061* ن0

 طع طقف ]1210 دصع هونج طعزعر» طع [0:عمااعم. آبققأار 2 77010 01 اطقشلخق

 16 دمر اطتسل ؟كعرل طضو[عوومد» وتعز طعتسع طتطسقعاا انتقاما[ ان26177

 هطاتععا (0 ]52 ةهقتلع د11 (طمدعطأو هآ مادطاتعطتسو اطع 'انهكعاق 01

 لطد لسطوتع, طع 5720 اطع 856 10 ننعم 226 10 1120612لكع الع [ةقآكو

 هسا لمسسع طق نصف اطقأ 1 طقكع طععتت هءءاتم1 م0 ةض 118 66611

 11010, طع طقف 21060 دمع طع هور دمعدتتم ا طلق 201961, 8171118 46

 هد 211 هءءوكتددك طقص 16 هه ةمدعاطغ اطقك ةصامضسممتتم» ؟؟طتعان

 طنم ةععاتتوأع ةعوممتسادسعع ىتتط اطع قعوطتع اآهصعاتقمع هت 11! عثهع

 نم 50 ءمقهثلر ةدقهطاعو طئمت غ6 ظدضطتقالم

 1 حسن 20+ هرج اطع ه6 هآ ط100ئهمع جلنعات (0 اطع (نها216ظأ[غو

 جلا م"مطوطتاا اع 10ه ج١ ءمدو:0هعهطاع اعدعاط ه1 اننصعر طاتغ 1 ةطقلل

 ومع ممم لأ 1ءعاتصعد ه1 ماعدفاتتم هسا عاتهع1ت]2658 10 اطقكت

 مءوزلعدمع ص 1]101جصل دنا عصمت , هنعامتستتسو اص اطع 1008 هآ

 اطع .م06أ : :

  سانلا نم اسهيف نملو اهل اقوش هترارق . نم ىداوف ريطي ضرأ

 161/0617 و 717-77821611.

1 010020 



 ( آم 0 55 11.

 رجا بس 1. م.خمو او ظل و "ا“,.. 866 80275 1111. 4550.

.201 2.1123 

 نومدرأ و 1191. 0211016 و 1ك. 0711010 510012. 0116111018 و ٠ ضأ

 مسخ. د.لكورج 111 1023[ ناتذ م0166 12 70116 0"ةساتزت07. 06 طقأو

 » لحتتو ان 233116 101 ءا 2 [هزكر هقأ 1ع طممتم0لع مدنع 565 012 62-

 دولمازتق: هد مادعع وأ 3 ]'ديسفمع. 11 ط'ءد اتا موق 1010011185 1

 »وان طتمزتعب ةععر 21 51116 ةزؤغواع مدع يعسماع , !'هيعالسم» ناهتأ

 16 11 ل6 ]!”:دحدصأ. 11 نأدتأ مااتق 1028م ءأ ماتتف عام5 نصنع 1ع ذأ

 د01 ددتانعا: : هع]15 دا هلهلسعسعمأ ةاهطأت مدنع ماتوا ءات7و 8

 »ل وصعد 0ع 101, ءأ ممادتطستصعال[ا ]31 102 ]7355386 0”ان2 .(0ءاتتت ءالأن

 م1101 10117 عله هلام هج 120[: 471711101111.“ 19319 6*5

[101/1 31. 2. 71 
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 امم دوعسم ريمالا تنب نوناخ

 دا يروي ار ف

 مزخو ”# ا نيدلا زعم مأ نوناخ

 م" ىكيلولا نب كلاخ

 ضو. خطلاخ موج

 ه١ نايكرتلا ناخ

 اك ناطلسلا ناخ

 ”*ه ىيدلا مكن ىناشوبكلا

 ؟4؛ بيبخلا ءام

 نيرا نيد ردص ىدنحعخلا

7 

 آن خكم ايشخا

 مهم مز» ةحافخ ونب

 آل ام صيلخ

 ا!” (ةخكم) ةجحيدخ راد
 ز4ب ع (ةكم) نارزيضلا راد

 "1 (فشمد) زيزعلا ديع نب رمع راد

 مح ةودنلا راد

 يا ىراد

 مسلس مش ايراد

 سورع زإ :خيتاذ

 انام خلجد

 ةوجن ١

 مدد ليجد

 4 ةخنشد

 ا" فشمد

 آ. روهنمد

 ا»إإ طايمد

 1 ةردند

 ؟ع ؟» شاقند

 ال١ ىوط وذ ىداو
 انررو نيبعلأ سأر

 مويس مد بهاولا ةريزج

 اذازز ةبحرلا

 أ ةو ماشا ةيدحر

 ا ىنسر

 ارك (دادغب) ةخفاصرلا

 اه. ةقرلا

 سال سالم ةينام ملأ صاج

 11 ءاحورلا

 ا. ةمور وثب

 اذ غير

 الخ و ل. رهاؤلا

 1 خلابز



 م.م سايناب
 ؛41 4, ةاجكبيلا

 سعر سرع سن ياحب
 | 1»* ةليجب
 مره ةيربط ةريحب

 0 اطال ردن

 د .ميراهص ةتلتلا جرا

 ارو ةزوب

 م" م1 دادغب

 انيا» عاقبلا

 ١1 دكقرغلا "3 00

 سري سعت ةمردأب 7

 ٠.9 ١ خيسنلِل 0

 ؛! ةنيلبلا .
 +م*»إ ندادغي باوبأ
 "مث فشمد باوبا

 م.. ةنيشملا باوبأ
 ١.١ ماركلا دجيكاسملا باوبأ :
 11 لوس ملا لاكادم باوبأ 1

 تا نوي

 7 ءديبلا 7
 معو ءاضيبلا

 سرر مسيو نار“ يرسل

 ا نابرت
 ٌق* 1

 د | ه5 د

 هد رجاف لت

 مهب خيوتلا لك

 م ةدبع لت
 ممر» باقعلا لث

 ارك ىنمت

 الإ. رهئانتلا

 ا 7 ميعنتلا

 ميل ةخمايت

 1 نامءونلا

 آذآ ريبخ

 مرد ةمرك

 ا١,م خيبلعتلا

 ام) باقعلا ةغينت

 ١١ اذ روق (ىبا) لبج
 ثا ر وت رهن

 م" فشمد عماج

 ارق الاذإ ىدوكحلا لبج

 أمك زن ةيحرلا ليج

 11١ لوبطلا لبج
 اا فو رخملا لبكلا

 ريس سل رانلا لبجح

 ند ب ةدج

 منسو لادج
 ا, دنيدحلا

 مهع ةديدجلا

 1١ )ع 1 ىلصوملا نيدلا نابح
 ١1 ةكم ىضاق ا لامد
 الر ختيلف تني ةخنامج

 9 تارمجكلا

 اثدو *ن, نايج

 هأ ةريجالا

 نؤ رزوجعلا طئاح



 ".٠ فوع نبأ

 امير ماع منا» ىدسألا ىلغملا نبأ

 ىيدلا فيس بويأ نب وركب وبأ

 وه 5ث

 ا ىشقولا رفعج وبأ

 مسعإ ديعس نب رقعج وبأ
 ىكنفلا ىلع نب رفعج وبأ

 ا ىبطوقلا

 اك 1م ىلاوغلا دماح وبأ

 ا"م كبيعس نب هللا كبع وبأ

 مرح حارجلا نب ةديبع وبأ

 م ل ىلتراملا نارمع وبأ

 ممم دويح نب مسقلا وبأ

 ه. لاوهالا وبأ

 0/ جيتوبأ

 0 رفجالا

 الإ 11١ ىحأ لبج

 زعز سو زس. )) » ناسح نب لبحأ

 هب“ مييكأ

 نو كارالا ىدذأو

 شكحرأ .”٠

 111 سيبرأ رثب

 زم, خكحاتسأ

 وبأ ىسنوتلا ميعربأ نب فكس
 ا1* ميهربأ

 ب ليطسالا ىدأو

 لرساوحب ةذور د نكسأ

 سو ةيردنكسالا

 أ نوكسا

 مدا لدا غيليعامسالا

 ه5 ناوسأ

 هب طويسأ

 امك, خيلببشا

 م. ةنوشأ

 مره شنباوطا

 سرع سن, مز »* شطيرقأ

 ٍ ؟د 1 ناتما
 معو مس زم جمأ

 ةدنأ ١١
 ه* انصنأ

 "+ خيكاطنا

 ااا ىرسك ناوبأ

 ادا بابلأ

 ا”. (فشمد) كبربلا باب

 مم (دادغب) ةخيلاصبلا باب

 الاد (لصوملا) رسكالا باب

 "ل. (فشهد) نوريج باب
 ١.1 (ةخكم) رهاؤلا باب

 ٠١" (فشمد) ةدايولا باب

 !.د م1 (ةخكم) افصلا باب

 رار (دادغب) ىناطلا باب

 ا (ةخكم) اذ معلا باب

 1 (ةكم) لفسولا باب

 م (خكم) ىلعملا باب

 3١ 1غ (فشمد) نييفطانلا باب

 مل" قراب
 مها ىيدقاب



 كش ميما 1

 «« »أ لهب ادا 00 مطل هل ىلع ؛هافطصمو |

 ندل نم انماقم ةدم نتناكحكف “ مركو ف ثنو «

 اذه .انبايأ _تقو ىلا ةطانرغ نم انجي
 ومو ووو رعبا » تدع

 0 هو



 دع 00

 راصبالا تقدحكفذ © نوعاقب فورعملا ةيناد لبج امم اهبرقاو سلدنالا

 موي انتحبصاو هنم وندلاب سفنالا ترشيتساو كارمب ارووس وبلا اليل

 ةيبرغ جيرلاو روكذملا ىسملاب رهشلا نم رشع ىداحعلا دحالا

 خيولا اللسرامب لجو رعب هللا نم :ليمجالا علضلا ميمتت رظتنن نحو
 موسي ةوكض ىغو «هللا ءاش نأ هتمحر ىدي نيب ارشن ةقفاوملا

 ةيقمش ميرب ةكررلاو نميلا ىلع انعلقا هنم رشع 5 عبارلا ءافلثلا

 «اهثامد ءايخا ىف لجو رع هلل ىيعاذ تفاخ سفن اهل ٌبهملا نيل

 هلضف متي هللاو نيعلا ئار انماما ةيناد لابجو ««اهتارجا ةيوقتو

 ىلاعت هللا لضفب ترشتناو تدامتو «ان) هثرعب هعنص لمكيو «انيلع

 نيركاش هنم رشع «٠ سداسلا سيمخلا موي ىشع ةنجاطرقب اذلونف

 بر هللا ىمحلاو ةيفاعلاو ةمالسلا نم هب نم ام ىلع هات

 ؟«نيلسرلا مامأو «نييبنلا متاخ ديحم ىلع هتاولصو «نيملاعلا

 نصخحف ىف اهتابفأ هم رشع سداسلا ةعمجلا ةالص رثا اهنم انعلقأ مث

 تبسلا موي هنم مث جحيراهص ةثالثلا سربب نايرعتلا جوبلاب هدد 3

 دحالا موي اهنم مث 4 ةلاربل ىلا هنيعب موهلا ىف انهنمو ةيسرم نبل 7

 ءاثلثلا موي اهنم مث ةروصنملا ىلا نينثالا موي اهنم مق ةقرول قتلا ,
 انهنم مك شا ىداو ىلا ءاعبرالا موي اهنم مت ةطسب « شلانق ىلا

 ليربال نيرشعلاو سماضلاو مركمل : نيرشعلاو ىتاسلا نيودقلا موي

 | ةطانرغإ لونملا 0
 . ”رفاسملا بايالاب انيع رق ايك ىونلا اهب رقتساو اهاضع تقلا

 ه) 138١ نوصاقب. 6) 2620 تلاتلا. ه) 8021 سماخلا. ك) 115.
 خلاوبل. <) 215. شلاتف : اطع مادعو دصعدسأ ذذ 000415 سعدت 2022. ر) ة

 مءالاعسموم ؟ءعوع مص ه2 مدعم طز ىقرايلا رامح نب رقعملا و طءعأس هلع

 2 7 ل : 0 2 ا

 قوشلا وذو رشع ججاح ندضم “ام دعب ثريوحلا مأ نم ترحكلدت

 رجاذ» ؟1ومدسأ ت رقناسأو.



 را

 00 اسنقزرو 7-5 خنسلا هذه 0 هللا كيم 0 دبا مشل

 اهب انعلقأ ةيفوش د 0 هللا 00 هن 1 9 ايل

 اهب ىرج ةديدش احير «داعف ىرشتسا نأ ىلا ءاخر نيل وشو*

 مسن مكيلا انبكر ثذنم امنّل امو هلدعاو ىرج ىوقأ بحكولا

 ىتح ميسن هنم بهي الف هحير ىلا اقوش ىقرشلا ففالا اذه

 ليمجو هفطلب هللا انكرادت نا ىلا ابرغم ةءاقنع همدعل هانت ٠
 «دمركو هنمب ةمالسلا هللا انفرع ناسين رهش ىف نألا ان) هرجاف كعنص

 اريس 4 امهيف انوس ىنيموي وكن © (ةيقرشلا) حيبرلا هذه انتبكضصو

 حاسيولا انبي ل مذ انتنيعمي نع ةيبتأ درس ةريوج انكرنو اديتح

 ىنخح مب انل ىعارتي الو اضرعو الوط مكيلا برضن اهب انمقاف ةفلتخملا

 ةنولترب رب ةهج ىلا انب حاسيولا طاسقسأ انيقوتو انذونطظ تءاس 1

 ةليل ةسباي ةريزج رب انرصباق يرفلاب هللا نذا نأ :ىلا هللا اهرعذ 0
 دعبل هنيبتن داكن .ال نحنو روكنذملا رهشلا نم رشاعلا تبسلا

 ئسرم انلخدف انل ناب روكذملا ىبسلا موي ناك املف اًينخ الي 3
 ئف ليرلا فالتخا هدباكم دعب ليللا عم هوكذتلا 000
 انواسرأ ناكو لايمأ ةعبرا رادقم ىلع اّنم ةنيدملاو انيسراف هلوخد '

 رادقم 7امهنيبو ةسباي ةريزج نع ةعطقنم ىهو «ةريتْئَمَرَف ةريزج ءازاب '
 0.210. اهاسرمب انهقاف ةرومعم ةريثك ىرق اهيفو ةسمخ وا لاما ةعبرأ

 نيقورعملا نيرطانتملا نيعطقنملا نيلبجلا نم ةبرقوب نكشنو '
 رب لابج انرصبا بيغملا عم ةليللا كلت ىفو روجتعلاو جيشلاب ١

 ه) 1طعدع ؟ه>05 هنتعطأ ام طق الف 1ةسمتستسم ؟هدعطم ر هن عرمأ ءاخر. ة) 1طع 1 ١

 215. 2005 ليل. ه) الكف.....لا. 4) الك. اهيف. ه) الطعم 0 316 ره 0 ا
 ةطم 115. رك 15 ا 00
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 وك 7702: هس

 سلدنالا ىلا ىوشلا نم ىنحكنو ةثيثح ةيجرت بكارملا ىئجؤت

 اهجاعؤناو حابرلا ثحح ىف حايرلا ماقم موقت سوفنلا اهل داكت لاحب
 ريسم كعب ةيبرغ ميرلا تبلقنا مث «ليجعتلاو ليهستلاب نمي هللاو

 اًدوع انعجرف باقعالا ىلع انتصكناف انهوجو ىف نبرصف نيتليلو موي

 عباولا سيمخلا ةليل هيلا انلصوف بارا ةريزج- ىسرم ىلا ءدب ىلع

 خعبكلا موب ىشع هدنم انعلقأ مث ؛روكذملا رهشلا نم نيرشعلاو

 ةديدش محجر انتج عزاف ةروكذملا بكارملا نود نيدرفنم هدعب

 عباسلا دحالا موي انكحيصاق ىرجلا ىف بكولا اهل :قرخ

 اهانعطق دقو ةينادرس ةريزج فرط ىلع نحنو رهشلا نم نيرشعلاو , +

 بكرملل ردقو انروسو انيشبتساف ليم ىنثام ىم ديزأ اهلوطو ايرج

 ءابرغتسم ارما ناكف ليم ةئامسمخ ىلع فين عطق نيتليلو موي ىف
 نينثالا ةليل انتطقسا حير تّبهو انع تدكر ةقفاوملا حيرلا نأ مق

 انيسراف ةيقيرفا رب ةهج ىلا ليربا لوأ ومو هنم نيرشعلاو نماثلا
 رد ريرجا ىفو < ةظلاخب :فرعت  ةريرجب :روكنذملا :نينئالا موي
 ودعلا نصقم ىفو ميدقلا ىف ةرويعم تناك اهنا لاقيو ةروبعم
 نيعلا ىار انم وهو اليم نيثالث وحن روكذملا ربلا نيبو اهنبيو
 اسهنم هللا مصع اهاسرم لوخد ىف اهانيقل لاوهأ دعب اهب انيقاق

 ناكو ىلاعذ هللا نم اجرف رظننن ىكنو اهيف انيلع ءاونالا تلاونو

 © مرحم ٌلهتسم سيبخلا موي اهرخآ مايا ةعبرأ اهيف انماقم

 نيناسهتو ىدحا ةنس مرستكاسم رهش

 «دنمب اهتكرب هللا انفع

 عبارلا سيمخلا ةليل نم لامكلا ىلع هانبسحكف انيلع هلاله مغ

 «) هل- 0دموتمت, قلط, هلعطن]30 م. 117 , زخطلاج.



 هسا 1181

 هللا ىذا نأ نئلا امو رشع ننكا ةنليل لك رقشلا تقبنو ميلا ىلا

 ةجخكلا ىذل نيرشعلاو ىداضحلا ىينثالا موي ةحيبص عالقالاب

 هللا ةكرب ىلع انعلقاف سرامل ىيرشعلاو سماضلاو روكذملا

 باحاصالا :ىلع .تقذاوت دق مورلا ىم بكارم ةثالق ىف ىلاعنا

 ىلا الصوف رخأشيلا ىلع اهنم مّدقتملا كسمي ناو ىرجلا ىض
 ٠أ01 نيبو اسهنيبو كييقتلا اذه ىف افركذ مدقت دقو بهارلا ةريوج 0

 ىلا انأمف ا.نيلع حيولا تريغتف اليم رشع ةينابث وكن شنباوطا

 ديك بكرم اهيخأ انيفلا نأ ب بيجاعلا ىاغثالا نم ناكف اهاسرم ٠

 انباحصا نم فيو لجر ىتئاموحنب ةيردنكسالا نم علقُملا ىونكلا

 ىذ ىف هللا اهسّدق ةكمب مهانقراف انك « نيذلا ةبراغملا ج ل

 اخعبس الو :مفانقرام كتم ؛ريخ. مهل .عمست ملو :عنبت الثا نا
 هيقفلا مهتم ةطافرغأ لما نم انباحصأ ىم ةعامج .مهيف ناكو انث 0

 نيحلف اهبيف انماقم 59 :دكفب انليرن بدو انيحاص كيعس خننب رفعج وبا

 هيناوجو هناناحب نيقلعتم بكربا! ىف انيلا اوعلطت انب اوملع ام 00

 نيكاب عامتجالاب نيرورسم ءاقللاو ةمالسلا ىرشبب مهتاوصا نيعفار ٠
 منهل :نيحنو مهسوفن ندم. ةرسملا عوقول نيلهاذ ىيشهد سوفلا نسم

 ديعلا بقع هانذخأا ةاروهشم اموي ناكف .لاحلا .كلت لقم ىلع

 رساس انتبو اوثاءدو .ضعب ىلا مهضعب باحصالا لزتو !ديدج !كيع
 نم ةلموذ امل .انميرك اناونع عابتجالا !ذه انلعجو اهمعناو ةليل

 اقيليع. هللا ٌبهاو «لجي رع هللا ءاش نا:ناطوالاب ليسا 00
 نيرشعلاو ىناثلا ءاثلتلا ةليل ىعو ةليللا كلت ركس ىف ةبيط اكير

 اهلك بكارم ةعبزا ىف نكنو اهب انعلقان روكذملا ريشلا نم

 جيرب كلك مويلا كلذ انرسو ىلاعت هللا لونعب سلدنالا ةريزج لصوت
 م) 115. ىذلا. ة) 186504 !دوهشف#



 ني 2070

 اهبرغي نم كي ىلا اهمالساو بلقلا ىم ةقّلعملا ةعيدولا هذه لثمب

 انا امك عنود ةشحولاو اهيل قوشلا ةدباكمو اهنع ربضلا لامتحاو

 ىف ٌةبغر اهل نىَم قارفب اهاضرو هللا اهناص ةّيبصلا لاح .انيرغتتسا

 اهلفكيو |همصعي لجو زع هالاو ىقيولا: ةقورفب 'اكاسنتنلاو مالسالا
 اهيف بالا اهراشتساو هّن”مب اهل عنصلا لوجيو اهليش مظنب اهسنويو
 ريع للتنس تداف ىمتكسما , د ص ا

 © اهل ءاقشأ

 هنكربو هنمي هللا انفرع ةجحلا ىذ رهش

 ةدعقلا ىذ رهش مايا انليكاف .ءاونالا ىلاوتل انيلع هلاله مغ

 ةتيدملا هذهب ىحنو سرام رهشل سداسلا ءاعبرالا ةليل ىم. هباسكب

 ةللاو ءاوهلا بيطب نيرشبتسم رغسلا برق ىف نيعماط ةروكذملا

 ةليل لالهلا ا ذرصبا نأ ففّثاو «هتزعب انتمالسب لفكتيو انمارم رين

 «اهيلا رهشلا باسح لقتناف ءاثالثلا ةليل ىم هنا ملعف اريبك ءاعبرالا

 رشع تلاثلاو روكذملا رهشلا ىم عساتلا ءاعبرالا موي رهظ ىو

 مدركلا فقوملا ةكربو هنكرب هللا انفرع ةفرع .موي وهو سرام ىم م.

 ةمالسلا انقزرو هللا «ةنمب بكرملا ىلا اذدوعص ناك تافرعب هيف

 رهظ ىلع انكعبصاق هتفاسم انيلع هللا برق رفسلل نيتيبم هيف

 خشحولا ةاساقمب هللا انعفن ىحضالا دكيع موب ةكيبص بكوملا

 هللا مصع نييلسملا نم الجر نيسيكلا ىلع فين نكنو هيف

 ليفك هناحبس هنا هممكو هتمب مهناطواب مهلمش مظنو عيبجلا
 بكرملا نم دذونن لزذ ماف ميرلا ففاوت ملف عالقالا انمرو «كلذب

 ه) 0 كمي م



 ظ هع 1110

 ليختف اليبس تنبلل مالا الو اليبس نبالل بالا دجي الف دّيعتيو

 عوقول اعقوتم هرمع عطقيو هدلوو هلا ىف اذه لثمب ىنم نم لاح
 قوخ نكلولاو لفالا ةارادم ىف هلك ّرهدلا .مهف مهيف ةنتفلا هذه

 ىلع قفقي نأ نوناضي مهنم بقاوعلا ىف رظنلا لهاو لاكلا هذه

 ةديلا ىف نيملسملا ىم [نشطيوقل ةريزج لها ىلع قفا ام مهعيبج
 جاردتسالاو ىراصنلا نم. ةيغاطلا _ ةكلملا مهب لوت مل هناف ةفلاسلا

 نع رتل ىلا اورطضا ىننح نك هب لح ءىشلا دعب 0

 ىلع باذعلا بلك تقفي هتاكيب هللا: !ىصق ن4 مهنم دقو مهرخح

 لجرلا اذه مظع نمو «هاوس هلآ ال هرما ىلع بلاغ ل

 نويعزي مهنا هللا مهدابا ىراصنلا_نوفن_ ىف روكذملا ىدومحلا

 هلضغب هيف مه امم مهاجانو مهعيمج هتيصعب هللا لفكت هب ءادتقاو

 سوفنلا عطقت ىتلا مهلاوحا نم هاندهاش ام بجاعا نمو ؛همرككو

 هسفن عم اهجرخيو هدلب لها نم اهل َىسَر ندم اهجوز اهّضري مل '

 ريخ ىلا ةيذوملا ةصرفلا هذه :مانغتسا نلح ءانضار كلذ لد | بوغرملا لجنرلا اذه ىجاسف مهنه هدقملا «ةلقعلا ما ل مهسفناب نيه 1-00 صاختلل ليبسلا نودجي مهلعل كلذل
 حامسلا ىلا ناسناب ىذوت لاح نم انبجع لاطو ةرخآلاو ايندلا

 4 115. ةقلعلا,
 اي *

 , ةدليلا هذه نايعا ىحا نا اناتحو فأر بولقلا بيذتو افناقفشا |
 ٍ : مسه
  خنم لبقي نأ ىف ابغار ناجحلا انباحصا دحا ىلا هنبا دجو

 ناو اهجرت اهيضر ناف كارذالا تقعار دق نسلا ةريغص اركب اتنب '

 أ خيتفلا هذه سم صلختلا 0 اعيط اهتوُخأو اهيبا .قاوغب ةيضار ١

 أ اسفن ةوخالاو بالا باطف نيبلسملا دالب ىف لوصحلا ىف ةبغرو
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 ةلاغشا نم « مهمل نوفنلاب هرماو هنع ةيغاطلا ىضر مايالا هذع

 تردصو هلامو هسفن ىلع بولغملا كولمملا ٌدوغن اهل ذفنف ةيناطلسلا

 انعمتجاف انب عابتجالا ىف ةبغر ةدلبلا هذه ىلا هلوصو دنع هنع
 عم ةريزجلا هذه لاوحا نطاوبو هلاح نطاسب نم انل رهظاف هب

 كلذ نمف «امّلأ بولقلا بيذيو «امد نويعلا ىكبي ام مهثادعا
 5 انصلخضي ناك عيبلا ٌلعلف ىتيب لهاو انا عابأ ول دوا تنك لاق هنا

 ٌلمأتف نيبلسملا دالب ىف لوصحلا ىلا انب ىّدويو هيف نحن .امم
 نا ىلا هبصنم مظعو هردق ةلالج عم لجرلا اذهب ىذدوي الح |

 انلأسف تانبو نينبو اليع القثم هنوك عم ىنمتلا !ذه لثم ىتمتي

 ' .اددلا رقاسلو ةيفاوح اهمأ صلختلا /نسح لجو رع هللا نم هل
 ىف مهل 'ءاعدلا ملسم لك :ىلع بجاوو ةريزجلا هذه لسعا نم

 ايكبم ايكاب هانقرافر لجو وع هللا ىدي نيب هفقي فقوم لك
 -6 (ملواصخ ةنازرو هلثامش ةيصوصخو هعرنم فرشب انسوفن لامتساو

 هتوُحالو هل انرصبا دق اكو هنقيلخو هقلخ نسحو هتمركتو تربه لومنتو
 باقي ةقينالا ةدّيشملا روصقلا  اهناك اريد ةنيدملاب .هتيب لعالو

 دهماقم مايا هل تناكو مهنم لجرلا اذه اميس ال ريبك ةلمجلاب

 مهلاوحا تحلصا مهكيلاعصو ياجحلا ءارقف عم ةليبج لاعفا انه

 ىفوالا دازجلا هيزاجيو ءاهب هعفني هللاو دازلاو ءاركلا مهل ترسيو
 لجيلا نأ ةريوجلا هذه لعا هب ىنم ام م مظعاأ نمو «هنمب «اهيلع

 اهتنبا ىلع ةأربلا بسغت وأ هجوز ىلع وأ ةنيآ يلع بصق امبير

 رضنتيف ةسينكلا ىف ج راطنتلا ىلا هيّدوت ةفنا هيلع بوضغملا فصلتف

 . ه) 80 ال15, هس طمأر دق قسدتت طقق جاتفات و نيمل. 6) 115. انسصاختنبو

 1 طقكو ج0همأم0 ة]-1ةهصادت»*5 ص عمه ه) 1 ظقاف طفتننجع 0

 قطة



 ا

 هذه ىف تقفثا ةضق اهنمذ هنيد قارف ىلا هوعدت ةيلاكن بابسا

 مهكلم ةرصح ىبه ىلا مهتنيدم ءاهقف ضعبل ةبيرقلا نينسلا

 5 قارف رهطا ى - هيلاطملاب هدطغلط ةعرز ر_نيابإ فرعبو . .ةيغاطلا
 ةعلاطمو ليَجنَألا طفح ىف رهمو ةينارصنلا نيد ىف سامغنالاو مالسألا

 | نيذلا نيسيتتقل ةلفجس ىف كاننءمهتعيرش نيتطت كيتا 000
 ' ىتفتسيف ئمالسا مكح أرط اهبرو ةينارصنلا ماكحالا ىف نوتفتسُي
 دنع فوقولا عقيو ةيعرشلا ماكحالاب هتفرعم نم فبس امل هيف اضيأ
 سيك: هداعا اد اراه تجبسم دل“ ناكي نيتكصلا الع لا

 | انملعأف كلذ عمو ةلالضلا متاوخو ةراقشلا بقاوع, نم هللاب قوعن
 / ّْنَم الا هلوق ىف ءانثتسالا تحت لخاد هلعاف هناميا مكب هنا

 ةدلبلا هذه ىلا مايالا هذه لصوو ««نامّيالاب ٌنتدطم هّبلفو رك
 مسقلا وبا دثافلا الا مهديسو ىيملسملا ىم ةريوجلا هذه دعا نع 00

 هذهب تيب لعأ نم نم لجرلا اذعو رجلا نباب فورعملا دوم نبأ ٠
 هناا دهكلذ عم اميشل رود رهانك ىخ ارباك ةدايسلا اوراوق هريركلا
 عئانصلا ريثك هلغا ىف ٌبحم ريخلل فيرم مججلاصلا لمعلا لا نه |
 نيعطقنملاو ءابرغلا ىف. تاقدصلا ثبو ىراسالا كاكتفا نم ةيوارخالا '

 ةنيدملا هذه نكتراف ةميك بقانمو ةمج رثام ىلا جاجحلا نم 1

 ةيغاطلا اذه نم نارجه: تحت ةدبلا هذه ىف ناكو هلوصول '

 انهيف ديل .اًررتفاءمتادعا نم هيلع تييّبوت هبلاطمو هاذ 00
 هللا مهجتا نيدخوملا ةبطاخم ىلا اهيف هوبسن ةروزم تيداحا ١
 دتمرغأ تار ناعم عيلع تلاوتو هذملا .سراح د هيلع .ىضقت تداكف 1

 عيبمج نع ىلختي لزي ملو ةّينموم رانيد فلا نيثالثلا ىلع افين 0

 ]. 206: ىف ففتاف لام نود ىقب ىتح هفقلس نع ةثوروملا هكالماو هرايد '

 ه) حان سعقس 16, 8.
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 ت0

 « مورت اذويع هايا هيلع رثاثلا عابتا .نم ناك امو ىبصلا اذه اهكلم
 ظقاحم سرتحم ةيلقم بحاص دنع كلذ ببسب مويلا وهف هلايتغأ

 ئصغ بيهطر هنا انربخأو هيلا نويعلا طحل لصي داكي. ال هيلع

 ىف ةرظان هيلع كلملا فنور_ ليقص بابشلا ةريخ مدتعم ابصلا

 ئملع_ءامن ءاهذ وذ ىكولملا بدالا ىف عراب هريغو ىبرعلا ناسللا .ملع

 مري ركْذي ام ىلع ىلقصلا كلملاف هتبيبش ةيرمُعو هس ةوتف
 ىبصلا اذهل ةفنا ةينيطنطسقلا ىلا روكذملا لوطسالا ديجوت

 لل لما هيفارمالا دجوتاءام :فيكو هيلع ئرج ابو: روكتذنلا
 موش هفرعيو «دبقع ىلع !رساخ هصكني لجو رع هللاف دضاقملا
 ءاسثي اسم ىلع هنا «دهب ةفساخ حايرلا فصاوق لعجيو «هبهذم

 بئاسجت مظعا نم هللا :دققح ىنيطنطسقلا ربخلا !ذهو ريدق

 © كادقاو هماكحا ىف ةغلابلا ةردقلا هللو ةبقترملا اهنئاوكو ايندلا

 « دنكربو خنهب هللا انفرع :دعقلا ىذ رهش 0. 5.

 ةنيديب نكنو ريربف رهش نم عبارلا نينثالا ةليل هلاله ٌلهتسا

 عالقاو ءاتشلا لصف عالسنا نيرظتنم اهركذ مدقتنلا شنبارطا

 هللا ءاش نأ سلدنالا ىلا هبوكر انلمأ ىذلا ئونجلا بكولا

 ا ايمبكو هنمب انمارم رسيبو اندصقم نييب ةناحبس هللاو لجو رع

 يع نم دفرعت سوفنلا موب ام انفرعنأ ةدلبلا هذيب انماقم ةدم

 مه ا هللا مهرمد اهب .بيلصلا. دايع عم ةنريوجتلا هذه لفأ لاخ ,

 خظلغو زمذلا ةديع تحن ماسقملاو ةنكسملاو قذلا عيش مهعم هيلع

 هللا .نتك ع ىلع ىيدلا ىف غدنفلا ئراوط ىسعاود ىلا نكاملا

 مهخايتشا صعب ىلا بيست اهبرو مهتاسنو مهثانبا ىم ءاقشلا هيلع |

 ه) 13. موربنع )5  1 طقجو هءملكف0 كسفتتا ةسفسلة وص آاللك رظن»
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 داغاو مولا نك اغلا نيسمخلا ىحت اهلعا نم لست مي مصل 3

 ع 1717

 مالسالا ىف ةيانع هركذ مدقت دقو ةينيطنطسقلل ةرواجابلا مجعلا

 ةينيطنطسقلا بحاص نأ كبسحو دكييقتلا اذه نم ىضم ام ىف '
 دالببلا نم هداني اسم ىلع هجلاصيو هيلا ةيزتالا ىقوي ال 00

 نمحأ دع بشق بيض مل تقيوسدي ىلحشطلا ا 1
 تسحب محبب عم هيوم

 تامالع -- 7 0-0 ممالك نكات هعضوف را ىف هيلع 1

 ١ ا نفيد نع نا غلبو ةركشملا 8 00

 مهمالكو قو 0 باستكلا لما معو هلعف ىلع « نويقبرغالا
 داحس جس مست سيو

 ,«ْ منو ها وادع مهسنج نم قرفلا رئاسم ' نيو مهفمبو ةيبرعلاب

6. 

 عبذ هللا عرقو مهيداعأ نم مهسوفن اوفشف ريزنضلا_مكل لكأ نورد

 تلقثو ةينيطنطسقلا ىلع نوملسملا ىلوتساو ضعبب عنو نقكلا ا

 لعجو دوعسم ريمالا ىلا ءاصحالا 3 هذخاي .ال ام. .ىفو اهلك اهل :0 ١

 تلصتاو سراف فلا نيعبرالا ليلع فيني ام اهيق نيملسملا نم

 هلئاو ةعاسلا طورش ربكا نم مص !ذا مقتفلا !اذهو اهب مدا ا

 ىلع اضيفتسم ةميزرصجملا هطسعب ثيدحلا ذم انيفلا هييغب د 1

 تأبنا هيف مديح كش ال هل 1 ىو نيبلستلا ةنسلأ 0

 اتلوخد !ىنع هيحلتا اننرضخا قي انل :ةنيدسلاب كلملا 0 |
 الو ملع اندنع نكي ملف ةينيطنطسقلا ربخ نم اندنع امع ةنيدملا

 هج نيم اضيا هوققحتو كلذ دعب الآ اهنع لاوسلا ىنعم انفرعت '

 ه) 50 هل-11دوعتمت ذه كاتسو اطنو مدقددعوز 115. ند رغالا ةطسقتت 765 1

 4وم7065. 1طم 70505 قرف ىم ةمةلص ام طو مما ة) الآك. اهذخأاي. ١"
 ©) ال15. لاو.
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 ىفطصملا نع روثاسلا ثيدحلل دهشتو «ناثدحلا نم بئاجع

 كرو ىقوت اهبحاص نأ ركذ هناب كلذو « ناهربلا ندصب مغعلص

 لتقو كلملا ىف هل مع نبا ماقف ريغص نبا اهلو هجوزل هدعب كلملا
 هتفطع روكذملا رثاثلل انبا نأ مث روكذملا نبالا فقتو جوزلا

 هرمأ دق هبا ناكو هليبس فلطاف لقتعملا ىبالا ىلع محرلا
 هيلع ترج بوطخ دعب ةريرجلا هذه ىلا رادقالا هب تمرف هلئقب

 « نابعرلا دحال امداخ «لامعتسا ةنهمو «لاذتبا ةلاح ىلع اهدروق

 رمالا ىشفف « ناسهتمالا ىم ارتس ةيكولملا هتراش ىلع الدسم

 كليلا رما نع رضحتساف «رتسلا كلذ هنع نْعي ملو ءرسلا عاذو

 كيبع هنأ معرف مهفتسأو فطنتساو  ٌلئبق روكحزملا مايلغ ىلقصلا

 نيرئاسملا نييونجلا مورلا نم ةفئاط نأ مك هبيدخو بعارلا .كلذل
 لياخم عم وه هنا اوققحو هتفص اوتبثا ةينيطنطسقلا ىلا

 ماسيلغ كلملا نأ انل ركذ ابيف اهنم هنم نحال ةيكولم لئالدو
 اورضحاو هيلع مالسلل سانلا فطصا دقو هل ةنيز موي ىف يرخ

 "110 ةمحخي عيبجلا: عقصن . ةصاخلا: للبخ. ىف روكحلملا :ىتفلا

 ىف ءاميالا ىلع ثزي مل هناف ىتغلا كلذ الأ مهيلع هعولطل اييظعتو

 0 " ةدسسلا ىمردشعتم هيكوللا هجهلا: نا ملعف مالسلا
 نويع ىكناو هاوثم مركأو مايلغ كلملا هب ا ةقوسلا

 دمع نبا نم سيسدتب هقعحلي لايتغا نم اًفوخ هيلع سارتحالا
 معلا نبا اهب فقلع لابجلاب ةنوصوم نخا هل تناكو هيلع رثاثلا

 ال مورلا نأ ببسب اهجيوزت هنكمي ملف روكذبلا كلملا ىلع رئاثلا
 «ىبعملا مصملا ىوهلاو «ىبضملا بكلا هليحف براقالا ىف مكنت
 ىلع « ىمريتو ىنسحلا ةيقاعلا ىلا اهبحاصب ىضفت ىلا ةذاعسلاو

 نالبو ةينوقو بوردلا بحاص دوعسم ريمالا ىلا اهب هجوتلاو اهذخا



 تا111

 سلدنالا رب ىلا هللا ءاش نأ هجوتملا بكرملا ىف انوارك ففثا كف

 نم ٌرما لصوو .ليهستلاو ريسيتلاب لقكتملا هللاو دازلا ىف انرظنو
 ببسب هتريزجب لحاوسلا عيمجب بكارملا « ةلقعب ةيلقص كلم

 نأ ىلا رفغسلل ليبس بكرمل سيلف هّدعبو 6 (هرمعي) ىذلا لوط
 6 ردايف هدصق ممت الو هيعس هللا بيخ روكذملا لوطسالا رفاسي

 امهيف دوعصلا خلا نيروكزملا نيبكورملا باحصأ نويونكلا مو

 اوماقاف عنيبو مهنيب ةوشرلا  ببس لتما مث 4 ىلاولا نم انصختو

 روكذيلا ئيراتلا اذه فو « دب نوعلقي ءارع نورظتفي « مهيبكرمب

 ىلع ذ ةقرويم بحاص بلغت اهنم برغلا نم ةشحرم رابخا انّتلصو

 ايو ماسلا ظعولاب ىويتاعلا» لصيو كلذ فقحي ال اا

 لاعب يزني هايج كح ةلمننت ١ :ةتيهاطلا دكه نا 58

 بحسصتسيو كلذ نم رثكأ لاقيو بكارمو كئارط نبي ةثامثلت ٠
 ةرئادلا لعجيو هب عطقي هللاو : ماعطلا ا(لمتعت ةنيقم ةئام وحن دعم

 اههصعو هللا اهسرح 8 ةيردنكسالا ه«لصقم نأ معزي نم مهنمخ هيلع 0

 نأ معرب نم. مهننو:ذللا اهسرخس ةكورم انتم نزل
 ءابنالا بنبسب ملسلا ىف ةدهعل اثكان هللا اهامح ةيقيرفا هدضقم

 ناكمألا ىم ىنونظلا كعبأ اذهو برغملا ةهج ىم ةكراطلا 0

 ىري نم مهنمو ةنيعي او هيلع نيعي هللاو دهعلاب د ءافولل رهظم هنال

 نم درو ام ببسب ىمظعلا ةينيطنطسقلا كصقل وه. امنا .هلافتحا نأ

 و

 ه) ةلك هفوتسمللو خلقعمب, طصغ اطف م طقف طوس ةقافحسدملع هاماعقم ١ ة) 5و
 ها-1ةصادسرلم )©  ال15. دايق. . #) 1 هصح 0هنطاطتا 05 اطف ت01:عءاضءعق5 05 اطنق

 م355386, 6) 5, اهييبكرمب. نر 8620 خيفاعلا” م) اك ةيردنكسالل.

7. 

 3 مكضتت رئالخب ناقل ىديبملا 6 ناستنلا ميظعلا اسنلل سم اهلَيق



 دس

 ريبك قدنخ هب لصتم هالعا ىف ىذلا نيبو مهنيب ضرتعاو ةرطنقلا

 نويعلا نم هبذ نوكي نأ بجعلا نيف بيجاع دكلبلا اذه ناشو

 اهل ءام الو طيسبلا اذه ئف' [قئبارطاوأ, كذ مدقت ام ةركفتملا

 اهوام ةيشرألا ةريصق رابا اهرايد ىو 2011 دعبلا ىلع رثب نم الآ

 جالقالا ناسمورب نيذللا نيبكرملا انيغلاو «عاسي ال بيرش .انهلك

 وهو "ايهدحا بوكر لموت“ هللا ءاسش نأ نكنو اهب برغملا ىلا

 «هنمب ليقك ليمجلا معنص كوهعمب هللاو سلدنالا رب ىلا ىاقلا

 ىف رثازج ثالث ةروكذملا شئنبارطا ةدلبلا هذه ىبرغ ىفو

 . افرعت «اهادحا ةرواجتم راغص ىهو اهنم نيخسف وكن ىلغ رحبلا

 ىلا تبسُت بهارلاب فرعت ةثلاثلاو ةسبايب ىرخالاو 8 (ةمطيلمب)
 ودعلل نيكم وهو نصخلا ةناك اهالعا ءانب ىف اهنكسي' بهار

 ةروكذملا بهعارلا ىوس ةتلاثلا رمعي الو امهيف ةرامع ال ناتريزرجلاو

 ىكنع تدب ةداهشب ريني نم سماخلا نبسلا ةليل هلاله لهتسا

 ةليل ناضمر رهش لاله رصبا هناب ةةوكذملا شنبارطا مكاح

 مدقتنلا ةيلقص ةنيدم لفها مايص ناك سيمخضلا مويو سيمخلا

 روكذملا سيمخلا موي باسحب لابكلا ىلع سانلا دّيعف اهكنذ

 شئبارطا لحا_سم ندحاب كرابهلا كيبعلا نوم ىف انالصم ناكو

 ىلصملا ىلا جورختلا نم اوعنتما اهلها نم مق عم ةروكذسلا
 هنطو ىلا بيرغ لك هللا ربج ءابرغلا_ةالص انيلصف مهل ناك رذعل
 لوبطلاب اونرصناو مهماكحا بحاص عم عم مهالسم ىلا دلبلا لف يرخو
 نحنو «هيلع مهل ىراصنلا ءاضّعنأ نمو كلذ نم انبجعف تاقوبلاو

 ه) 15. ايهادحا. 86) 50 ةسدتت.



 را ات

 ؟اهانيرتكأ راد ىف اهيف انلونف مويلا كلذ وصع شئبارطا ىلا اهليويب

 ةخنيدم ىف « هللا ا-هداعأ ةيلقص ف ريزجح نم شئنيارطا خنيدم ركذ

 ايس ناك الطلاب ةروسم «ةحاسملا ةريبك ريغ « ةحاسلا ةرهغبم
 مورلا ىصقي ام كنخلو بكاوملل اهقفواد ىسازملا نسا نه اها

 نيبو اهنيي ناف ةودعلا رب ىلا نوعلقملا اميس الو اهيلا اريثك
 افيص الو ءاتش لّطعتي ال اهبلا اهنم رغسلاف ةليلو موي ةريسم سنو

 راجنلا .ئرجم كلذ ىف اهارجيف ةقتاوملا صيرلا بيا | ١
 نم هيلا ياتحي ام عيبجو مايحلاو ىوسلا ةنيدبلا هذهبو بيزا ْ

 تاهج .ثالث نم اهب .هتطاجال رحبلا تاوهل .ىف اهنكل .ندملا تافارل ْ
 نم اهل هاف رغاف محبلاو ةقيض ةدحاو ةهج نم اهب بلا لاصتتاو |
 ناو اهيلع ءاليتسالا نم هل دب ال هنا نوري اهلهابف تاهجلا رس

 ةقفرم ىو ىلاعت هللا الا بيغلا ملعي الو اهمايا ىحم ىحارت '

 0. 202. نوملسملا اهناكسو ميظع ثرحم ىلع اهنال اهب رعسلا ءاخرل ةقفاوم ١ ٠

 نم اهنكربو «سئانكلاو _دجاسملا اهيف نيقيرفلا ةلكلو راسا
 طرغم ميظع لبج اهنم ةبرقم ىلع لامشلا ىلا التام ىرشلا ةهج ظ

 نيبو مورلل لقعم اهيفو هنع عطقنت ْةَنُق هالعا ىف سشمسلا . ْ
 لاقيو ريبك كلب مورلل لبجلا ىف هب لصّقيو ةرطنق لسبجحلا نيبو '

 ( نيملسلل اب ايبس هللا اهلعج ةريزجلا هذه مسرح نينا

 نيع ةئامعنرا وكن هب نا اينملغأو ء حراقملاو ها ل نسا

 ىدحا نم نيف هيلا دوعصلاو دماج ليجاب فرعي وهو ةركافتم
 الو هللا ءاش نأ ةريزجلا هذه متف نوكي هنم نأ نورب مو هتاهج ٠

 يلذ هيف اوّدعا ام كلذلو هيلا دعصي ابلسم اوكرتي نأ ليبس
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 دنع 1000

 دل 3 2 3

 رعاشلا لوق ةيبذالا ةباعدلا /

 هيب ازلابج افهنيقلي اموب ةسينكلا لخدي ىم نأ

 ليطابأ ىلا ئدوبو ء«وغالا لخدم لخدي فصو نم هللاب ذوعنو

 هناحيبس هنا «© لنينغن ىلا ىدوي « ليبقن نو مكب ثذوعنو ««وهللا

 مايا ةخعبس ةنيدملا هذهب انماقم ناسكف « ةيفغملا لعغأو ىوقنتلا لفأ

 اهنم انجرخو نوملسملا اهنكسي ىتلا اهقيدانف لحا ىف اهب انلؤنو

 نماثلاو كرابملا رهشلا !ذهل نيرشعلاو ىناثلا ةعمجلا موي ةكيبص

 1١ نيبكرم ابيسب .شببارطا .ةنهدم ىلا :رينجدا رهشلا ىبرشعلاو

 ىلا انعلقأ نكح ةانابش . ىلا ىئاشلاو نيزيدلا ىلا هن هجوتي امهدحأ

 اهتبرق لثثم 9 5 دنع ثراصحم ابا ةرواسجحتم .عايضو ةلصتم

 ىتماو بيطأ هذه وأ ةبطرق ةيئابنقب اهانهبشف اعاسناو امركو ابيط

 ةريبك ىهو ةمقلعب فرعت ةدلب ىف ةدحاو ةليل فيرطلا ىف انتبو

 ىتلا عايضلا هذه ناكسو اهناكسو دجاسملاو ىقوسلا اهيف ةعستم

 كتشلاثلا تيسلا موي ركس اهغم انمقو نوملسم اهلك فيرطلا هذه ىف

 انرننجاف رينجدل نيرشعلاو عساستلاو كرايملا رهشلا اذهل ىنيرشعلاو

 هيف ريبك كلب وهو 3 (ةيحلا) نصحب فرعي نصح ىلع اهنم ةبرقمب
 رصانع اهلاسأو ضرالا ىف عيباني هللا اهرجاف دقو ةريثك تامايح

 ىلع ةدحاو اهنم انزجاف « امرح طاوفال اهليتحي ندبلا داكي ال

 اهيف مايحتسالاب نادبالا انحراو ٌباودحلا نع اهيلا انلونف فيروطلا

 «) 1 طواتووو »6 ةطملل دمكدرا ديف ةقاع* انعلقأ , 620 خيردنكسالا, هك

 دا16 اهبف ذدأه ابييخ ز 566 ال15. م. 2. 6) 50 ةسحتت (ةنكلا 15 2 رمتك مدس د

 ال5....كلا. ه) 50 ةسمتتر 115. اهرجر



 هع 1000

 هبيشن لق ءىشلاو ةيطرقي ةنيدبلا هلم هيش ةليج نمو 25

 رصقلاب فرعت ةميدق ةنيكم اهل ( نأ هتاهيج ىدحا ىم ءىشلاسب

 عوضوم لاتثملا اذه ىلعو ةتيدحلا ةنيدملا طسو ىف ىف ميدقلا

 ةديشملا روصقلا اهناك ر ايد ميدقلا رصقلا !ذهبو هللا اهسرح ةبطرق

 بجاعأ نيو + اج نىك رايمبالا ر اكن < ةيلظم وكلا ىف رظانم اهل

 ىكاطألا ةسينكب فرعت ةسينك نا رفكلا روما نم اهب هانجهاش اه

 اهل اولفتحا دقو ميظع مهل ديب عي وتو داليملا قي اضانرسبأ
 عقيو هنع فصولا رجعي ىارم اهناينب نم انقريصبانف ا الجر 00

 00 يا

 بعذ ةلخادلا اعردبج ةفرحرتلا ةينتلا عتاصم بجحاعإ هقاو 0 0
 تنهض) :دبك طق .ةلثم ري ملام. نولملا ماخرلا:تاولا سو ال000 ا

 اهالعأ مظنو رشخلا صوصفلا راجشاب تلَلُكو بهذلا صوسفب اهلك
 اهعاعش عيطاشتب راضبالا فطخضتق ٍباجولا :ىم تابقذملا تايسمشلاب

 ىذلا اهيناب نأ انبلغأو اهتم:.هللاب, هفوغت فتك نيوففلا يت تنل

 اذه ّدِحل اريزو ناكو بهذلا نم ريطانق اهيف ففنا هيلا بسنت '
 راوس ةديعأ ئلع نساك, بق ةعيوص .ةشيفكلا/ «ذ-هلو . ىرشملل و كلملا

 ةعمودصب فرعتف اهلك راو ىرخأ ىلع ةبق تلعب ةنولم ماخرلا ىم

 نع هلا اهفرش ؛ناسينبلا نم َسُبي ام بجعحاعأ نم 'ىهو 5 ىراوسلا ٠

 هذ ىف تايينارصنلا ىزو «دعنص ميركحو ةفطاب 66 نا بيرق

 تابقنتم تافحتلم نسلالا تاحيصخف نيماستلا ءاَسَق ىو. اةنوكسلا 0
2101111 

 بقذملا ادا باي 0 و روكتملا »و ديعلا اذه ف نجرخ 0 ٍ

1. 1 
 ا ةنيز عيمج تالماح 1 0 5 ى ءانكل نرش ةبقذ « 0

 ه) 8020 خلطم» )3  50 قسدتت, متاطمسأ طم»ءرو» صعصاتهمتسو النقت طع

 115. طقق ى هر اوصلا»
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 ظ | شيع دارمو «رظنمو ربخم لامج نم اهب تتش امف «ةراضنو ةراصغ
 3 «ناتف ىارمب عّلطتت «ةقنوم ةقرشم «ةقينا ةقيتع ««رصخا عنا

 نككسلا زذكيسشف ناتسب اهلك طئاسبو تاحاس نيب لياخاتتو

 « ناشلا ةبيجاع « عرابلا اهرظنم نسحب راصبالا ىورت « عراوشلاو
 « ناذكلاب فورعملا رجحلا توحنمب اهلك اهينابم « ناينبلا ةيبطرق
 تفرخز دق «نويع عبرأ اهتابنج ىف درطيو «نيعم رهن اهقشي
 «؟هللا هدابأ ئصتنرفألا هكلنم . ةرضح اهذختاف «هايند اهكلمل اهيف

 ١ 01 ) ابصازكلا رون حوف .ادوقعلاجانلاكلا -وممت افتتلج: مطتلت
 ترمع ال اهيف هل مكف ««بعالمو ةهزن نيب اهنيدايمو اهنيتاسب نم م. 0

 اهتارايد نم اهتاهجب هل مكو «علاطمو ظانمو «عناضمو ريصاقم نم هب

 « اهنابقر ةعساولا تاعاطفالاب ضلع ٠ اهناينب تركو دق تارايد نم

 اهلقنيو ٠ «نامُيأ ر 7 0700 6 ةناعزلا ةرزجلا 5 جلصي ن نأ :يجيرلا

 نيبلسمللو «ريدق ءاشي ام ىلع هنا هترعب “ نامالل فوكلا نم

 ونيل م مهدجاسم رثكا نوربعي نامثالا نم ىاب مسر ةنيدملا هذهب
 قه فانكسب :امسهيف . اودرقتا دق ضابرأ مهلو عومسم اداب ةالصلا

 ببسب مهل ةعمج الو اهيف راجتلا مهو مهب ةرومعم قاوسالاو ىراصنلا

 اهيف مهءاعدو ةبطخاب دايعالا نولصيو مهيلع ةروظحملا خبطخلا

 0 اجو م وساعلا ىف ميلا نوقفتروب نفاق :اهب .مهلوب ىساوعلل |
 اماو كرايملا رهشلا اذه ىف هدكيقو ئف نولفتكيو هيف ةالصلل

 نارقلا ىبلعيل مضاخم اهرثكاو ىئصخت ال ةريثكف دجاسملا

 و رافكلا ةمذ نكت نيملسملا مهناوخا نع ءابزع مهف ةلمجكلابو

 ليمج عنصب هللا مهافالت مهئانبا الو مهميرح ىف الو مهلاومأ ىف مهل 8 (نمأ)

 2) 50 ةرسحتت , 5 دقرو. 5) 50 11-177



 نع 319 © نص

 طانم فارثاو هلوط نم انبجعف اهلك ةحاسلا كلت ةلاطتسا قنا |
 تاطالبلا كلو هباحصا عم بكلملا ءاذغ عضوم هنأ انما ١

 انيلا يرخف همامأ ةلامعلاو ةمدخلا لغأو هماكح دعقت ثيح بنارملاو 1

 هلايذا ناعفريو هب ناقكي نيميدخ نيب ىداهتي فلخضتسملا كلذ

 اندصقم نع انلأسف خهبأ أذ اهضيبأ ةليسلا ليوط اضيش انرصباف

 أو انيلع قاقشالا رهظاف هانيلعاف نيل ىبرع مالكب اندلب نعو

 تاج ىم انبكاعف هاصدلاو مالسلا ىف © ىفحأ نا تسيانوا 00

 ذم اندذع اهو .ىمظعلا ةينيطنطسقلا ربخ ىع انل هلآوس لوا . ناكو

 ناكو ءاذه دعب اهربخ كّيقت دقو دب هملعت ام اندنع نكي ملف

 عن اك ني ةادحاأ نأ ةناتغلا رومالا ىم هاندهاش ام برغأ نم

 رصقلا نع .انفارصنا دنع اسنل لاق قراصنلا و قالا باب كنع

 نيسكيملا لامعلا نم ص اي مكدنع 7 اوظنحت روكذملا

 باجكاتساف سيكمتلا ىضنقت ةراجات اندنع نأ نطو مكيلع !وعقي الم

 ىتكلملا مرح نولخدد # كرما بجكاعأ 8 لاقف ىراصنلا كحاأ هل

 اوضهنأ تايعابرلا ىم 'افالا الا ٠ مهل درا تنك ام ءىش نم نوفاختدو

 انجرخو هانعمسو هاندهاش ابم ابكع انيضقف مكيلع فوخ ال مالسب ا

 رهشلل رشع سداسلا تبسلا مود كلذو هيف انلونف ىدانفلا دحأ ئلط 5

 روكزملا رصقلا نم انجورخ ىفو ربنجدل نيرشعلاو ىناثلاو كرابملا

 نوتح-فقسم يقال .ةليوط "الفاسنم اعييف :نيشم: المطل او

 شيم طالبلا كلذ نأ اننلغاف ءانبلا ةميطع ةسينك ئلا انيهنتأ

 ةيلقص ةرضح ىه ىتلا ةنيدملا ركذ «ةسينكلا هذه ىلا كليلا

 نيئسحلا نيب ةعماجلاو «ةراضحلا مأ رئارجلا هذيب ىه «دللا اهداعأ

 ه) 1 طقكو 200مأ60 1-21 ةهصاقتر*و مضت ءءانمسز الك ىفخأ» 6) 115. !دحأ.

 ء) 1 00 سمأ هسلوركأدس4 اطودو ؟هرلق : موهطقمو ةمرصعأطتمو طقف طوف هدصتاأعل»



1 

 ةيظتنم تويبو ةفرشم ىلالعو نكاسم هلخادو ديددكلا ىم فيتو
 يوان نينحلا وها ينجس هالعا : ىفو : ئيكسلا :كفارم '"لظاك و فو
 مل ةفيظن رصحب شورفم ةليطتسم ايانح وذ ليطتسم اهب ايندلا
 نم اليدنق .نيعبرالا وحنا ديف فّلُم دقو عنص اهنم نسحا َو
 نبل ربل لعاب ريدعسي  عساو» عراش : ةمامأو# جاجولاو وفصتا عونا
 كتيبم ىنسحا كجاسملا !ذه ىف اسنتبف ةبذع رثب مصقلا لقسأ
 انمركاو هعامسب انديع لاط دق انكو ناذالا انعبسو هبيطاو ؛

1.19 

 يق جيواوتلاو ةخضيرغلا مهب ىلصي ماما هلو هيف نونكاسلا موقلأ

 ةيج ىلا ليملا وكنب رصقلا اذه ىم ةبرقمبو «كرابملا رهشلا الم

 روغت ةياقس هلخادو رفعج رصقب فرعي هتفص ىلع رخآ رصق ةنيدملا

 ةدعم نيثانك فيرطلا هذه ىف ىراضنلل انرصباو «بذع ءامب

 مهئانتعا نم انبجعف كلذ لثم روصبو ةكعب مهل انرصباو نيملسملا
 لخدنل انتجف ةنيدملا ىلا انهجوت مبسلا انيلص املف <ردقلا اذهب

 جارأ ىجننرفالا كلسملا روصقب لصتملا ةيانبلا ىلا انليحو انعنمف

 انلأسيل هلبق نم « فلضتسملا ىلا انيذأو ةتكلم نم نيملسملا هللا

 باوباو باحر ىكلسف بيرغ ّلكب مهلعف كلذكو اندصقم نع

 ةيظتنملا ىيدايملاو ةفرشملا روصقلا نم انرصباو ةيكولم تاحاسو

 لعمذاو «ءانراصبا عار ام ةمدخلا لعمال ةذختملا بتارملاو نيتاسبلاو

 ثمأ سانلا نوكي نا الولو لجو رع هللا ّلوق انركذتو «انرامكفا

 جراعمو ةضف نم افقس مهتويبل نيحرلاب رفكي نمل انلعجل ةدحاو
 ةكيسف ةحاس ىف اسلجام هانرصبا اميف انرصبأو ةنورهظي اهيلع

 ه) ال15. طعم ةهص0ل ةاكووطعتو فلكتسملا. 35) 0335-41 43و



 دس 71007

 بصخلا ىف هللا, دالب بجاعا ىم اهرساب ةريوجلاو. ةياغ ىلغ ٠

 روكذلا رهشلل رشع عبارلا سيمخلا موي اهب انمقاف «قازرالا ةعسو

 مث رحبلا نم كملا هيف علطيو اهلفساب داو ىف انيسراأ دق نتكذنو
 ملف ايبرغ .ءاوهلا .بلقنا مك ةعبجلا ةليل اهب انتبو هنع رسحني

 كنع ةفورعملا ةدوصقملا ةنيدملا نيبو اننيبو اليبس عالقالل ٌنجن
 هانا ! ديرتي ماقملا لوط انيشخف اليم نورشعو ةسمخ ةمرالبب .ىراصنلا
 نيبوي ىف ةقاسملا عطق ىف ليهستلا نم هب معنآ آم ىلع ىلاعت هللا

 اموي نيرشعلا هب انيلعُأ ام ىلع اهعطق ىف فيراوزلا كبلت كو ٌ
 رهشلا فصتنم ةعيجلا موي انحبصاف كلذ ىلع اغينو اموي نيتالتلاو

 8.اتبنظل اتدعس' انمادقأ ىلع بلا ىف نيسملا نم ةّينا ىلع كرابملا

 ةيقابلا بابسالا ىلع باحصالا ضعب انفلخو انبابسا ضعب انلمكتو
 زداص .ةرثكي ةراببع ىوسلا انهناك فرط. ىف. انرسو قروزلا ىذ

 .اظنومانوبو.- انيلعت 00 نوردابيف اس يردخلا فئاوطو ا

 ةنتافلا ننس جسما هسا م 0 لها ا

 ةانيدنلا» م عيسرف» نيلخ ضو دعس .ربصق .نيلا انيهتتاق كفوو 00

 لحاس ىلع رصقلا !لهو هيف اننتبو هيلا انليف ةابعالا امم فخا كفو

 نيملسملا ةكلم دهح نم عسولا ميدق هقيتع ءانبلا يشم رحبلا '

2.18. 

 :١" ١ روبق هلوحو مهنم دابعلل 0| مضصحسم د

 ةكحكوبلاو' لضفلاب فوصوم وهو عرولاو ةداهولا لفأ نيملسملل ةريتك

 باب هلو ةنونجاملا نيعب فرعت نيع هثازابو  ناكم لك نم دوصقم

 0) 50 1115. ؟كتتط ل ةطو)6 اطعم 85 700  كسقنتأ م1070565 0 0

 انتيطل اندعبف , «طنوط 1 06 1201 هدوعأ7]1 تهلعصضوأانصلو معطل انذغفنف

 انتيلط 6) 50ه فسد الآف. .. . علا.
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 ءاهتنالاو رارقتسالا ىم هعنمتو سفنلا .كلذ ةوقل ءاوهلا ىلا ..6٠. هب

 لبجلا اماو «ةكيكصلا تاعومسملا بجعا .ىم !ذهو رعقلا ىلا

 بيجاع اسضيا هناشف رانلا لبكب فورعملا ةريوجلاب ىذلا جماشلا

 رمت الف مرعلا ليسلاك نينسلا ضعب ىف ةنم جرخت اران نأ كلذو

 هحفص ىلع هجابت بكرتف ركبلا ىلا ىهتنت ىتح هتقرحا الا ءىشب

 0١١ 117+ ادبقا حج نق: عئبملا» ناسكبسن هيف صوغت ىنح

 جروملا ءاثلثلا موي دعب ءاعبرالا موي ىشع انللح نأ ىلا هاوس

 ىرجام فصنو ىرجام ةنيسم نيبو اسهنيبو ىدولفش ةنيدم ىسرم
 ةنيدم ىف ءهللا اهداعأ ةيلقص ةريزج نم © ىدولفش ةنيدم ركذ

 اباينغالا راج - ةليظتنم .فنارملا..ةلعيناو :بصخلا ةريثك ةيلحاسس

 لبج هتف كا نم ةفئاظ .. فصول ةايذوم اهزيغو

 ناكو ءهللا تاع قاتلا يدع موت كيلا ةيج ا اع

 سبيمخلا موي ةوكض © خمرق خذيدم انتجاف ليللا فصن .اهنم انعالقأ

 4 اهنم انلقتناف اليم نورشعو ةسيخ نيتنيدملا نيبو ديور. ربيسب

 [ندشلا] نيرجيلا :نّوكل دانيرعكا :ناف“ روز: ىلا :ىروزلا هكلذ:ىم
 ةروكذملا ةريزجلا ىم © ةمرذ ةنيدم رحذ ءاهلها ىم هيف انوبكص

 ىعو اهركذ مدقق ىلا ىم اعضو ىنسحإ ىه ءهللا اهحتق

 مهل ريبك ضبر اهيف' نويملسمللو هيلع افرشتو :ريجبلا بكرت خذيصح

 دق /ةمح ةدلبلا لفسأ ىفو ةعينم ةيماس ةعلق اهلو دجاسملا هيف

 قزولا ةعسو بصخلا نم ةدلبلا هذهو مامح ناكتآ نع اهلخأ كتبيدغأ

 ه«) 115. ىذولقش» 6) 15. مهواجافي لوطسالل. «) 119. ةموت»

 4) 8614 اهيف* 6) 15. ذهول“ ري) 850 115. اط 0 ةاتطووءرتأ و 201

 ةيجر و 5 ةسقتت طقق ٠



 ب 1

 هناوخا رئاس انمتكتساو اننافاكمو انتازاجام ىف غلباو هيف بغر امه 0

 كاسكتفا ىفو «ةروثام رابخا ليمجلا لعف ىف مهلو نايتقلا نم

 لثم ىلع مهتمدخ عيمجو «“ةروكشم هللا دنع عئانص ىرسالا '

 مقام دنع نورضحي مهنا نايتفلا ءالوه ناش بيجاع نمو مهلاوحأ ٠١

 نوسصقيف :هسلجم' نم 1ناذفا نوجرخيف تالصلا كسنإ ند ل

 نيملسملل ةنطابلا ريصتاوبنا مهتاينو مهلاسعاب 1 دف. لجو

 نكلملا يبل «هّنمب .مهصالخ ليجايو . مهعفني هللاو ماو داهج ىف

 ليطاساألا ىم ىوتحكنت « (حبلا) ةعنص راد ةركنملا ذ ةنيسم خنيدمب

 انلوزن ناكف اكف « كلذ لقم ةنيدملاب هلو هبحارم ددع ىصحي اللام ىلع . 0

 ءاقالغلا ةليل ناك ايلف مايا ةعست اهب انمقاو فيدانفلا كحا ىف

 ىف انبكر ةربنجدل رشع نماثلاو كراسبملا رهشلل رشع ىنافثلا

 نم ابيرق ابنرصو اهركذ مدقتملا ةنيدملا ىلا نيهجوتم قروز
 ةيقرش اصير انيلع هللا لسراو نيعلا ىار هرصبن ثيحب لحاسلا
 ىف ظحللا وسن انرسو ةيجوت انها قروزلا تجر ةبيط ءاخر

 انرصباو ةفرشم لابجلا ىنّنُق ىف لقاعمو نوصحو ةلصتم ىرقو رثامع

 ىلع ةعفترم «الايخ نتماق دق رئازج عست ركبلا ىف اننيمي نبيع

 م. 197. انرصباو امثاد رانلا ءامهنم يرخضت اهنم © ناتنثا ةريزجلا رس نم ةبرقم

 ' قيمت نسل صان رمحا اران ليللاب رهظيو امهنم !دعاص ناخدلا
 نم انيحويرج نا اتيلغأو هيتخ روهشملا ناكربلا وضو وكالا ١

 ةلوفأب ىران سفن #اهنم دعصي نيروكذملا نيلبكلا ىف سفانم

 ىقلتف ريبكلا رجحلا اهيف فذق امبرو رانلا هنع نوكت ةديدش

 ه) 55 ةسدتت. .6) 11. ربججل متاط !اذك. ه) 8620 الابج# 4) ل

 نانذا. هءم) 115. اهنم. رك) 115. امهنم.
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1.006 

 هع 090

 اهبرو هنايتفو هئاسن نم هلوسرلو هلل اًركاذ الأ عمسي الف هرصق ىف

 مكنم دحا لك مكذيل مهل لوقي ناكف هتيور دنع ةشهد مهتقحل
 نويع مه نيذلا هنايتف اماو «مهل انيكست هب نيحي نمو هدوبعم

 موضي نم الا مهنم ام نوملسم مهف هكلم ىف ا ع

 ىرسالا كتفيو افلرتو هللا ىلا ابرقث قلنقتيو ؟رجاتو اعوطق زجشالا

 عاطتسا ام ريخلا لعفيو مهيلا نسحيو مهجوزيو مهنم رغاصالا ىبريو
 نم ّرسو ةريزجلا هذه ىملسمل لجو رع هللا ىم عْنص هلك !ذهو

 )رق حسم عمم اديكن حهب لجو رع: هللا اداناعا نازسا
 كلذ ىف انيلا هنم ةبغر ةمدقت دعب مهئاربكو مهفوجو نم عيسملا
 ةبقارما داعب نوغكملا كرس « نم انيلا يوخاو انربو انتمارك ىف لفتحاف
 هماذخ نم هبهتي نمم هلوح ناك نم لك اهل لازأ هسلجحم ىف هنم

 اهدفاشم نعو هللا اهسدَق ةكم نع انلأسف هسفن ىلع ةظئاحم

 ةانربخاف ماشلا دفاشمو ةسدقملا ةنيدملا دعاشم نعو ةيظعملا

 نم هانبحصتسا ام ضعب انتم ىدهتساو اقرتكانو اقوش بوذي ومو

 نأ ىف بغرو هللا امهسدف ةنيدبلاو ةكم نم ةكرابملا فرطلا

 راسهظاسب نولدم متنا: انل.لاقو كلذ ىم: نكما امب :ءيلغ, لخبن ال

 مكرجتم ىف هللآ ءانق نآ نوحبار هل متدصق ابب نوزئاف مالسالا

 هللا ةدابعب نوكسمتم انسفنأ َىَلَع نوقئاتخ اتنامتا ”نومتاك نتحنو
 انفاتظا يف مدر دك. هللا نقاك ةكلم قق نولقتعم اس ةنضقارف هاداو
 ءادهتساو اجحلا نم مكلاثما ءاقلب كربتلا انقياغف قرلا ةقبر

 ةسدقملا نماشملا كلت فت ىم مهنم هاقلتن امب طابتغالاو مهتيعذأ
 هل انبولق ترظفتف “نافكالل ٌةريخنو «نامثالل ةّدع اهذختنل |

 اندنع ناك ام ضعيب هانفكتاو خيناخلا نسحب دل انوعدو اقاغشأ



 تن 1510 |

 هل نم الا مهنم امو. ةفراقلا بكارملاو ةرخافلا نسبالسلا ئئق '

 نيناسبلاو ةديشملا روصقلا كلملا .!ذيلو عابتالاو لوكلاو :ةيشاكلا 1

 رصق ةنيسمب هلو 8 ةروك كذلبلا ةنيدملا هكلم ةيضحب اميس لو ةقينالا 1

 نايتفلل ذاضنالا ريثاك وهو رحبلا لجاس ىتلغ لطم ةمامحلاك ضيبأ ' 3

 "1 5 ع نكلملا ا 7 007 - َ ينحا ىراوجلاو 1 ٠

 0 >< م

 كم ومجانملاو ءابطالا ف اذج 59 38 نيستا 6 5 ١

 ركذ ىتم هنأ ىتح مهيلع ضرخلا كيد مهب ءانمعالا ريك دج 3

 قازرأ دل رداو هكاسماب رمأ هدلبب زانتجأ ايكنم وأ ابيبط .ن

 بدتعت نب يد ابي هيتس سهل 00 0

 هنطسبو  هتيداع مدل هللا ىفك ةنس نيثالثلا وصن هّنسو هّنيي | 1

 هتمالعو أ ةيبرعلاب بتكيو أرقي هنا هب ثكحتملا هناش بيجكاع ىمو '

 قح هلل ديحلا هب نيضتخملا هتمّدَخ ٌدحا هب انيلعا ام ىلع |

 هبراوج اسماو ؟ةيسلل اركش هلل دمحلا هينا ةمالع تناكو هديح 1

 هنيدخ هب انثّدح ام بجاعا نمو ٌنهلك تابلسمف نصق ىف هاياظحو
 زارط ىف بهذلاب زوطي وو زارطلا ن :ناييتق < نب ىبكي ومو روكذلا 1 ْ

 ةخماسم دوعتف 00 ىف عفن تاسينارصنلا نم ةيجنرفالا ن هنأ كيلملا ٠ ا

 نهكلم نم مثكت "ىلع نو اةملسم - تاروكذملا ىراوجحلا امهديعت .

 ناك هنأ اديلكلي عييجف 00 زمن بضل لضنىدي تولة أل

 علطتي ناكف كرشملا اذه اهل رعذ ةفجرم لزالز ةريبوجلا هذعم ىف: 0

 «) 50 215. (ىب), س01 ىم هك كسفتأ طقك عأكفال و طم هعاكاوسعم هأ نايتف . 1

 هك ج ممتسو 15 !ةداتقع0 طرع 2-21طقطقط] ذه اطق ]1هفطأتطتط 0
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 نا

 ١ ةرثكدو :ةرادعلا ةعس ىف سلدنالا ةنيا اهتاب ىفكوأ فيجوي نأ نم
 عاوناب ةئوليم «اهفالتخا ىلع قازرالب :ةنرحشم ةعافرلاو بصخلا
 اهبكانم ى 3  نوشمي نابلصلا ةدبعب ةرونعم اهن اهنكلا ءاهفانصاو هكاوفغلا

 «مهعايضو موكا ىلع مهعم نوملسلاو « اهنانكا ىف نوعتريو
 ةواستأ مهيلح اوبرضو «مهعانطصاو مهلامعتببا ىف ةريسلا اونسح دق

 ضرالا ىفا العيس نيبو. مهنيب اولاتحو ءانهنودوي ماعلا نم نيلصف ىف |
 ىبقعلا لعجابو «مهيلاوحا ملصي لجو زع هللاو “اهنيدجي اوناك
 داشلاو ماقتلاب ةريثم نيتاسب اهلك اهلابجو ءدنمب «مهلام ةليمجلا
 ةنيسم : ىف. سيلو هكاوغلا نم اهريغو صاجالاو يدنبلاو طولب

 شحوتسي ام كلذلو_نهملا ٠ ىوذ نيم ريسي وفن الآ نيملسملا نم ا

 اهنوفرعي 'نوملسملاو اهكلم ةدعاق اهنحم نسحاو «بيرغلا ملسملا اهب 02020“
»02 

 نم نيبرضحلا ىَنْكِس اهينو ةمراليب اهنوفرعي ىراصنلاو ةنيديلاب 42“
 011 ب المخملا ياؤسالا# داجاستيلا :انهيف :مهلو :نيياسملا

 اهندم رئاسو اهارق عيمجو اهعايضب نيملسملا رئاسو ©« ةريثكلا ْ

 مايلغ اهكلم نكسم ىه ىتلا ةريبكلا ةنيدملا نكل اهريغو ةسوقرسك 0.198.
 انماقم نوكي هللا ءاش نأ ةنيدملابو ةنيسم اهدعبو اهلفحاو اهربكأ 4

 ١ برغملا دالب نم لجو زرع هللا ىضقي ثيح ىلا انرفس لّمْون اهنمو
 لايعتساو ةريسلا نسح ىف بيجاع اذه مهكلم ناشو «هللا ءاش نا
 هنامّيأ متاك مفرتكا وا مهلك بيباجنلا نايتقلا ناكتاو نيملسملا
 مهيأ ن نكاسو نيم بيلا ةقثلا لاقل وهو مالسالا ةعيرشب كسيتم

 لجر هتخبطم ىف رطانلا نأ ىنتح هلاغشأ نم مهملاو هلآوحا ىف

 نياق .مهيلعو نيملسملا دوسلا كيبعلا نم_ ةليج هلو .نيملسملا نم

 هتلود لمأ مه ةريثك ةليج مهنم هلو نايتفلا هباّصحو وارزوو مهنم

 ه) 13 ربتك : 1 طقجو 200مأ60 كدت 5 16101٠



 هل

 ببسي دالبلا هذيل كلملا اذه لوصو ناكو كلذب مهل ترج '
 م. 194. ثيلع هب نحاس نع هلل اهيحلاوا اننا 23 هلوطسأ

 ىم ةنيسم ةنيكم ركذ «هإوس هلا ال انب ليفكلا هرظن ىسح ىم
 «راقُلا راجت مسوم ةنيدملا هذه «ىلاعت هللا اهداعا ةيلقم ةريوجس 0
 ا قافرالا ةريثك © رابطقالا | عيمج ىبم رتخبلا ىراوجا ليس 0
 ةنوحشم .«رارق ملَسْمَل اجيق 55 تكلاج ىاقالا هلم «رامسألا ٠

 ««ايينكاسب اًعزذ فيضت داكتو ءاهينطاقب .صغت نابلصلا هني 03
 ةاقف ةقفان اهقاوسأ «اسنا بيرغل نجوت ال ةشحوم ءاسجرو اَنَتَت ةعولمم 0
 كليل اهب لاون ال «؛ ةليفك شيعلا داقاب ةعسأو ٠ ًآهقازراو « :ليفح 1

 ةدنتسم « ناسللاو ديلاو هجولا بيرغ تنك ناو عاملا ىف يا
 اهمامأ ضرتعي رحبلاو اهقيدانخو اهضيضح نتيظنتا دق لابج ىلا '
 ةيرحبلا دالبلا ئىسارم بجحا افاسرمو.اهنض ةييونجتلا ةيضلا 00

 بصنيو هكسيت داكت ىتح ربلا ىم هيف وندت رابكلا بكارملا نال ا
 اهْيلا هليكب :دعضي ةلاّمحلاف اهيلع فرصتي ةيشخ ليلا ىلا ١٠0

 اًيسرم ناك ام الا اهغيرفت ىف الو اهقسو ىف فيراوز ىلا ياتحي ال» ١١
 دايجلا فافطسصاك وبلا عم ةقطصم اهارتف !ريسي اهنم كعبلا ىلع ١

 قاقز وقو اهيف رحبلا فمع طارثأل كلذو اهتالبطصاو اهطبارم ىف |
 هنم اهلباقيو لايمأ ةثالث رادقمب ةريبكلا ضرالا نيبو اهنيب ضرتعم ١

 سار ةنيسم ةنيدملا هذعمو «ةريبك ةلامع ىهو ةيرب فرعت ةداب ا ظ

 لوطت اهتيمستو عايضلاو رئامعلاو ندملا ةريثك ىهو ةيلقص ةريزج !ٍ
 مايا ةامخ طريسم انهضرعإو مايا ةعبس ةيلقط 0000 لوطو |

 ويس طارْقال بحشلاب رزتاي وهو رركذملا ناكربلا لبج انهو ٠
 رثخا ةريزجلا هذع ٌبضخو ءاسستاد افيصو كن يلثلاب ملك |

 7 6) 355. لايجلاف, ١



 هدم 001

 انثءاجف قورشلا نكمت مث «« هاد ةبتع ىف هفتح هيلا بولجم بر

 خياقص كلم جرخف ةنيدملا ىف ذكحيصلا تعقوو ةثيغم فيراوؤلا
 0-5 ي 7

 ىلا انردابو لاكلا كلتت اعلطتم هلاج ربا ىم كلبجا ىف هسفني ميله:
 10 0 فسح يبو هع هع جم د

 بكروملا ىلا لوصولا اهنكمي ال اهتدشلا جاومآلاو قيراوولا ىف 4

 ١ ىبا ىَجْنَم وبلا ىلا انوجنو ميظعلا لوهلا ةهتاخ اهيف انلوزن ناكف

 ةيينغلا نع اولستف «مهبابسا ضعب سانلل فلتو ردق نع «رصن

 ىمورلا كليلا اذه نا هب انربخأ ام ىلع بجعلا نمو «مهباياب

 سيلو بكرملا نم نوعلطتي نيملسملا نم ءارقن رصبا روكذملا
 ىف سانلا ىلع اولغا فيراوزلا باسعسا نال مهلوزن ىف نووي ءىش مهل
 - هتكس_نم ئعابر ةئامب مهل رماف مهتطقب ٍملُعأف مهنع لأسف مهصيلخت
 هلل دبحلا ليقو مالس نع 5 نيملتتتلا -عيمج صّلُخو اهب نولوني
 ميلا ىف مبصاف هيف مهل ناك اهب عيمج ىراصتلا عرفو نيبلاعلا بر

 ياي با

  «لذالفا ّربلا ىلآ هب تمرو ءاذاذج ومالا هتلعج دقو ىنانلا

 انتمالس نم بجعلا عقوو «« نييسوتملل ةيأو « نيرظانلل ةربع داعف

 هعنص فيطل ىم هب نم ام ىلع لجو رع هللا ركش اندّدجو هنم
 يلج ديدب واو 2 ]زل هسلختو قبح ليجد

 ةئملا م دسم يك د ديول
 ىلع هنإ «“ ةيحرلاو ةفارلا تاظحت نم هب انكرادت امو «ةمعنلاو

 ةلمج نمو « هاوس هلا ال «ريدج ريخلاو لصفلا دثاوعبو «ريدق كلذ

 !ذه نوك ةثداحلا هذه ىف انب هفطلو انل لجو زع هللا عنص
 بكولا ىفام عيبج بيتنال كلذ الولو اهيف ارضاح ىمورلا كلملا
 الغلا نا  نيملسملا نم هيف نم عيمج دبعتسي ناك اهبرو اباهننا

 1111”5*02أآأأزآذآزخ 2 7 0 زذ  ذ 0 0 0 ز ز ف مسا

 ه«) 8وع 802:5 37:51 ه3, 1. م. 304, مما. 248. ة5) الك, نوماسملا.



 يع 06

 هقوم :مهانيحأ اسملخ هب حيولا بانعذ ةدشل هيلع اوردقي ملف وجلاعو

 ذم ءاسنتا' فو هقيقرت ئه انكيظء اشك انمطق نيكسلابك للا
 انيموب هّيئاسكسي , ءاسقتلاو .زبلا ىلع هلكلب بكرنلا ينس ةلواصملا
 بكرملا ىف ةلئاهلا ةكيصلا تماقو اههب فرصي ناستيلملا ةالجر

 ةعراقلاو اريج اهل نظن مل ىتلا ةحدصلاو ءىربكلا ةّماطلا تءاضضف '
 ملستنساو .ءامادتلا ىراضنلا مدقلاو “ارب انل عدت مل ىتلا ءاصلا 0

 ءانجرلا 'لبح قوس .ايدجاي مو «انماستعا مهر ءاضقل .نوملسيلا | ١

 ىتخ بكردلا عفص  اومالاو ميرلا « ترواعتو «ءانماصتعاو اكاسمتمسا ٠
 ىف اًعمط -ةيشاره نم. ئيسرم نئارلا ىقلاف ةدنحاولا هلجر اترشكت

 انققحتق ايلف رحبلا ىف هكرتو هلبح عطقف اًنيش نْعُي ملخ هب مكسمت ٠
 قيمجحلا: نبصلا :ىلح اعيصماو '«انسيرافخل توملل امجدمتم انه ىط الآ |

 ىايبصلا الع كقو « ماتملا نيكلا وا « مابصلا بقترن انمقاو «انهثاوع ١ ٠

 ني نع عيمجلا ىقلاو مهئاسسنو مورلا لافطا نمم خارصلا عفتراو ٠
 ٌربلا رضين ماسيق نحنو “6 ناوونلاو ريعلا نيب ليح دقو * ناعذالا 8
 لعل رظئانن وأ احبس هيلا اسنسقناب ىقلن نأ نيب. دّدرتو اسبيرق 1
 نق نويرحبلاو تاسبغلا ةين انرصحاف «ءاصّيص علطي هللا نم جرغلا 7
 ؟وراسق مهبابساو مهئاسنو مهلاجر نم مهملا ٍجارْخال قراشعلا .اومض 1 ْ

 ارهنكم يوسمنلا دقق قو هذز ارقيطي د هدا ةئفصا ربا سل 1 ٠

 ةزاباكم ءانثا ئقو سوفنلا' نم سابلا كتنيح نكمتف وبلا رهظ ىلع '
 ؟قاق رظنلا انققحو .يتقلاو هللا رضخ. ءاجضف حبصلا رفسا ؛لاوحالا هذه '
 اشنيب | ليحل :لهو ليلا .فضف مما لقا يلع انماما ةاتيسف ضنيتابب |
 انلقو «نادقأ فيرضت ىف لجو رع هللا ةردق نم انبجعف اهنيبو |
 ه) 115. ترواغت» ة) 115. ناورغلا ز هنو ظموراقو 2700, 47من 11م ا ْش
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 ُس -. . 217 وع .

 اهتوعطقي مهنا سانلا ىظ ةفاسم ىف ركبلا رهظ ىلع نيرهش ةدمب

 لخدا نم مراحلاف ةياسغلا اسموي رشع ةسمخ وأ مايا ةرشع ئف

 «ءاسوي رشع ةسمخلو اموي نيرشعل سانلا رئاسو اسوي نيثالث داز
 ىلغ انعلطتسا اسنأ ةيركبلا رافسألا ىف تاقافثالا ىف بخعلا نمو

 نانضمر لالقو نابعش لالعو بجر لاله رهشأ ةتالخ ةلمأ رحبلا رهظ
 وهو رانلا ليج اننمانما اننرصبا سابصلا عم هلهيتسم موي ىفو ءاذه

 عظعي ىلاعت هللاو كلذب انرشبتساف ةيلقضب روهشملا ناكربلا لبج

 «هاسغساو عفصلا ليجاب اسنل متكيو «هاندباماك ام ىلع انروجأ

 انتكرح مث «دهمركو هتبب «“هالوا ام كش لاح لك ىف انعزويو

 ىناق تبشلا مي ىهع. ناك اسلف ةاقفاوم حير عضوملا كلذ نم

 ملف ةعيرس ةيجرت بكرملا نجنف اهبوبه دتشا روكذملا رهشلا

 -!لفو ينج دق ليللاو قيضملا لوا ىلا انثذا ىنح الو الك الا نكي

 عضوم كيضأو لايمأ ةذتتس رادقم ىلا رحبلا هيف رصخحني فيضملا

 ةيلقص ةريرج رم ىلا ةريبكلا .ضرالا مم نم ضرتعي لايما ةثالث ةيف

 َناسَيْلَخ ىلغيو مرَعلا ليسلا ٌبابصنا ٌبصني فيلا 1ذهب رحبلاو
 بكارملا ىلع ٌبعص هقشو هطاغضناو هراسحنا ةّدشل لّجرنلا
 رهو انفينع انقوس ةقوست ةييونجلا جيرلاو هريس ىف انبكرم رمتساف

 ففضت عم ناك املخ انراسي .ىع .ةةيلقص ربو اننيمي نع ةريبكلا ضرالا
 نم ةنيسم ةنيدم انفراش دقو كرابملا رهشلل © ىناثلا دحالا ةليل اضل >

 كنق بكرملا ناب نييرحبلا تاقعز انتبهذ ةرركذملا ةريزجلا

 مهسيكر رماسف هيف .براض وهو. نيربلا خا ىلا اهتوقب ميرلا هتلامأ

 ه) 8630 ثلاتلا.



 هع 1977 ب

 «ءاجيلا بابساب انكسمتو «ءاضقلل انملستسا دقو تءاش ثيح

 نتم نالو ميرلا ترتفف ءاسملا عم ىلاعت هللا عنص انكرادت مث

 سماخلاو ربنجد ىناث دحالا موي انكبصاو وجلا هجو رفساو ركب

 تعلطتو < نامالا فوخلا نم انل لكب كقو «نايعسل نيرشعلاو

 ةدعاسم ضعب ميرنا ©« تدعاسو «« نافحالا نم ترشدنا اهناك هوجولا

 هعنص 7 دوهعيب ليفكو «هدابعب فيطل لجو وع هللاو « سيأو
 © هاوس بر ا «هداتعمو ليمكلا

 لوبقلاو ةكربلا هللا انفع مظعملا ناضم
 ©« « بغ اينو 2 دمركو دنمب خبف

 صضرالا ءازاب ىكنو رينجد رهشل عباسلا ةعيجلا ةليل هلالع ّلهتسا

 اس ةريخك .ةراسعو اسعايض اهيذ 1 هدفا - و

 ضرالا ىف هدالب اهل ةايلقاجا بيجاما دالي نع يرسل ذأ

 نيبرغلبلا نم وهتك لون عضوملا اةهبو- نوع وعن لصتت ري
 د ناولأ مدعل ل بكربلا لقآ تشف 3” 2 مهسفناسب نيزئاف

 ةيسقتن سبابيلا وبخلا ىم لطر رادع ىلع رصتقت اتك انا كبسحو

 نم لزن نم لكو هب غلبتنف ءاملا يب ريسيب ملبتو قنا نب
 دنم نكمأ اسم عايتباب نوملسملا فقرتف هدأز ةلضف عاب نيدرغلول

 ©«( 010 ةدعاسو٠ 8( 1 توهعت»
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 هس 1! تت

 هلل ديحلاو نيراج رحبلا رهظ ىلع نكنو انّدخات مل نأ ىلع
 عساتلا نينثالا موي روكذملا ىسرملا نم انعلقأو «هعنص ليمج ىلع

 ةبيط ميرب ربنونل نيرشعلاو سداسلاو روكذملا نابعشل رشع
 ةئاضق فطلو لجو زع هللا عنص ليمج انعلطتساو انرشبتساف ةقفاوم

 نيرشعلاو ىناثلا سيبخضلا موي ىلا انريس ىدامتو «هإوس بر ال

 تآنشناو ةيبرغ جيرلا تبلقنا مث ربنونل نيزشعلاو عساتلاو نابعشل
 قرب اهمّدقتو «فصاع مير اهتجزو «فصاق دعر اهيف ةباحس

 بكرملا ىف انيلع « هتبص كربلا ىم ابصاح نتلساف «فطاخ

 ىلجناو ءاهعاشقنا عسا مث سوفذنلا هل تعاتراف ةكرادتم بيباش

 انعلاطو ةشحو تيبم ةعيجلا ةليل انتبو «“ اهعايترأ سفنالا نع

 ةيلقص رب انرصباأ راهنلا علطو مبصلا رقسا ابلخ ةنمكم نم سايلا اهب
 ءزرزك ىف ةرسح عي ملول «ةرسمو ىرشب اهل ايف انمام) احال

 ةكاردا ىلع ىكنو ربنجد نم موي لوا ومو تبسلا ةليل انيسماق

 مكو «تاقيمو باتك لجأ لكلو اهفّصتنم وا اهثلث نم لقا ىف
 ىف تبرض ىتح الو الك الآ ناك امف «تافألا هنود ضرنعت لمأ

 ««باقترالاو راصبالا نيب تلاحو «باقعالا ىلع انتصكنأ مير انهوجو

 عوشلا تطخحف «8 فصقتو فسنت تداك ىتتح «فصعت كلاز امو

 ةنيغسلا نيب انكرتو ءاهيرابل سوفنلا تملستساو ءاهيراوص نع

 ليللا نمو اهنم انلصح «ميد ضراوع انيلع تعباتو ««اهيرجتمو

 رفطُتو «هتاسمدص ىلاوتت يوملا باسبنغو « مَلُظ ثالث ىف رحبلاو
 «ةّيتملا ءاقلل نتبقاتو «ةينمأ لك انسوفن تذينف « هتافجر' بابلالا
 «لاجوا ةدباكمو «لاوها ةمداصم ىف ءامهبلا ةليللا هذه انعطقو

 مويل تيبسلا موي انحبضا مك «لاوحا نم اهل اي لاوحا ةاساقمو

 ه) 315. هتليص (ةلو), ١ 8) 115: فصعت
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 ىرجسلا نم بيرق ىلا انّدِعو انيبي هانكوتو هنع انفرصناف ةديعام
 ان مب دقو. هنم رشح كلابثلا ءاقلثلا ةليث صعب انبرجو وه

 مهدنع «وفو ةيلصف عرشلاو اموي نوثالثو ةعبرا بكرملا رهط

 بكيرملا رخوم ىقلتت ىتلا ميرلاب الا نوكي ال هنال ىرج لدع
 لاجلا كلت لثم ىلع روكذملا ءاناثلا ني انجيساف هارجام ى
 اةدصاسق بكارم اينيلع نيعلطو ان ذر رس اينجرفف ميولا 52

 ديحلا هلو دوصقم ئرجم :ىلع انا :انملعو اهب انرشيشيللا اند

 تيفو ةييرغ مجيرلا تيلقنا مث «لاوحالا نم لاح لك ل ةلاو
 ىلا ءاعبرالا ةليل ضعب انب ترج نأ 5 دعب !رارطضا انْداحلاف افيماع'

 ضرالا ىلا دنمو ةريزجحلا سار وهو ةينامولا رئازجب ىسارم نم

 هللا انجيحف ريتونل نيرشعلاو ىناثلاو مركيلا نابعشل وشع س
 كلذ ىلا اندعي تفاوتو ةمالببلا .نم هي نم ام ىلع لسجو زعا

 ةيردنكسالا رب نم اعلقا دق اناك نانثا اهنم بكارم ةسيخ ىسرملا
 كلذي انيقاف ميرلا ءايمهتطقساف اموي نيسيخ وحن كهع نعا
 تناك ةرامعلا نال .دازلاو ءاسيلا هب سانلا دّدجو مايا ةعبرا ىسرملا
 مجللاو ربخلا ىف بكرملا لها اوعيابو ةريزجحلا .لعا لزنف ابيرق انما

 امنا اصلاخ ارب مهزبخ نكي ملو مدالا نم مهدنع ناك امو تيب
 هيلع نيانلا تفاهتف داوسلل برضي .ناكو ريعشلاو اطيلخج نإ

 نم ايم ىلع هللا اوركشو هموس ىف صيخرلاب نكي ملو هتالغ ىلع

 امري نوعبرأ ريعبلا رهظ ىلح اينل لك ىسرملا اذه ىفو مهيلع هب
 فوصع رتغي مل ىسرملاب انماقم ةدمو لاج لك ىلع هلل دب

 ىلاعت هللا اننديحف ايوبه نوكي ام كا تداعو ةيبرغلا مب

 «) 215. ىهو. 6) الك. ضعب. )«  115, اهنطقساف :
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 دلع 9787 - هل

 لابجلاك جومب ىمرف « هجاثام جامو 0 ياه دق ركبلاو ديزي

 ىف ىمري اعافترا جوملا هل عفتريف اولع روسلاك ناكو بيطولا

 «هيطالث لتشا ليللا نج املذ بكسنملا لباولاك بيباشب هطسو

 عرشلا تطخف ميرلا فوصع ىرشتساو «همغاسغ ناذالا .تّكصو
 دك ١

 انأ اتنظو ناكم لك نم جوملا انءاجو مالسب ةايحلا انعدوو .ايفهلا

 ةوكذم «بئاوذلا دوس اهل :بيشي ةليل اهل ايف انب طيحا دق
 « بثاونلاو ثداوحلا دادعت ىبف ةمّكقم «بئاوشلا ىلايل ىض

 نم ناكف ْلَكَت ملو انحبصاف الريط لوص ليل لثم ىف اهنم نحنو

 دق هلابجو انراسي نع شطبرقا رب انرصبا نأ ةشحوملا تاقافتالا

 نع مجيرلا انتطقساف اننيبي نع هانفلخ دق اًنكو .انمامأ نماق

 قرجدلا انفلاخو انيديا ىف طفقسف هانرج دق انا ىظن ىكنو انارجكام '

1. 0 

 لابقتسا ىف انيمي انم روكذملا ٌربلا نوكي نا ومو نوميملا دوهعملا

 انلقو «ردكلا !ذه ٌصّصع انعرجتو «ردقلل انيلستساف ةيلقص

 ىضر وأ كبعلا طخاس ىضق ىذلا نوكيس

 كفنيو هءاضق هللا ىضقي نأ ىلا روكذملا ربلا ىف ىسرم فذخا
 نم دوهعملاو «هنابا ىف وه ابنا رحبلا رفسو ناوأ رفس لكلو هيكح

 رمالاو هل انئاستعا ءانشلا رهشا 5 لوكف ىف فستعي نأ ال ««هنامز

 انه لثم بوحر ىم «رذحلا رذحلاف كعب نمو لبق نم هلل

 انبسحو اًيش رودقملا نع ىنغي ال روذحملا ناك ناو «رطخلا

 ضعب وبلا انلابقتسا دنع تدعاس .ميرلا نأ مث «ليكولا معنو هللا

 «) لاطتك "ه0 دءوصق ءهرصتمأا. 5) 4 لوصف *



 ا 111

 كئىفصعو « تربردف ةقفاوم خيلاسمتت جرب ىرجكن ىنحكذو ةروكح ز

 ىرشتساو نج دق اهب رحبلاو هعارش ئحانجب بكوييلا اهل
 البج «ةجويتملا هبراوغ لاضتف «هجاوما دبولاب تفذقو «هج

 سايلا اهواجر بلغو سنالا سوفنلا ترعشتسا 5 كلذ عمو «؛ةجلقن
 انل رهظي مل ىتلا ةروكذملا اموي نيرشعو ةتسلا ةدم انك
 «ءاملاو كاؤلا دافن نم اًرخح «نونملا لزاغنو «نونظلا مجون وب

 دق انا لوقي لئاق نمف «ءايظلاو عوجلا نيكلهملا نيب :
 كق انذأ معزي رخآو ةيقيرفأ رب وهو © برغلا وب ىلا ان ىفاب

 نم مهنمو اهيلي امو ةينيطنطسقلا رب ةريبكلا ضرالا رب ىلا ابن
 رب طايمد ىلا لوقي نسم مهنمو ماسثنلا ذيج ةيقذاللا ىلا

 ةينامرلا رئازج ىحا ىلا حيرلا انتجلت نا رذحن انكو +

 سيلو اهنم رومعملا ىلا لالا انرطضت وا اهيف وتشَنف +
 ىتا ىتح رانجمل ظح هيف هجو انهلك ةعقرتملا هوجولا هذه ىف

 4( شسانتيالا- سوفنلا ٍىض ىكمو «سايلاو.ساسبلا .بهذاو جرغلاب

 . لثاقلا 7 هللخ « ىيحربلا ةاساقمو « نيرمالا ةدياكم دعب

 هيلا ىتجاح تيلعج الا .ُتديبتس لنلا ربلا

 دبلع اننربص ىبسع اهف نيط ىكنو ءاسم سيلا ١

 نا |ةيلقل ب روهظ.ىرشبلا علطتت .ىلامت دللا نتف نآلأ
 تبلقنا هنم رشع ئداحلا دحالا ةليل- نم فصنلا ىفو «هللا ء

 ةفصاع ميرلا تءاجو برغملا ىم ءونلا فشكو ةيبرغ م

 لوهلاو روكذملا دحالا موي انحيصاو لامشلا ةهج انب تذخ

6 
 «) ا[. تريدف. ) 356. كلت» ه) الخ برغملا. ) الكف ب و
 ره قاذملا.. 1186 3306 65 هععءاتع ذس هل قطلمتتر الآطو, 101. 1014 3. (9

 تعج ”5)و هم 1 113, ©هأطم 101.7 7١ (؟ةل» بعص

 ادج رمل

2.189, 



 دنس 70074 فص

 نانثا نييرغلبلا نمو رحبلا ىف افذقف هللا امهبحر نيملسملا نم

 ىف فحاو مهنم طقسو ريثك فلخ كلذ دعب مهنم تاسمو اسضيأ

 الو" ثروو ف نراتبلا ةفطخ نم عرسا يوملا هتليتحاف اًيح رحبلا

 اهنال بكرملا سيئر نيبرغلبلا ىراصنلاو نيملسملا نم تاومالا
 ثييملا ثراول ليبس الو رحبلا ىف تومي نم ليك ىف معدنع ةثس
 سداَسلآ َءاَتَلتَلا مي ركس ىفو ؟كلذ نم انبجع لاطف هقاريم ىلا

 ركبلا ىف لابج انل ترهظ ربذون نم رشع ثلاثلاو خروملا رهشلا نم
 لوبقلاب بلقتت تناكو «اهراصعأ ىلاوتو ةيبرغلا ميرلا تّدنشا كقو

 نع انلأسو هدنع انيسراف لابجلا كلت دحا ىلا انئأجلاف روبدلاو
 ىلع فين رئارجلا هذهو ةّينامولا رئازج نم هنا انيلعأف عنضملا
 ةينيطنطسقلا بحاص لمع ىلا ىهو ةريزج نيسمخو ةثام ثالثلا

 انيقاف مهنيي َجْلُص ال مهنال نيملسملا رذحك اهلها نورذحي مورلاو

 00-- مالا نب ردصو ريكا 0-0 مى ا كلذب

 طب ءاعبرالا موب انعلقأ مق *هوذخا نام دعي مضلل وخلا ف

 موي انل رهظو اموي نورشعو ةينامق بكوملا رهظ 0-0 مقا لقو
 بحاص ليعل اضيأ ةريرجالا هذهو شطيرفأ ةرييزجح رب هدعب .سيبخلا

 اهركذ مدقت دقو ليم ةئامشلثلا ' ىلع :فُيف اهلوطو ةينيطنطسقلا
 انم ىفو اهلوطب ىرجن انيقبف ةيردنكسالا ىلا ىرحبلا انرغس ىف
 فئاوت ال ميرلاو لثاف هلك كلذ ءانثا ىف رحبلاو نيميلا ىلع

 لج هنم بقترنو ليمج ربصب لجو رع هللا نم جرغلا رظتنن نكنو

 تيسلا موي ىسفو «هفطلو هثمب ليهستلاو ريسيتلا دوهعم هلالج

 ةريزجلا مم انع عطقنا ربنونل رشع عباسلاو رركذملا نابعشل رشاعلا

 «) 8634 اهفاصغا ©



 هع 100

 * سيمكلا ةليل ىفو ««ىغيلعلا نويرحبلا هيمسي ىذا هإ
5 

 3 ىمجعلا ربنون. نم موي لوأ'وعو روكذبلا .بجرل نيرشعلاو ©
 مدشلا جارسأ ىف هل اولفتتحا  مهدنع روكذم ديع ىراصنلل ن

 نم ىثنا د ارك .اربك وار اريشم مهنه تنحا قالا ١

 رعزي بلا مهنيق عاتب مقريكَذو مهظعول ادحاو ادحاو |
 رثكا ةلاكلا كلت ىلع انيدامتو ةدقتم اجرس هلفساو هالعا هلك

 نكلذ انب لصتاو سا 4 كلذ لتمب انكبصأ مذ ةخليالا ك

 «نيخ هللا انفرع 0 ابعش ره 33
 نم لابكلا ىلع وهف بجر مايا ةدع انليكاف انيلع هلال#

 رحبلا رهظ ىلع انل مت .دقو ربنون نم نماثلا ةقفاومب سيبخلا ةليل
 7.188. سنالا انمدع ىتح اموي نوزشعو. نانثا ةكع نم انعالقأ موي ا

 ىفضلا هفطلو «لومام لجو وع هللا عنصو سايلاو طَنقلا انرعشتسا
 نم مه نكل.. سانلا ىدياب دازلا ّلقو «دمركو هنمب «ليفك .ا 3

 جانكي ام لكف اقفارملل ةعماج ةنيدم ىف هللا ليف بدوملا 1 ٠

 ناسرلاك . مدالاو هكاوفلا عيمج . نمو ءامو ربخ نم دجوي هو

 صمخحلاو زوجلاو طولب هاشلاو ىرتمكلاو ىدنسلا خيطبلاو لجرفسلاو

 ريغو توحلاو نيبجلاو نيتلاو موثلاو لصبلاو اخوبطمو اين القابلاو
 هذه لالخ ىفو « عابب كلذ عيبج انياع هركذ لوطي امه ؛

 نالجر هيف تامو بيبرقلا يرغلاب ىناي هللاو رب انل رهظي مل اهلك مايالا

 0) 50 1156. 5) 15. مهدمم ديب » مه 0 عباسلا. 7 1620 خيو ل
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 وهو «كلذ ءانثا ىف رحبلاو هبقع ىلع عجري ال نأ امعط المش
 عساتلا تبسلا ةليل هنم بيرق وأ ليللا فصن ناك املف '« نكاس

 انيلع 5 تدرب ربوتكال ىنيرشعلاو ميلضلاو رودكذ.لا بجول رشع

 نقلاو نومدرالاب فورعملا ىراصلا ةّيرق نتفصقف ةيبرغلا ميولا

 اهعوقو نم هللا مصعو عارشلا نم اهب لصتا ام عم رحبلل ىف اهغصن
 « ردابتق ةماخضو ابظع ىراوصلا هبشت تناك اهنال بكرملا ىف

 نم بكربلا لطعو ريبكلا ىراصلا عارش طحو اهيل نويرحبلا

 بكرسلا+ طبترملا ئراشعلل نيبزالملا نيبرعبلاب حيصو هيرج
 عارشلا عم اتوجرخاو زحبلا ىف ةعقاولا ةبشخلا فصن .ىلا اودصقف
 ىف اوعرشو ىلاعت هللا الا هيلعي ال رمأ ىف انلصحو اهب طبترملا

 انتم نولدلاب فرعي اعارشت نومدرالا ىف اوماقاو ريبكلا عارشلا عفر

 ةمالسلاب لجو رع هللا نم دقو ملبن حضو نأ ىلا ءابهش ةليلب

 ةذعم تناك ةبشخ نم ىرخا ةيرق حالصا ىف نوبرحبلا عرفو
 |1 ليلا نيب. نكن اهجاجل لوا ىلع ةيبرغلا جيولاو .محجتم
 007070 لح دللا متم ليينجب_ةقئلا نسح نيبّلغم دذرتن

 «؛ هتمظع تهانثو «دنردق تلج كلذ لأ وه هناكبس هلضف دوهعمو

 تنكحردنت هنه نيرشعلاو ثلاثلا ءاعبرالا موي ىفو هاوس هلا ال
 ىف ءاجر اهب سوفنلا ترشبتساف اليلع ارتاف' اميسن ةيقرشلا ميرلا

 ركبلا ىشغ كلذ دعب مث اتفاخ اسفن تناكف اهتوقو اهثامن

 ريراوق نم درمم حرص هذاك داعف هُجاوما هل تنكس فيقر باَبَص

 | اقلط ىلع( نيبعال انيقبف: مسنتي . سفن : عيرالا تاهجلل. قبي ملو
 اذهو نيءابس نيب 4لوحن اناك نْيَحَل ةكيبس نيعلا هلاخضت ام ل

 ه) ق4 5هدتل ججموددت5 10 طقم طععص هسستلأفل 66. 6) 1115. تدرد»

 ©) آل. دايتخ. 42) 5. لوجكاد (510).
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 هللا ىضقي ام بسحب لقاو رتكاو ةيام رهش رخآ ىلا اسم

 ىكّرحتت هيفو ربوتكا فدعن نم ٌىفيرخلا لصفلا ىف رفسلاو هب ىل
 مهدنح ئه انيناو ةّيعيبرلا ةحملا نم رصقا اهتدمر «ةيقرشلا 003
 نمو. لاغار راكب اطيرو معا مسخ وكت ال نامؤلا نم ةسْنْخ

 اهرثكأ ةيبرغلا ميرلاو فلتخت هيف حايرلاف نامزلا نم كلذ ىوس

 نورظتني مورلا كالب ىلاو ةيلقص ىلاو برغملا ىلا نورفاسملاف اماود
 ناكيسيف ىداص نعل ٌراظتنا :قاضللا نيذم 7 ذ يق شلا جيرلا م

 لوط انكو «هاوس هلا ال « هنتردق ىف رجعملا «هتيكح ىف مختملا |

 ّربلا ىف تيبت بكرملا رهط ىلع اهيف انيقا ىتلا ةدسلا ديا
 رشاعلا سيمخلا موي ركس ناك املف نايحالا .ىف بكرملا دقفتنو

 ىلع انكي انصمزلا علقا ربوتكحال رشع نماتلاو روكذملا بجيت

 5 ةبقأب مورلل راهنلا نسحي ملو نيتئاب وبلا ىف ان انتالع
 ناو داؤلاو دازلا دادعا ىف بورضملا نفبلا انيق مسن

 ا رثا الو هل نيع ال بكرملاو انحيصاف هلحر ناسنالا
 تناكو هعبتن انعلقاو فيذاجم ةعبرا هل !ريبك اقروز نيحلل '

 هللا انديضف قشعلا عم بكرلا انكرداقاهنم هللا سم ىلا 0
 اذه ىف انتذش موي ميلا كلذ 5 ناكو هب نم اه ىتاع لجو وع '

 ركشلاو دمحلو هللو انحرف موي هلل ىيبحلاو هرخآو ليوطلا رقسلا
 وحن عدبتو فخانت ةقفاوملا جيولاو اتيرج لصتاو «لاصح لك ىلع
 ىف ةعناد اهنمكم نم ةيبرغلا حيرلا انيلع. به مد ماسيأ هنا

 !ريصبا ناو :ىونجالا نيوزلا + حمو سنتر الخلف كرش ١
 اتو انيمي رات ٠ ههغوأري ةيرحبلا ةساقرلا لغش ىف اقذاح هديتي

 ه) آه اطقف 115, 10110 طع 3 نيلصفلا نيذه ىف 00 ةقق
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 1 ا 0 رشا م هاديم الو ارظنم

 عمتجاي بو ةيشعو ةركب

 ال ةريثك اهب بآبجلاو رابالاو ياردا ىلع اهيلا ون ةنيعم نيع

 #0 ةيلك اهتايخا :٠ ىلاذ اهيلا ىيعي امس هللاو امله أد داب
 -سيسمسسم

 0 نم ةنيغس وسو بم ىلا ايندعص 2 رونتكال سلا 0:10

 نوملسملا زاحو داولاو ءاملاب نيملسملا ىلع هللا ةئمب رادبكلا

 0راورعدلا ىراس ىراسنلا نم هنسغصو جيذوفالا نيه. نارفناسسب / ميعضأوم
2>260 1 

 ىلا ىهتني ىصحي ال م ملاع :ضييبلا ثايب اديك مهو © نييرغلبلابب

 ةمالسلا لجاعب مهتبحص ىم هللا حارا ناسنا ىقلا نم تيرا

 نكنذو هاوس دوبعم ال دمركو هنمب 8 عنصلاو لييهستلا لوماصسو

 © لجو رع هللا ةيشيب فسولا لامكو مبرلا ةقفاوم نورظتنم هب

 «دنميو دنكرب دللا انفرع دفلا بجر رهش
 نحنو ربوتكا رهشل عساتلا ةقفاومب ءاثلثلا ةليل هلالع ليهتسا

 مسبب القألاو هقسو لابك نيرظتنم ةكع ىسرمب بكرملا رهظ ىلع

 انماقم دانتو « دتيشم مدركو هعنص ليمجو « هنكربو ىلاعت هللا

 ميرلا ٌبهم ىفو ميبرلا ةماسقتسا مدعل اموي رشع ىنثا ةدم هيف

 اهيف بهي ال ةيقرشلا حيرلا نأ كلذو بيجاع رس تاهجلا هذهب
 ال راجتتلاو امهيف الآ نوكي ال رفسلاو فيرخلاو عيبرلا ىَلْصَف ىف الآ
 ىف رفسلاو ىيلصفلا /ىيذه .ىف الا عئاصيلاب ةكع ىلا نولوني

 لوطتو ةيقرشلا حبرلا كرحتتت هيفو ليربا .فصن نم ئعيبرلا لصفلا

 «) !15. رمد. 6) ال15. دحكني. هه 4 ىماثلا 4) الاد. نم

 ربوخكأ رهش. )  1طمدو ؟ه»ولذ همم ذص اطف 115. كر 115. نداذغ (ة16)٠



: 
 امس لفل ررذإ صح

 ناشلا ربكو ةفاجولاو ةناكملاب عيمجلا ىلع ف :رشفلاو لاول 2

 وذ وهو ةيريَطو سلئارط بحاص نيعللا 'سموقلا ةنيعللا ةةيجنرفالا
 فوصوم وهو هل مشرملاو كلملل لقوملا وهو يذرفالا دنع. ةلزنمو

 ةرشع ىتنثا وكن نيدلا رون دنع اريسأ ناكو ركملاو ءاهدلاب
 حالص ةدم هسفن ىف لذ ميظع :لامب صلخت مث كيزا وأ ةنسا

 "تعملو ' ةيدوبعلاو .نيحلا ح الصل ف ] فرتعم وهو هتيالو لوا دنعو نيدل

 انهقيرط :ةلوهشلا 'ابقشمد ندم لماوقلا فالسخلا ةعيزيط ايد

 ةريصبو انهقيرط دصقو اهتروعول « نينبت ىلع لاغبلا لذاوقب» 5-7
 ةعبرأ وأ مسارف ةثالث وحن اهتعسو' بذع ءام ىفو ةروهشم 1

 انهيرقا لوقلا !ذهو فلتخضت اهيف لاوقالاو جسارف ةنس وحن اهلوظو

 اقيضو ٌةعس فلتخم اضيا اهضرعو اهنياعن مث انال ةحصلا ىل

 بيعتشك : منهيتلذعا هللا تاولص“ ءايبنالا نبق :ىسم نيبال را اهيشلا

 تاولص مهريغو ىسوم ميلكلا جوز بيعش ةنباو ليبورو !دوهيو ناميلسو '
 كف نينو' بير انهنم ووأعلا ليجد نيحنتتا”(مؤل ا

 ماسيأ ةينامت رادقم هنيبو فشمد نيبو مايا ةثالق سدقملا تيبو ْ

 ه«ديعي يأ ةللاوا ةيردنكسالا ةهج ىلا ةكع نم ةلبقلاو برغملا يضاف |

 « هتردقو  هتزعب نيكرشملا ىديأ نم هرهطيو نيملسملا ديا نقلا
 ىف هامه آمناو ةامهلوح نيتاسب آل روصو ةكع ناتنيدملا ناتاهو '

 بلجت :هكاوفلاو ركبلا فيسب لصتم ميفا ضرالا نم طي

 - لابجلاو ةعستم ةلامع امهلو امهنم برقلاب ىتلا امهنيناسب ىم
 امهو امهيلا تارمثلا ىَبُحَت ؛اهنمو عايضلاب ةرومعم # امهنم بوقت ( ىلا

 ءام ليسي داو دليلا رخخآ عم اهنم قرشلا ىف ةكعلو داليفل لي

 هنم لسجل مل لمر طيسي رحيلاب لسبب اسم هتطاه عم اكل

 ه) اللو. نيخن. ة5) الق اهلوح. ء) 11 ئه 2) 715. اهنم:
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 ءارما كنع ايهردقو .ءريبك ىنغلا ىف امهناشو « امهعئاضيب ةدراوو

 كيب تأ تحط مع هللا ريماس كقو ؛؟«ريطخ م نيملسملا

 د "اجو توا يسع عدو
 ابق اليينيلا يلع الابازغالا نع ضخم ىبرغما دادي الفا لييسلا .

 5 مهداهتجا نولذبيو مهلاومأ نوقفني* ليبسلا هذهب رهدلا لوط

 . «نيرفاكلا هللا. ءادعا  ىديأ نم «ىنيملسملا هللا دابع  صيلخت ىف
 ناعنتسملا تاقافثالا: همس نمو ««نينسحملا:رجا عيضي ال ىلاعت هللاو

 00 2 يك وا ليضيف ليعمل اعمق نم هللاب

 ىبا ىدي ىلع صلختف اريسأ ناك ةياجب لمع ةنوب نم ىبوغم
 ةكع ىلا هتلفاق ىف لصوف هنايبص ةلمج ىف ىقبو روكذملا ٌردلا

 لأز امف مهلا نم ريثكب فلختو ىراصنلا بكص دق ناكو

 رضنتو رفكف ة مالسالا نيد كين نا ىلا هيرغيو هيوهتسي ناطيشلا
 دق اهب وهو كربتكاب انيلاغأو *كع ىلا :ايننرصناف روصب انماقم ةدم

 ةملك هيلع تقحو .««رافلا لجعتساو «راذؤلا دقع .كقو سجارو م سطب

 وع هللا لسن «باسملا :فيحسو «باسحلا دوسل بقاثو «باذعلا م.م.

 نع انب لدعي الو ةرخألاو .اينحلا ىف تباثلا لوقلاب .انتبتي نا لجو

 ريزنخلا !لذهو «هتيحرو هلضغب نيملسم اناقوتي ناو ةيفينكلا ةليلا

 اراده ىهطو ال برتجانجم كلملاب مهدنع ىمسملا ةكع بحاص

 نع ءاءابص ىف ةاولب هتلغش .دق ««ماقتنالا ءوس.هل لّجعف ؛ماذجلاب

 هبجاحو « 4 ىّقبأو لش ةرخآلا باَذَعَلِو «ىقشي اهيف وهف «هايند ميعت

 ةيلاو ىبجاملا بحاس وهوا َسموقلا | هلاخ هضوع لاسكلا بحاصو

 ١ 2) 13. مهعئاضبب. ة) 1طممم ه5 هدوطأ 10 طمس اأطغ 021 ةصسقأود0 02 اطم

 ماس. ه) 8و 115. )2  ىل-0هنتقس 20, 7
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 ىتح .ةقداس ةمكص. .مهومدصيو .ةذفان ةموعب 'مهودع ىلا اوجرخك

 مهواهقف كلذ نم مهم هءاضق هللا .ىضقبو دحاأو مد“ نا

 مل هب هنم جورخلاو كلبلا عيقد ىلع اوعمجأو مهتم ع
 8. 184. نطولآ بح هاوهتسا نم. مهنمو .نيبلسملا دالب ىف اوقفت كلذ ا

 كلذ ىق مهل بتك ناما دعب مهنيب ىنكسلاو عوجولا ىلا هان

 تلغنو «هتردق ليكن عاصم ل ىلع بلاغ هللاو اهوطرتشا رينو

 هب ةبراغملا :ىَرْسُل ىلاعت هللا عّنُص ليمج نمو: «ةقئيشم ةيربلا ىف

 كاكتنفأ ىف اهنيعي اهنا اهاوسو ةيماشلا تاهجلا هذهب نيماسملا ٠

 انهنإ وس ب طم ال / مهناو معدالب نع معداعيلا مجم

 لض# كولمخ+مهدالج نع «نوعطقفملا ؟ءاسرخلا مهن, لمضلا و
 راسيلا لماو :ءاسنلا . نم. نيتاوكلاو :نيبلسملا نم تانيا لل هما

 وحلا روق“ ناك دقو ليبسلا هذه ىف مهلاومأ نوقفُنُي امنا 0

 ىف رانيد فلا رشع :ىتكأ قيرعت هباصا ةضرم ىف رذن هللا همحر
 . 7  مهءادف ىف لسرا هضرم نم. لبتسا اسملف ةيراسغنلا ىرسأ هادف

 3 ةليج 'ىم ةامح ىم اونامكو ةبراغملا نم اسي رافال

 <“ الوم لانقو ةيراغملا نم مهنم  ضوع جاوخاو مهفرصب رماف هتلامع ٠
 ىلا رظنانف مهل لص ال ءاسبرخ ةايراغملاو مهناريجو .مهولعا مهقتفي ٠
 مهل هللا ضييقو ىبرغملا فنصلا !ذنهل ىلاعت .هللا عملا فيا

 نيسيغنملا مهئاينغاو مهئاربكو راجتتلا رسايم نم نيلجر .فشمدب
 توفاسب ردلا ىباب ىناتلاو ماوق نب رصنب فرعي .امهدحا ءارثلا» ى

 الو ىجنرفالا لحاسلا اذهب اهلك امهتراجتو ىفاطعلا ىل
 ةرداصص لفاوقلاف نيضراقملا "نم :ءانمالا :ابيهلو امهاوبسمل هيف رك



 كلا ادا 03

 ةرذعم هللا كننع .مهل .تسسيلو ««هتردقو هنرعب .ليهستلاو ريسيتلاب

 نهااخودسم هكيااوقر.:ازاتجم رقكلا .دالب» نم:ةطحلب  لولحع نيف
 ةّلذلا .اهنم .مهدالب ىف .اهنياعي اهلاوعاو :تاقشبل نيملسملا .دالب

 ل ردت نيتجتلالا عجن ع جت جو امم ةخنكسملاو

 مدع انهنمو .مهلفاسأو .مهلذإرا .نم.اميس ال طخ .العاو هركذ هللا

 الءاهنم كلذ ريغ.ىلا تامرحملا عيمجو ريزانخلا , نيب. فوضتلاو ةراهطلا

 هللاو مهدالب .لوخد .نم رذحلا رذحلاف .هدادعت الو هركذ رصحتي

 تل .ىقلا ةسيطخلا هذه.نم:ةرفغملاو ؛ةلاقالا. نسح يضل واجب ظ

 هناحبس وهف «مدنلا ةقئاوم .دعب الآ :ابهكزادتت ملو '«مدقلا .اهيق |

 مهدالب .لح ّنَم :اهنياعي , ىتلا :عئاجفلا .نمو «هيغ.بر ال .هكلذ 97 ١
 ةقاشلا ةمدخلا ىف ؛ نوفرصيو .دويقلا . ىف نزوفسزي .ىيماسملا ىئرسا

 ةءنكلذك .مهقاوسا ىف .كلذك تايلسملا تاريسالاو كيبعلا .فيرصت
  مهنعا ىافشالا .ىننغي الو ةدثفالا :مهل رظفنتف ايدحلا .ليخالخ

 ىدياب ىقب هجسمب روصب انماسقم .ةدم انتحار .تناكو «ابش

 (روص العا ع ءاببشا .تحا هب انيلعاف وخاآ .دجاسم اهيف مهلو , نيملسملا

 .تالخاو :ةةيسمخو دهزشم نامت فس , مهنم تنخأ, اهنا .ىيفملسملا ,ىم

 ءاليتسا :كعبو ةليوط .ةرصاخحم .دعب ةنس :ةرشع ىتنثاب اهلبق :ةكع

 اهنم .هللاب :نوعن .لاحل .اهنم .اوهتنا مهنا انل ركُذ .مهيلح ةبغسملا
 الآ بع طخ بوكر امه نا ىلع :ةفئالا .مهتليح :مهنأو
 :ادجسملا ىف:مهءانباو:مهيلاها اوعبجاي: نأ ىنلع اومزع. مهتا .كلذو اهنم

 <) 1135 ؟ز0عصأ أطفأغ ةمسصعأطتسوع طقم طووص هرستأأم0 طعضعم 1م 5طقأ 5

 وع اطمتل0 :موطقمو“ 620 مل هد مهل“ دقق لاوشأو 1 اهلاوهاو. .5) 6

 اظل ؟هد4 , همه 02 مهقاوسأ تدق مهقوسُأ 7



 5 لا

 « .ثلاثلا دحالا موي اسهنم .اتجرخو سيمخلا موي اهاناخد اس

 نأ كلذو ربنتش نم موي رخآ وهو :ةروكذملا  ىدسجل نيوش

 بوكرلا َّرَث .ملف :كانرغصتسا هيف .بوكولا .انلما انك .ىذلا ب
 ءاندعاش: سورع.فافز اهب .ثدحملا 'انينجلا فراخ ,نفانثم نمو «ف
 ىزاصنلا عيمج.كلذل لفتحا .هقو:اهئانيم دنع .مايالا حا ىف رو

 تاقوبلاو ةأههملا .سورعلا .باب :دنع نيطامس. اوفطصاو ءاستو الا
 نيب .ىدانهنت تجرخ  ىنح .ةيوهللا تالألا .عيمجو ييمازملاو بير
 ىضو اهماحزا ئوذ. نم امهناك لابشو نيمي نم .اهناكسمي نياجر

 انيحس بقذملا ريرحلا لايذا بحست سابل رخفاو ىز نم
 نق بهذ .ةياصع .اهسار ىلعو .مهسابل نم ةدوهعملا ةسيهلا

 م. 185. وأ «ةمامحلا ئشم رّثذ ىف اثق ئشمت .اهللخو ااسهيلح ىتف ذل
 نم اهلاجر ةّلج .اههاماو رظطانملا .ةنتق نم هللاب :ذوعن ««ةمايغلا و

 اهءاروو مهفلخ :اهلايذا .بحست ةيهبلا :مهسبالسم رتخافا .ىف ىزانص

 سبالملا سقْنَأ ىف نيداسهتي تاينارصنلا .نم :اهوازظنو انقواغ
 نوملسملاو مهةمدقت :سدق :ةيوهللا :ثالألاو ىلكلا لئفزا ئف ىلا

 انهلعب راد اهولخدا ىنتح اهب 6 اوراسف كلذ مهيلع نووكنب الو م :

 رظنملا 1ذه ةيور ىلا قاغثالا اناذأف ةمتلو ىف كلذ مهّموي .اوماقاو
 فا دلكح ىلا است مق .ءديف:.ةنتفلا نم هللابافاعتنيملا ٌىفريكإلا
 ىدمج نم نيرشعلاو © ىناثلا نينتالا موي ةكيبص اهانللحو رك 1

 ريبك بكرم ىف انيرتكاو ربوتكا رهش نم موب لواو ةروكذ
 .ليفك ,ىلاعت .هللاو ةيلقص ةريزج .دالب نم .ةنيسم ىلا .عالقالا ,

 04( 10 ىناثلا. 0( انا اوان. 6( 2 تداخل
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 ةنيدم < ىلاعت هللا اهرمد روص ةنيدم ركذ «نيملسملا لوزنل دعم

 الو ةعاظ «ديب اهبلاطل ىقلث ال «ةناصحلا ىف لثملا اهب برضي

 ةباتم اهولعجو « مهنامز ةتداحل اعوفم 6 منرفالا اهّدعا .دق «« ةناكتسأ

 رفكلا ىف نيلأ اهلعاو «عراوشو اككس ةكع نم فظنا ىع « مهنامال
 مهقئالخف « عرانمو لئاسش نيملسملا .ءابرغ مب ىلا ىَرْجَأو «عئابط
 نكساو نوما اهب نيملسملا لاوجاو .««عيسفاو .عسوا مهلزانمو .«مجسا
 بجعاف «اسهتعتمو .اهئتناصح :ايفاو :«رفكاو ىغطاو .«ربكا ةكعو

 وبلا ىف امهدحا نيباب ىلا ةعجار اهنا .كلذو هب ثدحي اسم

 ىذلاسض .ةديحاو ةهج نم الا اهب طيحي وهو رحبلا ىف رخآلاو
 وانس ىف اهلك ةعبرا وأ باوبا ةثالث يولو دعب ,هيلا ىَصْفَي بلا ىف
 نيجرب نيب لخدم وهف رجبلا ىف ىذلا اماو بابلاب ةطيحم ةديشم

 اهنم اعضو بجعا ةيرجبلا دالبلا ىف سيل ءانيم ىلا نيديشم

 تناجلا نم اهب ىدحيو بناوج :ةثالث نم ةنيدملا روس اهب طيحي
 ئسرتو روسلا تيت ليخدت نفسلاف ٌسِحلاب .دوقعم رادج رخآلا
 دنع عنمت ةييظع ةلسلس نيروكذملا نيجربلا نيب ضرتعتو اهيف
 اهتلازا ننع الا بكاربلل لاجم الف . يزاضخلاوب لخادلا اهضارتعا
 يوضي الو لسخادلا لبخدي ال .ءانمأو شارح .بايلا كلذ ىلعو

 ئجي بايبجم ناش ءانيبلا 4هذه ناشف مهنيعا ىلع الا يراضلا

 قتلا ليت ل اهنكل ةقصلاو عضولا ىف اهلثثم ةكعلو ا

 لخدت رانغصلا بكارملاو اهجراخ ىسرت امناو كلت لمح رابكلا
 رشع كحا اهب انماقم ناكف «لفحاو لمجأو ليكا ةيروصلاف اهيلا

 2 «) 80 ج]5-1طقمتتمطت , 115. ىي. .6) 50 ج1-قطدتن, 5. مدالا. ه) 50 هآح

 ةطقتسر 215. اهنعسو. 2) 215. !لقر طنا ءانيم 5 ههدفاصيم4 اطتمتعطظمانأ اع

 1016 مدقكتع6 35 ل7.



 ع ريحا

 "كام اهيف فيصتنو «ماحؤلاب .صغت اههعراوشو اهككس *«ى
 ةرذق ةرفذ «ءانابلصو هواك رؤفتو «انايغطو .ارفك رعنشتا «“ ماد

 نييئادكلا يكدانإلا نيم ,م جنوفالا اسهعوتنا «ةرذَعو اسجر اهلك 8و

 «ةيتوفج لم مالعتالاب اهل , نركيف ةميدايسلاا ةئاملا ىها للا يا

 اهعماوصو ؟سانك .اهدجاسم .تدابعف .««هنوجاش .ىدخ ب ت

 تيقب ةعقب .عماجلا .اهدجسم ,ىم هللا .رّهطو هطول ل

 ةماقال هيف مهنم ءابرغلا :حمتجاي اًريغص .!دجسم .نيدلسملا ؛ىل

 عيمج ىلعو معلص ىننلا حملاص وبق ةبارحم. دنعو .ةالضلا ة
 وبقلا . اذه ةكربب ةرفكلا نسج نم ةعقبلا هذه .هللا نيرحف .ءابهبنالا

 نيتلا .ئهو ..نقبلا , ىيعب .ةفورعملانيهعلا:ةجلبلا ىقرش ىو
 باردا ىلع نيعلا هكهل اطبهملاو معلص .مدأل نقبلا .انهنم هللا ,

 أ فو عيد دئابج نط ديلونحم ناي تيتا 00
 مالصم . اذه .لبقتسي هيف ناعيتجي ,رفاكلاو ماسلا مهلا اهأرتكام :ب ا

 | هيف هللا ىقباو ظوفحم مظعم .ىراصتلا ىدياسب ىفو -ا
 نيلا .انفهجيت مك.نيموم , اهب 'انماقف ناكف «نيبلسملل :ةالنضلا عضوم

 قيرتشع . ىقوملاو ةروكذملا ىدمعل رشع ىناثلا سا يا

 ريك , قففتج .نللح .انقيرط .ىف.. انوتجلاو ميلا. ىلع :روكجةبضللا وإ
 فرعت ةروسم ةيرق ىلعو ةلضتم ,رثامعو . ئرق, ىلع ىشو 6 يولاب. ف

 0. 182. ىلا هجوتي هنا :اسنيلعأ اهب بكوم ةعلانطمل :كلذو ؛ةانوردنل

 روكذملا سيمخلا مي ئشع اهانللحف هيف بوكرلا ىف اعمط:ةيا 31

 ناخ . ىف .امهب انلؤنف ؛اليم.نيتالثلا وحن . نيتنيجملا نيب ةفاسملا» نآل

 ه) 115. ىطاوم. 6) 12 1همعاإ .بيزلا : : 766 ةكطص لاتطدتتع اطئسمفلك |

 .طقوو 11من بأ أولا ,- 10ه طع 5مدصتقام 4هعوطو معمضماتس6عء0 أك . ةك سم

 5: هم 115. م. 310. شلانف - 004/65 , ةلاربل ح
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 كننتف. الآ ىه نأ زيرعلا باتكلا ىف ءاج ام ٌةيلستو ةيزعت انبسحو
 روكذملا يشل انلونف «ءءاشنت ىم ىبدهتو ءاشن نم.اهب نصت

 نم اهيف رظانلا اهسيئرو ميسرف رادقم ىلع |ةكع) عايض نم ةعيصب
 نم اهراشع نم اهيف نم ىلع منرنالا ةيج نم مدقق نيملسملا
 اريغص مهرضحاو ةليفح ٌةفايض ةلفاقلا لها عيمج. فاضاخ نيملسملا
 مهل اهمدق ماعطلا نم اًناولا مهلاناو هلزنيب ةعستم ةفرغ ىف اريبكو

 ةليللا كلك انثيو ةرعدلا هذه رضح نييف انكو هتمركتب مهمعف
 رفع نماثلا وهو روكذملا رهشلا' نم::رشاعلا .ءانلثلا. موي .انكبضو

 دعم ناخ ومو ناويدلا ىلا انلبخو هللا اهرمد ةكَح ةنيدم ريئتشل 0.

 نم نأو ناويدلا باتك اهيف ةاشورغم بطاسصم هباب .ماماو ةلفاقلا لوؤنل

 ةييرعلاب :نوبتكي مهو ىلحلا ةبقذملا . نونبالا رباحيب ىراصنلا
 بحاصلاب فرعي هل نماضلاو ناويدلا بحاص مهسيئرو اهب م

 مشععم لك هب نوفرعي مهو ةطخلا نم هناكمل هيلع عقو بقل
 عجار مهدنع ءىجي ام لكو دنجلا ريغ نم مهلنع نيعتم
 مهلاحر راجكتلا لوناف ميظع لامب ناويدلا !ذه نابضو ناّمضلا ىلا

 ىلع ىوننكي. الثل هل .ةعلس ال نم لجر . بلطو .هالعا .ىف. اولؤنو هب

 كلذ لكو ءاش ثيح لوؤبنف هلييس فلطاأو هيف ةوبخم ةعلس

 هانيرتكا تيب ىف اهب انلزنف لمح الو فينعت نود ةدونو ففورب

 | سلو نوال نسحب :ىالغت . مللا :انلأسو نحبلا: ءاراب :ةيئارصق» نم
 ندم ةدعاق ىف «اهدايعلو هللا اهرمد ةكع ةنيدم ركن ء« ةمالسلا

 3 مالعالاك رحبلا ىف تاَمْنبلا ىراوجلا . طحمو ؛ ماشلاب جنرفالا

 عيتجي  «ةنيطنطسقلاب اهيظع ىف .ةهبشملاو .«ةنيغفس .لبك «ًاسفرم

 03 نس: يرايضنلاو . نينلسملا راجت ئقتلمو «ىيإفرلاو نفسلا
 ه) ملجوتتم 7, 154. )6  ىلل-0هنتس 55, 24.:: ه) الآ, اقوم,
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 الو ةيراسغملا سكملا !ذسع ئنف :نيضرتعملا رثكاو اطاويق نو

 رون عم تّوغ مهداجانا نم خفئاط نأ اهببس مهيلع ميدرفالا 9

 رهتشاو رهط ىّنغ هذخا ئف مهل ناكف نوصحلا ّدحا هللا همحر ى
 ىبرغم لكف مهشوعر اهومرلا ةيسكملا ةييرضلا هذهب. مدرفالا مهأز

 جقزفالا لاقو < معدالب : ىلع هفالنخا ىف روكذملا رانيدلا هسار ىلغ نوب

 مهأزوف الو مهفلاصتتو انندالب ىلع .نوفلتخي !وناك ةيراغملاا ءالوق نأ

 نأ نس انيلع يل دعا دوق مهناوخا م اوبلأتو انتيريجل اوضرعت انملخ | مشن

 مهتنع ففخابو مهيلع هلهسي ودعلا مهتيابكن ىف ليمجلا كذلا
 [نقعيرطو نويصقالا ١ موي ريس هللا اهرمت 8 نينيت نم انلحرو .«مهنع

 8 م نوملسم اهلك اهئاكس ةمظتنم رئامعو ةلصقم عايض ىلع هل 7
 ظ نووي :مهنا ' كلاتوت ةفتفلا نم“هللاج. نوعن .هيفرت ةلاخ :ىلع جلرالا

 | دضمضو زانيخا سارلك ىلظ:ةيرجو ءاهتط نايااخبس اولا ٠٠

 | ةيبوص رججشلا ربك ىلع مهلو كلذ ريغ ىنف مهتوضرتعي الو ظيزأو
 | مهل.... مهلاوحا عيمجو مهيدياب مهنكاسمو اصيأ اهنوذوي ذن 5
 | هكنع ىلع ماشلا لخاسب ندملا نم جذرنالا ىدياب ام لك >7

 ظ تبرأ دقو ماهضلاو ىرقلا ىفو نيملسملل اسهلك اهقيتاسر ليبسل

 | نقيناسر لقا نم مهناوخا هيلع * نورصني امل مهرتكا بوق

 فقفراو هيفرتلا نام مهلاوحأ ٌكض ىلع مهنأل مهلامعو هريدي

 نفنطلا ناكتتشيا نأ :قيملسملا ىلع ةقراطلا :متاسوفلا نا ا

 كئلاسملا هودعو هذض ةريس دمكيو هل كلاملا هفنص 4روجب ىمالسألا

 قابلا .«ذع نم: ىعفشملا ذللآ :ىلاف هلدعب ىسنايو صفرا! ٠

 ه) 11١ مهاوس» 6) 115, نينت» 6) 8634 نورصبي# 4 الق ر



 3 ريكو 37

 ١ هذه «ىلاعت هللا اعايح سايناب ةنيدم ركذ ءاهبرغاو ةيجانرفالا

 000 0 2 ةز اد م <
 3 هللا هيحر نيدلا رونا اهعجرتساف .منرفالا كيب تناكو ءاحرأ تحكان

 جنوفالل نصح اهيلع فرشي ةلصتم ءاسحطب ىف عساو ا
 كلت ةلامج خسارف ةثالث رادقم سايناب نيبو هنيب نينوف ىمسي

 فرعي كح كلذ ىف مهل نيملسملا نيبو منرفالا ىيب ءاحطبلا

 ةطلتخم مهيشاومو ءاوتسا ىلع ةّلغلا نورطاشتي مهف ةمّساقملا نحب

 تبسلا موي ىشع اهنع انلحرف ءاسهيف امهنيب ىرجعي فْيَح الو

 جذرنالا نصح نم ةبرقمب ةيسملاب فرعت ةيرق ىلا روكذسملا
 انزتجاو ارحس دحالا موي اهنم انلحر مث اهب انتيبم ناكف روكذملا

 هرجش رثكاو رجشلا فتلم داوب ةنينبتو نينوه نيب انقيرط ىف
 «ةاتفاح ىقتلت ىوهملا اي تعلا(نيديجلا» هداك قازجلا هيلع كّنرلا

 تباغل ركاسعلا هتّدِجلو ول ليطسالب فرعي «هالعا ءامسلاب فّلعتيو

 طبهملا “هيف بلاطلا دي نع هكلاسل لاجام الو ىجنم ال ءهيف '

 ناكملا ينك رمأ نم انبجعف نادرووك ناتبقع دنع علطملاو هيلا

 نوصح نم ريبك نصح ىلا انيهتذاو اريسي هنع انيشمو هانزجاف
 ةريونخ هتبحاصو لفاوقلا نييكيتا موج وضل ويهرب كروب جذذوقالا

 ناكف هللا اهرمد ةكع بحاص ريرنخلا كلملا مآ _ىع ةكلملاب فرعت

 ىصقتسم ريغ اسيكمت سانلا سكمو نصحلا كلذ لفسا انتيبم

 الو سارلا ىلع ةيروصلا ريناندلا نم: طاريقو رانيد هيف ةبيرضلاو

 وو نوعلملا كليلا غنسوم نودصقي مهنال هيف راجتاتلا ىلع ضاوتنعأ
 ةعبرا رانيدلاو رانيدلا ىم طاريق هيف ةبيرضلاو ريشعتلا لكم م. 0

 «) 215. اهلو. 3) 115. نينتو. ه) 15. ىينبنب (ةأ0).
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 ثاقالاو بابسالاو رئاخذلاو ةعتمألا ىم 6 نيفتلا ام ىلا اهنع رصحلا
 ناطلسلا !اذه لعف ىم ناكو كلذ ريغ ىلا عاركلاو معتلا

 مّلسو هثزاتحا ام عيبج ىلع نيملسملا ىحيا فلطا نا فخوملا '
 ىفعو اراسيو ىّنغ تألتماو ُتْوَح [ام] دي لك ت تراتتاف. كلش مهلا

 مذرغلا دالب نم اهيلع ّرم ىتلا تاهجلا كلت موسر ىلع ش

 ىزسا نم ةاوصلخو تابإلاو ةيينغلاو ةمالسلاب نيرثاف نينا ء
 البلا ىف اهلثم عمسي 2 ةوزغ نناكو ارهثكدأ !ددع  ىيملب لا

 مئانغلاب اوقرط قف نيبلسيلا لثآوآو قّشمد نم نكن 22
 مل انالآ ىبسلا غلبم ناكو هيلع هدي تلصحو هاوتحا امب لكو
 اندعب تبسلا موي فشمدب ناطلسلا تا اهءاصخأ فقحتن

 ىلا كوعيو .اليلق هركسع « مهن هنا انيلُعُأو انلاصفنا ويل برقالا ٠
 انجرخو هنردقو هتزعب هيلع متفيو هنيعي هللاذ روكحذملا نا

 نم .كيفانو نيماسملا دالب لخدي مهيبسو منرغلا دالب ىلا ىنكقا
 ىهو ةّيرادب ةعمجلا ةليل انتيبم ناكف «ةسايسلا ىف لادتعالا اذه ٠

 ا رادقم ىلع فشمد نم ةيرق
 مث لابج نيب .ىع نجح تيبب فرعت ةيرق ىلا هدعب ةعمجلا موي '
 نيف دوتولو سايئاب  ةنيدم ىلا .تبسلا موي ةعيبص :اهنم انلجر
 اننيلغأ ش جيودتللا ةعستم مرجلا ةميظع طولب ةرجش 1 فص ٠
 نيب ٌح ىه انل ليقف كلذ ىع.انلأسف ”ناريملا هريس دج فرحت اهلا |

 ةساوحلا مهو ميذوفالا ةايمارتكل فيرطلا انها ىض فخلاو نمالا ٠

 وأ عايب وبلو نيملسملا .دالب .ةهج ىلا اسءارو هوذخا ف عطقلاو
 كقلطا كلذ ردقب جنرفالا دالي. ةهج ىلا اهنود فخأ نيمو وسأ 2

 ! تاطابئرالا فرظا نم وهو هب نونوي دكهع كلذ ىف مهل ه
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 كوهعم كلذ ىف هللا انفرع ةيبيلصلاب مهدنع © فورعملا فيرخلا

 هناحبس هنأ «هتردقو هتزعب «دهتيصعو هنءالكب انلفكتو ؟هتريخ

 ناكو «نيغ بر ال «ناسحالاو لوطلا ئسلو «نانملا' نانحلا

 روكجشملا اريشلا ؛ىحا سماضلا نسيدشلاا نوه قع اهنم انلانمعلا
 نم ةريبك ةلفاق ىف روكذدلا ربنتش رهش ىم رشع ثلاثلا وهو
 هب ثدحي ام بجاعا نمو «ذكع ىلا علسلابب .ىيرفاسملا راجتلا

 مهيبسو جنرفالا الب ىلا بنت نيبلسملا لفاوق نأ ايندلا ىف

 ارا انجورخ دنع كلذ نم اندهاش-نيبلسملا دالب ىلا لخدي
 مدقتنلا كركلا نصح هتلزإنم دنع نيدلا حالص نأ كلذو ابيجتع
 ' 1 اة رهسرج نع منرفالا ىبلا دسق/ عيراتلا اذه ىف ركذلا
 ةنع اوعظقيو ءاملا عضوم ىلا هقبسي نأ اومارو برا لك نم
 اا لطحلا :نغ. علقاو_مهيلا :ةيصق' نيملستلا .كألج .نم:ةريملا
 ارعو انقيرط اوكلسو هقيرط نع. اوداحف ءاملا عضوم ىلا .مهقبسو
 لس دقو روكذبلا كركلا نصح ىلا اوهجوتو مهباود رثكا هيف بهذ
 فيرط الا مهل .قبي ملو مهدالب ىلا ةدصاقلا ىقرطلا تاّينب مهيلع

 ' الدنا هيلع ها قلم كيور رعصلار قلع /قدخام. نيصخللا نوه
 ةصرفلا رهتناو 5 ةرعلا مهدالب ىف نيدلا ح الص لهتباف* ديف :ضرتعي

 اهمكاشو سولبان ةنيدم مهدف ةدصاقلا فقيرطلا نع اهدصق كصقو

 انوصح اهيلا فخاو اهيف نم لك ىبسو اهيلع ىلوتساف هركسعب
 جنرفالا نم هددع ىصحي ال اًيبس نيدلسملا ىديا تألتماو اعايضو

 طسبناو ىرماسلا ىلا ةابوسنم ةريسلاب فرعت .دوهيلا نم ةقرف نمو
 اقيضي. مئانغ قله اهتم ىوملسنلا لصحو .عيرطلا :لتقلا: مهيف

 «) ظهد4 ظفورعملا”“ 65) 50 اآ5., طسغ 1 طءانو6# اطهأ هئاطع# ليتباف ه5
 ةرعلا 1ك محراب
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 ةرصح ىف هنع ركذي هسلجم نيرصاحلاو ناطلسلا اذه 8

 افاكح تاملك تالث ىف بقانم تالث هثاهقفو كابلا ءاملع لذ

 نقو لاقف هاياجس نم ملحلا نا «امادحإ انع اهتابثأ انيار هفع
 وفعلا ىف: ىطخأ ع نالف.انا:انما: ميلح داعجلا تحا ةرير سد

 ٌىفنحا عونم ملحلا ىف !ذهو ةبوقعلا ىف بيصا نأ نم ىلا بحا'

 فلس ْنَم ركذ ىرجو راعشالا هترصحب تدشونُت دقو اضيأ لاقو
 لمالا نصاقلل ايندلا تبقو ول هللاو مهداوجاو كولملا مراكأ قفا

 اهل ىتنازرخ ىف'ام عينج هل تغرفتسا ولو هل اهرثكتسا كنك ايل

 م. 178 1و ليلا ةحانمتسا ىف ؛ هوجو :ءام زج ودب هقاوا ليش اهوا ٠0 ءٍ
 «تيبلامم لحاأ " مضخو ىرفعج وأ ىديشر بهذم نع

 هنا ركذ لامج ىلع ايدعتسم ةرئالاو ةوظحلاب هند نيم

 لاقت هيد نكي ملل بيعي البيج ديلح فرض وااييط 1
 مهنيب مكحي ضاق نيبلسمللو كل عنصأ نا ىسع ام هل ناطلسلا

 ةلتتامم هيهاونو هرسماوأو ةماعلاو ةصاخلل طوسيم ىعرتشلا . اقعلاو

 ةطوشلا بحاص مهدنع ةنعشلاو هتنكشو عرشلا دبع اننا امتاو
 هذحفو ىرمع لصقم دقعلا ىف اذهو كيلع وأ كل -نيبضااو نأ

 مالسالا هئاقنب عتمي هللاو ارضف ناطلسلا اذهل اهب ىفك ت
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 ا هللا 0 6 ىديج ره 0

 ا هلا اهتجتف كح ىلا ةلحرلا مدق ىلح هللا اهسرح فش 4
 رقسل ةّدعملا مهيكارم_ىشو_ىراسمنلا راسكان_عم رحكبلا : :

 24 دز هلل. ايعادحا,
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 ليلا هفلخ عصي وا ءاربش ضرالا ىلع هليذ بحسي نس مهنم

 ءانتس مهنيب ةيشملا هذه اوذخت لق « ىرخالا ىلع ةدحاولا

 دعا ةللا | ةيقننا ءادسح كرف: هليخأ نصا غلا نيرا ىق ! مهنم: لكو

 بهوتستو «نامثالا مهل ددجات كثاوع ةحفاصملا بادآ نم مهل ناف

 هللا لوسر نع روثاملا ثيدحلا هب رشب امل «نارفغلا هللا نم مهل

 ةالص ثا اميس الو تاولدصلا رثا اهنولمعتسي مهف ةحفاصملا ىق مع
 هيلع اولبقا ءاعدلا نم غرفو مامالا مّلس !ذاو رصعلا ةالصو مبصلا

 نعو هنيمي نع ءرملا مفاصي ضعب ىلع مهضعب لبقاو ةكفاضملاب

 مدقت كلقو لجو زع هللا لصفب ةرفغم سلجم نع نوقرفتيف ةراسي
 ةيور كنع اهنولمعتسي مهنا دييقتلا اذه ىم فلس امين ركذلا

 هنميو رهشلا كلذ ةكرب فرعتب ضعبل مهضعب وعلبو ةلمالا

 كلذو هلاثمأ نم هيلع دوعي اميثو هيف ريخلاو ةداعسلا باكصتساو

 تاوعدلا ىطاعت نم اهيف امل اهب هللا مهعفني ةنسح ةقيرط اضيأ

 هللا نم التحت اضعب مهضعب ةييعؤملا ةكفاصمو تاذوملا كيدجتو

 اذه نم عضوم ريغ ىف اضيا ركذلا مدقت دقو «ةمعنو ىلاعت

 ىبا نيدلا حالص تاهجلا هذهب ناطلسلا ةريس نسح نع باتكلا

 ايندلا ىف ةروثاملا رثاملا ىم هل امو بويا نب افسوي رفظملا .

 ةدلبلا هذه مامأ سيل هنال هللا ءادعا داهج ىلع هترباثمو نيدلاو

 ناطلسلا !ذه هللا ببسف جخنرفالا ديب هرثكا ماشلاو مالسالل ةدلب

 دلخي الو ةحارل ىواي ال وهف تاهجلا هذهب نييلسملل ةيحر
 ذنم نيلزان ةدلبلا هذهب انل هسلجام هجرس لازي الو ةعد ىلا

 مدقت دقو كركلا نصح ةلزانمل جرخ دقو اهانللحو نينثأ نيرهش
 هنيعي ىلاعت هللاو نألا ىتح هل رصاحم هيلع وهو هل اضيأ ركذلا

 ا000ل]] اهثايعرو ةدلبلا هذه ءابضض حا انعيص ؛محتك ىلع
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 ىمل اعنان اسلجم ناك اهبرف. اوقرفتيو اوغرغي نا ىلا هتقيرط لم '

 مهضعب ٌةبطاق تاهجلا هذه لعأ ةبطاضمو «ىركذلا نم هرصعي
 اذاو ةرصحلا ميظعتو خمدخلا لاتتمابو كيوستلاو ليومتلاب عيل ظ

 مسرب مداضلا وأ كوليبلا ءاج لوقي السم رخآ مهنم دحا ىقل
 مهدنع دجلاو ايطاعت لاكملا نوطاعتيف .مالسلا نع ةيانك ةمدخلا ٠

 ايوع مهنيب ىوهت مصصلو موقي رخآو طحني دير كلذ نض] 1

 مهسفنا اولذتبا دقل «لاجحلا تار تابسب اولحت فيك ل

 ىف ىهنملا ٌىَمْخلا ريفكت اولمعتساو .؛هنم ةّبيالا .سوفنلا فتات اميف |
 يخل طابلا ىف ةبيجع فئارط ناشلا اذه ىف مهل «هنع عرشلا

 ةياغلا هذه ىلا اوهتناو ةلماعملا هذهب اولمابعت اذا مهنم بجعلل '
 نقل مهنولماعيو مهنيطالس نوبطاخيي اذ امف مهنيي ظافلالا قفا
 سوعرملاو سيتولا مهيدل زيمي ملو ؟سوعرلاو :مهدذع بانذالا تواست ٠

 نمو ءهاوس نوبعم الو هل كيرش ال اراوطا فلخلا فلاخ ناحبسف '
 ايلك تابيجنا هذ عيبجب ريبكلاو مهدنع ريغصلا لاح بيجع '
 ئرخالا .ىلع ةدحاولاب نيضبابق :فلخ ىلا مهيدياو نوشمي مهنا
 ةناهه ةنانتعلا لاوحاسب .ةةهبشملا ةلاحلا كلت ىلع مالسلل نوعكحوبو ا ظ

 نودقتعي مهو ءافيتكت .أوقثواو «افينعت اوييس دق مهناك ةناكتساو ٠ ظ

 نومعزيو «افيرشتو ةيصرصخلا :ىوذ ئف مهل ازييمت ة مهل ةّيهلا كل ١

 0) 115. اميأ. 6) 1261616 اطلق 500
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 مشتحملاو «ءايعالا ىم ةحارو ؛ءاضعالا ىف اطاشن اهب نودجكاب مهنا ٠

 : ا ىوثف دوجسلا وأ عنكاوا «امأ 0 ةفرصو بوخم داقنع

  ءانديع انك مالسلا ىف ّىِعوكرلا فاطعنالا نم ةلاحلا هذهو '
 ' ءالوهل ابجع ايف «“«ءامالا فيقر ضارعتسا دنعو «ءاسنلا تانيقل

8. 17 
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 1| اوجش سوفنلا اهل علخنت داكت ةيكبم نيحالتو ةيجش كتاوصاب'

 « نافجالا عمداب ناذالا ىقلتتف ةاهل مهتاوصا نوعفري «انابعو

 ةزانج لكل دب الف ةروصقملا ةلابق عماجلا ىف اهيلع ىلصي مهرئانجو
 عضوم ىلا اولخدو ةءارقلا اوعطق هباب ىلا اوهتنأ ١ذاف عماجلا ىم
 هتنّدَس نم وا عماجلا ةّيئأ نم تيملا نوكي نأ الا اهيلع ةالصلا

 [| عضوم ىلا ةءارقلاب لخُْنُي نأ كلذ ىف هل ةزّيمملا ةلاحلا ناف
 ءازاب ىكصلا نم ىبرغلا طالبلاب ءازعلل اوعيثجا اميرو هيلع ةالصلا

 نسم تاسعبر مهمامأو نوسلجايو !دارفأ !دارفأ .نولصيف كيربلا باب

 لصاو لكل ءادنلاب مهتاوصا نوعفري وئانجلا ءابقنو اهنوعرقي نآرقلا
 نق ىتلا ةلئاهلا مهططخي مهنولكيو ةدلبلا ىبشتكم نم ءازعلل

 نم تاتش ام عيستف نيدلا ىلا ةفاضالاب مهنم دحاو لكل اهبوعضو

 هلامج- وأ هئاهب وأ ةقيز وأ همجت ىا هرحب وأ :ةسيش وأ نيدلا اردص

 وا هيكز وأ هيبعم وأ هنيعم وأ هفرش وأ هريضف وأ هدجام وأ
 الو اهعبتتو ةعوضوملا ظافلالا هذه نم هل ةياغ ال ام ىلا هبيجن

 ةيثالا لامجو ءاملعلا ديس نم اضيأ تثش امب ءاهقفلا .ىف اميس

 ام ىلا نيقيرغلا ىتغمو ةلملا فرشو ةعيرشلا رضفو مالسالا ةّدكاحو

 ىلا مهنم دحاو لك دعصيف ةّيلاكملا ظافلالا هذه ىم هل ةياهن ال
 اولمكتسا !ذاف هلاذقو دفطع ايناث ربكلا نم هلايذا .ابحاس ةعيرشلا

 ادحاو مهطاشو ماق هاهتنم مهب سلجملا ىهتناو ةءارقلا نم اوغرفو
 ١ عّدخ ىلع هبنو ركذو ظعوف ةفرعملا ىف مهبّتر بسحب !دحاو

 مقخ مش راعشالا نم رضح ام ىنعملا ىف دشناو رذحو ايندلا
 ىللع رخأ (ةهالنو سعق مث ىفوتمللو هل ءاعدلاو باصملا بخاص ةيزعتب

 ه) 1طن 500 دوعطمق همزاتأ ة) 8634 اهب «) 215: نافجنالا»
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 كلذلت :ةيرشلا ةردقلا كلا فيكو ويسسلا طرقملا عشوملا تلق ١

 ىلع مهنيعمو :بيكاعلا عئانصلا هذه ىلا هدابع مهل نم ناجي 0

 ىلع هناا رهظمو ةيرشبلا مهعئابط ىف ادوجوم سيل امل ىّنأعل ْ

 ةدعاق ىلع نانتبقلاو ةاورس هلا.ال هقلخ نم ءاشي نم ىديأا

 ماضص راصق لجرأ اهقوف نيماق دق ةييظعلا ةراجحلا نم ةريدتسم '

 ةيسم لجرو لجر :لسك نيب متفق دقو رابكلا مصلا ةراجحلا نم 08

 ةدحاو نيعلا ىأر ىف ناتبقلاو .اهترادتساب تايسمشلا ترادتساو ١١

 رثاظلاو ىرخالا فوج ىف ةدحاولا نوكل نيننئاب اهنع انينكو 1 ٠

 نيتنقلا نيناف ىف هانياع ام بتاكع ةليج نمو « صاصولا خيق اهنم ا 0

 ٍدّدفتلا ,ىم.نهعلا بحب ىلع اجنيان اتوبكنخ امهيف تحل مسأ
 ىف .توبكمتعلاو .ابهتحاسم فيظنتل نفاعتلاو ححا ند 010

 مركملا عماججلا نأ اندنع فّقُح ناك دقو ريثك دوجوم ةامهلاثما ||
 دقو فاطخلاب .فورعملا ديلا هلخدي الو توبكنعلا هيف مسنت الا ْ
 دبتو نيردحنم انفرصناف دييقتلا اذه ىف كلذل انركذ مدقت ش

 هو زجعملا هئاش ميظعلا رطنملا اذه نم ابا ابجح انيضق 0
 بجعا رومعنلا رهظ ىلع ام هنا لاقيو دقصو كار نالا نع عقرتملا 1

 ىكحي ام الا ةيقلا هذه ىم اناينب برغا الو اين قفا الو ارظنم ١١

 ٌرمسلاو عافترالا ىف دعبا اهنا ءىكحي اهنا سّدقملا ,تيب ةبق نع ||
 ميظعو اهعضو ةيه ىلع فوقولاو اهرظنم .نأ ىمالا ةلمجو هذه نم 1 ظ
 نم اهلخاد يولولاو .اهيلا دوعصلاب اهنياعم دنع اهيف كادقتسالا '

 دحاولا هلل ةردقلاو ايندلا بئاجع نم هب ثدحي ام برغا '

 مهزئانج ىف دالبلا هذه نم اهريغو فشمد لمالم «هاوسرؤإلا ال راهقلا '
 نارقلا نوعرقي ءاّرقب ةزانجحلا مامأ نوشبي مهنا كلذو ةبيجع ةبتر |

 ه) آ[. اهل. ة) 355. اهتحاسم هسه اهلاثما. ك) الدنوه. ركذي»
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 ١١ هظتنم بشخلا نم ميتاوخ مركملا عفاجلا ىلي اما ومو ةبقلا هذع
 ١ غدياب ةيفذم انهلك ىمو ابيجاع الاصتا لصتا دق. ضعبب اهضعب

 راصبالا ىمتري ةصبرقلا ةعيدب نيولتلا ةفرخوم بيهذنتلا نم ةعنص

 طارقال اهعضوو اهدقع ةّيفيك ىف بابلالا ريحتتو اهبهذ عاعش م.

 اا اس اخيرطم انتا ءاليبشيتلا» مكشلا ننم * .انرنميل اهتمس

 ىف, ميولت قو 79101 رك نبيذ راد ةتس نم لقا هلوط نكي مل
 ”ةياعلا .ناربغ وا ربش ءااضيم ادعو لك رود اك نيعلل اهماظتنا
 ةروكذملا ا هذع ىلع ةيوتحم + ضاصرلا ةبقلاو اهومس مظعل

 طاسوالا ةقثوم ماخصلا بشخلا نم ةميظع عالضاب اضيا تّدش دقو
 ' ملي علض لك نيب اعلض نوعبراو نامت اهددعو : ديداحلا فطنب

 ىف انهفاررطا تعمتجاو ابيجكاع افاطعنا تفطعنا لق رابشا ةعبرأ

 نونامك ةيصاصرلا ةبقلا هذه رودو اهالعا بشخلا ىم ةرثاد ركرم

 -نإ نم ماظحا اهيف .لاصلاو .اربش .نوتسو ربش انام ىماو.ةوطخ
 ام ىلع اهب ّلدتسي ةذبن هانئكذ ىذلا اذه امناو اهفصو غبي
 نحت ئذلا سنلا ىمسملا ليطتسملا براغلا تحتو ءافءازو

 كقعناو هددع ىصحي الام بشخلا ىم هيف مظننا دقو ذنيوم صج

 الئاع ابيكرت تبكرتو :ضعب ىلع اهضعب 4شوقنو ضعيب اهضعب
 نيتروكلنلا  نيتبقلل مئاحن هلك رادجلا نه كلخذأ قون هظنم
 اهلقنت ال ةرطنقم ريطانق نزي اهنم دحاو لك ةراجح رادجلا كلذ ىفو

 ىلا اهعيلطت نم بجعلا لك بجعلاف اهريغ نع الصف ةليقلا

 ه) 85630 خيبشخلا ميناوخلا كلت ىم# ة) الآ. ةدحاو. ه) 7

 ةطماتلل ممهطوطار" 4 ا زبقو 07 0 ةخيقلاو. ك) 4
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 مه 18

 ةلئاهلا اهلكابمو .«ناسشلا ةييرغلا ايتدلا رطانم نم هان

 ناسل ريصقتلاب اهفصول فرتعملا ؟ناقتالاو ةعنصلا ةرجعملا .*“ ع

 دي "ىف يا ديايز ةابق نلعا ىلا يعل « نابب لب

 ىف يلا اندعص 3 2 ىرخأ 0 ةخاخاد ا

 رشع ىنماثلا ىينثالا موي ةوكض ةبراغملا باحصالا . نم

 اهدالب ىم. نبرغلا :ةيباجحلا ىف ىهرم:نمةوكولا نيا 0
 مركملا عماجلا يطس ىلع انيشمتو ميدقلا ىف ةعموص ناك ن

 لوطو كلذل ركذلا مدقت لق اسك ةيظتنم صاصر حاولا هلكو ' 1 3 ديل 03 هما لي ا... 2 1 5
 جاونلالا ىف ضرنعأ اهبرو رابشا ةتالخ هضرعو رابشا ةعبرأ 0-6

 ىلع اهيلا اندعصن ةروكذملا ةبقلا ىلا انيهتنا ىتح ةدايز

 ووملا نيك : 5 (انأجف) أب ريظت داكذ دنيبلا حمرو بوصنم

 مايقلا عطتسن ملف رابشإ ظناس تكس صاسحر عه ىو اهب ٠ فيلا

 دحأا ىلع ةيقلا فوج ىف ولولا انعرساف هيف فقوملا ا

 2 لوقعلا هيفا" رابعا ىارسم ' انرصباض صاصرأا ىف :كتفملا اهبيجارش !

 .بشخلا نم شرف ىف انّلجو ماهْنألا هفصو ةبيع كارذأ نود ٠ فقتو
 ::قرصلا 0-00 الا فوج ىف 008 2 ةايقلا 56 معلا

 ةريدتسم ةبقلا هذهو رضاحملا ىف نايبصلا مهناك هيف لاج

 .ماخصلا  بشخلا نم عالضاب كش ىق بشخ نم اهرهاظو ةَركل
 ةرئادلاك اهيلع علض لك فطعني ديدحلا نم فطنب ةق

 لخادو اهالعا بشخلا نم ةرثاد ركرم ىف اهلك عالضالا هناجكاذو

 0( 1160 اهعضو 7 86( 11 ٠و. , كاش



 هلل 7597 هم

 "ةلبق: ىف هبق لعجاي ناب ئضواو اضيا ىقوت نيفلاسلا  كولملا

 فلالا وكن لغت ةميظع اناقوأ نمعو رهظي ال ثيحب مركملا عماجلا

 موي لك ناّرقلا عبس ءارقل «!دئازو ةنسلا ىف رانيد ةئامعبراو رانيد

 ميصلا ةالص رثا موي لك كرابملا عبسلا اذه ةءارقل عابتجالا عضومو

 ' ككلذ ىف نا لاقبو مهضر ةباحصلا ةروصقم نم ةيقرشلا ةهجلاب
 عضوملا كلذ ىّدعتت ال عبسلا ةءارقو روكذملا ىبقلا وه عشضوملا

 ال لجو وع هللاو ىقرشلا رادجلا ىلا ةلبقلا رادج عم الصتم
 عم ةدّلخم ةفيرشلا موسرلا هذه تيقبو نينسكملا مجا عيصي

 هذيل اهيف ىدهي دالب نم اهيف ئكيهانو اهيمسار اهب هللا عفن مايالا
  سولجلا نيمزتلملا ءارقفللو «لجو وع هللا ناوضرل ةفلوملا عئانصلا 7م.

 وان مهلا سيلا قيذلا مزكملا7 عماسصتلا/ نسم :ىقرشلا بناجلا ئف
 ام ىلا مهيسزب 5 نيقوفملا نيرجأتملا نضعب هعضو فقو هيلا نوؤاي
 ءابرغ اهب هللا لفك ىتلا ةيقّدصلا ةيواخالا رثاملا نم هركذ لوطي

 ٌلوبق لجو رغ هللا نم' اهيف مهل وجرملا ةنسحتسملا * تايجلا هذه

 ةالص رثا مهعماوجاب ةفرع موي فوقولا نوخوتي ةنس لك ىف مهنا
 اسامتلا مهّبر ىلا نيعاد مهسوعر ىفشاك مهتمثا مهب فقي رصعلا
 هتيب جيجحو لجو رع هللا ثنو اهيف فقي ىتلا ةعاسلا ةكربل
 لجو زع هللا ىلا نيعرضتم نيعاد نيفقاو نولازي الف تافرعب ماركلا
 سيشلا 'صرق طقسي نأ ىلا نيلسوتم مارحلا هتسبب. ٍناجَحبو

 ايكلذ نم ومرح ام ىلع نيكاب اولصفنيف احلا رفن اوردقيو

 مهلضوي نا ىف لجو وع هللا ىلا نيعادو تافرعب ميظعلا فقوملا

 ام مظعا نمو كلذ مهلعف ىف لوبقلا ةكرب نم مهيلخضي الو ااهيلا

 2) 115. كأنو. 5) 4 نيققؤملا * ©) 5026 ةانعأ 0103 3
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 دنس 1177 دج

 ىلع كىنيعي هللا نأ وجراو انيئارتكا ىف ةليكحلا فرصف «اهي

 راما هل ركذو اهيف هل هامس عضوم ىلا ثيغاف اهتقنكس !ذإو كك

 اضرتعم هدجات ىذلا حوللا عوفاو اذج رادقم هكر

 ىف : هقرضو ضر الإ نخت انوفدم هدجت ىنذلا َنَخو صوالا

 ىف كل اكرابم ريخلاو ّربلا هوجو نم هيلا هللا كققوي امو كغ
 ىصوملا هّجوتو هللا همخنر ىضوملا لجيلا ىقوت مق هللا ءاش نأ ك
 ىهتناو رادلا 'ءارتكا ىف هل هللا رسيف دادغب ىلا هدهعب

 ةييظطع اسهل ةمبق ال رئاخن هنم يرض لتلف روكا افلا عضوملا

 ىلا يرخو اسهعانبا عاتم لامحا ىف اهسدف ردقلا ةريبك ناسا

 2,01 كبغ نب رمعل ةبوسنملا ةروكذملا رادلا عاتباف دادغب نم فشمد ظ

 فاقوالا اهل عاتنباو اهيف لفتحاو ةيفوصلل ةقئاخ اهانبو هضر زيزعلا '

 | ناو اهيف نفدي ناب ىصواو ةيثوصلا مسرب اههلعجو اسعابرو اع
 اما كلذ رضحي نم لكل نريعو ةعمج لك ةربق ىلع نارقلا دوا

 ةقئاخلا ضصغختف 8 اريثك اقفرم كلذ ىف. ءارقفلاو ءابرغلا كجوف ءانركذ ْ

 | جو ةقمنإو هل 1 نقلا ارد اذاف ةعمج لسك أ لاب

 هربق سدي ناب ئضوأو ىقوت راسيلا ىوذ دحا نأ اضيأ اهلصأ ناك نأ
 مسرب ةنسلا ىف ارانيد ىيسمخو ةثام ٌلغي افقو فقواو مركملا عماجلا' 0

 مسقنيف ةيئاضلا ىلا رثوكلا ةروس نسم ارقيو نارقلا طفحي ال نم

 دحا نأ ركْذيو ةئسلا نم رهشا ةثالث لك ىف ءارانيد نوعبرأ ظ

 , ه) اللكم ديلا. 2 5) اللف. ريتك« «) طمع ذك ةهدصع تتفادلكم يا لك قات
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 ا” دوا ئفل+ دنا: انن اركسأك اسيه“ لؤمتو راسي لطاو ادهوأاك :عرولاب

 3 دوسا الجر ةروكذملا رادلا ءازا روكذيلا ريلعدلاب مايالا نم

 هيف رجأنف هب ىّنتعم الو هيلا نقنلم ريغ هعضومب احوراتم  اسضيرم

 لجو: زع هللا نم باوثلل امانقغا هل رظنلاو هتملخو هضيرمت مزتلاو
 لاقف روكذيلا «ىطاسيبسلا هصرمم ىعدتساف لجرلا ةافو ىناكف
 تقفشأو ىضيرمت ىف نتفطلو ىنتمدخو ىلا تنسحإ دق ثنا هل
 !قتار اىنب كلمت :نله ىتناخأ نا سيرا انافا ىترغو ئنلاسصكل

 ىنا كلذو هللا ءاش نا لجألا ىف ىنع لجو وع هللا ةافاكم ىلأ م.م

  رادلا مامزب افررعمو ىسابعلا دصتعملا ةفيلضلا نايتف دحا نم ننك

 !ديرط تجرخف رمالا ضعب ىف ىلع بتعف ةناكمو ةوظحح ىل تناكو
 ىنياصا) ام هللا رمآ نم اهيذ ىفياصصاخ ةدلبلا هته ىلا تيهتنان

 !ديع اهيفأ كيلا كهعاو :ةناما كدّلقا اناف ةمحر ىل هللا كببسف

 ناذقي ىلا ىلاعتأ هللا : ةلكرب ىلع هتاف: ىنتسعو كتم انا .1ذا
 ثدشرأ !ذاف ةفيلخلا ىنخ مامزلا بحاص راد نع لاوسلا ئف فطلتو

 رامع ند روصنم هنع ىور ىطاشمشلا داببز نب كمكحم عيبرلا ىبأ ءاي

 ديحم ىلاعملا وباو رامع نب روصنم هنعو هريغو ىروتلا نع دايز نبأ

 . عنعو دينجالا عمس ىطاشمشلا ديحأ نب رفعجو ىناركلا بهو نبأ

 ىطاشمشلا ليكم نب ىلع نسحلا وباو ناكبح نب ىلع وبا

 ىقشململا لمكم نب ىلع مساقلا وبا نيتلمهمبو ىدنغابلا نع

 .ىبالكلا با هولا دبع عمس هاكناخلا فقاو ىطاسيمسلاب فورعملا

 6) 115. ىطاسيمشلا.
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 نيب فباسيو ةجلاوصلاب امهيف بعلبو امهيلا ناطلسلا جيرخاي رطانملا 0

 يرضي ةليل لك ىفو امهيف اهلاجمك نيعلل لاجم الو امهيف ليخلا

 هذهبو «ةجلاوصلاب بعللاو ةقباسملاو ةيامرال امهيلا ناطلسلا ءانبأ
 اراد نيعبرأ وحن اهيفو اهضابرأ ىقو اهيف مامح ةئام برق اضيا ةدلب

 ةدلب ابهلك دالبلا هذه ىف سيلو اهلك اهيف داملا ىرجي ىضولل
 ىم هانركذ ىذلا ىذو ةريثك اهب فئفارملا نال بيبرغلل بنهم ودييح

 نم ةدلبلا هذه قاوساو «هنمب مالسا راد اهبقبي هللاو ةيافك كلذ ١

 !انميس الو اعضو اهعدباو اماظتنا انيتسحاو دالبلا ىاوسا لقحا ١|

 ديدح باوباب اهاك 4 ةفقثم فيدانفلا اهناك تاعفترم ىهو اهتايراسيف

 ةديدجلا اهقالغاو اهتغيصب ةدرفنم ةيراسيق لكو روصقلا باوبا اهناك ٠١

 20 ا ا لإ وسلا

 تعش ناك ىتلا ةيلآلا هيلع رسكي ناك 5 هيما 1 د1 1
 ىنلا زييزعلا تياون نسب .قنمعلا ةيوسنفلا ار تل للا" ثيدحو « عيبلل ةويأ 7 ا

 لا بايلأ ىف ىذلا ريلقدلا ىف يو و ةةيفوصلل ذقن قل ةقئاخ موهلا ىه ا

 ةيدح !ذه لبق اهيلع هيبنتلا مدقن دقو نييفطانلا 0 فوزعملا ١

 ةعساولا فاقوالا اهل لعجو اعانبو اهارتشا ىذلا نأ كلذو بيجع ! ]|
 نيعو ةعمج لك نآرقلا هربق ىلع مّمُكي ناو اهيف نقدي ناب رمأو ا
 ىراوكلا زبخ نم الطر ةعمج لك كلذ رضحي نمل فاقوالا كلث نم '

 فرعي مجعلا نبم ٌلجيا  بروغملا لاسطرا نسم لاطرا ةثالبث وهو ٠
 افوصوم ناكو مجعلا دالب نم ةدلب ٠ طاسيمسو يطاسيشلاب ١

 و 18620 :زنئقتم9” 28) 5م ماطتسو طك 20 طوود هرستأاع 0

 ) 115. طاسيمبت : 18-21طقطمط# ذص اطغ !1هفطاقطتط ر 115. آه. 5 ىطاسيمسل

 بمب ءايمرلا ب دامحأ نم كبحم نب ىلع مساسقلا وبأ خيشلا
 ا 1



 هل 716 ب

 | ىلوالا ىديج رهش وه ىذلا تقولا اذه ىف اندعاش مهيلع ضارتعا
 | نصح ةلزانمل نيملسملا ركسع عيمجاب نيدلا حالص جورخ كلذ نم

 فيرط ىف ضرتعملا وثو ىراصنلا نوضح مظعا نم وفز كركلا
 ةريسم سّدقلا نيبو هنيب ربلا ىلع نيملسملا ليبسل عناملاو راجحلا
 جاستالا ميظع رظن هلو نيطسلف ضرا ةرارش وهو .اليلق فقشا وأ موب |

 اذه هلزانق ةيرق ةئامعبرا ىلا ىهتني هنا ركْذَي ةراسعلا لصتتم
 ىلا رصم نم لفاوقلا فالتخاو هاضح لاطو .هيلع فيضو ناطلسلا

 فشمد نم نيملسملا فالتخاو عطقنم ريغ منرفالا دالب ىلع فشمد
 الو مهنم دحا عتبي ال اضيا ىراصتلا راتكذو كلذتك ةكع ىلا

 ىصو مهدالب ىف اهنودوي ةبيرض نيملسيلا ىلع ىراصتللو ضرتعي ل

 نيماسملا دالب ىف نوذدوي اضيا ىراصنلا راجتو «ةباغ ىلع هنغالا نم*

 لصاو لاوحالا عيمج ىف لادتعالا» مهتيب قاقثآلاو مهغلس ىلع

 انفه بلغ ْنَمل ايندلاو ةيفاح ىف سانلاو مهبرحب نولغتشم برجحلا مم

 مهقراضي ال. نمالاذ راجكتلا الو اياعرلا ضرتعت الو كلذك مهكولمو

 بجحعأ كلذ ىف دالبلا هذه ناشو اًبرح وأ املس لاوحالا عيمج ىف

 «هتيب مالسالا ةملك ىلعي هللاو هنع ثيدحلا ىضفوتسي نأ نسم

 ةيبرغلا ةيجلا ىف ةزاحنم ناطلسلا اهنكسي ةعلق ةدلبلا هذهلو

 عاج اسهبو كلبلا باوتأ نم .يرفلا باب ءازاب ىصو كلبلا نم

 :برغلا ةهنج ىف كلبلا يراخ اهنم ةيرقم ىلعو هيف عمجاي ناطلسلا

 ©« فلخ امهيلعو امهترضخ ةّدشل اخ ناطوسيم ايهناك ناناديم

 جدبا نم امقو امهب ةلصتم روكلا نم ةييظع ةصيغو ايهنيب رهنلاو

 ه) 800 خياغ ىلع ةناهالا نم م) 1776 ةطمتلل موتطقجو 4
 مهبورحح ىف اذه ههساندقأ ام خشفلا, ه) 8ع فقلح
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 نا مهاردلا اوجرخأو مهب نوصسمتيو مهنوصفاصي .الاجيرو هاب
 نم اريثك رصيل, نم ىنربخابف :ةدعاالا مهلا :اطجرخا» ابني مهلا

 هيف احلا ضع آذاف رولا مهتلوانيو جال !: نيقاعير ا

 ل احلا لكاب اكربت ةلكال نردابتو مهيديا نم

 ام ّلض ةبيجعلا رومالا نم كلذ ريغ .ىلا .مهارذ هنم اموفاولا

 ياحلا ىَقلت قنع دادغب ىف انب عنشو كلذ ىف برغبلا ١ ىف ان
 تجرخل رومالا هذه :ءاصقتسا انتش ولو «دنم بيرق وأ كلذ لثم

 اهب ىفتكي ةلاد ةحملب عاملالا عقو امناو دبيقتلا دكصقم نع

 متلي دارفنالل 'ءابرغلا نم تاهجحلا هذهب مللا دقو نم لكو ليوطتلا ن
 لابلا معان شيعلا بط اهيف نوكيف عايصلا نم ٌةعيض حا نأ

 ام وا ميلعتلا وا «ةنامالا مزتليو ةعيصلا لها نم هيلع ربخلا لاثنيو '

 ليج ىلا دعصي وأ ىوخا ةعيض ىلا يرخ ماقملا مكس .ىتمو.

 نمو ءانش ثيح ىلا فرصنيو ءاسش اسم هاا :

 سا هي اور اذا نانيل لسجل ىيرواجملا .ىراصنلا نت ْ ٠

 ةدرطملا هاسيملا هيفو هكاوفلا عاونا هيف ايندلا لابج بصخا

 تناك !ذاو ةداهولاو ليتبتلا ىم ولخي ام لقو ةفراولا

 ةنتفلا ناري نأ هب ثدحي ام بجعا نمو «ضعب ع م
 ْ تت : ْ 0

 ه) 16204 خمامالا * ا
37 

 : ىلا نيعطقنملا نيديرملا اهب ئقليف ىدوجلا ليج ىسلا وأ نان

 | قرلوقيو مهتلا ايتسحاو تقلا مهل ابلج نيملسملا نم نيع

 أ// !نيناطملاب كتط امف ةلماعيلا هذه مهتلم ٌكضن ىراصنلا ةلب
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 نكل' مسرلا اذه ىلع' اهلك ' ةيقرشملا دالبلا هذقو !دج بيجع مهل

 نم حالفلا ءاش 3 دجروا عاستالاو رثكا ةدلبلا هذهب لافتحالا

 0 بلط ىف. برغتيو داليلا هذه 1 - بواب الل

 ىلا ليبسلا تنجو لقف ةّدهلا تناك :1ناف اه ناوهالا ىب اع وهو

 كلذف فيوستنلاو رجعلاب نيدي ىم الآ رضقملل ردع الو داهنجالا

 يع ىذ لك بطاخملا امناو هيلع باطخلا اذه هجوني ال نم

 بلطلا نم هنطو ىف هلصقم نيبو هنيب ةشيعبلا بلط لوحي

 نيتجيلا اهيا لخداف كلذل ىنتفم هباب قرشملا نبه ىئملعلا

 نس عرقيو دالوالاو لمفالا قلع لبق تارقنآلاو خارفلا متغتو مالسب

 نق هاوس هلآ ال كشريو فقوي هللاو 6 عيبضتلا نمز * ىلع مهنلا

 ه نهي نمو انين تاعمشلا لأ :تيداننو اعماس كنيفلا نأ: تحكضت

 تاهجلا هذهب نكي ملولو هذدج ىلاعتو هتردق تلج ىدتهملا وهف هللا
 الو ءارقفلا راشتثاو ءابرغلا ماركال اهلها ةرداينم الث اهلك ةيقرشملا

 ابجاع فيضلا وب ىلا رادي نم نجحت كناف اهتيداب لعا انيس

 595 قاع هترسك مهذحا صزرعي امبرو اهل اذرش كلذب ىفكو
 لكأل اريخ ئف ملع ول لوقيو لجرلا ىكبيق .اهلوبق نع فقوتيف

 مهميظعت مهرمأ :بيجاع نمو ؟«فيرش رس كلذ ئف مهل ىماعط ريقفلا
 مهتعاسطتساو مهل كلذ ريسيتو مهنم يحلا ةفاسم برق ىلع احلل

 مهيلع نوتناسهتدو مهرودكسم دنع مهب نوحسمتي مهف. هليبسل 7.

 ىقشمدلا ياحلا نا كلذ نم هانثّدخ ام برغا نمو مهب اكربت

 ف فشمد ىلا مهرودص سنع ةيراغملا نم_مهيلا فاضنا نم عم
 ريفغلا مجلا مهيقلتل ساتلا تريح نينامث ماع وه ىذلا ماعلا اذه

 ه) 115. ءاشن (ةذو)إ. 8) 4 نزلا عيبضن ؟ 6) 115. ىدنعي.
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 هل. ليملا فني كلبلا نم وهو اهنم انارُثإ لمجا مي ملا '
 لاقيف كارثألا كولم نحال اهرتنم ناك هب لصتي ع نان 1

 ةيفوصلا ىم موق هب زاتجاف ةحار ىلع ىلايللا ىدحا هيف ناك هنآ
 م. 170, اوعفرف.رصقلا كلذ ىف هنوبرشي اوئاك ىذلا ذيبنلا نم مهيلعا فيِرُيق

 مسرب هفقوو هبحاسم نم هبعوتسا ىتح لؤي ملف نيدلا رونل رمالا
 رثا ىقبو هلثمب ةخامسلا نم بجعلا لاطف. مهل 1كبوم ةيب

 لجيلا !ذه بقانمو «هللا همحر ىيدلا رونلا ادلخم عيف  ليض 1

 عست ةنس الوش ىف" ئقوتو داقؤلا كولملا نم ناكو ةريبك علطلا

 ئلغ .وهو .نيذلا. الص رمالا: ىلع هدعن :ئلوتساو ةثافسمخو نيوتيلا
 ىقابلا رثالا هلو: ريبك كولملا ىف هناششو ةريهش لسضفلا نم ةتقيرط 2

 بحاصلت اهنع اضوع هعفدو زاخحلا فيرطب سوكملا ةلازأ نم هقرش

 ةنيعللا ةبيرصلا هذهب اميدق تيتسا دق مايالا تناكو راجحلا
 ةضلضإ لدانعلا.بكيلتلا اذه دي ئله انهضر هللا ايسام 0

 >3 ةيراغملل نيبع ناك هنا ىلاعت هللا همحر نيدلا رون بقانم نمو هللا

 اناقرا كرابملا عماجلا ىجسملاب ةيكلاملا ةيواز نيفوتلملا ءابربغ
 ناناكدو مامحو ءاضيب صراو نيِتاَسَب ةعَبَسو ”ناتنوحاط اهنم رب

 وبا وفو هيف نورظني اوناك نيبخلا ةبراغملا دحا ىنربخاو نيران
 فقولا اذه نأ دوسالاب فورعملا ىناهجلا لادرس نىب ىلع نسحلا ٠

 العلا 'ىف زانيد:ةئامسخا!ديج هيخ رطنلا ناكلقا لقص سرا
 .11: .:: ريضلا نم فلسا امب. هللا هعفن ريبك © مهبناجب هللا دمحر هل ع

 ففارمو اهنونكسي لجو وع هللا باتك ءامقل ةفوقوم اراسيد اني
 اسييس و ءاصخالا اهذخاي نأ نم رثكا ةدلبلا هذهب ءاسوف

 ت3
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 ناسك انسبروا ئبصلاب هتكيصفو .ةتلع .ترهتشاو ناتسزاملا ىلا: :ىتأو
 لاقف قلازلا نتا ههلغ قيد املا ذعر :جرخأ دل .ليفح هيلا ويلا ةلخبفب

 011 ل ا
 هلوق نمو هنم كحكصف هللا رصن ءاج !ذا ىوس نآرقلا نم ىظفخ

 طافتسا ىقوت قزح كلذ . لوي ملف :ملسم لكلو هلا ةيفاعلا .هللا لاَسيو
 مالسالا نخانفم نم' ميظع رضفم تاناتساسملا هذهو هل هللا

 ارد1 ادق ,ارطنم: .اننيندلا نيران ىلسحتا: نموا. كل ذك سزاكملاو
 روصقلا نيم ربصق ىو :لبلإ ةرون هربق اهبو هللا دمحر نيدلا 0

 ليتني مث ميظع رهن طسو ناورذاش ىف ءاملا اهيف بصني ةقينالا

 اظسو 'زيبك :عيرهص:ئف :عقني نأ" ىلا ”ةليطتسم ةيقاس ىف  ءاملا
 1000 اوامزل قم لكذ اطدنلا اكل: خيبخب ئف راصبالا راختف رادلا

 اهنومسي ىتلا «تاطاسرلا اسماو هللا همحر نيدلا رونل ءاعدلا
 ىف درطي .ةفرخوم ١» روصق ىفو اليفومتلا _ مسرب ىهو .ةريثكق فئناوكحلا

 مه ةيقوسمسلا عيقانطلا ةياطعسكم ربي ران نسحأ .ىلح .ءاملا اهعيمج

 اقيلوسح. يالا تاو هللا مهافك دق مهنال دالبلا ذيب كؤليلا

 ىف مهنكساو شياعملا بابسا ىف ةركفلا نم هتدايعل مهرطاوخأ عفو
 لصخ دق مهنم نوقثملا ءادعسلاف نانجلا روصق مهركذت' :روصق

 ةفيرش ةقيرط ىلع مهو .ةرخآلاو .ايندلا ميعن ىلاعت هللا لصفب مهل
 ةبيرغ ةمدخلا بقر مازتلا ىف مهتريشو ةبيجاع ةرشاعملا ىف ةّنسو

 مهنم قراف امبرو ةليبج ىوشملا عامسلل عامتجالا ىم 5 مهدتاوعو

 اهلك مهلاوحاف 'اقوشتو ٌهّقر رباثملا ٌلعفنملا تالاحلا كلت ىف ايندلا

 مهل هاندهاش ام مظعا نمو ءاينه ابيط اشيع نوجري مهو :ةعيدب

 :العا ىف ءاوهلا ىف لقتسم ميظع حرص وهو رصقلاب فرعي عضوم

 «) 115 طابرلا. ة) 115. دياوعو.
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 بيضقو ىيط هواسنبو ةملظم ةقيض هككسو كيلوا لستام هو طرقمب سيل كليلاو رانك: ضابرأ هلو .اريسي ةلبقلا ىم اهب لصتي ا

 هنال ندم ثالث ىوتحكت ام: ىلع. فلخلا نم ىوتنجيف:تاقوط نا 2# هلك وقو هيلا فيرحجلا عرسي ام كلذلو ضعب قوف. اهضعب تاق
 لخاد ىفو «لخاد ال. جراخ.. هلك :نسحو اًقاخ اينحلا دالب رث 59

 تس مم
 5 2 سس ع و

 نيل .ميزم ةسينكب فرت ميظع ناش :.مىرللا تينح ايطالي

 0. 169. اهتآرمو راصبالا فقوتستو راكفالا تهبذ .ابيجع ارما ريواصتلا

 ةحليلا هذهبو «اهيف مهيلع ضارتعا الو مورلا ىدياب ىمو بيجع ١
 ثيدحلاو .تيدحخو ميدق 5 نابتسرام :اهبو ةسرلم .نيرشع وحان '

 اراسنيد رشع ةشمخلا وحن ميلا ىف دتيارجو «امصربكاو امهلفحا ٠
 ثاقفنلا ىلعو ىّضرَملا ءامسا ىلع ةيوتحملا ةمزآلا مهيدياب ةموق هلو

 ءايطالاو كلذ ريغو .ةيذعألاو ةبوذألا ىف اهيلا :نوجاتحي ىنلا
 ام دادعاب ' نورمايو ىضرملا نودقفتيو موي لك ىف هيلا نوركبي
 مهتم ناسنا: لكي فيلي. اميسح  ةيذغالاو ةيودالا نم مهحلبعي
 رثكا نيدجلا ىف لافتحالا نكل مسرلا !ذه نلع رخخآلا ناتسراملاو

 اضيأ 4نيلقتعملا نينانجمللو .مركملا عماجحلا ىبرغ وع ميدقلا اهو
 ةنحبلا نم ةللانب توعن نيقثوم لسالس ىف مهو. جالعلا نم بونص ١
 عمست انك ام بسح ةفيرطلا «رداونلا مهضعب نم ردنتو ردقلا وسو '

 نآرقلا مّلعي) ناك الجر نأ كلذ نم هب نثّدح ام ببجعأ نمو هب ١
 لافج ةحسم ىتوأ نمم دلبلا هوجو ءانبا دحا ديلع ارقي ناكو
 لنيثخا ىتح هلك .دازف هب ميهي ملعبلا ناكو هللا رصن همشأو '

 ) ة[.ومحل ) ظق ناناتسرام# ه) 115. اهربكاو اهليحإ
 02) 5, نيلقتعملاو.. 6) 15. داونلا» ْ : :
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 ىلع وهو مادقألا ىجسم اضيا ةريهشلا ىهاشملا نمو 4 مولعفو
 مظعالا فيرطلا ةعراق ىلع ةلبقلا ىلي امم دكلبلا ىم نيليم رادقم

 ثيب داجاسملا اذ. ىفو رصم رايدو زاسجحلا دالب ىلا فذخألا

 ىبنلا ىري ىيحلاصلا ضعب ناسك هيلع بوتكم رجح هيف ريغص
 © بيثكلاو معلص ىسوم ىخا ىبق انهه هل لوقيف مونلا ىف معلص
 ةيليوغو ةيلاغ نيب وهو عنوملا اذه نم ةيرقمب فيرطلا ىلع رمحالا
 ةكربلا ىف دكسملا !ذه ناشو ناعضوم امهو رثالا ىف درو امك

 ركذي ىذلا عضوملا اذه نم طق الخ ام رونلا نأ لاقيو ميظع
 مادقالا اماف .ةريثك فاقوا هلو بوتكملا رجحلا ثيح هيف ربقلا نأ

 لك ىف مدقلا رثا دجت اهيلع ملعم هيلا فيرطلا ىف ةراجدح ىفف
 ملعأ' هللاو مع ىسوم مدق رثآ اهنا لاقيو عست مادقالا ندعو رجاح
 هاوس هلا ال كلذ :قيقحب

 ٠ «دتكرب هللا انفع ىلوالا ىديج رهش
 6 سلول يسيغا وهشل 'رشانعلا ةقفاومب ةعمجالا ةليل. ةلاله لهتسا . عى 5

 دليلا ةطفيل ةحكسالاب هللا ربع يدبلا لاوح] نم 5ةلمج رجم 1"
 نأ لاقي ءاضيب ةرانم هيفو ىقرش وهو ىفرش باب باوبا ةينامث
 ءاضيبلا ةرانملاب لزني هنا رثالا ىف ءاج امل اهيف لوني مَع ئسيع

 زيح ىف اصيا وهو اموت باب بابلا !ذف ىلبو فشمد ىقرش
 جرقلا باب مث ىلامش وهو سيدارقلا باب مك ةمالسلا باب مك.قرشلا

 ريغصلا باب مك كلذك ةّيباجلا باب مق ىبرغ وهو رصنلا باب مث
 ةيلامشلا ةلهجحلا ىلا لثام عماجلا دجسنلاو «ةليقلاو برغلا نيب وك
 عم قرشلا ةهج نم الا رابك ىهو ةغيبطم هب ضابرالاو كلبلا نم

 يللا. ©) 115. ببيكلا 6) 115. ليج.
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 لاقتنو .ابهنضر بلاط. نبا نب ىلع نبا .موثلك ما ههشم امهتضو
 اههبشل معلص ىبنلا :اهيلع .اهعقوا .ةينك موثلكإ ماو ىرغضلا بني

 ىلبق ةيرقب ميركلا اهدهشمو كلذب ملعا .هللاو اهضر موثلك ما ه
 هجراخو ريبك لجسم هيلعو  خسرف رادقم ىلع © ةيوأزب .فوعنا ل

 مآ تسلا ربقب هنوفرعي تاهجلا هذه لماو فاقوأ هلو نك

 «ىلذب هللا انعقن هتيورب انكربتو هب انّبو هيلا انيشم م

 اهنم مهضر ريثك تيبلا لها روبق نم دلبلا ىبرغب ىتلا ةن
 ايهضر نيسحلاو نسحلا دلو نم امهنا لاقي ديسم انبي

 ربق اضيا ىدفاشملا نمو «تيبلا لا نم ىرخآ. ةنيكس ام
 مدرم مالا لز هنا لابقي هنم ةيقرشلا ةيجلاسب تيب ىف برينلا (

 ىع ةبق ةيلعو هكر ىنالوخلا ملسم ىبا ربق ةّيراد .ةيرقبو «ا
 هذه نيبو هضر ىنارادلا ناميلس ىبا ربق اضيا اهبو ربقلا

 نمو «هنم برغلا ةهجل ىحهو لايما ةعبرا رادقم كلبلا نيبو ةب

 قنوع هاو انل 5 تفصوو اهتياعن مل :ىنلا ةميركلا دهاشم
 9 انثّدحو دليلا نم نيموي ىلع راج ىو و عاقيلاب امهو. مالسلا

 ون ربق ءازابو نيثلث جون ربق ىفو اعاب نيعيرا هيف ىفلاف يش ربق
 ميق.اهلو ةريثك فاقوا اهلو .ءابنب زوبقلا هذه ىلعو هل ةنبأ
 ةيرقمبو .ةيبرغلا ةنايجلاب اضياأ ةكرابملا تفاشملا نمو ءاه
 ةيما .ىنب ءافلخ روبقو ءدنصر ىنرقلا .سيوأ ربق ةّيباجحلا بابا
 ةوكذملا ةنابيحلا نم ةبرقيب ريغصلا باب ءاراب اهنا لاقي ةللا مه
 ةدلبلا هذهب ةكرابملا نيف كيلو يف ىكسي ءانب ميلا |

 رزروهشم وه ام كلذ نم مسر امِناو كييقتلاب طبضنت نأ نم رث

 0ه) 40 ةيرادب ب ايراد 6) 115. فصوو. 6( ا

 ١ وا انيضر نيسحلا ثنب ةنيكسل هنا لاقي ربق هيف رخآ سياس
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 هيدي ىلع ةيهلالا رومالا نم رماب وأ دفيسب ةيرضصب اما ةضر ىلعل

 ايزل وللا لببلال اقيهي كنك .لبخح هناء درب ىلع نع ركن: عل
 مضت ال ذأ مهل صنت ايورلا ةهج لعلف مونلا.ىف ناك هنا اومعز

 ةعيشللو ؟ةيشملا :!ذه ناينب بجوا رجاحلا اذشو ةظقيلا ةهج مهل
 ١ اورمع دقو اهب. نيبتسلا نم رثكا مهو ةبيجاع رومأ روما كالبلات هله ىف

 ”يياتشلا اهو داصفارلا . مهنم: ىتتش فرق مصكو مهبهاذمسب دالبلا

 مهنمو ةصاسخ ليضفتلاب نولوقي مهو ةيدسولاو هيمان مهنمو ١

 ضر ىلعلت ةيفلالا نومعزب مهناف ةرفك مهو ةيريصنلاو ةيليعايسالا

 ناك هكر ايلع نا نولوقي مهو ةيبارغلا مهنمو مهلوق نع هللا ىلاعت
 نيمالا حورلا ىلا نوبسنيو بارغلاب بارغلا ىم معلص ىبنلاب هبشأ
 مهنع فيضي ةربثك قرش ىلا اريبك اولع هنع هللا ىلاعت الوق مع

 ةمصعلا هللا لأسن هقلخ نم اريثك مهب ٌلضاو هللا مهلضا دق ءاصحالا
 هذه ىلع هللا طّلسو « نيدحلملا غيز نم هب ذوعنو *«نيدلا ىف

 « ةلوجرلا رومابو ةوتغلاب نونيدي نويّنس ةيوبنلاب فرعت ٌةفئاط ةضفارلا
 هنومزحي .اهنم هيف اهنوري :ةلصخل مهب قحلا نم لكو اهلك
 الزان ىف مهنم لدحا ىدعتسي نأ نوري الو مهب هوقحلبف ليوارسلا

 ةوتفلاب مهدحا مسقا ا!ذاو ةبيجاع بهاذم كلذ ىف مهل هب لزنن

 ببكاع مهنامو مو دجو ام .ىبأ ضفاوولا ءالوه نولتنقي مو ملول

 ةدابع. نب دعس دكيشم ةمركملا دهاشملا ىمو .؟« فالتثالاو ةغنالا ىف

 ةحينملاب فرعت ةيرقب وجو معلص هللا لوسر بحاص يرزوكلا سيئر

 زيغسص لجسم هربق ىلعو هنم لايمأ ةعبرأ رادقم ىلعو كليلا ىقروش

 نب دعس ربق نم بونكم هسأر كنعو هطسو ىف ربقلاو ءانيلا ىسح

 لما دهاشم نمو «معلص هللا لوس بحاسص يروخلا سار ةدابع

 ه) الف. ةلوجىلا.
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 ةنايج كليلا ىبزغبو ءداوس بر ال نوعلا ىسحب ليقك هللاو نو
 .نيعباتلاو ةباصصلا نم ريثك .اهيف ءادهشلا روبقب فرعت ره

 ربق مهضر ةباحصلا روبق نم اهب روهشملاف ميَصر .نيحلاصلا مثالا
 ييرات هيف كرابم عفطومو امهنصر ءادردلا .مأ هقجوز ربقو ءادردلا ىبأا
 مْيَصر ةباحصلا نم ةعابج ربق عضوملا اذه ىف هيلع بوتكم ميدق

 لوسر اوعياب نيذلا نم ةّيلظنحلا نب لهسو ديبُع نب ةلاَصَق مهنم
 نيفس ىسا نب ةيوعم نينموملا لاخو ةرجاشلا .تحت. مغص
 فشمد لئاصف ىف تأرقو روكذملا عنموملا ىف مئسم هربقو
 فشمدب ةنوفدم اسّهّصر ةيوعم خا ةبيِبَح [م1] نينموملا م

 اذه [ىلت] ىناا ةهجلا ىفو ةقشلا لعا نم عقْسألا نب ةلثاو ر
 ىَفَقَتلا سوأ نب .سوأ ربق اذه بوتكم هيف خيراش كرابملا عضو

 ةمابح نمي لالب ربق هنم ةيرقم ىلع روكذملا عندوملا اذه ٠
 ةيضر همساسب خيرات كرابملا ربقلا سار ىفو معلص هللا :لوسر حن

 ريثك كلذ بّرج دق باجتسم كرابملا عضوملا !ذه ىف ءهاعدل

 نم ةريثك روبق ىلا © مهترايزب نيكربتملا ريخلا لهاو ءايلوالا ن
 هركذ ربغو همسأ بهذ دق نيم نيحلاصلا نم مهاوسو ةبا
 | ةعيشلا لفتحا دقو داسنو الاجر مهضر تيبلا لفال ةريثك ده
 نفاشملا هذه لفحا نمو ةعساولا فاقوالا اسهلو مهيلع ءانبلا

 ايس عل
 درطي ءاسملاو ينراسن هلك ناسسب هقازابو ءانبلا فنار لب

 راغضص هيناوج ىف ةقّلعم روتس هلك دجسملاو ةنيعم ةياقس نا

 < كشنا هنا ةعيشلا معوي ةيلكلاسب فسنلا لسع فصنلا نيب |
 ه) 0 هترايزب ”
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 هلو اكلم نب ميعربا نب ناميلس -عيبرلا. ىباب .فرعي. مهناسيغأ ئمو

 فلعتم وهو هب مسترمو ريخلاب مستم وهو ةوبرلا ةدئاف ىشاح

 نيعطقنملا ءابرغلا نم ةبرغلا لأ ءاويأ ىف ربلا بابسأ نم بيسب

 | كجسم ىف ةمامأ نم شياعنلا هوجو مهل ببسي تاهجلا هذهب

 ' اياوز نه ةيوأز ماونلا وأ ةقفنلا اهيف هيلع ىرجكات ةسردمب ىنكس وأ

 عيس ةءارق ىف روضح وأ هقزر اهيف هيلا ىبجي عماجلا دجسملا
 هيلع ىرجكايو هيف نوكي ةكرابملا ىهاشملا ىم دهشم ةنادس وأ

 ىلع ةّيشاعملا هوجولا نم كلذ ريغ ىسلا هفاقوأ نم هب موقي اسم
 اذا انه جاتحملا بيرغلاف هحرش لوطي امم ةكرابملا ليبسلا هذه

5 

 ءابرغلا رئاتو هجولا_ءام فيرم ريغ ظوفحم ريخلا ةقيرط ىلع ناك
 1 باسل اةلنهملاو :فدلا تيم نيم لاخلا: هذه :نلع سيلا نْمَم
 ماهح وا هيف اروطان نوكي ناتسب اما ةمدخلا نم ةبيرغ بابسا اضيأ

 ' ب ةزرحاطا ولأ هيلخاد. باوثال :اظفاجو :هتهدخ ىلع انيح ' نوكف
 ىلا مهفرصيو: معرضاحم ىلا مهيذوي نايبص ةلافك وأ اهيلع انيمأ

 اهلك اهيف نمتوي سيلو ةعساولا هوجولا نم كلذ ريغ ىلا مهلزانم
 ةنامالا ىف كتي دلبلا !ذهب مهل الع دق مهنال ءابرغلا ةيراغملا ىوس
 فاطلا نم !ذفو نييدلبلا نونمتاي ال.« هلهاو ركذ .اهيف مهل راطو

 ناو ؛هدابع ىلوي ام ىلع ركشلاو دكيحلا هلو .ءابرغلاب ىلاغت هلأ م.

 6 ناطلسلل .كلانه . ضرعتلا * .فراعملا بابساب نيقلعتيلا دخا ءاش

 نبط ىف هبصنمو هردق بسحب هيلع ىرجايو هبتريو همركيو هلبقي

 ,٠ ابثيداحو :انتيتق لئاسفنلا دنع ىلع اهكولم» داليلا:ءلاف
 وذ تيدحلاو هيف نكن ىذلا .بابلا ريغ ىلا لوقلا انب لسلست

 «) الك. اهلهاو. 6) 50 سصحت#ع., 115. ناطلسلل فلعنلا.
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 ولغ ىف فصاو فصو هب طظيحكي ن ١ نيم مظعأا اسهتسح

 لصتايو «ريبك ريطخ ةفيرشلا اسيئدلا ثتانعوضوم ىف اهناشو 6

فرعن ربك. يرغ ةواسفلا":نم .هيتي اننا ق0
 دق بويَتلاب 

 يول راع اي

 7. 165. انهل ينام نسحلا ةقثأ اب 0 '

 ةيرق ةلبقلا ةهجحل اهقوفو اهب فيطيو اهيف ءاملا ىرجي باوبا
 اداهبع زبك, ميا اهبو ةزملاب فرعن ىرقلا ىسحأ نم ئه
 «تابانكلا اهيف .هدلبلا هلع ىزك نتكاو: دمج بريثلا !ةلررا

 ميهربا كلوم ىلا _فيرطلا .نيبي' نغ كلبلا نم ةيقرشلا ل
 ةسينك اهيف تناكو آةيلالا ٠ نونبر « ةةيعال تعيب. افوعنأ 9

 ةهلالا اهيف تحي ميعربا وبأ رز رزأ ناكو كرابم دجسم نآلا

 انيبت :ناطعو عياض هيلع هللا تاولص  ميعربأ ٠ .نيلحلا كو 0 تبو

 هحطسو ةيرقلا لعا هيفا عمتاجاي لجسم مويلا ىفو . اهمال
 ةلاكشو نينا هكا مظتنم .ةنولملا . ماخرلا صوصقب :شورقم»

 دفاشبلا نم وهو ةقرخوم 6 ةنقتم شرف اهنا .اهرصبملا ليخي ةعيللا
 ءاسضيما نطمراو قيتاساب ىم هريثك !فاقيز هكتراينسلال س١ 7
 ةقفنلا مسان نّيعم وه ام'اهنبف اهفئاطول ميشقتلا. ةّيعما هو ”نلا
 ١, + مسرب ةيسكألل نيعم وه ام اهنمو راوزلا- نم اهيف نيتئابلل مدالا ىف
 ىفوتست ميساقت ىلا ماعطلل نيعم وه ام اهنمو ليللاب ةيطغتلا

 مزتلملا نذوملاو ةمامالا مسرب اهيف بتارلا نيمالا نوم اهنوُم |

 1 مولعم بترم هلك كلذ ىلع مهلو .
 ءوسملا نيطبارملا ةيقب نم نآلا اهيف ىيمالاو ططخلا مظعا ن

 ه) ظماطعت اهل تمي. 6) آآه. ةذيتم. )  115 عبروا 0
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 كليلا !ذه نف ىبرغلا ىناتسيبلا طيسبلا « سار ىفو روكذملا

 عيسملا ىوام 8 ىلاعت هللا باتك ىف ةروكذملا ةكرابملا ةوبولأ

 الايجو انسح ايندلا رظانم عدبا نم ىهو ايهيلع هللا تاولص هماو

 كيشيلا رصقلاك ىه عضو فرشو كيينشت لافتحاو ءانب ناقثاو افارشاو

 ىف ةريغص ةرانغم اهنم كرابملا ىواملاو ياردا ىلع اهيلا قلجُيو

 رضخلا ىلصم هنا لاقي تبي اهئازابو ريغصلا تيبلاك ىفو اهطسو
 ابيس الو نيكرابملا نيعضوملا نيذهب ةالصلل سانلا ردابيف معلض

 فيطي دلجكاسملاو هنود قلغني ريغص ديدح باب هلو كرابملا ىواملا

 اهيلا قيس دق اهنم نسحا ري مل ةياقس .اهيفو ةرثأد عراوش اهلو اهب
 |0000 ارا قدا ناراانش ىلع. قلو اانا م ادالا
 101107 زال نام ر نسحب ري مبا, .ميقاغانجلا خقي .ماخر نم .سونحب
 بناكلاب ريدتسيو اهنم تيب لك ىف ءاملا ىرجي رهاطم كلذ
 نيناسب سار ةكرابملا ةوبرلا هذهو «ناورذاشلا رادجاب لصتملا

 لك قخاي راهنا ةعبس ىلع ءاملا اهيف مسقني هثام مسقمو دلبلا

 تحت فشي ومو * اروي فرعي رهن راهنالا هذه ربكاو هقيرط رهن .
 "مل مثقنا ىتح اهلفسأ دلصلا رجحلا ىف هل رقن دقو ةوبرلا

 وأ نايبصلا سابس نم روسجلا سيغنا امبرو راغلاك عسأو بستم

 فشي ىنح' ءاملا تحن عفدناو رهنلا ىف ةوبرلا ىلعأ نم لاجرلا

 فّرشيو ةريبك ةرطاضم ىفو اهلفسا جرخيو ةوبرلا تحت هبرستم

 هفارشا ال. .كلبلا» نم ةينرغلا. ,نيتاسبلا :عيفج ىلع. ةوبرلا هذه: نم
 زاهنالا كلذ اهتحتو راصبالل رسم عاستاو الامجو انسح اهفارشاك

 نسح ىف راصبالا راحتف ىتش قرض ىف جيستو برسقت ةعبسلا
 ةوبرلا هذع عوضوم فرشو اسهبابصنا عافدناو اهقارتفاو .اهعامنجا

 ه) 50 سقتومر 115. رخا ىف: ة) لل -0هرختس 23, 52. <) 15. روش.
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 لاقي ناكذ اههبشت راخآ ةراغبلا-نم ىلعالا_فصنلا ىف .دجؤي نسب
 لتاقلا هرج ىنلا عضوملا نم ىه امناو لبجلا ةراجح نول هنأ
 هللا تايآ نم ىفو ةراغملا ىلا ىهتنا ىتتح دلتق ثيح هي 2

 نأ ىئدشالا ىلغملا نبا خيرات .ئف انأرقو .ئصخق ال. هقاسيآو

 مهيلع بويأو طولو ىسيعو ىسومو ميعربا انهيف ىلص ةرانغملا
 نقثأ ىف نجسم اَنَويِلَعَو مالسلاو ةالصلا لصفأ ' ميوكلا ان انهيت ن
 دزوعا اهّلوَحو ةريدتسملا ةفرغلاك وهو باردا ىلع هيلآ نب قمديو ف

 اك :لكأ .نتفي ونهو: قيكسلل هتفارمو تويم ويسوي 00
 « عستم ىهو ةراغملا ىف حقن لثاتغلاو عمشلا نم 5 3

 عضوم وهو ءانب هيلعو معلص .مدال بوسنم .فهك ليجالا ىلعأ :

 ركذ عوجلا ةراغمب فرعت ةراغم لبجلا ضيصح ىف هتحتو «كرابم
 لزي ملف فيغر. مهدنع . ناكو اًيوج اهيف ةاوتام اب 0

 دي ىلا كي نم مهيلع رودبو هّبحاص هب رثوي مهنم دحاو. لك
 اضيأ. ةراغملا هذه ىلعو. مهيلع هللا تاولص ةيثملا مهتاقاكلا ع

 ىم دهشم لكلو «اراسهن لاقت يرسلا ةيف عل ىغبم

 ىتنح غابرو ءاضبي: ضرأو نييتانسب نم ةفيعما فاقول كفيلا ١

 دكاسم لكو « هيف ام. عيمج قرغتست فاقوالا كامكت 0 2

 انفاقرأ :ناطلسلا انهن نعي ةقناخ نأ ةسردص:وا ياسو كيرا
 رخافملا نم اضيا هذفو اهل نيمزقلملاو اهينكاسبو اهب مو 0

 نجسم ءانبب رماث ْنَم رادقالا تاوذ نيتاوضلا ءاسنلا نمو ةدّلخب ْ

 نم اهل نيغتو ةعساولا لاومإلا اهيف قفنتو ةسردم وأ طابر

 ةقيرطلا تكف ىق مهل كلذ لثم لعفي نم ءارمالا نمو فاقوالا اما
 لبجلا اذه ركاب, «لجو وع هللا دنع ةروكشم ةعراسم ةكرابملا

 م) 804 ئنم )5  119. تاس. )«  ال15. اهريق»
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 دلبلا نم ةيلامشلا ةهجلا ىف ومو «مهعلطمو مهيلع هللا تاولص مم 5
 دقو فيض ليطتسم راغ كرابملا دلوملا !ذ#و نسرف رادقم ىلعو

 فوغلاك ةريثك دجاسم ىلع مسقم عفترم ريبك دجاسم هيلع ىغب
 بكوكلا معلص ىار راغلا كلذ نمو ةيلاع ةعموص هيلعو ةلطملا

 « لجو رع هباتك ىف ىلاعت هللا هركذ امبسح سمشلا مث رمقلا مت

 هركذ هلك اذمو هيلا يرخي ناك ىذلا هماقم راغلا رهظ ىفو

 ركاسع نب هللا ركبه نب مسقلا وبا ماشلا ثّدحم ظفاحلا
 «دلجم ةئام ىلع فين ومو فشمد رابخا ىف هضيرات ىف ىقشمدلا

 ىغفو دلبلا باوسبا لحأ وهو سيدارفلا باب نيد نأ اضيا ركذو
 لبج ىلا هنم ةبرقم ىلع كرايملا عماجلا نم ةيلامشلا ةهجلا

 نأون تيهش.بعلا نوعبس لبيقو: ئبثا"فيلأ ىيعبس :نفجم .نويساق
 4 كلبلا !ذع ِ راخو «ملعا هللاو ىبن ةثامعبس هب نينوفدملا ءايبنالا

 ةريهش اهتكربو نيحلاصلاو ءايبنإلا نخدم ىعو ةقيتعلا ةنابجلا

 اال الصلم» ىضرالا نم .ةدقو نيئاسبلا قله امم اهفرطا ىو

 نفْحُي نأ نم اهعزنو هللا اهبصعو ابن نيعبس نفدم اهنا ركذ
 تداع ىتح ءاملا نم ولخت ال ىهو اهب ةطيصم روبقلاو دحأ اهيف

 اضيا نويساق لبجبو «اهل ىلاعت هللا ىم هيزنت كلذ لك هل ةرارق
 ةراغم كرابملا كلوملا نم ديزا وأ ليم رادقم ىلع برغلا ةهجل

 هيا لينق ليباه مد لبجالا ىف اهقوق نال مدلا ةراسغمب فرعت

 ىلا لبجلا فصن وحن نم لصتي هيلع هللا ىلص مدآ ىنبا ليباق

 ةراجحلا ىف ارمح ارابثآ لبجلا ىف هنم هللا ىقبا كقو ةراغملا
 ةراغملا كتنع عطقنتو لبجلا ىف فيرطلاك ىهو ليحتستف كحت

 «) 15. هعلطمو. 2 3) 3[. فيصاب (ذ0). ه) 41-0555 6, 76-8.
 0( 12640 بايلا* .
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 تويبلاب ةقدحم ةريبكلا رادلاك اهنم ةدحاو لك ةياقس بناج

 ضوح اهنكص لوطبو اهنم تيب لك ىف ىرجي ءاملاو ةيئالك
 ىدحاو هلوطب ةيظتنم بيبانا ةذع هيف ٌبصت ليطتسم ركحلا ى
 ىم اهيفو اهربكأ ىهو نوويج باب زيلهد ىبف تاياقسلا هذه
 5 ايهتعسل ناكسمي ناداكي ناريدتسم .ناريبك نانوح اعرادج عم ةليطتسملا ةياقسلا © ىلا !ًدقاز اهيفو نيتالثلا ىلع فين توهبل
 رخآلا نم ديعب دخاولاو «تاياقسلا هذه ىلغ ةيوتحملا رادلا ٌضرغ
 ةيناثلاو امهيف عبان ءاملاو اربش نيعبرالا وحن امهنم دحاو .لك ووو
 جراضلا راسي نع ةقلاثلاو نيملعملا ءاراب نييفطافلا باب ويلهد . 3 3

 3 0 باب .ىم 05 هيا نع د ديما بما 0

 9 فقفارملاو ةياقاس نيم : دقاوسا نسم قوس وأ د ب هل ْ داب
 هدهاشم ركذ «هتردقب .مالسا راد هيقبي هللاو فصوش نأ تول

 ءايركنز سب ىبحكي سأر دكهشم اهلواف «ةيظعملا » درابشأو لآ

 | ىلبقلا .طالبلا ىف مركملا عماجلاب نوفدم وشو [مالسلا] .
 | توبات هيلعو مهيضر ةيباكصلا 1 ةروصقملا . نم نميالا كرما 4

 | فوجم رولب نم هناك 0 هقوشو 6 ةلاوطبلا نم ضرتعم بشخ
 عايزع / ىروص ماب:ىقارع * اجر نمأ ىرِحي ال ريبكلا عقول اك

 ايم ااا يا فوت ةيرق دنع نونا لبج جفت

 ءايبنالا كعصم هنال ميدقلا ىف را روهشم لبكلا الفول

 .م) آف. ئلع بياز٠ .6) الف. اهتعسل. ه) 200 ةياقسلا# ١
 سمرل ذه مممودأم0 ذس الطف 816. )6  الق, ىجاجز. رز الق. ىروضع..
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 1١ ىف تاياقس عبرا مركملا عماجلا اذهب ريدتسيو ؛وُدَحِ



 م 1915 ده

 أ ملكبلا عماجلا اذه رخاقم نم اذعهو ناسنا ةئامسنخ :نم فيرا
 سيردتلل تاقلح هيفو ءاسم الو احايبص هنم ةءارقلا ولضت الف

 ىف سيردتلل ةيواز ةيكلامللو عساو ءارجا اهيف نيسردمللو ةبلطلل
 01 00جا خونلو ةنيراغملا اايلطا اسهيزف ”عمتتيلاوب نئبرغلا» ٠ بئاجلا
 «ةعساو ةريثك بلطلا لفاو ءابرغلت 'مركملا عماجلا اذه ففارمو

 نيقروصقملا نيب ىع هيراوس نم ةيراس نا هب ثدحي ام برغاو
 ةرككاذملل اهيلا دنتسملا هذخاي مولعم فقو اهل ةتيدحلاو ةميدقلا

 ننعو ىدارملاب فرعي ةيليبشا لما نم اهيقف اهب انرصبأ سيردتلاو
 مهنم ناسنا لك كنتسي انحانبض ةءارقلا نم ىعبسلا عيتجملا غارف

 ىلع اضيأ نايبصللو نارقلا هنقلي ئبص هفاما سلجيو ةيراس ىلا
 نع :مهءانبا نوعزني مهئابآ نم ةّدجلا لهاف ةمولعم ةيارج مهتءارق

 ماتّيأللو ةةيمالسالا رخافملا نم !ذهو «اهنوذخاي مهرئاسو اهذخإ م.

 ةادنم دخاي ريبك فقو اهل دكلبلاب ةريبك ةرضكم نايبصلا ىم

 | ٠.1 ادجا ناتيبنولا#قلحب غم :ففذتو مبا ىقي ايما مهلا ملعملا
 هذه رخاغم نم هب ثدحي ام برغ) نم اضيأ !ذهو مهتوسكبو

 وه امنأ اهلك ةيقرشملا دالبلا هذهب نآارقلل نايبضلا ميلعتو «دالبلا
 لجو رع هللا باتكل اهيزنت اهريغو راعشالا ىف ظخلا نوملعيو نيقلث
 البلا رثكا ىف نوكي دقو وحملاو تابثالاب هل نايبصلا لاذتبا نع

 ىلا نيقلتلا نم لصفنيف ةلدح ىلع ةيندكولاو هد ىلع ىنقلملا

 ١ اأو اه كلؤلو نيل هوس انكيلذ قله مهل بيتكتلا
 | اال عرفتشي اونهنف :ةزيغب :لِغتشُي .ال هللا ملعملا ناب لطفي ما

 ريوصتب هنال هيلع لهسيو كلذك « مّلعتلا ىف ىبصلاو « ميلعتلا ىف

 ٠ ه) 80 سمهتو., 115. اهذ-خاي. 6) 115. اهنم“ 6ه) 18ظوو6 7005 ه6
 ارتهسقممدأ0 ذه اطع 15. ١



 ها 10/1“ تح

 نيلاقيلا تيناوح هيف ىبرغلا بابلا زيلهدو «« ةناجانملا

 دعصي ميظع باب هالعا ىفو هكاوفلا عيبل طامس هيفو نير
 ناتياقس جاردالا تحتقو ءاوهلا ىف ةيماس ةدبعا هلو جاردا ىلع هيل

 بييانا ةسمخ ةيافس لكل اراسي ةياقسو انيمي ةياقس ناتريدتسم
 هيف ىلامشلا :بنايلا .ويلقدو ؟ليطتسم ماخرا ضوخ ىف ةاملآ 00
 ىملعيل رضصاحم ىف ةبجرشملا داوعالاب ةقدحم بطاصم ىلع .اياوز

 ةيفوصلل ةينبم ةقناخ ويلعدلا ىف براخلا نيمي نعو ن

 هضر زيزعلا جبع ىب رمغ راد تناك اهنا لاقيو. جيرهص اهطسو ىف
 ىئرجي اهطسو ىف ىذلا  ميرهصلاو !ذه دعب هركذ ىنايس ربخ :

 جراخلا نيمي نغو ءاهتوبب ىف ءاملا ىرجتي رفاطم اهلو هيف -
 رجح جيرهنم .اهطسو ىف ةيعفاشلل ةسردم ديربلا باب نم ا :

 نيب نحصلا ىفو «ةروكذملا ةفصلا ىلع رفاظم اهلو هيف ء
 8 نم ناسار امهل اريسي نادعابتم نادوبع ةروكذملا بابقلا

 فسنلا ةليل ناجرسي ميرخت نسحا امرُخ دق نايجرشم ناليطتسم
 هذه لها لافتحاو نانلعتشم ناتيرت امهناك ناحوليف نابعش ىم

 عبس ةليل مهلافتحا نم رثكا ةروكذملا ةليللا هذهل 8ةدلبلا
 معجم هقزاولا ساجلا ذم ىو « مظعملا ناضمر نسم نيوش

 هلثمو اهثاد نآرقلا نم عبس ةءارقل بصل الص, رثأ . موجب لنك مب

 مثوكلا ةروس نم اهيف نوعرقي .ةيركوكلا ىمست ةءارقل رصعلا ةالص
 ديجي ال نم لك ىرثوكلا عيتجملا اذه ىف رضحيو :يناضلا ىلا

 هنم «شيعي موي لنك ءارَجا كلذ ىلع نيعيتجمللو نآرقلا ظفح

 ه) 50 هلمد ةل-الكدوو. ؛ الق, طوض 823 ةيتاقيملا , هدم 315 ه؟ هلكاطق
 ةخيقانملاو هسداطع» ةممدتعسألر ةناقنملا. 5) 115. كليلا. 6) 0 قال“ 3

 7 نوشعب.
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 - نم ةعاس ءاضقنا كنعف اًيسدنه اريبدت ترجدو راهنلا تاعاس ددع

 نم نيروصم  نييزاب © ئمف نم رفض .نمم ناستجانص“ طقست رادهنلا
 امهنم كحاو لك نحت ةرشص ىم نيتساداط* ىلع نيبثاق رفص

 اهرخآ نيكت ىناثلاو باوبالا كلت نم باب لوا تحت ايهدحا

 3 ىلا نينقدنبلاب ا ناذمي نيبزابلا 0 57 ىلا را اأدجلا

 ظ | 000 قيد دب 558 نيتماشلا ىف نينت تةدنبلا عفو لكتعو

 ظ باوبالا فقلغنت ىتح راهنلا نم ةعاس 4 ءاضقنا لك دنع كلذك

 " ويبدت ليللاب اهلو لوالا اهلاح ىلا دوعت مك تاعاسلا ىضقنتو اهلك

 ١ ةروكذملا ناقيطلا .كلت ىلع فطعنبلا سوقلا ىف نأ كلذو رخآ

 ١ رثاد لك ىف ضرتعتو ةمرخم ساحنلا ىم ةرشاد ةرشع ىتنثأ
 2 1 ةييدف 5 2 2

 اهنم هاك كلذ © ةرباكم ةفرغلا ىف رادجلا لاذ نم ةجاجن

 ءايلا هب رودي حابصم ةجاجزلا فلخو ةروكذيلا ناقيطلا /”فلخ

 حابصملا دوض ةجاجرلا مع نصقنا !ذاف ةعاسلا رادقم بيترت ىلع

 مك ةرمحم ةرثاد راصبالل تحالف اهعاعش اهمامأ ةرثادلا ىلع ضاقؤ

 وثاودلا رمكتو ليللا تاعاس .ىضقنت ىنح ىرخالا ىلا كلذ لقتنا

 اهلاقتناو اهناشب برد اهلاحل لقفتم ةقرعلا ىف اهب. لكو دقو اهلك

 اهيمسي ىتلا ىهو اهعضوم ىلا مذصلا فرو باوبالا مدخ ديعي

 ه) 50 ج1-ةطقت ةصق 21-!1ة00., 5 مخ : 1300-21. هسا هو 115. 01 دل-ةاقت

 نيزاب٠ ة) الدمو. هسا دل رغيص ىساط. 2 ه) الق. اهل. 02) ىلا

 11300. لك ءاضقنا, . ه) 50 1-]1هو0.: 15. ريدي , ننقل“ ريبدم» رك ىلع

 500!2. اهنم ينلخ.



 بس 10

 3- طالب نبا اذه. نم رك « ىوويج ناسي

 نشب يف ناسك ليفح ريبك تهشم هنم راسبلا هجو

 23 ريغص دجحسشم هثازابو ةرهاقلا ىلا لقث مك. امهر ىلع ى

 نسيظتنا كقو رامج اج .ءانم كهشملا :كلذبو ضر ا كبع نب

 ميظعلا ىدتخلاك وهو ويلهدلا .ىلا اهيلع ردحتي ٍيارذا طالبلا م أ
 م. 160. قنكااّومَس : ةطقج ةنيضاج تسنيم طيظ 1

 اذه  ىبناجابو ةماخض داوطالاكو الوط عوذجلاك ةدبعأ

 تيناوحلا اهيف ةريدتسم عراوش اهيلع تماق دق ةدمعأ

 رجلا اهيف ةليطتسم رخآ:عراوش اهيلعو :معاوسو نيراظعلل ةمظتنملا
 ناكس هب تيبي مطس اهلوحو زيلهدلا ىلع ةفرشم ا ,
 ماخرلا:نرهن زيداتنمم زويك :ضوحبويلهجلا طلو. قاوا#لز 0000 لأ

 ضاصرلا نم: ةرظ اهالعاب ريدتسبو ماخرلا نم ةدمعا اهلقت خبق
 وحلا طسو' ىفو بيتعت اهيلع فطعني .مل ءاوهلل .ةفوشكم

 08-50 ءاوهلا ىلا .عفتريف ةوقب ءاملا يعزي رفص .بوننأ ويم

 ولع ىنلا ءاملا :ئمرق راغص :بييانا هلوحو ©... ملا
 ةيئاملا .ةحودلا كلت: ناصغت .اهناكف نيِحْللا :نابضقك  اهنع يرخ

 2 يراضلا نيمي نعو «فصولا هقحلي نأ نم عدباو.بجعا اه 5

 ةّيف اهلو ةفرغ هماسما يذلا .طالبلا رادج ىف نوريج باب نى

 ١ .., ىلع .اراغص'انباوبا تسحتق دق رشح ناقيط ديف ريدتسم زيبك ف

807 

 . .4) التنط مطمأ مالمو ءمرسودتتم اطف 26/02. 6 م7: عوام , م. 58 طمأم 3
 لطف مدقدتوو نتأمل اطعنف ؟عودص الق, طوع, 823 طف طووص ههمأ60 ةءمصت ةل-8

 11 2 85) 80 ضقت, 115. دنع. ٠ 0) لطف امد1 هذ ه]-اطقت, مةكذفف 31 86
 1«مدص ةماقلا 0 هلوحو. ' 24) 16 1»10110هع مدقتدوم ذك كأم طرت 11-1[ ةعت

 15 طن ط[طوومهمطتعمل هماتعم هؤ آطص لاتطدتت“» ْ
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 ةعنص ةيارغو انسح ةيمالسالا بيراحملا بجاعأ نم ةباركمو .اسهب

 ١ هرادجب ةلصتم راغص بيراحم هطسو ىف سماق دقو هلك ابهذ دقتي

 | ءىش ري ملا ةظورخم اهناك ةروسألا لتقف تالوتفم تايريوس اهفحت
 عماجلا اذه ةلبق ناشف ناجرم اهناك رمح اهضعبو اهنم ليجأ
 هتايسمش قارشاو ثالثلا هبابق نم اهب لصتي ام عم كرابملا
 لك ىلا هساكعناو اهب. سمشلا عاعش لاصتاو هيلع ةنولملا ةبقذملا

 كلذ لصتي ةنولم «ةغبصا هنم راصبالا ئمترت ىنح اسهنم نول
 صعب ةرابعلا غلبت هالو هغصو* فَحْلُي ال ميظع هلك ىلبقلا هرادجب
 « تيب هتيلكو مالسالا ةداهشب هرمعي هللاو هنم رطاخضلا دهوصتي ام

 ةنازخ بارحملا ىف ةثيدحلا ةروصقبلا نم ىقرشلا نكولا ىفو
 ىدذلا فخضميلا وفو هضر نامثع فحاصم نم فحدصم اههذ ةريبك

 سانلا كربتيف ةالصلا رثا موي لك ةنارضلا مَقْقَتَو مالا ىلا دب دّجو

 لبق باب باوبا ةعبرا هلو «هيلع .ماحدزالا رثكيو هليبقتو هسملب

 هينو ماظع ةديعا هل عستم ريبك ريلهد هلو ةدايؤلا بابب فرعيو

 زاذ ىلا .ىضفي .هنمو عشار ىارم هلو :مهاوسو نييزرصلل تيناوح
 راد تناك ىو نيراقصلا طامس هنم يراضلا راسي نعو ليخلا .

 فرعيو باوبالا مظعأ وهو ىقرش بابو ءارضخلاب فرعتو هضر ةيوعم
 فرعبو ىلامش بانيو كيربلا بابب .فرعبو  ىبرغ بابو 201 بايب

 هذه نم انضييا ىلامشلاو ىسرغلاو ىقرشللو .؟نييفطانلا بابب
 تناك ميظع باب ىلا ؛اهنم ريلهد لك ىضفي ةعستم ريلاهد باوبالا

 زيلعدلا ارظتم اهيظعاو اهلاح ىلع تيقبخ «ةسينكلل لخادم اهلك

 ه) 8444 ظذعشا (هرسموتتع طع مدقدتوو أمل كوسم 115. دن 823 ةص اطع

 ة21ءادل. لع 7 ةلوورتاعر, م: 575 دما. 1 , ماطنعط ذك همام ؟ةجطدتتسس ؟؟هنص ل

 6) 113. ال هفغصوو. <) 50 ه]-قطقتن ر 118. ةسينكلا.
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 باب نكصلا نم ىلايشلا :بناجلا ىفو ؛ءاهنم رغصأ ىكل ةريب
 هيف رادتسأ كق ىكص هطسو ىف ريبك لجسم ىلا ىضفي ريبك

 ماخرن فحص, نف :ايئاد هيف ذاملا ىرجي ريبك ماكرلا ىح ما
 بوقثم .دوصع سار ىلع ميرهصلا طسو تامأاق دق ةنمثم ن

 هيف ىلصيو ةسالكلاب . عضوملا !ذه فرعيو اهلا هنم هاملا

 ىبطرقلا ىكنفلا رفعج وبا ثّدحملا دكماولا هيقفلا انبحاص موهلأ

 اعابتساو هتكربل اسامتلا هفلخ,ديف ةالصلا ئلع سانلا يصار
 نلا/ ئضفي اب. نضصلا ىه ىقرشلا ايناجنإ لوقو 4 هم ٠٠ ا

 ركذي ءانب 'اهلمجاو :اعضو اهحدباو فجاسملا ىشحا نمالج
 برغأ نمم اذهو هضر بلاط ىبا نب ىلعل دهشم هنا ةعيشل
 نواز ل ”ةيبرغلا ةيجلا ىف هلباقي عنا بيجعلا د , «© مهتاقلتخم

 ىلابشلا طالبلا رخآ ىقتلم وه عضوم نضلا ميضاسسا ١ رالبلا ٠
 اضيأ رتس دماماو هالعأ ىف رتسب للحم ىبرغلا طالبلا لأ ع .
 عيسُت تناك .اهئاو اهننر ةشئاعل عسوم هنا سانلا رثكا معزي لدسنم

 مهل نكل ضر ىلعك فشمد لوخد ىف اهصر ةشئاعو هيف نسق

 هاسنركذ امنأو هيف ةحودنم الف اسهضز ةشداعل بوسنملا عشوملا ْ ٠

 انطابو ارهاط كرابملا عماجلا !ذه ناكو «عماجلا ىف هترهشل |
 وجععملا ءانبلا فيراخر عدباب افرخزم ةبقذملا .صوصفلاب 'ةلك النعم
 هماخر رثكا بهذو دلجو مكهتف نيثرم فقيرعحلا :هكرداف ةعئبضلا |

 :هءوع

 ةلصتملا بابيق ثالثلا 5 ىم هتليق. مويلا هيف ام ملساف هقنور لاكتساب

 ه) 15. مهتافلتظم» ) 4 عمأ

 . ىف 0 هنأ نومعزي مهنأ نكلذو لوقلا نم ذحولانم ةضر 7 ىفا|

 'امأو ادجسم هيف ةعيشلا تنبق عضوملا كلذ ىف ايلصم مانيلا
| 1 
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 7 ًايتكسي قالغأب ىلا اهلك اةعجار نعيسف: ايارزو ةعسّتم نكاسم ىلع
 7 ىبا فكتعم ناك اهنم ىلعالا تيبلاو ريخلا لع ءابرغلا نم ماوقا
 كبع وبأ لهازلا ميقفلا مويلا هنكسيو هللا هبحر ىلازغلا دماح

 بيرق وفو مهل ةبوسنملا بصخي ةعلق لها نم ديعس نب هللأ
 ىبرغلا بناجلاب ةيناثو اهتمدخو ايندلاب نيرهتشملا ديعس ىنبل
 فورعملا بابلا ىلع ىلابشلا بناجلاب ةثلاثو ةفصلا هذه ىلع

 بناجلا ىف اهاذحا بابق ثالث نكصلا ىفو «« نييفطانلا .بابب

 | 0١ 00 ةليعا ةينامخ ىلع زمتاق نمو اهربكا نمو. نم ىنوغلا
 | ةضورلا اهناك ةنولملا ةغبصالاو صوصقلاب. ةفيخزم جربلاك ةليطتسم

 اهنا لاقي ةرادتسالا ميظعلا رونتلا اهناك صاصر ةبق اهيلعو انسح

 تالغتسمو تاجارخ نم ميظع لام هلو عماجلا لابل انزخم تناك

 ىف ةيروص رانيد فالا ةينامثلا ىلع انل ركذ ام ىلع فينت

 -ىرخا ةبقو | و وأ ةينموم ىانيد فلا رشع ةسمخ ىو ةنسلا

 عدبأ فضلا دق ماخر نم ةنيثم ةنوجام نكصلا طسو ىف ةربغص

 كابش اهتحتو ماعلا نم راغص ةديبعا ةعبرا ىلع ةيئاق ىاصلا

 ولع ىلا املا مدي رغصلا نم بوبنأ هطسو ىذو ريدتسم د
 د60 هن س 2

 جيف مههاوفأ عضول سانلا "رشي نيكل بيضصق هناك ىنثنيو عفتربف

 ةختلاتنا [بقلاو «ءاملا صفق هنومسيو اناسحت ساو دل اضارظننسا برشلل

 بقلا هنيه ىلع ةديبعا ةيئنامث ىلع ةيثاق. ىقرشلا بناجلا ىف

 ١ ه) 815. طعم نيفطانلا 1 طقوم 1011060 هصع آ!ل15, ه2 ه]-كطقتس . ةصماطق#

 طقك فطانلا : 215. طعن. 1516 طق ىيفطانلا ز ذه 115. 2ديتك 823 اطم هدسنم
 15 161غ طاقصاع ذه هدف مدقددععري هسا متااعم ةذص ةسماطعت نيعطلبلا (0

 أ, ه5 5. 06 8دعر طقم داهأم0 ذه اطقم 261ه2, لع 7 نوعها, م. 536) , هدأ هأ

 مطتعط 0هقاعوسفمو , 251, 065 ىدنأا. العصا, 11.1. م. 283 , طمق دصقلع 2760-

01-1 
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 ىبرغلا بناجلابو «ةيباحصلا نم ربكا ةتدحملا ةزوصقملا هطهو

 ًأهيف نوعبتجي «ةفيلخلا مساب ىه ىرخا ةروصقم رادجلا .ءازاب
 :ةبجرشملا داوعالاب ةقدحم ةيواز اهئازاب» نولصي اسهبو سيردتل

 ةلودلا ءارمأ حا اسهيف ةالصلل اهعضو. ناك ةروصقملاك نيه ةن ْ

 اياز ةدع مركملا عماجلابو ىقرشلا رادجلاب ةقصال ىفو ةيكوتلا ٠١
 نع دارفنالاو سردلاو خسنلل ةيلطلا اهذضتي بيترتلا اذه ىلع ١

 لصتيلا رادجلا (ىفو) «ةبلطلا ففارم ةليج- نم ىفو سانلا ماحذزأ
 ٍلوطب ةلصتم اباب نورشع ةيلبقلا تاطالبلاب .طيحبلا نحكصلاب
 تايسيشلا ةّيه ىلع اهلك .ةمرخم .ةيصج ىسق اهتلع دق رادجلا
 لصتتملا ظالبلاو ءهنسحاو رظنم لمجا اهلاصتا نم نيعلا رصبتف

 مهنيف ديوبلا باب ىلا نوريج باب نم برغ ىلا قرش نم نيعجارو
 لاكلا «ذف ىلع نولازي ال أرقي نم مهنمو هبحاص عم ثدحتي نم

 نوخرصني مك ةرخآلا ءاشعلا ةالص ءاصقنا ىلا عوجرو باصذ ىم

 ىشعلاب وه امنا لافتحالا رثكاو كلذ لشم ةادغلاب مهضعبلو

 مظعملا ن انصمر نيم" نيوشحو عبس .ةليل اهنا كلذ ريو ل0

 لك كلذ ىلع نولازي 9 مهعامتجاو سانلا لافتحا نم ىري امل

 ثالث عماجللو «نيئاركلا مهنومسي سانلا نم ةلاطبلا لهاو. موي

 ىوتحت ديشملا ربلاك ىقو ىبرغلا بناجلا ىف ةدحاو عماوص

 ه) 8650 خةيفنكلا9 ْ
 كب

 هذه ىلع ىرخا ةيواز ىقرشلا  بناجلابو ةريغص .ةروصقم. اهنان

2.16١ 
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 مركملا عماجلاو ءوجلا ىم ةقّلعم اهناك ولع لك ىلع <« ةفينم ءاوهلا

 ةيفذملا ةيجاجرلا ةءتايسمش ددعو كلبلا نم ةيلامشلا ةيجلا ىلا لثام
 رشع صاصرلا ةبق نحت ىتلا ةبقلا ىف اهنم نوعبسو عبرا ةنولملا

 ةرشع عبرأ راذجلا نم اهيلي ام عم بارحملاب ةلصتملا ةبقلا . ىفو

 نوعبراو عبرا كاسيو :بارحملا نيمي نع رادجلا لوط -[ىف]و ةيسمش
 ىلا راذجلا رهظ ئفو تس نحكصلا رادجاب ةلصتملا © ظيقلا ىفو

 اهعضو' مالسالا ىف تععضو ةروصقم لوأ ىو مهضر ةباحصلا ةروصقم
  ليقتسم نيمي نع اهبارحم ءازابو امهضر ناسيغس ىبأ نب ةيوعم

 ىلا هنم ةروضقملا ىلا هضر ةيوعم لخدي ناك ديدح باب ةلبقلا

 هنضر ءادردلا ىبأ ىلصم نيميلا ةيجت اسهبارحم ءازانبو باركملا

 نيرافصلل ميظع طامس مويلا ىهو هضر ةيوعم راد تناك اهفلخو

 الو هنم !رظنم نسحا طامس الو ىلبقلا عماجلا رادج لوطن لصتي

 ليخلا راد هنم ةبرقم ىلع طابسلا !ذه فلخو اضرعو اليط ربكا

 ةروصقملا لوطو نيدامكلل عضاوم اهيفو ةنوكسم مويلا ىهو هيتمرج

 «لوطلا فصن اهضرتعو اربش نوعبراو ةعبرا ةروكذملا ةيباحصلا

 تقدخأ ىتلا ٌةروصقملا عماجلا طسو ىف برغلا ةيجل اهيليو
 مدقت ايبسح عماجلا ىلا ةسينك نكتملا هتسلا ياو هم

 ة*باحصلا ةروصقم نناكو ةالصلا باركمو ةبطخلا ربنم فهل هكذ

 ثيبح رادجلا ناكو ةسينكلا خرم ىمالسالا ظحلا ىفصن ىف 3

 اهلك ةشينكلا تديعا املف ةتَدُكْملا ةروصقملا ىف بارحملا ديعأ

 ادهدجأو ىقرشلا بناجكالا ىف افيط ةباحصلا ةروصقم تراص !دجسم

 لاصتالا لبق عماسجلا رادج ناك ثيح اطس ىرخالا ةروصقملا

 «) 1ك. ةخعينم. 6) 5-1]4طقت. هتاسامش. ه<) 5, :لبقلا٠



 ةتوريب ر

 نحصلا ىلي ىذلا رادجلا ئف اهعم ةقصلم ةبخرم ناتنثاو « ةّي

 ةنولم ماخرلا نم سصوصفب ةعّضرم ميخرت عدبا ةمّحرم لجبأ |
 طالبلا ىف ةيثاق ةبيرغ الاكشاو بيراحم تروصو ميتاوخ 3 د
 لك ةعس بارحملا ىلي ىتلا خبقلا عم صاصرلا 8 ةبق لقت 2 2

 لحجر لك نيبو اربش نورشع اهلوطو .اريش رشح, ةنتسض ينل ١

 ةوطخ :ةريثح ثالث: :ضرعلا ىقو .ةرطخ .ةرشح عبس .لوطلا ىف لج
 نحصلاب ريدتسيو اربش نيعبسو نينثا اهنم لجر لك رود نوكيق

 اطخ رشح هقعس ةيلامشلاو ةيبرغلاو ةيقرشلا هتاهج ثالث نم هطالب

 ىلامشلاو ىليقلا :بايبملا ىشاح ىحكبصلا ةعس نوكيف رأ راوس مرا 1

 امم مظعاو صاصر حوُلَأ جراخ نم هلك عماجلا فقسو «عارذ 8
 مطسو بارحملاب ةلصتملا صاصرلا بق كرابملا عماجلا نقف
 وه. ميظع لكيم. ابهب :لقتسا دق. ةرادتسالا ةييطع نول

 بق بايق تالق و ىلا بارحملا ىم لصتي اهل ءبغ

 ةيقو بارحملاب لصتت ةبق» نحصلا ىلا ىذلا رادجلاب ,
 ةلقيس .ءاوقلا"ينيمغا! ىق ةيصاصرلا رتيقلاو امينيد دانا 3 ٠0

 ردنب سإبنلا هيرشي الماف ىلرمو اعئار ارظنم تروصبأ اهتايعتنلل ذاب

 نيمي نع طالبلا رادج فصنو ةوجوج براغلاو هسار ةيقلا 8

 ةهج نم براغلا !ذه ةعسو هايحانج لايمش نع ننال

 اذهل رسنلاب عماجلا نم عضوملا نوفرعي .مهف ةوطخ نوثالك ع *

 ىف ةبقلا ىرق كلبلا تليقتسا ةيج ىأ نمو هيلع عقاولا عيبشن

 ه) ىل-ةطقت. طقق ايللخت هم « اهللختي ذي زمقأمث0 01 خيصح و هلق هناك
 اطو ؟مالمدتسو ايعم. 6) 115. ميك, 6©) 0 ةهآا-هطمتنر 115. تاطالي. .©) 0 *ْ

 حاج ماطقتر .مطم 0776761 هدمتأف 8 نم. ه) 5-41طه ثومع. 0
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 نع محلا د نم © [الجر] ةرشع عبرأ اهنم نوعا عبس هيثأوق ٠



 م

 الجسم ورببدو نوملسنلا و هزانحاف ىقرشلا وهو ىناثلا فصنلا ىلا

 ىراصنلا ى ىدياب ةسينك' _ ىبرغلا وهو هيلع ملاسملا ففصنلا ( ىمقبو

 ا « اًرهق مهنم هعرتناف كلذ اوبايف كيلولا هنم مهضوع نأ ىلا

 نجي مهتسينك مدهي ىذلا نأ نومعزي اوناكو هسفنب هملهل

 هديب مدهلا ٌأدبو هللا ىف نجي ْنَم لوا انا لاقو دييلولا ردابف
 ظ 3 ويزعلا كبع نب ربع اودعتساو همدع اولبكاو نوملسملا ردابف

 مهضر ةباحصلا نم مهيدياب ىذلا ةديهعلا اوجرخاو هتفالخ مايأ

 مث كلذ نم نوملسملا ففشاف مهيلا هفرصب مهف مهيلع هئاقبا ىف

 امهم لوأ نأ لاقيو كلبقف هب ؛ مهاضرأ ميظع لايب هنم مهضوع

 هخايران ىف 3 ىلغملا نباركذ ك كلْذكو مع ىبنلآ دو ع آبقلا ه ناجح

 " نايفس نع فشمد « لئاضف ىف انأرقو «هآوس هلا ال كلّذب ملعا هلأ

 ثيدحلا ىفو ةالص فلا نيثالثب هيف ةالصلا نا لاق هنا هنتر ىروثلا
 انيندلا بارخ لعب هيف لجو زع هللا دبعي دنا مغص ىبنلا نع
 «دتايسيشو هباوبأ دلعو هتحاسمو هعيرذت ركذ «ةنس نيعبرأ

 ةثامثالك امهو ةوطخ انثام برغلا ىلا ىرشلا نم لوطلا ىف هعرذ

 سيخو ةوطخ ةئام فوجلا ىلا ةلبقلا نم ةعسلا ىف هعرذو عارذ

 ةيبرغلا عجارملا نم هريسكت نوكيف عارذ انثام ىهو ةوطخ نوثالثو 0. 60.
 نأ ريغ معلص هللا لوسر دجاسم ريسكت وهو اعجرم نيرشعو ةعبرأ

 هتاطالبو «لامشلا ىلا ةلبقلا ىم معلص هللا لوسر جاسم ىف لوطلا

 لك ءةعس برغلا ىلا قرشلا نم ةليطتسم ةثالث # [ةلبقلاب] ةلصتملا

 رث نماق دقو فصنو عارذ ةوطخلاو ةرطخ ةرشع نامث اهنم طالب
 3 هذ

 لجرأ ىناهثو ةخيراس نوسمخو عبرأ اهنم ادومع نيتسو خينامت ىلع

 ه) 1128. ارسق». 6) 112:8. دوهعلا» ه) 80 سقت, ال15. لضم

 24) آه دا-ةطقت» ) 115. عبس. م) 4ل-ةاطدت 2005 تاطالبلا,
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 ©« قارغتسا .ىع ىنغت كلذ ىف ةافراسعت“ دملا دنوهشو - نييزتو فيمن

 :ءلخدت يورو يطرد يا

 م. 155. دبع م حيلولا .هثانبل بدتنأ فاطخلاب .ةفورعملا ريطلا دب

 اخشاب ”نرماج ذ ةينيطنطسقلاب مدبلا اكلم ىلا دج هللا ديحر
 هصتي مج ديد وكون هددت دومه

 كلذ ل بيعولاب . هيلا مّدقتو هدالب نم عّنصلا نما اغلا ومع : |
 دبع جرو هيجان عقد رمد هيج د يش ١ 1 ديس ججبب دبس وس سس سمو

 ىف انهنيب  ثرج ةلسارم دعب اًنعذم دما لقتماف هتع فوت

 نيغلبو هثانب ىف عرشف خي راؤتلا :بتكس, ىف روكجلطو# ا

 فورعملا بهذلا ىم صويصقب اهلك هردج تلال فئانلا ىف ةاغب

 اراجشا تلثم. كق ةبيرغلا ةغبصالا نم عاونا اهب « تطلُخو ءاسف
 ةرجعملا ةقينالا ةعنصلا نم عئادبب صوصفلاب ةموظنم اناصغا تع

 غلبم ناكو اصيصبو اضيمو نويعلا نفي ءاجعف فسار لك

 / + ىف هْعَضَو/ ءزخ ىف ىدسالا ىلغملا نبا هركذ امبسح هيف 4
 فلا نورشعو ةيناسث قودنص لك ىف قودحنص ةثام تي -
 فلا فلا: مشع ىحا عيبجلا غلبم ناكف رانيد فلا انثامو راني
 فصن ذخا ىذلا .[وه] .1ذه .ديلولاو..«رانيد فلا ىتئامو ر

222 

 7 ناسك .هنال هيف اهلخداو ىرانيمنلا. نسويبخل-<- ش

 ىبرغلا وهو ىراصنللا امسقو ىقرشلا وهو نييلسيلل امسق نيم ْ
 ”ولاصس مدد ستي دبوس عجم

 ةييرغلا ةيجلا نم دلبلا لسخد هضر حارجلا نسب ةديبع ابأ د
 هبجب7لج/ ل7 هك هد نكحمجو

 | ئراصنلا نيبو هنيب جلصلا عقو دقو ةتسينكلا فضخلا ولأ د

 ئسهتناو نيكرشلا بئاجلا نم تع هني تيلولآ نب تلامخ ل

 . ه) الله ءافبتسا» 6) 115. تاياغلا: 1 0 الورم هده 15+ ا
 ةطدسر ةصماطم» طقف ةياغلا خلبو.. ه) 36. تطلخأو. ) 17 لطف ؛

 1هأه1 طو ءهعوءار ةصخ 115 ذ5 50 ةأ2160 ةذص اطع 155. 01 2]-كاقتنر 76 طتاتقأ

 قودنص ةئام عبرا ةسه 416 رانيد فلا اتثامو و هفذس 315. ض0, 1514
 ممم هادم .0 دهاء عرس معمر 11زئ1: 065 ةهدلام الوصل, 11:1. م. 209, ١
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 راكد ركذ «مركملا اهعماج ىبرغ ثيدحلا رادب اهيف نيلزان فشمدب

 ١ منسح علطمو <« ىرشبلا ةّتج ««ىلاعت هللا اهسح فشمد ةنيدم

 : سورعو ءاهانيرقتسا ىننلا مالسالا دالب ةيناخ نمو < قرشملا فنوملا 2

 تلجتو «نيحاسيرلا ريمازاب «تذحت دق ««اهانيلتجا ىتلا نذملا“

  نسحلا عوضوم نم تّدحو «نيتاسبلا نم ةيسكنس للُخ ىف
 - ناب تفرشتو انينرت لقجما اهتصنم ىف تنيوتو 44 نيكملا ناكملاب
 ١ تاذ_ةوبر ىلا اهنم امهيلع هللا ىلص هماو حيسملا ىلاعت هللا ىوآ
 "' ٌبايسنا ءهبناخذم باسنت «“ليبسلس ءامو «ليَلَط لظ «*حتيعمو رارق

 ظ جربت «ليلغلا لابنيسن نوعا ىيحكي ضايرو «ليبس لكب مقارالا .

 / م نسحلل سرعم ىلا ؤْمْلَع مهيدانتو «ليقص ىلتجمب اهيرطانل
 « ءامظلا ىلا تقانتشا ىتح «ءاملا ةرثك اهضرا :تمتس دق « ليقمو

 لستغم اذه كلج ضكرا «بالصلا مصلا اهب كيدانت داكتف
 ”ريقلاب ةلاهلا ىادحا اهب نيتاسيلا تقدحا كق «8 بارشو دراب

  اهتطوغ اهيقرشب تلتماو « ةرفهزلت ةمامكلا فانتكا ايتفنتكاو

 © هثرضن عبرالا اهتاهجحب ةظحل عقوم لكف «رصبلا تدادتما ءارضخلا

 ةنجالا ثنداك نأ «اهنع 7 نيلثاقلا ىّدص هالو «ءرظنلا يق ةعئايلا

 ار ءامسلا نف تناك ناو ءانهيق كسك :ال :فشمرف .سزالا :ىنف

 ' لالا هللا بح نكمل اهفماجب رك .“ اهيفاحتو اهيماست "تينحب
 لاغتحاو ةعنص ةيارغو ءانب ناقثأو انسح مالسالا عماوج رهشا نم وه
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 2 م) 1طف 1هالمحكتسو مامعع هآ ءطورحسم0 معمدو ذك كأم طرب هل-5طقمتمات , 1ط٠د

 2 هظداتنطر هسق ه!-ل12 00201. )6  ةطص 8. ىرشملا اهرون علطمو» ه) 15.

 نتلكنت. 4) ةل-5طمتر ها-01200. نبيكم ناكمب. 6) 5. هبياذم. ركث) قلع
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 ثرحامو راج اج ءام لا هدم:انلخلر نقار

 ةييويث سالتخا دعب اهنم انلحر مث ةيشعتلل اهب انلونف ع
 حابصلا عم ناطلسلا ناخ ىلا انلسصوف هلك ليللا انيرسأو ةنف
 ةقاثولا ةياهن. ىف وهو ماشلا :بحاص نيدلا الص هانب ناخ

 قرطلا هذه تاناخ هانب ىف مهليبس ىلع ىيدح بابذ ع

 برستي راج ءام ناضلا .!ذع «ىفو اهدييشت. ىف مهتافتاب ١

 اهنم ٌبصني سفانم اهلو ييرهص اهناك ناضلا طسو ىف ةياقس

 بس ىف. ضوغي امكن ييرهملا لوح ةريدتسمةزوطصا الإ[
 م. ىو ئف':الا :ةراسمعلا .ليلق :تشمح :ىلا نضمح .نم. كنرطلاو ضال
 مي ةاهب انيقاف ةركذملا تاناخلا هذه اهنم ةعبرا وأ عضاوم ثا
 روكذملا ناضلاب روكذسلا عببزل نيرشعلاو ثلاسثلا ءاعبر

 ةينثب انرجو انلحر مث رهظلا لوا ىلا مىونلل نيكردتسمو نيكي
 ةينثلا هذه ىنعو اهتطوغو فشمد طيسب ىلع فوشي اهنمو باق

 ىف اًقرش ةذخآ ةيناثلاو اهنم انتج ئنلا ءامهادحا نيقيرظ
 لخدت ال اهنكل ىصق فيرط ىو قارعلا ىلا ةواّمْسلا ىلغ ةايَو

 طيبسبلا ىلا ناو نطب ىف لابج نيب اهنف انردحناف ءانشلا ىف '
 مث همامأ راج رهنلاو ريبك ناخ هيف ريصقلاب فرعي عضومب هنم انلإ

 اهتسح فيي ال ةلصتم نيتاسب ىف انرسو جبصلا عم هنم انا

 عرشعلاو عبارلا سيبخلا ' موي نم ىلعالا ئىجصلا ىف تاس 0
 © نيملاعلا بر هلل ديحلاو ةيلويل سماخلاو لوالا عي

 رخآا عمور رهش 1 هلو 5
 نكاذو ةيلويل رشع ىداحلا ةقئاومب ءاعبرالا موي هلالق 5 نا

 «) 115. وضو. ة3) 2واءام اطنف 5002 ه) ال15. ابهدحأ.



 تا 106

  ةنيصحلا ةديشملا جاربالا اهقنتكت ةفانالاو لالطالا ةعئار رظنملا ةللئاق

 | ةهقلم ؛ءكجرالا هقلخل ءءافعش ةيداب نم تثش اسف اهلخاد اماؤ
 اهل دنهع ال ةدساك «اهقاوسال فنور الو ءاهقافأل قارشا ال « ءانبلا
 ةريسي لايما ىلع هنم داركالا نصح دلبب كيط امو « اهقاَغُتب
 «هرارش ريطي اذا فرتكابو .« راسن 0 هنم وهف ودعلا لقغم وو
 ةدلبلا هذهب حايشألا حا ١> انلأسو 6 اغم موي لك ءاش !ذأ كيهعتيو

 ركنا دقو لاقف تاهجلا هذه ا مهنزت ىلحي ناتسسراخ اهنف: لق
 اهبو اهيف اهلهأ ةداهش «اًييبنت كافكو ناتسرام اهلك صيح كلذ
 نم اهيلع كلالطا دنع ةدلبلا هذه ىف دجاتو «ةدحاو ةسردم

 ةتيدسب هبش صعب ةاهعوضوم هيو اهرظنمو اهطيسب ىف دعب
 اذهبو هلايخ ىكسقن ىف نيحلل عقي سلدنالا ذالني: ىلا هيلهبشا

 بازغالا لوزن تبجوا ىنلا ةّلعلا ىفو مهنبقلا ىف نيني يدلل

 «هتاذب نكي مل نأو «هيبشتلا اذهو ركْذُي امبسح اهيف صمح لقأ
 روكذميلا دحالا موي اهب انبقاف “هناهج ىدحا نم ةحكمل هلف

 اهنم انلحرو رهظلا لوا ىلا 4ةيلويل ىناثلا وهو هدعب نينثالا مويو
 رعشملاب فرعت ةيرَخ ةيرقب انلونو ىشعلا ىلا ءانريس ىدافتو *

 انتليل لوط اتيرساو برغملا دنع انلحر مكب ٌباودلا اهب انيشعف
 نيرشعلاو ىناثلا ءاثلثلا موي نم ىلعالا ىنحضلا ىلا انريس ئدامتو

 راك ندتفاعلا ىراضإلل ةريبك ةليرقي انلرنو رىكذملا:رهشلا نم
 نصحلا قتلا هناك ريبك ناخ اهيو دحا نيملسملا نم اهيق سيل ةراقلاب
 ضرالا نحت هل برَستي هام ءوليم ريبك ييرهص هطسو ىف ديشملا

 روكذبلا ناخلاب انحراف َنآلم لازي ال وهف دْعبلا ىلع نيع نم

 2) 112:8. انييبن» ة) اكدت. اهروس حوبضوم ٠ «) 11328. هيشلا»

 0) اللك ةينويل. ) 50 مدتو., 215. انيدامتو»
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 6 الاوما اهب نأ © نوينيطنطسقلا مورلا ركذيو ةميظع اهراثآو

 قورشن عم سمح ةنيدم ىلا انلسوق تكلكب ماعا هللاو ةزونكم 8
 ةيلوي لوا ومو [لوالا] عيبرل نيرشع ىقوملا دحالا موي نم نسم
 هللا اهسرح سميح ةنيدم رحكذ «ليبسلا ناضب اهرفاظب اغ
 نيعل ةهروذ «ةحاسملا ةليطتسم «؟ةحاسلا ةحيسف ىف ؟ ىلا

 ؟ ادم © ضرألا نم طبسب ىف ةعوضوم . ««زحالبلاو ةفاظنلا ىم اه

 ميفأ © هاهتنم نود فقي ردصبلا .داكي .«هارسمب .ميسنلا ة

 «اهءايبطب ىكتشت. ىسهف .««رمك الو لظ الو «ركش الو ءام ال «

 وهو ىصاعلا اهريَيُث نم اهل بلجيف ««امءام دعبلا ىلع ىف

 ةلحرمب هتوف لبج يد ةراغم ىف .هعفنمو «٠ اهترصقا يول
 نشل فيولا نيمي نبع ىهو هللا اهداعا كيلعب ليلا

 ردعلاب نيرمتلاو ةدجنلاب .نوفوصونمم ةدلبلا هذه لفاو
 هذه لالخ قبحاق بلح لقأ ل3 ىف مهدهبو 6هابا مهنرو
 ناسكف «هيينيجاتو هفيفخا نوميبلا 8 اهميسنو بظولا اهوأوه 8

 ةنيدملا .هذه ىلبقبو «هميسقو هقيقش ةكصلا ىف مضت
 تراسكناو تزيمت نبق «« ةعيطم ريغ ةينماسع «ةعينم  ةئيصح

 وه هضر ديلولا نب دلاخ ربق اهيف.ةنايج اًييقرشبو اهنم اهعيرب
 نب هللا كيبع ربقو نمحرلا ىبغ هنبا ربق هعمو لولسملا هللا فِ

 موضع: ذقاكولاو .ةقاتعلا : ىف .ةيانغ ةنيداملا مذ: اوسلو 0 ١
 فارشالا ةيماس كيدح .باوبا اهباوباو دوسلا مصلا ةراجحلاب اف

 ه«) 115. نويطنطسقلا. 6) 115. لاوس. ء«) لل 010 ةءمريدو ؟ةضاتس جات

 ك) ظمدا دقرتخي  ه) 86 سمته الآف. هادم. ) م15 اهظوف» ٠ ايي 8

 مل. 8) 31:8. دميسنو. 142) 2028 ةياغ ىف# اا
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 دع 781 هه

 - لطملا ليجلاك .امهدحا نابناج اهل عفتري فيبع :ىدتخ اهناك
 ' ىف ةعلقلاو ىلبجلا بناجلا كلذ مفصب ةلنعتم ايلعلا ةنيكملاو

 2 ءاهيجصد ىلوت لخ ةريدتسم ةريبك ةعطقنم اوبر ىف رخآلا بئاجلا

 ةنيدملاو «نامالا ودع لبك نم اهتناصخب اهل لضم «نامزلا م.
 هيلع رهنلا بصي ىذلا بناجلاب ةلصتم ةعلقلا نحت ىلقسلا

 سار ىلع ٌثتيي ايلعلا ةنيدملا روسو ة ةريغص نيتنيدملا اتلكو

  ىدحي روس ىلغسلا ةنيدمللو اهب فيطيو ىلبجلا ىلعلا' اهبناج

 ' ئلا ياتحي ال رهنلاب لصتملا اهبئاج نال بناوج ةثالك نم اهب

 ةنيدملا نم لصتي ةراجحلا مصب دوقعم ريبك رسج رهنلا ىلعو روس
  تيناوح هلو رايدلاو تاناضلا هيف ريبك اهضبرو اهضبر ىلا ىلفسلا
 ةنيديملا لويخدل عرفي نأ ىلا هتجاح رفئاسلا اهيف لجعتسي

 ىلفسلا ةنيديلا قاوسأ نم لمجاو لفحأ انيلعلا ةئيدملا قاوساو
 « ميظنتلا نسح اهعوضومو تاراجتلاو تاعانصلا عيمجل ةعماجالا ىقو

 ١ لفسالا عماجلا نم ربكا عماج اهلو ««ميسقتلاو بيئرتلا عيدذب

 ريغصلا عماجلا ءازاب رهنلا طش ىلع نانسامو سرادم ثالث اهلو ,

 ' تارجش ونتي ءارطسإ دق صيرع حيسف طيسب ةدلبلا هذه براخضبو
 حاسفناو سفنلل حارشنا هرظنم ىفو ثراحصملاو عرازملا «هينو د
 هرهاظ. نال ىصاعلا ىمسي وعو رهنلا ىطش ىلع ةلصتم . ىيتاسبلاو

 وهو لاسشلا ىلا بونجتلا نم هارجمو ولع ىلا لفس نم هنادحنا

 ىلا ةامحب انماقم ناكف ءابهنم ةيرقمبو صمخ ئلبق ىلع رانجي

 هلك نليللا انيرساو اهنم انلحر مث روكذملا تبسلا مي ىشع
 ريبك رسج ىلع روكذملا ىصاعلا رهنلا اذه هفصن ىف انزجاو

 هيي باطخلا نب رمع اهبرخ ىتلا 4 نتسر ةنيدم هيلعو ةراجحلا نم دوقعم

 ه) 50 156 85) 115. ناشر ببغص, «) 15. اهيفو. 4) الك مقسر»



 نع ا

0 

 اسضداعأ ا ه«ايهاوسو ةيقذاللاو ع ع نال ل ينوفالاو

 نصحي فرعي نصح روكذبلا ليجلا صفص فو نوبل
 قارب ىفُو صيخو ةاَمَج ىلع هنم نوربعيو منوفالل وه دارك

 ىلعالا ىكضلا ىف ةامح ةنيدم ىلا انلوضو ناكف اسمهنم نيعلأ
 ركذ « هناناخ .دلحا ىف اهضبرب انلؤنف روحذلمبلا نبسلا مود ن :

 ةميدق <« نادلبلا ىف ةريهش ةنيدم «ىلاعت هللا اهامدح ةامح ةنيد

 اهراطقا «ءانبلا ةقئار الو «ءانغلا ةحيسف ريغ « ناسؤزلل ةبحصلا
6 

 لالالا دنع «اهيلا رصبلا شهي ال «ةموكرم اهرايدو «ةمومضم '
 ا انماك اهنسح دجتف « اهيفختو اهيهكيب نكن ا «اهيلع ٠

 ارهن اهيقرشب ترصبأ «اهئالط ٌثرقنو « اهلالخ كسا انآ ىتح

 كتيظتنا دق « هبيلاود هّيّطشب رطانتتو «هبيلاسا دقثدت ىف عستنت اريبك
 «ءيتحفصب اراذع اهترضُخ ىولتو «هيلع اهناصغأ لّدهتت نيتاسب «هينط ظ
 هيطش دحايو «اهلادتعا تمس ىلع باسنيو «اهلالظ نيف برست 0 ا

 نحا ىم هاملا قوتي ةذع اقويب ةيظتنم رهاطم اهضيوب لبصتيلا |

 ىلعو « اهيف نيد وثا ليبفملا دجي الف ءاهيحاون ٌعيمج ةدييلاود ||

 هادج متخ دق ريغص عماج ىلغسلا ةنيديلاب لصّتملا ىناثلا هطش
 ديقتتو «هيلأ سفنلا حاترت ارظنم اهنم ىلتجات اناقيط هيلع ىقرشلا

 © خيلبج ةعلق ةنيدبلا ىفوجاب رهنلا نمم ءازاسبو «« يدل رابصبالا || ٠

 !ذه نم اهل برس ««عنملاو ةناصحلا ىف اهنود تناك نأو «عشولا ٠
 مارم بّيهتت او ءىبكشلا فاضت ا ىهفءاهيف, حين || 0

 ةليطتسم ةضيرع ضرألا نم .ةدقو ىف ةنيدملا هذه عوضومو « ىّدعل

 4) 815. اهاوس. 85) 4/16 مييلود اطع !15, طقك هبلا. م) 4 :يبلح

 (ةن6 آلاو. م. 149)* ْ

033 



 نح 2000

 0 " اشنأت نايج اولوذ !كنالإ جانافنا + ىنع خبف 0 لها نأ كرا ©و ب

 اد نشالبلا ىلثلا دنع عصربلا كلذ: ميج اضاسر مث“ فورعم وه

 0777 برم .اهلونا مخ :زاونلا نما دوك قيل انرض :انيزسلف“ لييللا
 فيثو نابكرتلا ناخب فرعي ريبك ناب ىف نيدقابب فرعي
 اهباوباو ةناصحو اعانتما عالقلا اهناك فيرطلا !ذه تاناخو ةناصحلا

 انتبو عضوملا !ذه نم انلحر مث ةياغ ىف ةقاثولا نم ىهو ديدح

 م3 ةروكك ملا ةفصلا ىلع فيتو" ناسخ ىف. ىنمتج ا فرعي. عنوومب
  وفو روكذلا لوالا عيبرل رشع عسانلا تيسلا موي هنم انركسا
 / عي نيخسرف رادقمب انقيرط نيمي نع انيارو ةينوي نم موي رخآ
 نوتيلا رجش اهلك داوس ىهو ةرعملا الب روكنملا .ةعمجلا

 ماظتناو اهنيتاسب فاغتلا لصتتيو :هكاوفلا عاوناو فتسفلاو نيتلاو م.
 اهءاروو اقازراأ اهرثتكاو هللا نالب بصخا نم ىهو نيموي ةريسم اهاأرق

 ئلا ركبلا نم لصتي لوطلا قتمم عافترالا ىماس وهو نانبل لبج

 000 سلا كالا نصل ماجاب .ىدو ةوتفابلا 0
 بة

 نم نابطيش مهل ضيف ««مانالا لحا ىف ةيبلالا تعذاو « مالسالا 0

 «اهلامعتساب مهيلع هوم تالايخو ليطاباب ةييطحخ م نانسي فرعي نسنالا

 سغنالا نولذبيو «هنودبعي اهلا «هوذخ تاغ. «ءانيلاحنب مهرخكسو

 ىذرتلاب مهدخا رماي ثييبعب ظرمهأ ”لاثثتنماو ةقعاط ع نم اولصحو 55 داقمبل

 هللاو © ىدزلا هتاضرم ىف لجكاعتسيو « ىدرتيف ايي 4 ةقهاش نم

 نم ةناكبس هب ذوعن ةتردقب ءاشي نم ىدهبو ءاشي' نم ٌلبصُي

 هريغ بر ال «ىنيدحلملا لالض نم ةمصعلا هلأسنو «نيدلا ىف ةنتفلا

 ©) ال15. ميشل. ة) ىلا -5طتةوطت مه لاك ه) 80 ة]-ةطقتنر 115

 اهوذخنات. 2) ةلدقطم» فمات



 هس ١108 تل

 ناقّثاو انسخ َعماجلا بسانتت «ةفيلخلل ةسردم ىبوغلا بنا

 نسم ةسردملا هذعو ىرمضا رواجات خضور نسحلا ىف امهف

 ام فرظأ نمو ةعنص ةيارغو ءانب سرادملا ىم هاندهاش اسم

 ناقيط :اهل :انضرشو. انوي دلك مقنم قلبقلا :اهرادتا م0080

 اينع ممم موك شيرع راع لوطب تنوعا دقو .ضعبب اهضعبد لع

 بنعلا كلذ نم اًيطسف ناقيطلا كلت نم نقاط لكل

 خفلك همسووييسيمس ل

 ةفالخلاب فيلت ةدلب ا ميظع لافتحالا ىف اها مي

 قا اهينوج. ' نم :فرجي رمش الا: اهل جراخ,ال ليلا

 نم هيف اريبك اضبر اسهل 8 ع نان انهو قشيو ا

 ةلطتم ىفو ءاحرالا رهنلا اذهبو ةوكدع ىّصحي ال ام تا

 لصتت نيناسب ضعب ضرلا !ذطهبو هضبر طسو ةمئاسقو ' .
 ايندلا دالب نم وهف اجراخو الخاد هيف رمالا ناك ام فيكو هلوطب

 يانا 25 اكف هت دساتير ا 1

 ةيزيل نيفملو ىماشلاو روكذللا 2 6 عسا ١

 نئماشلا ةعيجلا ةليل اهب ع ناكف وجان لتتب فرعن ةيرق ىلا
 تيبرخ اهنكل نامزلا ىف ةريهشلا ةدلبلا ىه هذه نيرسُتفو هنم رشع

 اهموسرو «ةسرادلا اهراثآ الا فقبي ملف سمالاب نغت مل نأك تداعو
 ٌّنم ميظع ثرحم ىلع اسهنال ةمظتنم ةرماع اهارق ىكلو «ةسماطل

 ىلّذَكو ناّيَج ةيسلدنالا دالبلا نم اههبشتو الوطو اضرع ربصبلا
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 ه) 86:0 خيفنكلل  ة) لدن. نال, «) الآه56. ةدع,



 د0 را

 ١ عيمج نم غرفت نأ ىلا ىرخا ةعنص طامس ىلا ةعنص [طامس] نم
 لالظ ىف اهناكسف بشخلاب فقسم اهلكو ةّيندملا تاعانصلا

 زضوتسملا فقوتستو انسح راصبالا كيقت اهنم ىوس لكف ةفراو
 عماجلاب ةفيطم الامجو ٌةفاظن ناتسب ةقيدحف اهتيراسيق اماو ابجعت
 ىعارملا نم ناك ولو اهاوس ىأرم اهيف سلاجلا ىوشتي ال مركملا
 دق ةعنصلا عيدبلا بشخلا نم نئارخ اهتيناوح رثكاو ةيضايولا
 شقنلا ةعيدب ةيبشخ فرش اهتللخضتو ةدحاو ٌةنارخ طامسلا لصتا

 طابس لكو رظنم لمجا امرظنم ءاجف تيناوح اهلك تحتفتو

 نم عماجلا !ذهو « مركملا عماجلا باوبا نم بابب لصتي اهنم
 ريبك ٌظالب عساولا هنكصب فاطا دق اهلمجاو :عماوجلا نسحا
 فيني اهذدع نحصلا ىلا نسحلا ةيرصق اباوبا هلك مدغم عستم

 هتكص ىفو اهرظنم ىسح راصبالا فقوتسيف اباب ىيسيخلا ىلع
 . غاستالا رهاظ ءاجف هيف ةروصقم ال ىلبقلا طالبلاو « ناتنيعم نارتب

 ةربنم ىف اهّدهج ةيصبرقلا ةعنصلا نغرفتسا دقو حارشنالا فئار

 تلصتاو هتعنص ةيارغو هلكش ىلع اربنم دالبلا نم كلب ىف ىرأ امف

 انسح اهلك هتاحفص تلّلجتف بارحملا ىلا هنم ةيبشخلا .ةعنصلا
 ' العو بارحملا ىلع ميظعلا اتلاك عفتراو ةبيرغلا ةفصلا كلت ىلغ
 ةيبشخلا فرشلاب فرو هالعأ سوق دقو فقسلا كمسب لصُنتا ىنح

 ربنملا نم عيصرتلا لاصّتاو سونبالاو ياعلاب هلك عصرم وهو ةيصبرقلا
 نيبتي نأ نود ةلبقلا رادج نم ةامهيلي ام عم بارحملا ىلا م. 10,

 ايندلا ىف * نوكي رظنم عدبا هنم نويعلا ىلتجتف لاصفنا امهنيب
 نم هب لصتيو «فصوي نأ نم رثكا مركملا عماجلا اذه نسحو

 ه«) 15. نانيعم. ة) !15. ايبلي. «ه) آه اطمع ال13 عدبا 15

 كلينت نوكي»



 مدعو ءاهبابش © مرهيس تابيه تاهيه «ناديح نبا اهتلود

 ثداوحلا تانج قرطتتو «اهبارخ نيح دعب اهيف عرسبو ءا
 هناكبس هاوس هلا ال «اهيلع نمو ضرالا هللا 4ثوح ىتج

 ام ىلا لعَتلَف « هدصقم نع مالكلا انب جرخ دقو «هتردق تلج

 اهنا ركْذُي هنا ةعلقلا هذه فرش نم نا لوقنف «هدّدَصب انك
 هيلع ليلخلا .ميعربا اهيلا ىراي بر لوالا .نامولا ىف اميدق ٠ اك

 قدصتيو كلانق تابيتغي-ميلستلاو .ةالصلا انين .
 هدصقي هل ميرك دهشم اهبو ملعأ هللاو بلح بلح _تيمس ك كلذلف »
 ىف ةطرتشملا اهلالخ, لابك. نمو هيف :. ءالصلابو نيو يملا

 ناعبني امهف ناّبُج هيلع عنص دقو .عبان اهب ءاملا نا عالقلا ةن
 هلك ّهدلا اهيف ريصي ماعطلاو رهدلا دبا ءايظلا فاضت الف «

 نيتلكلا نيتاه نم دكآ الو مها ةناصحلا طورشت ىف
 بناجلا نم نانيصح ناروس نيروكذملا .نيبجلا نيذهب

 كَم غلبي رصبلا داكي ال قدنخ امهنود ضرتعيو لال راب ل
 نسحلاو ةناصخلا ىف ةعلقلا هذه ناشو ءاهيف عبني ءاملاو هقمع
 ةيظتنم ياربأ هلك ىلعالا اهروسو دفصو ىلا ىهتنن نأ نم مظعأ
 اناقيط اهلك نحّشقت نق /ةفرشملا باصقلاو ةفينملا ىلالعلا اهيق

 لزانملاو ةيئناطلسلا نكاسملا اهلخادو نوكسم اهنم حرب لك

 يرض ةليطتسم .ماظتنالا ةلصتم 0 ناوسالا .عيساو نتسكلا / ١

 هر 1مم 8. ةيلحب. 2 ة) ةطس 8. نادأ ىميف رذعلاب ا
 201 561260 اطع طممدستتتو» . ©) 9 2 1 ه4 طم ظ.ر ه اطنخ م

 ال5. مدخمسس )2  85620 ثري” ) 182650 هيف رك الآ5 انيس
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 ' موي اهب انيقاف «نوينس موق ميلا اهناكسو نيملاعلا بر دلل ىمحلاو
 ' ليللا ىف اهنم انلحرو نيحيرم هدلبلا هذه ءاخطبب تبشلا

 اهسح بلح ةنيدم ركذ ء«ةينويل نيرشعلاو عباولاو لوالا عيبرل وشع
 يبطي نامز لك ىف اهركذو ««ريطخ اهردق ةدلب «ىلاعت هللا

  مكف «ريثا ةسيدقتلا نم اهلحمو «ريثك كولملا نه اهِناطُخ

 ةعلق اهل «« حافصلا ضيب نم اهيلع 4 تّلسو ' ءافح نم © تجاه

 «عالقلا ىف ريظنلاو هبشلا ةمودعم « عافترالا ةنئاب «عانتمالا ةريهش

 نم ةدئامو «ةريبك ةدعاق ««عاطتست وأ مارت نا ناصح تعزنت
 6« ءاوتنساو لادتعا ©« بسن ىلع ةعوضوم « ءاجرالا التوحكنم ««ةريدتسم ضرالا

 اهريوصت ءاش فيك عدباو ءاهريبدتو اهريدقت مكحا نم ناحبسف

 مايالا تلواط دق ««لوت مل نأو ةثيدح ءلرألا ىف ةقينع ««اهريودتو

 نياف «ءاهرايدو اهلزانم هذه « ماوعلاو صاوخلا تعيشو «ماوعالاو
 اهوارما نيناف ءاهوانبو اهتكلمم ”... كلتو «اهرامعو اميدق اهناّكس .

 . «ماهوانف ثعب نأي ملو* مهعيمج ىنف ْلَجَأ «اهوارعشو نوينادبحلا

 ىَسنُي او نوكلجيو «ايكالمأ بهذتو ىقبت دالبلل ابجع ايف

 ا رميئاف مارشو ؛: ابكالم رّذعتي الف مسضدعب بلتطخكت «« ابكاله

 ىف اهيكولم نجلا مك بلح هذه « اهكارذا عى نوعاب

 كتلختف اهمسا ذأ «ناكملاب نامزلا :فرط يكس نع بخ

 ه) 115. ةريظح (ةأ0). 2 6) آطد 8داتاقط سوفنلا» ه) 80 1طص» ظ., 1:

 تجاه. 2) آه 8. لس ه) 50 1طهد 8., 115. ينب. رك 166 ذف 6 15

 اع ال15. 55 ه مهل هك 2 هم 3 !ءائامعوو ةطص 8. طقق هدسئاأفل اطنق ءاقانقع

 ةسمدووأ هأطمتتو. ى) 1ط٠س اهوانب الا قبب ملو“ /) آ1طد 2. ايكحالمأ.

 2) 16 الآ55, ه4 1طد 5. فرظو 3 181150 ف رص“



 ةيناطاسلا عالقلا ىم ولخت ال هك احلا هذه ندمو اسهنم
 لحا نم مهب ةرهطم . « نويعفاش: نوينس .. لضف لهاا

 0:77 تايب يبي

 نم رثكالا ىف هدجت امك ةدسافلا ئاقعلاو ةفحنملا بهاذ
 مهتااجو «ةميقتسم مهلاوحاو ةدكيكص مالهاش 00 .:

 انلوزنذ ناكف ««ةييلس فيرطلا تاّيَنِب ضارفعأ نم مهنيد ىف

 فصن انلحر ا ب

 «روكذملا عيبرل رشع ىناثلا تسدبلا موي ةوكض ةاعاوبت انلصوو لء

 ةعساو «ىرتلا ةبيط ةعقب ؛«لجو رع هللا اهالك ةعازب ةدلب

 نيب عمجت ىوس اهب « ىَرقلا نع ربكتو ندملا نع رغصت *ىّرذلا
 ةريبك ةعلق اهالعا ىبفو «؛ ةيرضيحلا رجاستملاو يسال فافاوهل

 ءاهئانب ملثب رماف اهباعصتساب هتطاغف نمؤلا كولم ثحا اهمار ذ /

 ةنيعم نيع ةدلبلا هذهلو « اسهثارعب © ةذوبنم ةروع ةاهرداغ تجح

 كيرثو « ةراضتو ةرضخ اهتيئاسب؛ فرث ءاحطي طيسب اهوايم نرتخ د

 ءاصطبلا بئتابج ىف اهرظانيو «ةرابصحلا نسح فيذالا اهف

 اهربعي ناكو بّلَحو ةعازب نيب باب ىه بابلاب فرعت ةريبك ةبوق
 مهديفع نصتو )ا قياضاسالا :«دحالتلا نمي ةدحالملا نم موق نينس ىنامث لن
 ىتح ««4 مهرارضاو مهذاسف ٌليبسلا هذه عطقو « مهراوش راطف هللا ال

 ««ةيمحلاو ةفنالا مهتكرحو ؟ ةيبصعلا دالبلا هذ لهأ كت 1

 مدراس جياع « مه « مهيف فويسلا اوعضوو «مهيلع بوأ لك نم اوعيجانا
00011110------85 
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 تالا

 ءايضطبلا تكول .هكيهب تيوكو «مهرسباد عطقب ولك اولجاعو «مهرخل 8

 مه لكم مهب قاحاو فشلا .مهتيداع نيملسملا هللا ىفكو ؟.. امج

 ١ ه) ءمطوطار هج موس طقق طوعس هسيتأأم0 طقم ة) 115. هر داغ دا 1
 ثوينم. )24  ةطنك مهزت0 زق سمعا دس اطق ال15, متاط اذنك. 6( 51

 دتاط طافصلع ةمدعع ؟0» مه همدماو 06 161615. .
* 2 

 زاكنتو اهنع عطقنت اهيفوج ىف يح ةعلق اهلو اهب مهثانتنعأ

 / رو
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 دن 10 دع

 "اهيفو ةيداب رايد اهلوحو مُجَت ةعلقب فرعت ٌظشلا ىله ةديدج
 ريهبكتلا نبي اهيا انيقاج ربخو :فلع نم: مهما اهيف: جويا اليو
 ةلفاقلا لمكت اسم لالخ نيكيرم روكذملا لوالا عيبرل رشاسعلا

 ةعاط ىف ترسو ماشلا كح ىف تلصح تارغلا ثربع !ذاو «روبعلاب م. 7
 ةعيبر رايدو ماشلا رايد نيب كح .تارغلاو فشمد ىلا نيدلا حالص

 ةنيدم ماشلا ىلا تارغلا كلابقتسا ىف فيرطلا راسي نعو ركبو

 ةبحرب فرعتو قوط نب كلام ةبحر اهيلثو تارغلا ىلع ىعو ةقؤلا
 ىْلُك ىصم كنخ اهنم انلحر مث. « ةريهشلا ندملا ىم ئعو  ماشلا

 ةعيجلا موي نم حابصلا عم مبنم ةنيدم انلصوو انيرساو لوالا ليللا

 ركذ «ةينويل نيرشعلاو ىناثلاو ردكذملا عيبرل رشع ىداحلا
 «ءاوهلا ةحيحص ءءاجرالا «حيسف ةدلب «هللا اهسرحح جينم ةنيدم

 «ليقص اّوج «ءابهتنالاو ةياغلا ّنتبم .فينع روس انهب :قحي

 «ةّلط ىَدْنَي اهراهن «ليلع رشنلا يرأ اهبيسنو «ليبج اعالتجمو
 نيناسب اهيقرشبو اهيبرغب فحت « هلك ركس هيف ليق امك ةدهليلو
 عيمج لذختيو «اهيف درطي ءاملاو «رامثلا ةفلتخم ءراجشالا ةقتلم

 ةيليبسلس ةبوذعلا ةيديَش ةنيعم راباب اهلخاد هللا «ضخو « اهيحاون
 ةميرك ضرأ اهضرأو نارتبلاو رغبلا اهنم راد لك ىف نوكت قاذيلا

 اينيكاكدو ةعستم ةديسف اهكّكسو اهفاوساو اهلك اًقايم 4 طينتست

 اهقاوسا ىلاعاو اربكو اعاسدا نزاخملاو تاناضلا اهناك اهتيناوحو

 نكل تاهجلا هذه ندم رثكا قاوسا بيترتلا !ذه ىلعو ةفقسم
 ««بااكلا اسهنم لخأ ىنح «باقحالا اهيلع تبقاعت ةدليبلا هذه

 ىلع ٌلدت راثا ءانبلا نم اهيف مهلو ةقيتعلا  مورلا نهم نم تناك

 «) 8620 روبعلا + ة) 5620 اهليلو © «) الآ, .صحو. )24  الك
 انيقستا



 ام

 نم اهلك دالبلا «هذهو « نيدلا حالص ىلا هتعاطو* نيدلا
 نم افّدحو ةعببر رايدب ةفورعملا تارغلا ىلا نيبيصن ىلآ ل

 ركب تفيرطلا: نم بوتجلا ئليحاب عم تارهلإ قيس
 ٠ اهيغو :..و نيقرافايتو دماك ىفوجلا بناجلا ىخ اهيلق ئي 7

 ع الم نساني نم اهكولم ىف نيل :ركذ الط
 َحْرَن ءاش ولو مهيلع ىقبي هلضفو نيدبتسم اوناك ناو هتعاط

 هيقرشب كلبلا'رفاظ انتلوؤتا ناكف ةدللا ةئيشمب هلَمفل مهنم ك
 ممدود

 دعب ءانلتلا مودو نينثالا موي نيكيرم انمقأو روكنذملا هريهن يف

 انتا ىخلا سآرلا فوشكملا ةيلسب اسنعامتجا ناك دفم وهلا
 «نيحلاصلا اًميس هيلع الجر انيازع «ديتشمب كليتي م0

 انعدو انسناف ««ربو ءاقل مركو «رشبو ةقالط عم «« ىيبحملا تن

 انيلع هب نم ام ىلع لجو رح هلل نيدماح اننقرضناو ءانعديو ان 4
 ءاسعبرالا ةليل ىفو « نيبرقملا هدابعو «نيكلاصلا هئاسيلوا ءاقل , :

 ىلا انيرساف ةعاس مبوهت دعب اننليحر ناك روكذملا عيبرل عسانا
 ةرامع عضوم وهو ةديع لتي فرعي عضومب نيكيرم اينلؤنو ح م .
 ميدق ءانب رثاآ هيقو ةبوصتيلا ةدئاملا هناك عستم فرضا 3

 اتيرساو برغملا دنع هنم انليحر ناكو راج ءام كي

 كيدج ريبك ناخ اهيذ ءاضيبلاب قرعت ةيرق ىلع انزتجاو هلك
 نه 'نيميلا ىلع اهلباقيو تارغتا ىلا نارح نم فيرطلا فصن وف
 رهش ىتلا جور ةنيدم ماشلا ىلا تارفلا كلابقتسا ىف فيرط

 هايملاو نيتاسسبلا انهيفو اهيلا دبر ىبأ ةبسنب ئريرحلا اهرك؛

 تارغلا ىلا انلوصو ناكف ةدثاماقم ىلف هب اهفصو امبسح “7
 ةعلق ىلا روجعلل ةدعبلا ةلقملا فيراوؤلا ىف انربعو رانقنلا ةوكش

 ه) 31ه. نيدلا الص ةءاط ىلا وهو.
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 هنأ لاغقب .حيشملا جربلا هذ هذاك فوجام .اهالعاو موولا .ن ءرايغب نم ةيقلا م يي
 ةيييييس ببسي

 فقس مركملا عماجلاو. ملعا هللاو  ةييرحلا مهتّدعل .انرخم اة ك

 هتعسو طالبلا ةعسل لاوط ماظع هبشخو «ايابخلاو بشخلا رئاوجب

 ايانح عسوا اعماج انيار امو ةطلبأ ةسمخ ىو ..ةرطخ ةرشع سمخ
 هلك مّتقم هيلا لخدملا هيلع ىخلا نحصلاب لصتملا هرادجو هنم
 عساتلاو الامش ةعستو ةانيمي ةعست اباب رشع ةعست اهددحع اباوبأ

 ىلعا نيم هسوق كسمي باوبالا هذه طسو ميظع باس اهنم رشع
 باوبا نم باب هناك عضولا ليمج رظنفلا « ئهب هلفسأ ىلا رادجلا

 ةعنصلا عيدبلا بشخلا نم ىالغا اهلك باوبالا هذهلو رابكلا ندملا

 اندهاشف روصقلا سلاجم باوبا هبش ىلع اهيلع فبطنت شقنلاو
 هي ةلصتملا هقاوسا بيترت نسحو . عماجلا !ذه ءانب. ىسح نم

 ةدلبلا هذهلو هماظتنا لثم ندملا ئف دجوي ام لق ابيجع ىلزم م. 4.

 ىنبم نيصح نيتم اهروسو ةريبك ةدلب ىهو ناسناتسراسمو 3
 4 نم ةياهن ىف ضعب ىلع اهضعب. صوصربلا ةتوحنيلا ةراجحل
 ىلي ابم ةنيصح ةعلق اهلو مركملا عماجحلا ناينب يكنيطيوا 0
 اضيأ ةعطقنمو ابهتيب عساآو ءاصقب اهنع ةعطقنم اهنم ةيقرشلا ةهجلا

 ةراجحلاب هتاناح تديش دق اهب ريدتسي ميظع ريغحب اهروس نف
 فيتو ةعلقلا روسو ةوقلاو ةقاثولا ةياهن ىف ءاجان ةموكوملا

 نيب اهنم اضيأ ةيقرشلا ةهجلاب دهارجم ريب ةدلبلا هذهلو: «ةناصحلا
 نلبيلاو كلبلا نم دعب ىئلع « نيع نم هيصمو اهتناّبجو :اهروس

 مج دجاسملا ريثك ةكربلا رهاظ قرلا عساو فلخلا ريتك

 نب نيدلا .رفثم هبحاصو ندملا نم نوكي ام لفحا ىلع ففارملا

 ه) 8030 ايانكلاو 6) 215. املمد (ةزنع)٠. <) 1[ رهاب. ) اك.

 ىت» ه) 16 115. ة015 وه.



 ع 1017 هع

 نيرورسم انقرصناو اههانعذو مق: انل اعدو هانيقلو هيلا انليف روك

 فيقع نجسمب اصيا انيقلو ةرخآلا لاش نما نمل

 انلأسو انل :اعدف داوفالا داقؤلا نم الجر انيقلف ةملس كفازلا خ

 ىطغي ال سارلا فوشكملاب فرعي ؤيجا ةملس دلبلابو انذرصتاو هانعدإ

 انملُعأف هلزنم ىلا انلضو كلذب فرغ ىتح لجو وع هلل اعضاوت هس
 اهلهاو ريخلا لهأ نم ريتك ةدلبلا هذهبو ءاحتاس ةيوبلل جر

 داليلا هذه لهاو ءارقغلل نوزتوض هر نويكم نولدتعم © نوفي

 نم ليبسلا هذه ىلع ماشلا ىلا ةعيبر رايدو مر د
 د انكي اهف ىكلذك اهارق لعاو ءارقفلا ماركاو ءابرغلا ب

 نانو .ةروثام مركلا ىف دصاقم كلذ ىف مهل“ اداز يعم نكهئاعت

 مه امب مهعفني هللاو بيجع ليبسلا اذه ىف تاّيجلا هذه ىل

 .. رتكاف مهنم لابجلا ىف نوحثتاسلاو مهذاقتزو مهداسع: اأو هب :

 عئاوصو مهتاكربب: نيماسملا عفني هللاو ءاصخالا مهدتقي نأ ن :

 ةليفح قاوسأ ةروكذسلا ةدلبلا هذهلو «همركو هديب مهتاوحد

 نا اهلهأ لازي الخف بشخلاب اهلك ةفقسم بيترتلا ةبيجاع ماظتنالا

 ىنب ثكل عراوشلا ةريبك أر اراد ىرتخضت كناك انيهقرتختف كوديم

 ةعونصم ةعوفرم ةميظع ةبق اهنم قاوسا كس عبرا ىقتله لك ل :

 قاوسالا «ذهب لصتايو ء«ككسلا كلتل قفملاك ىه شسِجحلا نم
 اطضلا يانغ /ىلغ . ءاجن ىق ةدكحم تعين ىتطو منكملا اللا

 تصتو ماخر ىراوس ىلع ةعفترم بابق ثالك دبع ربك ١
 |٠  تماق نك ةلميظح .ةعبار بقا انضيا .نحسصلا: ىفوت؛ةيذاع تب لبق لك
 طسو ىفو رابشا ةعست .ةيراس لك رود ماخرلا نم راوس شع ىلع

 هذهو اربش رشع ةسمخ هود مرجلا ميظع ماخرلا نم دومع ذ

 /دكرصع لوم | ه) ![د75. نوينس ة) 50 سقتو., 115, كددحت.
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 ى 159 ف

 ءارجصلا ىف انلزث مش حابصلا ىلا انريس ىدامتف اهيف ةرامع ال
 دحالا موي نم راهنلا ةوكض انعفر مث اليلق انحراو بج ءام ىلغ

 راآو. ديشم جرب .هيف عضومب :رثب هام ىلع:رصعلا بيرق انلزتوأ انرسو
 ةعاس ميوهت كعب هنم انعفر مث مهب انتبف ءاوح جربب فرعي ةميدق

 نم سمشلا عولط عم ©« نارح ةنيدم انلصوف حابصلا ىلا انيرساو

 ىيحلاو ةينويلا رشع نماثلاو روكذملا عيبرل عباسلا نينثالا موبي
 نسح ال كلب «دللا اغالك نارح ةنيدم ركذ «هيسيت ىلع هلل
 الخ «هءاوه همسأ نم قلتشا لق « ةهيدرد كسوس* لط الو «هيدل

 «هفاجراو هتاحاس ريجهلا, حفلب دقتت لاوت الو «هءام نربلا فلاي
 اًذيف لق «اليقت' انسفن الإ ءهنم سفنتت 'الو .«اليقم هيفا دجخ ال

 ظ ترمي «ةراضحلا فقيشور مدعف «ءارحصلا .طسو ىف 'عضوو للاب

 انرش كلبلا اذهب ئفك هللا رفغتسا « ةراضنلا سبالم ىم هفاطعأ

 اهيلبقب هلو معاص ميعربا انيبال ةبوسنملا ةقيتعلا 4ةدلبلا اهنا الضفو
 هل ىوام ناك ةيراج نيع هيف كرابم دهشم عيسارف ةثالث وعتب
 نق ةبسنلا هذه ةكربب امهل. !ديعتمو امهيلع هللا تاولص ةراسلو

 نيحئاسلل ٌةباثمو «نيدقرتملا نيحلاصلل اًرقم ةدلبلا هذه هللا لعج
 ا يينمدلا هدجسم ءاذح ءزيشلا مهدارقأ نم انيقل «“ نيلتبتملا

 رخآ ىف اهب لصتتو هتلبق ىف اهانب ةيوأز ىف هنم نكسي وهو هيلا
 «ملظ ايف .هيبا ةقيرط هبشاو اهمرتلا لق رمع هنبال ةيواز بناجلا
 وهو خييشلا ىلا: انلصوف «# موحُأ نم اهفرغأ ةنشْنش هنم تفرعتو
 رمع هنبا ءاقلب انرماو انل اعدو انكئاضف ىينابثلا ىلع فين دق

 «) اللك١ نارق. ة) 50ه 15. ه) الآك. اهنسم .2) 215. كلبلا. «) طع

 طفتسع طقم طعوس هدصتأاعل طوع اطف ءهمزقأ : آطس هل-آكطقأتمط هدالك طنس تاكربلا وبأ

 وزيوعلا كبع نب نايح. رى” 566 ظهراهور هن. ك4جهأنم 701.1. 8 .٠



 هو

 ىلع تيب دقو. اهلعلا ىرخالا نيغلا رهن عم اهلفسا ن

 ه طشو عوضوم طش ىلع * لضتت ىحرا تويب عمتجابلا ايعرهن :

 رهن أاشنم نينيعلا نيتاه ءام' عيتجم نمو دس هناك .رهنلا
 اهئازاب ةسردم .اهرطانت : تيحب ةقئاضلا هذه نم .ةيرقمبو روباخا
 تاعوضوم ىف ناك ىرأ امو لطعتو فلخاو ىو دق ايقالكو انج

 رهنلاو ءارضخ ةريزج ىف .اهنال ةسردملا .هذه عبضصوم :لثم اهند
 دحاو .بناج .ىم ' هيلا. لخدملاو .بناوج .ةتالث نم اسهب ريدتس
 نيتانسب. ىلا ءاملا. ىقلي بالود: اهئازابو ناسسب اهءاروو انهمامأ

 ةياغف* !ًدج بيجع هلك عضوملا :!ذه ناشو رهنلا بصم نع .ةيعفتر

 25 اذه لثم هل قوما فيفدللا تس

 ديننا ناو «ءانعتما اهي كرايبللخ ةئيحملا نايمأوأ 8
 دق« ابهنّسحت : ءانيلا .ةقينا رود الرا اهنصحي روس ال .««ءانغتسا
 كلذ عم ئعو' «اهتاحطبت .ةذوع :اهناك ءاهئارحص ىف: كت 3

 عضومب :ميدقلاف ميهدقو ثيدح ناعماج اهلو ندا فارم هل

 ايعانركذ نينللا نودب ىف ةنيعم نيع دمامأ رجافتتو 0

 6 هيف .مكقلا رثا لق هنكل ةيضر زيوعلا .حبع ند رمع ناينب نيف هو 2

 ةلها .عّيجي هيفو .دلبلا لخاد رخآلا عماجلاو «ةيعاّدتب نذا ىتح
 0000 نس ال 0

 نيموي ةريسم نا ىلا اهنم ن د بيواتلا ةريجش رح نم اب

 '. ,4) 1020 .طسو عوضوم ادطش 0س :5) :1طنق ميسوم

 كا 1 ئو٠ : 9

 / قلادات نع ايفر انجبف امير ةينويل نشع نماقلا 8 :
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 للا 0

 ءام اهارجاو ءانويع اهضرا رجف ىلاعت هللا نأ كلذو «؛ تاعوضوملا

 وضخ جورم ىف طسبنت لوادج ىتباسناو بناذم تمسقتخ ««انيعم

 اهب فحت «دجربولا طاسب ىف ةدوديم نيجللا كئابس اهناكف

 ةرامع نم ءاهئاهننا اا هاج نتسيظتنا دق نيتاسبو راجاشا

 قرخالا قوف ءايجادحا نانيع نويعلا هذه مظعاو «اهيئتاحطب

 ىف اهناك ةراجحلا ملص 1 ضرالا ىوف ةعبان ةاسمهنم ايلعلاف

 ميظعلا ميريصلاك ريصي ىقح هيف ءابلا طسبي عستم ريبك راغ فوج

 ىئهتنيو راهنالا نم نوكي ام ربكاك اريبك ارهن ليسيو جرخاي مت
 نم بجع ةيناثلا نيعلا هذهو اهئابب ىقتليو ىرخالا ىيعلا ىلا

 نم ضرالا تحت ةعبان اهنا كلذو لجو زع هللا تاقولخضم بئاجع

 ريصي ىتح ايعبنم عستيو كيزأ وأ تاماق عبرأ وكنب كلصلا رجحلا

 ةجو ىلع ليسي ىتح هعبن ةوقب ولعيو فمعلا كلذ ىف اجيرهض
 ىامعا ىف سوغلا ديدشلا ةحابسلا ىوقلا .مباسلا موري امبرف ضرالا
 نم انتاعبنا ةوقب داملا دهحاميف هرعق ىلا هصوغب لصي نأ هايملا

 وأ فعلا ةفاسم فصن رادقم ىلا ةصوغ ىف ىهفانتي الف هعينم

 نم بذعاو لالزلا نم ىفصا اهوامو انايع كلذ ءاندعاش .اًيش لقا

 ةليللا ىف هيف رانيدلا حرط ولف «هاوح اًمع فيش ليبسلسلا

 نوكي ام بيطا نم ليلج كَمَس اهيذ ناصيو «دافخا امل ءاملظلا

 انيمي دخآ ايهدحا نيرهن نيعلا هذه ءام مسقنيو كمسلا نم
 ءازاب ءابرغلاو © خيفوصلل ةينبم ةقناخ فشي قيمالاذبماو !.ادسب زخآلاو

 ةقناخلا بناج 6 مودم 0 اضيأ طابرلا ىمسنت 1 تو

 «) 315. ايهدحأ. ة) ة[ةءاهنس. ء) 3[. هاندهاش. 2) ظعهل فشي"7
 3] 115 خئوصلل.
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 اهب وع ةقصب فصنأ وأ «فيلت هب ةّمسب مسترا نم مهيش
 نميلاو:رااخلاو رص ناهد ,ماشلا بجحبامم.نينكلا .ىالضرالا ١

 « ءانعم فَباط ظفلو «هاّمسم قَقاو مسا اذهف لدعلاو لضفلا رهتشم
 ؛ ميرجتلا اهّدري .تاداهشو ؛ جير عزاعزف هاوس ىف كلذ ىوس

 ْ 2 #2 جيربت ىأ: هبا نحرب ىيدلل ةبسن

 « نسالا ةلوص اًخافتنا ىكحي ملاك ايهم ريغ ىف م
 ىلا رضيندب :انماقم ناكف هللا اهبرق لخارملا ثيدح ىلا عجرت

 ةلفاقلا لها مولت [لوالا] عيبرتل عبارلا مويلا وهو ةعمجلا انيلص

 تبسلا مويو ةعمجلا مويو سيمخلا موي اهب نال اهتوس دوهشل ا
 تاهجلا هذه لمأ اهل عمتجي ةليفح قوس ةاهدعب دخالا |
 المشو انيمي اهلك فيرطلا نال اهب ةلصتملا ىرقلاو اهل ةرواجي 3
 اهيلا' عمتجملا وسلا هذه. .نوتسيو هدّيشم» تاناخوا ةليطتم سا

 ةعمجلا ةالص رثا انلحرو «ةمولعم ىوس لك ماياو رازابلا تابجلا '

 © بريس سم هج فويس 7 ىراصنلل ىه باقعلا لتي فرعت نصح اهل ةريبك ةيرق ىلع .انؤت

 انسح سلدنالا ىرقب ةيرقلا هذه انتركنذ نينشنلا لعل ظ
 م. رهن اهثازاج ب سنبو راجشالا عاونأو موركلاو نيناسبلا اهنضتا

 ىشع انلصو مث ءانيلهاب .اسناو ٌةرتثك منغلا لاعلان نقلا 0 انذهاشو هتمظنثا دف نيتاشبلاو :عستم انيطخو هيلع لالؤلا 0
 نيدفاعملا نم نيبال د الأ ىف رسجلاب فرعت ىئرخا ةيرق ىلا را
 ليوا اينينللا كلي انين اهتيبط ناكف مورس يقال ٠ 37 ِه

 لْيَبُق نيعلا سار ةنيحم انلضوو عم ب روكذملا ع
 اهسرج نيعلا سار ةنيدم رحذ «روكذيلا تنييسلا كمل

 فرشاأ هب اهعوضومو «تافصلا ىدصا نم اهل مسالا اذه

 ه) 56و 80275 7751. هلز20. ؟11.]0. م. 5, ه0أغ.19. )6  آالآو. ا
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 اليسا نوعطقي رصيَنُذ ةنيدم ىلا نيبيصت ىلا لصوملا نم تاهجلا
 نم برق ىلع ةعينم لابج ىف ياش ضرالا ىف !ذاسف نوعسيو

 فكو مهعبق ىلع اهتيطالس هللا نعي ملو ةروكذملا دالبلا هذه

 '0 سل يلج, ولا نايسالا' ضع ىف ةَزلَيَص انشر مهع مههيداه م
 روكذلا ءاعبرالا موي انأقف «لجو رع هللا الا عنام الو مهل فاد

 ةنيدم لبجلا حفص نم برق انقيرط نيمي نع مويلا كلذ انيأرو
 رادقبب اهيلبو ةفرشم ةعلق اهل ةريبك ءاضيب ىفو ةقيتعلا ىَراَد
 علق دتنك ىف لبج مفص ىق ىفو نيدرام ةنيدم ةلحرم فصن
 © نيتنيدنلا اتلكو ةريبشلا ايندلا عالق نم ىف ةريبك اهل

 )ااا الا اول رتل انيجح كت ءاةرومعم
 (ىق)اوسلاب ىقشُت رصخلاو نيحايرلا نيتاسب اهلوحو حيسف صرالا
 ارشب ةنوكشم ىفو اهل روس الو ةيدابلا ىلا عبطلا ةلئام ىهو

 ماشلا دالب لمال رطخم ىفو ةعساولا ىازرالاو ةليفكلا قاوسالا اهلو

 اهيلي امو دوعسم ريمالا ةعاط ىلت' ىتلا مورلا دالبو ىمآو ركب رايدو

 ةلفاقلا عم انلوزت ناكف ةةريثك فئارم اهلو عساولا 000 اهلو
 اهب [لوالا] عيبرل ثلاثلا سيبضلا موي انحبصاو اهرهاظ ح

 اهب لصتيو اهيف ءانبلا ةيقب ةديدج ةسدم اهجراخو نيكايرم

 ةدلبلا هلله بحاصو ةسنأمو ةسردم ىنيف اهلوح: نيتاسبلاو ماهح

 سارو نيدرام ةنيدمو ىراأذ ةنيدم بحاص اضيأ وهو ىيدلا بطق

 كولمك ئتش نيطالسل ةذلبلا هذهو «كباب. ىنبال بيرق وهو نيعلا
 الف نيدلا ىلا بسنت ةيلحب ىلحت' لق ميلك  سلدنالا فئاوط

 نق «ةلئاط ريغ ليصحتلا ىذل تافصو «ةلثاع اباقلا الا عّيَست
 0” اددلاو ىنخلا اهيف كرتشاو «كولملاو ةقوسلا انهيق ىراست

 ه) ال5. ناتنيدملا الكو. ة) اكن ةريتكلا ففارملا»



 ةلينب

 اهنم تلبلا لّثضتيو' اهرئامعو اهطئاسب :قوتخت بناذم اهنم مب

 اهعماج ىلا دس «نام تقيم هلنعصراوم نتسلا :
 اههدحأ نيجايريط ىف 5 بصنيو هتكاص قتخي 32 .عنه 2

 ىلا «ىسفيو هنم ىقرشلا باسبلا دنع رخآلاو ىعض# | 7
 مص نم دوقعم رسج روكذملا رهنلا ىلعو عماجالا لوح ن
 ناسسرانمو ناستسردم اهيفو ىلبقلا ةقيدملا بايب لتي ار

 انآ لضوملا بحاص :ىيدلا زعم وخا نيدلا نعم اهيا ا ىع
 فيرطلا نيمي نع :ئهو راجنس ةنيدم ايا [ىيدلا] ب كب

 مركملا اهعماج“ ىم ةيفوجلا انياؤزلا ىدحأ ىف نكسيو «لص
 ءايلوالا دحا «ديكلآ ضيبالا «نسجلا دوسالا' ناظقيلا 30 ويش

 تاحلاصلا تايقابلا نم مهلعجو «نابيالاب مهرئاسب كرون نب 1
 لّثبتلا وشن « تاساركلاب فوصوملا ' «تاماقملا ريهشلا 4 نافؤلا  ى
 « لب قذفت ىفتكأ لق «« ةدايعلا هتدج نسقاخأ نموا « نأ ولا

 نم انيحصاو «هثاقلب هللا اندعسأ « ىدغل هعموب توك عم خدي ١ ١

 هللا انديحف لوالا عيبر لهتسم ءانثلثثلا موب نيم « هثتاعد ةكر

 هللاو «هتحفاصمب انفرشو «هتبورب انيلع نم نأ ىلع لجو و
 ىف اهب انلوزن ناكف ءداوس هلا ال بيجام عيمس هنا هئاعدب
 انلحرو لوالا' عيبر نم ىناثلا ءاعبزالا ةليل اهب انتابو اهبراخ

 نييبكَحو نيينارح ريمكلاو لاسغبلا نم ةريبك ةلفاسقا ىف هن
 انه ندنس ضو اهتمام باند كفل 07

 رهظلا لوأ ىلا انريس ىندامتف لامجلا ىلع انروهظ ءازو
 هذه ةنثآ مه نيذلا داركألا ةراغ' نم رذجو ةبقأ ىلخ. نتا

 ه) 850 ها-ةطمسر الك. اهرايد. 2 ) قل-كاطمض سمر اهيعماج ع
 بصضني بازيم. .0) 5-41اد. ىضميو. ك) 448 هللا»

 ا 0
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 ب 100

 ٠ْ رول هيفا افرعبإو ةلاحرم اهيلا ١ نيبيصن ىرق نم
 ِْ ©« ىبالكلاب

 نحنذو ةينوي نم رشع ىناثلا ةقفاومب ءاثلثلا هليل هلاله لهتساأ

 انلصوو روكذبلا ءاثلثلا موي ركس اهنم انلحرف ةروكذملا ةيرقلاب

 نيبيصن ةنيدم ركذ «روكذملا مويلا ىم رسهظلا ليبق ةينوبمك

 «  مره اهنطابو بايش اهرهاظ «مدكقلاو ةقاتعلا ةريهش «دللا اهسرح م. 1

 اهفلخو اهمامأ تمي ءرغصلاو ربكلا: نيب ةطسوتم «رظنملا ةليمج
 ءاملا نم َبناذم «ديف هللا ة ىرجا لق «رصبلا لم رصخا طيسب

 يناسب لامشو .نيبي نع اهب فحتو «هيحاون ىف درطتو «ةيقست
 فطعنا كق رهن اهيدي نيب باسنيو ءرامثلا ةعناي «راجشالا ةفتام
 هىفتو 4« هيتفاحب مظتنت تا ««راوسلا قاسطعنا « اهيلع
 انبيح ئناسع نب نسحلا ساوث ابا هللا محرف «هيلع ةفراولا اهلالظ
 )| لوقي

 نيبيصن ايندلا نم ىَّظح تيل اي اهل تبطف ءاموي ىل نيبيصن تباط
 * ةراضنو ةراصغ فري . ««لئامخلا ئسلدنا « لئامشلا ّىضاير اهجراضف

 ءهيلع داب ةيدابلا ثعش اهلخادو ««ةراضحلا فنور هيلع فّئلأتيو

 6« ءلامج ةحسم هيف .نيعلا دجت ال “ 7 هيلا رصبلل َمَمُْطَم الف

 اهنم بيرق لبجاب اهعبنم ةنيعم نيع نم اهيلا برسني رهنلا !ذهو

 ' 1001 ىالكلاب و طق 014 1 اذه هاتر كامب 3 3م هلك,
 اللف رحآ. ) 850 هل-ةطمتنر 115. هيلع. 4) ةل-ةطمت. هيتفاح. 4) قل-ةطقت
 ىلل اموي. ) 215. اهيلع ههه اييلاز دا-ةانقت» طق ديلا, طع ذه اطع 115. طوس
 156 رضع اطع ددرلك حبلع داب هنتي ؟ةساتسو. ى) قلد ةاطق لاكم زكسم



 5 ءنإ

 ىلذك اهيراوج بكارمو بهذلاب ىانعالا ةلثجم اهاياطمو عب
 َتَيِبأ اديشم ناكو نيدقت ىصحي ال بعمذلا كلذ ظ

 دحاولا كلم الإ ىنفي كلم لكو «رابتعالا ثدحاو ءراصبال

 ٍفرغي مم .تاقثلا نم نحاو ريغ اظربحاو «هلتالكيرا 000
 ّربلا لاعفال ةرثوم ريخلاو ةدابعلاب .ةفوصوم .اهنا هذه نوتاخ لآ
 تاقفنو تاقدص ىف راجحلا ىلا !ذه اهقيرط ىف تقفنا اهنا 1
 مهروزتو تاحلاصلاو نيحلاصلا بحت ىهو اميظع الام ليبسلا 1
 اهسامغناو اهبابش ىلع هلك بيجع اهناشو مهئاعد ىف ٌةبغر ٌةركنتن

 «:ىشع :ئفو .<هدابح [نمإ ءاشي نم ئدهب هلئاوبتوس ل 1
 نيرشعلاو سداسلا ةعمجلا موي ومو ةدلبلا هذهب ماقملا نم عبارلا
 اًيدافت لصملاب اهانيرتشا باود ىلع اهنم انلحر روكذملا 1

 9! اعل بسلم ل يدعملا رّقلا نا ىلع نيالا ةلماعم ى
 ةكم نم اهيدامتو ةبحصلا لوط ىلع هانركش نمو مهنم هبشالا 1

 ليللا فصن كيعب ىلا تبسلا ةليل انيرساف لصوملا ىلا هللا اهي

 تبدا مدع دم انهنم انلحرو لصوملا ىرق نم..ةايرتج اهل

 رنج تيت انليقم ناكو دصرلا ىيعب فرعت ةيرقي انلقو روكذمل
 ىلت ىفو اكرابم اليقم ناكو ءاملا ديف رّدحتي داو ىلع

 ففثاو تاناخخ اهلك فيوطلا تالختما يف اديتا ناخ ةبرقلا

 موي انعبصاو اهنم انيرساو ةروكذبلا .ةيرقلاب ةليللا كلت
 فرعت ةريبك ةيرقب انّبو اهنم انيرساو ةحليوملاب فرعت ةيرقب دحالا

 فيرطلا نيمي ىع اندأر اذه انموي ىفو فينع نصح اهل لاَدَح

 تثوننسأ ىذلا ة ىلاعت هللا بانك ىف روكذملا ىدوجلا ؛

  ركسلا ىف انلحر مكث ليطتسم لاع لبج وهو مع حون ةنيقس

 ه) 404 مويلا» 2 ة) خل-جسستس 11, 6.



 نع 0004 د

 " تيبلا اذهب فيطيو هيف دبعتي ناك ىذلا هتيب ناك هنا لاقي
 طابرلا اذه ىلا سانلا يرخيف امظع لضنلا عوذج هناك عمش

 لصتايو ةريثك ىرق طابرلا اذه لوحو هيف نودبعتيو ةعيج ةليل لك
 سنوي ةنيلم ىفو ىونين ةنيدم ناك هنا لاقي ميظع بارخ اهب

 ةنيب هيف باوبالا رد رهاظ ةنيدملا هذهب طيحملا روسلا رثاو مع
 ةعبجلا ةليل كرابملا طابرلا اذهب انقب ةفرشم دهجاربا ماوكاو

 نم انبرشو ةكرابملا نيعلا انعبص' (مث) رفصت نيرشعلاو سداسلا
 عفني هللاو اهب لصتيلا دجسملا ىف انيلصو اهيف انرهطتو اهئام

 ةقيرط ىلع ةدلبلا هذه لماو ء؛همركو هّنمب كلذ ىف ةينلاب

 فلط هجو اذ الا مهنم ىقلت الف ربلا (لابع)ا نولبعتسي ةنسح
 ىف لادتعا مهدنعو مهيلع لايقاو ءابرغلل ةمأك مهلو ةنْيل ةبلكو

 ىو ةيلسوا فيزا هذليلا اهقح : ىف: انماقم ناسف : مهتالماعم' عيت
 ىناث ءاعبرالا موي هاندهاش زورب ةبيرملا ةيوايندلا دهاشملا لفحا
 ليصوملا بحابسص نيدلا ٌرعم ما نينوتاخلل لصوملا انلوصو موي

 مهيبا ةركب نع سانلا يرضف اهركذ مدقتملا دوعسم ريمالا تنبو

 عمتجا دق تابكار نمرتكاو كلذك ءاسنلا يرخو ةاشُمو انابك)
 هتلود ءامعز عم هتدلاو ءاقلل كلبلا ريمآ يرخو رارج ركسع ّنهنم

 دق ةهباو لافتحا ىلع مهنوناخ ةبحص ةلصاوملا جالا لخدف

 تلخدو ةقوزملا كئالقلا اهودلقو نولملا ريركلاب مهلبا قانعا اوللجج 0.

 نّوفوطي اهلاجر 8 اهماماو اهيراوج ركسع دوقت ةيدوعسملا نوتاخ |
 عس ريناندو ةلمأ ةغوصم بهذ ىكئابس اهلك اهتّبق تلج سقو اهب |

 ةبقلا نم نيبت داكن الف تافصلا ةعيدب ليئامتو لسالسو فكالا

 كسي ىلحلا كلذ ةبّكصو افحز اهب نافحزت اهاتّيطمو © اعضوم

 2) 15, عضوم» ة) 115١ باكاصو٠



 ل

 لخاخ نق ةيئاق ماخر ةيراس اهلخاد ةبق عماجلا اذه

 ىفو اهماخر مرج نم راوسلا ّلتف ةلوتكم لخالخب ةينضقوم 0
 جور ءاسملا نم بوبنا اهيلع جرضي ةنيثم ماخر © ةضصاخ اهد

 نيبذع ىف بجو ةبثلا لفسا ىلا سكعني ملك لدتعم ر
 ىفو «ضبرلا عماج ىف اصيا عمجايو ثيدحلاو ميدقلا نيعم

 اهناك نياك ةلجد ىلع كيزا وأ تسلا وحن ملعلل سرادم ظن
 «ضبرلا' ىف انريكذ ىذلا ىنشاح تاناتسرم اهلو ةفرشملا رر

 معلص .سيجرج حكهشم اهيف ةسدقم ةيرتب ةدلبلا هذه هللا
 دجسميلا تويب دلحا ئم ةيواز ىف هريقو جسم :اهيف 9

 نيدجلا عماجلا نيب وه دجسملا اذهو هيلا لخادلا نيمي
 الراسي نع رسجلا باب نم عماجلا نا راملا هدحكي رسجالا 3

 « كلذب هللا انعفن هحنع فوقولاو سدقملا ربقلا اذه ةرايزب انكربتف

 تربع !ذا .اسهنم :ىرشلا ىض نأ ةدلبلا هذف هب هللا صخ '

 سنوي هب فقو ئذلا لتلا وهو ةبوتلا ّلث ليملا وكان ىلع

 دنم ةبرقمبو باذعلا مهنع هللا فشك ىتح. اوعدو اعدو هفوقب

 رمأ هنا لاقيو هيلا ةبوسنملا ةكرابملا نيعلا اضيا ليملا رحقا

 رضامقمو ةريثك توبيب ىلع ليتشي طابر وه ميظع ءانب تلا !
 ءانبلا كلذ طسو ىفو دحاو باب عيمجلا مضي تايافقسو رهاطم

 هنا لاقي هلك عصرم ميرك باب هنود قلغنيو رثس هيلع لدسني نا

 كنيبلا ؟ذه باركمو معلص سنوي هيف فقو ىذلا عضوملا نا

 4) 8620 خضخ:“

 2 نم بيصق مناك ةماقلا نم كيزأ ءاوهلا ىف عفتريف ةنشو د

 اا مم

 .١ ىفو نيعاد للا ىلع اودعض مث ةبوتلا رامضاو انهيف رهطتلاب



 كف را

 ةنيدم ركذ .« طشلا نم ةبرقيب تاناضلا دحا ىف .اهضبرب انلزنو

 ةنيضح «ةيخض ةقيتع ةنيدملا هذه «ئىلاعت هللا اهسح لصونلا

 اهدادعتسا ةبقأ تذخاف «نمزلل اهقبحص نلاط دق «“ ةيخف
 ةفاسم برقل اماظننا ىقتلت اهجاربا تداك كنق « نتفلا ثداوحل

 نضعب ىلع اهضعب توبي اهنم لخادلا نطابو [ضعب نم] اهصعب
 هيف اهحتف نكيت دق هناك هلك دكلبلاب فيطملا هادجاب ةريدتسم

 ىو ةياقو زرح تويبلا هذه ىف © ةلباقمللو هعضو ةعسو هتينب طلغل

 صر نق ةييظع ةعلق كلبلا ىلعأ ىفو «ةيبرحلا 5 ففارملا نم

 رود اهب لصتتو جوربلا ديشم ةينبلا فيتع روس اهمظتني اًضر اهتوانب

  ىلعا نم كتبي عستم عراش دلبلا نيبو ابهنبب لصف دقو ناطلسلا
 هجارباو :روسلاب :ةلصتم ىفو كلبلا ىقرش ةلجدو هلفسا ىلا دلبلا

 تاناضلاو تامامْكلاو دجاسملا هيف. ريبك ضبر ةدليللو ءاهئام ىف
 نفاكمب فرعي ناكو ةدلبلا ءارمأ ضعب هيف ثدحاو قاوسالاو .

 هنم لقحا « عماج عضو ىرا ام ةلجد طش ىلع اعماج نيدلا

 ىف شقن كلذ لكو هبيترتو هنيبزت نعو هنع فصولا رصقي ةانب

 كئيبابش هب فيطبو ةّنجلا ريصاقمب ركذتف هتروصقم اماو رجالا
 اهنم.فرشا دعقم ال ةلجذ ىلع فرشت بطاصم اهب لصتت ديدح

 ىلا اًيرج ضعبلاب عابلالا عقو يما لوطي هفصوو نسسحأ الو

 روكذملا نيدلا دماجف ءانب نم ليفغح ناتسرام هماماو «راصتخالا

 ناضلا اهنئاك راجكتلل ةيراسيق هقوس ىفو .كلبلا لخاد اضيأ :ىنبو

 تويبو نيكاكد اهب فيطتو ديدح باوبا اهيلع فلغنت ميظعلا

 ءانبلا نم ةروص مظعا ىف هلك كلذ ىلج دق ضعب ىلع اهضعب

 ءايلدعت ةيراسيف دالبلا ىف ىرا امف هل لبثم ال ىذلا فرخزملا

 ه) 8024 خلذاقمللو” 6) 50 سمته, 15 ندملا, «) ال15. اعماج



 هع 7900

 ةرايقلاب فرعي « عضومب انررم ةينويل عبارلاو رفصل نيرشعلاو
 فيرطلا نيمي نعو اهنم ىقرشلا بئاجلابو ةلجد نسم

 طبنا ىق ةباحس اهناك ءادوس ضرالا نم ةدقو هيف لصوملا

 5 بابجب اهضعب فذقي امبرو راقلاب عبنت اراغصو ارابك انويع اهيف

 هبش هارتف اهيف عمتجي ضاوحا هل عّئصيو نايلغلا ايناك
 ةحتارلا وطع ابطر اليقص سلما كوسا ضرالا ىلع اطسبنم لاصلصل

 لوح سسمللا نه ةرشابم .لوال عباضالاب :فيضليظ ايي ٠٠
 فيقرلا بلحاطلا هبش اهولعي ءادوس ةريبك ةكرب نويعلا كلذ
 هب عيسن امك ايجاع اندهاشف ا!ًراق بسيف انها ىلا دفكقت كوب

 نيع ةلجد طش ىلع نويعلا هذه نم ةبرقمبو هعامس برغتسنا
 رانلا نأ انل ليقف اناخد اهيف دعبلا ىلع انرصبا ةريبك هنم ىرخا
 نقعيو ةيئاسلا هتيوطر رانلا .نةسشتف هلقن اودارا !ذأ « هيفا عش
 ماسشلا ىلا دالبلا عيمج معي وهو هنولمكيو تارطق هنوعطقيف 24 هب

 هناحبس ءاشي ام فلخي هللاو ةّيرحبلا دالبلا عيبج ىلا ةكع 1
 ةفصلا هذه ىلغ نأ كش الو هريغ بر ال هتردق تلجو هّدج ىلاعتا

 نقو «ةرصبلاو ةفوكلا نيب اهنا انل ركُذ ىنلا* نس
 لدفويلا ىلا عضوملا !ذه نمو ؟كييقتلا اذه ىف اهرمأ انرك

 انرسو انحر مق نيلثاق انلزنو ةّيراقلا نويعلا كلت انزجاو ناتلحوم
 نأ لصوملا ميصت اهنمو ةييقعلاب فرعن رك ةيرقب انلوذو يا

 عافتر' كنع لصوملا انلصوو ليللا فصن دعب اهنم انيرساف هللا
 ةينوي نم سماخلاو رفصل .نيرشعلاو ثلاشلا ءائلثلا ١ موي نم رام

 م) 11[ عضوم ىلع. ة) 826440 بابحكيب# ) 8060 اهيف# 24). 1
 اهيف“ ه) 50 سهتو., 115. ةريصبلاو ةفوكلا 2 انل نترك ىتلا؛'

 الو. جن: 135, . رك 115. ةبرقمب» 1
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 هع 1575

 - ةلحرم تيركت ةنيدم نيبو اننيبو نيكيرتسم انموي ٌلوط عضوملا

 10007 عم تاويل اهحبصخ هلك "ليلا انيرساو «لس انلعر ()
 انلزنف ةينوي نم موي لوا وهو رهشلا نم رشع عساتلا ةعبجلا موي

 اهسرحا قتيركت ةنيدم ركذع؛مويلا كلذ نيعيرتسم اقهاط
 ةليغح ةحاسلا ةكحيسف ءاجرألا ةعساو ةريبك ةنيدم ىف «ىلاعت هللا

 اطسقو اقالخا نسحا اهلها فلخلاب ةصاغ دجاسملا ةريثك قاوسالا

 ةعلق اهلو اهينوج ىف اهنم ةلجدو دادغب لحما نم نيزاوملا ىف

 كنق ةروس دلبلاب فيطيو ةعينملا اهتبصق ىه طشلا ىلع ةنيصح

 | عم انلحرو «ةروكذملا ةقيتعلا ندملا نم ىهو هيف نهولا رشا

 | تبسلا مي انحبصاو ليللا ّيط انيرساو روكذملا ىيلا ىشع
 | عضوملا كلذ نمو نيحبرم انلونن ةلجد طشب هنم نيرشع يقوملا
 ' ةوحض مويلا كلذ انلحرو هانبحصتساف ةليلو مويل ءايلا بحصتسي

 < اتموهذ مون ةّنس سالتخاو ةحار سفن ذخَأل انلونو ليللا ىلا انيرساف
 عفترا نأ ىلا اتريس ىدامتو مابصلا ىلا انذاسأو انلحرو هين

 0١ طحن ىلع ةيرقب 'قيلتاق' انلونف هدعب فحالا :موي. نم راهنلا
 رقعلاب فرعت اهيلع انزتجا ةريبك ةيرق اهنم ةبرقدبو ةديدجلاب فرعت
 كيدج ناخ اهلفساو اهل انصح تناك ةعفترم ةوبر اهسار ىلعو
 عضوملا اذه نم مئامعلاو ىرقلاو هقيثو ناينبلا ليفغح فّرشو جارباب
 ىشملا ىف احلا ماظتنا رثتني انه نمو ةلصالم لصوملا ىلا

 انما الجعتسمو ايطبو ارخأتمو امّدقتم هقيرط ىف لك طسبنيف
 | انلونو برغملا ىلا انريس ىدامتو رصعلا بيرق اهنم انلحرف ءانتمطم
 | لا فضت لبق انلخرو لبالا ىشعتت ام لالخ ةّنس ةرفغ نيذخحآ

 | نينثالا موي ومو ميلا اذه ةرحض ىفو حابصلا ىلا انجلداو

 «) اللك. اهنم, 2 8) اد. قوس



 تن 11

 ىنيدلا روض اهجوز كلب دم 8 نيدلا الص نأ ةقوكالس 4

 نانكف : ءالاوس للا 1 مانو دج جما وب وتلا علا كل ايل
 ؟ىه ىضم دقو اهانلون دادغب ىرق ىدحاب ةليللا ككلق انت

 ىفسي ةلجد نسم عرفتي رهذ وشو ليجد اهتم ةيرقمو لييللا

 ءاثلثلا موي ىحض عضوملا كلذ نمم انوَنَعَو ءاهلك ىرقلا كلتا

 لصّتاف انقيرط ىف ةلصتم ىرقلاو روكذملا رفصل ىشع سداسلا '
 نم فحليل انموي ئقاب انمقاو انلؤنو رهظلا ةالص رثا ىلا انريس |

 فصن لْيَبُق انلخر مك لصوملاو ماشلا راجحت نمو جالا نم رخآنا
 نيحيرمو نيلئاسق انلزنف راهنلا عفترا نأ ىلا .انريس ىدامتو ليللا

 ةيرق نم ةبرقمد سابصلا عم انلونف هلك .ليللا انيرسأو هيب ١

 كلذ .نم اننلخرو ءاهكسفاو ىرقلا بنصخا نم 8 ةئوكلاسب ف
 نماثلا سيفخلا موي نم حابضلا عم انلزنو هلك ليبللا انيرساو عيووم

 نيوضعملاب < فرنعي -ىصبح نسا ,ظيرتمب .ةلجتم ناجل سل ا

 هيخر هجوزو ديشرلا مع ةنبا ةديبزل اجرفتم [ناكآ] هنا لاقبو
 نم رسا ةنيدم ىقرشلا طشلا ىف عشضوبلا ذه ةلابق ىلهو هل

 اهلكوتمو . اهقئاوو اسهمصتعم نيا لو نس:ةزيع + ضيا نا
 اهنم تاهج ضعب الا اهيلع بارخلا ىلوتسا دق ةريبك ةنيدس

 بففصوو اهفضو ىف هللا همحر ىدوعسملا بنطأ ا

 رثالا :لا نقبي. مل "ناو فضو امك ىهو اهنسح :فئارو اهئاوه بيل
 !ذهب انمقاق هريبغ دلا“الا اهيلع نمو ضرالا ثراو هللاو اهتساحم ٠

 ه) 15. كل تكلل 6( 181 آكطرت 711531116 ةبركلا تح ىبر

 7121:0ء+ 27ه هد آلا ءاطسطتعو طصقرز. 6 انف ىهدسب“ 1
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 سب ب

 . هاتدثاقو هيف انهجون ىذلا ركسعلا اذه اتريما ايه نانوناخلا ناناهو

 ١" هدروقي نمو ليعرلا عاض لثافلا لوق نتحكن انلعكي ال هللاو

  ةفاخم ءايهينوعيشي !ذنج ةفيلخلا ايهدازو امهمسرب دانجأ امهلو
 ةيشعلا كلت ىفو «دادغب ةةنيدمب نيبرضملا نييجاقخكلا برعلا

 اكلمو ابابش ةفرتملا ةيدوعسيلا نوتاخ انتثجف اهيف انلحر ئتلا

 نيتضرتعم نيتبشخ ىلع عوضوم جدوه ىف نّلقتسا دفق ىو

 اهو ةيقذملا لالجلا «ايهيلعو ىرخالا مامأ ةدحاولا يع نيب

 0 4 بهذ يي ةبقنتم هدب ىف 97 ىقو ب ياو 110

 2 اياطملا بئانج اهنيمب ني اهدنجو اهناينتق نم ليعر اهمامأو اهسأار

  اياطملا اييفح قي 0 بكر اهءاروو قانعلا ميلامهلاو

 - تايبهذلا بئاصعلاب نهسودر نيصعو ةبقذملا جورسلا ىلع ميلامهلاو

  باحسلا ريس نهتديس فلخ نرسي نفو نهتابذعب بعالتي ميسنلاو
 اهلوزن دنعو اهبوكر دنع بوضت تاقوبلاو لوبطلاو تايأرلا اهلو

 «ازه صضرالا هت ةبتر 0- را كلملا ةوضن نم انرصبأو

 اهل نوكيو ءزعلا اهمدخي نأ فقحيو «ازع ايندلا لايذا بكستو
 بحاصو رهشأ ةعيرالا وحن اههيبا ةكلمبم ةفاسم ناف «ء وهلا اذه“ | 1

 ىلع هتيبعر ىف لدعلا نسم وشو ,ةيرجلا هبلا ىدوي :بينيطتطسقلا ل 7

 )000 ما ةزماوو صمد :

 ١ نيرشعو ةسيخلا وكن مورلا دالب نم جدفتسا اًمع ىلاخلا نيعبسو /

 هبلع بلغ مسالا !ذهو دوعسم هيبا مسأو نيدلا رع هبقلو !دلب

 «) الخ مهنوعيشي. 0) ة[هنه. تاهجب. ء) اهيلعو. ' 5 2



 سس ١11) ب
 اهرهشأو اهمظعاو اهنع عيدبلا صقلا ريم ل ل ةنردم اه 1
 :تايسعاو سبا اان حقك كلملا ماظن فانتا ىنلا ىعو ذب
 هاهقفلا ىلا. ريصتن سبي تاراقعو ةميظع فاقوأ نرادملا

 محرخ دّلخم رخفو ميظع فرش تابناتسراملاو سرادملا هذه راى ا ام ةبلطلا ىلع اهب نورجكايو اهب نب

 باب مث ناطلسلا باب طشلا ىلعا ىف ؤهو اهلواف تارا : 4 ةيكرشللو . يلادفلا نسل كلذ عبق نم, مجرم واللا أ
 امل" دي

 ىتلا باوبالا هذه ةيلصيلا باب مك ةبلحلا باب هيلي مث هب

 ةريثك باوبأ قاوسالا ىف اهلخادو ةليطتسم ةرثاد فصنك اب 9
 ايم ىح .نياو فصوي نأ نم مظعأ ةدلبلا هذه ناشف

 تننأ ثنذنأ ال بيبح قف تبصخرطتاد نسل 0 .؛
 عال رثآ .لدصوملا ىلا داذغب نم .انليحر كفّتأو هرايد راجلا 9 :

 نورشعلاو نماثلا وهو رفصل رشع سماخلا نينثالا موي نم رصعلا
 77 نونتاخو كييقتلا اذع ىف ركنذلا همدقتملا :ديعسلو لسا وتاب 8 رووح دبصس ىف تصدع راع هتلطاهيرلا 0 !

 ضرأو لدوملاو ماشلا ياح ايهتبحصو لصوملا بحاص ىيحلا زعم |
 ىددحأ كلاو دوعسم ريمالا ةعاط ىلا 6 ىتلا بودل 5 1
 ةيحص-اهيله اسد. ناسارخ جاصح هجونو نيتروكذملا "علا اضل

 ىقرشلا بناجلا ىلع مهقيرطو سوقدلا كلملا ةنبا ةثلاثلا
 اهنم ىبرغلا .بناجحلا ىلع لدوملا ىلا نحن انقيرطو دادغب ن

 ه) 1طتخ 72:72* هءعءاسو هيسمانو 50م 761565 ةااعتطتأو0 طز طم 4
 اطم ممهأ 76 17ه ترم, هسا مطاتقطعل طر 8027 ذص طقق 00 8 1

 4 11 ىدذلا» 2( 15. نيتنوتاضلا» ز 2110 ا

 .3:1 .:: فطعني وقو هلفسا ىلا طشلا ىلعا نم اهب طيحملا روسلا ىف



 تك | نري

 ' وتالسلا تبسلا موي ةيشع كلذو ترناس نأو ىفحت 3 سمشلا,' 1

 " «دعب دحالا موي ىشع اضيا هانرصباو  نينامت انس رفصل ةرشع

 ةيرقمب نكسن اًنُحو ىبرغلا طشلاب ةوكذملا هترطنم نم اعلطتم
 :فلخلا ىم لمتشت .بيترتلا ةميظع ىاوسالا ةليغح ةيقرشلاو «اهنم
 اهبو !ًددع ءىش لك ئصحا .ىذلا هللا الا مهيصخي النوشب ىلع

 هرادب لضتم ةفيلخلا عماجو اهيف عيجي لك ةثالث عماوجلا نم
 ففارم ةلماك ةريثك ففارمو ةميظع تاياقس هيفو ريبك عماج ىهو
 | دق 0و لطتيو كلبلا::يراخ وهو :ناطلسلا::عماجو رولهطلاو: ةوضولا
 ادادجا رمأ ربدم ناكو «هاش هاشب فورعملا اضيا ناطلسلل ءبَسْنَن

 . ادتكسم ماما عماجلا ىنتباف كلانف' نكسي .ناكو ةقيلخلا اذه

 نيبو هنييو روكذملا 'ىقرشلا !بناجلا ىلغ ومو ةقاصرلا .عماجو
 ةيرث «4ةفاصإلابو ليملا وحن ةناسم روكذملا ناطلسلا اذه عماج

 :عيجاملا دادغيب دلبلا عماوج عيبجف هللا مييحر نيبسابعلا ءافلضلا
 انحا انل ركن ةدع ىسصعت الف اهنامامح امإو «مشع لخآ اهيف

 اعرتكاو مامح ىفلالا وحن ةيبرغلاو ةيقرشلا نيب اهنا دلبلا عايشأ

 لّيقص نوشا ماخر هنا رطانلل ليضيف هب ةعطسم و الا

 فدع راقلا ةرتكل ةغصلا ةذه ىلع. اهرتكأ تاهجلا هذه تامامحو م. 5.

 طبقا كقو ةفوكلاو ةرصبلا -ىيب نيع نم بلكي .بيجاح هناا نال
 :انيبتارج ىق ريضي وهف زاقلا هنم كّلوتيل نيعلا «هذه دام .هللا
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 ءاشي ام. قلاخ ناحكيبسف كقعنا دقو بلكايو فركيف لاصلاصلاك

 ويدقتلا اهذخاي الخ ةيبرغلاو ةيقرشلاب كجاسملا امأو ؟هاوس »ل١ ال

 اظيقرشلاب اهلك ىهو نيتالثلا وحن اهب سرادملاو ءاصحالا نع الضف
 َظ

 ه) 79 سدمأ كاطم# كءامام شعر هدخ ه2 ثتلاثلا 160 نسسذاسلا“ 65.

 نامت. ه) 50 اللك.. )4  الك, ةفاصرلاو: ١ 4) الك !ذه.
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 مايالا ّدحا اجزاخ هانرصبا اهلك ةّيركسعلا دئاق وفو صلاخ هدسأ ف

 هلوحو مهاوسو مليَدلاو كارثالا نم دانجالا ةارما هفلخو ةيحي نيبو

 اندهاشف هب اوقتحا دق لاجر ىديا ىف ةلولسم افيس نيسيخو حن
 دقو ةلجد“ ىلع وظانملاو روصقلا هلو رهدلا ىف ابجاعا كرما نيم
 دقو قوز ىف ابكار ةلجدب نايحالا صعب ىف «ةقيلخلا رهظي
 ةيمعث راصتخا ةلاخ ىلع هروهظو ةيربلا ىف تاقوالا ضعب ىف دب هي
 وهو اراهتشا الآ ةيبعتلا كلت عم هرم دادزي الخ ةماعلا ىلع دمالا

 نوميم وهو مهل ببحتلا رقويو ةماعلل روهطلا ٌبحي كلذ عم

 شيع بيطو الدغو ءاخر هماياب اودعستسا دق مهدنع ةبيقنلا
 ومو روكذيلا ةفيلخلا اذه انرصبا هل عاد مهنم ريغصلاو ري ا

 ىبأ هللا اروبا: ءىضتسملا نب 6 هللا نيدل ريما ديحا سابعلا و

 نافعا كانسيلاا رقثظملا ىبا هللاب دجنتسملا نب نسحلا

 نم ةقوخ نلسلا يلا كلاب ردتقملا رفعج . لصفلا ىبا ئلا ذ

 بناجحلا ىلعاب هرصق ىلا قروزلا ىف !دعاص اهنع ردخانا دقو « :
 اهريغص ةةيضللا رقشأ ةتس ' نمه ءاتف ىف وهو طشلا ىلع قريش ل

 نوللا ديلا نكينلا لي لكشلا نسج ههجو اهب عمتجا 3 ١

 اسبال ةنس نيرشعو سمخلا وحن هلم ءاورسلا فار ةماقلا ١

 ةيقذم ةوسنلق دسار ىلعو هيق بهذ موسرب ءاَبقلا هبش ضبا ابو
 امم 4 سابلل ةذكتملا ةميقلا ةيلاغلا رابوالا نم دوسأ روب ةقول

 نكل هناشل ٌةيمعت_كارنالا ىر كلذب !ددغتم فرشاو شلك وف 4

 ه) الك. ةغيلخلل. )6  الآ. نيدلا نيد ملاط اذكر, سدنو. هب د
 هللا نيدل. ه) اك اهبح .2) 4046 كولملا هر ةمص6 ةنسنلهخ "0207

 : هترظنم ماسمأ يفرغ بناكلاب مهيلع هللا ناوضر هامفلخلا ددألا

 وس ب صم هدب

 م. 154. مهنم بيباجادلا شباحالاو نايتغلا ئلع وف امنا كلملا اذه فنورو



 ظ ْ كار

 2 بناجلا ىفو ضر بلاط ىبا نب ىلع نينموملا ربمأ دالوأ © ىبعمو

 ! مقا ةزيتكم نماقم ىلا انهنر رفعت نب ”قنسم» رك اصنات ىنزإلل

 ىضر ميركلا فلسلاو ىيكلاصلاو ءايلوالا نم هتيمست انرضحي مل

 ءازاب ةريبك ذلكم دليلا جراخ ةيقرشلا ىلعابو « مهعيمج نع هللا

 ىفو طشلا ىلع روهشملا قاطلا باب ناك ةفاصولابو ةفاصولا ةلكم

 ءاوهلا ىف ةيماس ءاضيب ةبق هل 'ناينبلا ليفح كيشم ةلحملا كلت

 . كلت نم برقلابو ةلكملا فرعت هبو هضر ةفينح ىبا مامالا ربق هيف

 'ربق اضيأ ةهجلا كلت ىفو هضر لبتح ىب كيخا مامالا ربق ةلكملا
 جالكلا ةروصنم نب نيسكلا ربقو هللا ةمحر ىلبشلا ركب ىببا

 نيثاسبلا ىه ةيبرغلابو «مهضر ريثك نيحلاصلا روبق نم .دادغببو
 ىههف ةيقرشلا اماو ةيقرشلا ىلا هكاوفلا بككتذ:  اهنمو فئادكلاو
 عم ةفيلخلا روذو الافتخاو انرش كلذب اهافكو ةفالخلا راد مويلا .

 نيييسابعلا عيمج نال ديزا وأ. عبرلا وكن ىف اهنم عقت ىفو اهرخآ

 نورهظي الو نوجرخي ال اليمج الاقتعا نيلقتعم رايدلا كلت ىف

 5 رنتك جراد تساعد داحس تابتسلاا 5

 ناويدلا رضحي ةرازولا بثانب فرعي ميدخ هل امنا ردزو مويلا هل

 هلو رومالا' ذغنيف بتكلا هيدي نيبو ةفالخلا لاوما ىلع ىوتحملا

  تايقابلا مرحلا ةثاك ىلع نيماو ةيسابعلا رايحلا عيمج ىلع مّيِق

 ةيفالخلا .ةمركلا هيضت نم عيبج ىلعو هيباو هلذج لهع نست

 تا هل ىَحْنُيو هبقل اذه رادلا داتسأ ىيدلا دجام بحاصلاب .فرغي

 هليبسب وه ايب الاغتشا ةماعلل ريظي ام لق وهو ةفيلخلل ءاعدلا

 اراهتو اليل اهدّقفتو اهقلاغمب لّقكتلاو اهتسارحو رايدلا كلت روما نم

 ه) 4 نم“ ة) الك نيسحلا نب ند روصنم»»



 : جس الكب ١ سس

 قراوؤلاو قاوزلاب نوربعي سانلا داعف ىليسلا «امّرمب ةلجد ه

 ىف اهيف روبغلا ىدامت نم .اراهنو اليل سانلاف نثك ىَصْكُت
 نارسج اهل دلما ١ ةداعلاو ءاسنو الاجر ةىصخحا ال* ةلصتم

 روبعلاو سانلا ةرثكل هقوف رخآلاو ةفيلضلا رود ىم برقي اهم.

 مش «ةروسم ةنيلم ىو حرَكلا مق ءاهنم عطقني ال قراوؤل
 هللا همحر روصنملا عماج اهبو :ةنيدم اضيأ ىهو ةرصبلا باب أ
 اضيأ ىفو عراشلا .مث «هليفح ناينبلا فيتع ريبك عماسج
 باب ةلكمو عراسشلا نيبو « تالعنلا ربكا  عبرالا هذهيف +

 ريهشلا ناتسراملا اهيف ةريغص ةنيدم ىهو نانتساملا قوس ار

 نيبخو نينثا موي لك ءابطالا هدقفنتو ةلجد ىلع هوقو دأ

 يلا .نزنجاتتعيب اما لش مل نويقوتو دنا فتم كارلا
 7.155, رهبك رصق وهو ةيِذْفألاو ةيوذألا عبط نولوانتي ةمّوق مهيديا نم
 ءاسلاو ةيكولبلا نكاسنلا ففارم عيمجو تويبلاو ريصاقملا هب

 ةطسلاك اهركذ لوطي تالحملا رئاس ءامساو «ةلجد ىم هيلا لخدي
 ءىجي ةلجد ىف ٌبصنبو تارفلا نم عّوفتي رهنو ةلجد نيب ىنف
 قشبو تارغلا اهيقسي ىتلا تاهجحلا ىف ىتلا ففارملا عيمج هب

 اضيا: تصنيو نها رختا زين ّقلحم : انزكذ لا كرمبلا في
 ةيباقعلا بايثلا ْعَنْصُت اهبو ةَيباَنَعلا تالحملا ءامسا نمو «ةلجد ىل

 ةلفالعا .ىهو .ةيبرَصلا' .انهنمو © ناوملالا تافلتتم نظالب سرا
 «اهركذ لوطي ءامسأ ىلا دادغب نع ةجراضلا ىرقلا الا اهءارو سيلو
 نيحلاصلا نم لجر وهو ئخركلا فورعم بق تالكبلا هذه ىدحابو

 كيشم  ةرصبلا باب ىلا فيرطلا ىفو .ءايلوالا ىف ركذلا او

 نوع ربق اذه بوتكم هيلع مانسلا عستم ربق هلخاد ناينبلا

 ظ ه) 115. اهدنن 6) 1]126ءام اطودو اجو رموجلد 220 6 11. ىضووء |
 ان



 من 117 ف

 | بطتنسن ملو ءاردق انسوفن ىف نقلا لجرلا اذه سلجمل ةفاضالاب
 ١ تاهيمو « *نيذبزيلا نيب ناّقشو *دبرا ايم ناعَقَت نياو * اركذ اهل
 ابيطي سلجامب هدعب انلردر ة«ريسي كلادب لثملا» « ريثك نايتفلا
 نتبسلا موي اثلاث اسلجم هل انرضحو «هعالطتسا قوريو «ةعابس
 ّظشلا ىلع هاد ءازاب روكذبلا عضوملاب رفصل رشع ثلاشلا
 ابكع هما نم اندهاشف امكخام ةينايبلا هثارجعم تذخاف ىقرشلا

 الباو مهعمدا نم لاساو ءابكس نيرضاحلا سافنا هظعوب دعص

 | اقوش بيسنلا نم انايبا هسلجم رخآ ىف ددري لعج مث «ابكس

 ' اهلاو هربنم ىلعا نم بئوف ةّقرلا هبلغ نا ىلا ءابرطو ايحفز
 " ىداني نافهل «ابكتنم هسفن ىلع امدنتم لكلا رداغو «ابثتكم

 لكو «ىحرلا رود مهبيكنب نورودي نوبدانلاو «ابرح او انرسح اي
 ىلوأل ربع هقلخ نم ناحبسف «احص ام هتركس نم دعب مهنم

 حجل مق «هاوس هلا ال «بابسالا .ىوقأ هدابع ةبوتل دلعجو .«بابلال
 ةلجدو ىبرغو ىقرش نابئناج هانركذ امك ىع دادغب ركذ ىلأ

 ناكو هيلع ىلوتساو بارخلا همع دقف ىبرغلا بناجلا اما امهنيب
 ءاليتسا عم هنكل ةثّدكم ىقرشلا بناجلا ةراسعو الوأ رومعملا

 | م عج من ىو ونجم دملج يابا

 1 ىتلا ىفو © هدارعلا اهريبكاف باو نارا سوا

 رسجلا نم ةبرقمب ةلجد طش ىلع ةعبرملاب فرعي اهنم ضبرب اهيف

 2 ا

 «) طع هدللسكتمد 15 10 اطق : ؟ءاللكمسمرد انندنن ه8 8مط7*هط ةل-1 9 ؛

 «متاخ نب د رغالاو ميكس ث « ىدنلا 1 نيديريلا نمد ايه ناتشل

 6) (هرصمدتنع !معرامو موو, قةعوط, 11: م. 532, مم 4, ه) 50 الآب
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 هدشنا ام رخأ ا «« ]ديف نييسنلا ١ اهعونتوم دوعبو ©

 ّْ . «مالكلا كلذ ماهس

 .ثعب احص امف ىبلق نياو . ثجولا مباذا ىداوف.ى

 ٠ دعس اي تيدف ىل ْلُك هللاب مهركذب ىَوَج ىنْدز دعساي ٠
 جوخ عفمت داكت عمادملاو < عيف وذ دق لاعفنالاو اهددري لوي مع

 نع لونو “ مايقلا ردتباف ءماصقالا فاض نأ .ىلا 4هديق نما كلا
 رجا قلع .سانلا كرت +: ةلجم فيلقلا ناطا فقي# ؛ الجم اهعت املا

 تعسا امو كارم نوكأ اهتتهشم نم مل ايف ««نبارتلا ىف او
 نم تنصت م راف :نمم :انلعجو..«متكربي هللا .اساطلا 00

 «سّبقلا رين !ديصق ىشنا هسلجف لوا ىفو «هلضفو. هنيب «هتمحر

 . هلو ةفيلخلا ىف « سقنلا ققارع :

 لقاح عفسب' ٌنربلا هجاع نم لعاش مارغلا نمرل اول
 : ةقيلخلا ركذ دنع © هيف لوقي
 _قنماكلا مامالل نويعلا نم 2 ةذوع ىنوك هللأ دام

 ىدامتو «هنابث ىف ذخا مث ابرط سلجيلا ره دقو هداشنا ىم غ

 ىطعي ايندلا ىف املكتم ن ١ بسحن انك اه "ةئاي رس داونأ ى

 ناحبسف لجيرلا اذه ىطعأ امه اهب بعالتلاو سوقنلا ةكلم ع

 دعب نب انعاش « هبيغ هلا الا هدابع_نم ءاشي نم لامكلاب صخي

 ةفاضالاب هناش برغتسن نمم نادغب طظاعو نم :ءاوسل سلاخما
 ةنيحملاو ةكيب اندهاش دق اًنكو برغلا اكو ىم هانداهع ام

 ثرغصن بكييقتلا ة1ذه 7 ة ءانركذ 5 ف سام :حللا ا 1 0

 2) 115. اهيف. 000 اهانركذ», 0
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 <« باحتنالاب نعم نهف «ريحلا عماد هلاسب هنوعيشي «رمجلا ن
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 كنيف 0

  ةفيلضلا مح نم وع روكذملا عضوملا اذهو هيلع ةفرشم هرظانمو

  ةفيلخلا رطانملا كلت نم هعمسيل هيف مّلكتلاو هيلا لوصولاب نفخ
 ىلا نولخديف ةماعلل بابلا مّتقيو مركلا :ىم رضح . نمو :هثدلاوو

 [موي] لك عضوملا اذهب هسولجو رصعلاب طسب دقو عضوملا كلذ
 نأ ىلا اندعتو رركذملا سلجنلا اذهب هتدهاشمل انركبق سيمخ 1

 اعضاوت مسار نع هناسليط ىخرأو ربنملا دعصف مآكتملا ربحلا !ذه لصو
 « اوزوتباف ةعوضوم ىسارك ىلع هماما ءارقلا رطست دقو ناكفلا ةمركل

 5 تردابو !ودارأ ام ا!وبرطأو اوعاش ام اوقوشو بيترتلا ىلع ةءارقلا

 عست مهل انيصحا دقو ةءارقلا نم اوغرف املف جومدلا لاسراب نويعلا
 لثاواب ىتاو ءارغلا ءارعزلا هتبطخب عدص «تافلتخم روس نم تايبآ
 رخآ ةرقف ىلع ةبطخلا :ئشمو «تايظتنم اهثانثا ىف :تاسيألا

 ىذلا هللا يالا تناكو اهلمكا نأ ىلا بيئرتلا ىف اهنم ةيآ

 وخل هللا نأ ]ركنا رادإلاو هيف اونكستل ليلا مكل لعج

 ا عصا نسحو « نيسلا !ذه ىلع ىدايتف + سانلا ىلع لضف

 ىلع ةانثلا ىف خا مث هسمآ نم بجاعا كلذ ىف هموي ناكف

 بانجو «فرشالا  مسلاب اهنعن ىنكو ةتؤلاولو هل ءاعدلاو ةفيلخلا
 لصيو ةيور ال ةهيدب كلذ لك ظعولا ىف ةليبس اكلس مك «فّرألا
 - تلسراف ب ةرم فسنلا ىلع تاركا تايالاب كلذ :ىف همالك

 سانلا حج «نونكملا اهقوش رس سوفنلا كدباأو «نويعلا اهلباو

 وسلا وا نشاطو « نينلعم ةبيوتلابو «نيفرتعم مهبونذب هيلع

 ' ارك الو .ءاليطخت انككلمت ال نيوفنلا تراصو © لوهتلاو هللا رك
 راعثشاب دشني هسلجم ءانتأ ىف مث «اليبس ربصلل دجت .الو ءالوقعم

 نولقلا لعشت « فيقرتلا ةعيدب «فقيوشتلا ةحربم بيسنلا ىم

 ه) 4 اوردتناف ف 0 ||[7 تربو. ء) 0-41 3س 40 ,



 ا

 اهب ىنتاو «ءارقف هتبطخ ءانثا ىف تاورقملا تايآلا لشاوأ م
 هبلعخلا لمكأ مث امش «ءارخوم الو امدقم ال اهنل ةءارقلا فس

 فللكت .هسلجتم :ئف :نم شبا, ن ىأ وملف ادهم اقتل رتل 0

 اهات نعلق نع كبل بيئونلا ىلع هيا ب هب ءارقلا» ارق ام

 تدحذ « 6 نيبملا لضفلا َوَيَل اذه نأ * نورصبت ال متنا 3

 هنأ مك «« ريخلاك دنع ربخلا سيب تاييقا ءرحبلا ىع جوخ (
 نم تانِيي تاياو طظعولا نم فئاقرب هنبطخ ىم عرف نأ دعب ىنأا

 «اقارتحا سفنالا اهب تيباذو «افايتشا بولقلا اهل 0
 نوبثاتلا نلعاو «* جيشنلا هتاقهشب دوو «جيجصلا الع ن

 لك « حابصملا ىلع شارفلا طقاست هيلع اونطضاستو « 3 8
 . قع مهنغو اهلا ايدلج سلو. ىلع عضمبو اهوجيخ م09 0000 '
 نيوغنلا البي الوه 4#اندهاشف « هيلا عرذالا ىف عقويف «ديلخ , مشن 3
 جبت بكرت ملولف «ةميقلا ىي لوه اهّكذيو «ةامادنو بان

 سلاجم نم سلجم ةدعاشمل الآ «رفقلا تازافم فستعتو ؛ هيلا ٠
 «ةهجانلا :ةحلفملا ةهجولاو «ةحبارلا ةقفصلا تناكل لجرلا !

 هلم" كادامجلا سوشي: نم نقلب نام“ نال 00 :
 خنوردتبي كلذ :هسلجم.ءانشأ ئفو «هلثم نع ذوجوملا

 ناك .امبرو نيبع ةفرط :نم عرسأ بواجحيف عاقرلا هيلا ريطتو لا هلا
 مىه ةركبا هل ايناك: اسلجم اندهاش“ مك, «ةاوس هلا ال ءاشي نم هيتوي هللا كيب لضفلاو لئاسيلا كلت مثاتن نم فئارلا هسلجم رثكا

 ا ا ا يضرك يلبي ناضل رشم يااعإللا ش

 0) 15 أقف 4 0( 1 ءارغلا م م) لس 52 15 هده 37

 0) 115. انكيشف : ٍ اا

 ؛ .:ركسفأ « ةلجاع اهب 51١ .لإ خبطخلا دثروبو وس ايمطتت
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 ىلع مولعلا نم نينافاب ىتاف هب المجتمو هوصحب ارورسم هظعو ىف
 "ودض وه روكذلا/ءابلعلا سيئرو ركذلا مدقتملا هاج .:بسح
 رهتشملا كييقتلا اذه ىبناركذلا مدقتنلا ىدْنجاكلا ننيدلا

 ةحيبص اندهاش مث « مطاعالاو رباكالا نيب مكقنلا «مراكملاو رثآملا

 نينلا لابج دحوالا .مامالا هيقفلا ريشلا سلجام هدعب بسلا موي
 بئاجلاب طنتلا ىلع .ةراك ءازاسب .ىروبجلا ىلع :ىي' لئاضفلا .ئبأ

 باب نم ةيرقمبو ةفيلضلا روصق نم لاصتا ىلع هرخآ ىفو ىقرشلا
 امي م4 0

 تيبس .موي لك هب سلجاي وهو ىقوشنلا .تناجلا باوبا رخآ ةيلصبلا

 اًرقلا فوج ىفو «ديَز الو ورمع نم سيل لجر سلجم اندهاشف
 ' «ةيلبنحلا سيئر «نامثالا نيع ةرقو «نامزلا ةيآ «دّيصلا لك

 00 ا بت 5 -5

 ةبلح سرافو «ةعامجلا ماما: «ةيلعلا بترولاب مولعلا ىف سوصخملاو

 «غ ةعاربلاو ةغالبلا ىف ميركلا فبسلاب هل دوهشملاو «ةعانصلا هذه م. 0,

 ىلع ةركف رحب ىف .صئاغلاو «رثنلاو مظنلا ئق مالكلا *مرا كلام

 امأو «عابطنالا ئرايهم «عابطلا ئضرف همظن اماف ««رذلا سئافن

 نمو « نابكسو سقب لثملا لطعيو «نايبلا رحسب عدصيف هرثت
 .ءارقلا ئدتنبيو ربتبلا لعصي هنا «هتارجاعم ربكاو «هئايآ رهبأ

 مهنم نانثالا عوتنيف اثراق نيرشعلا ىلع «فين مهددعو ةءارقلاب

 فيوشندو بيرطتب فسن ىلع انهنولتي نارغلا ىم هيأ ةثالثلا وأ

 . نولازي الو ةيناث ةيآ مهددع ىلع ىئرخأ ةفئاظ نلت وغرف !ذاف

 كقو ةءارق اولماكتي نأ ىلا تافلتخم روس ىم تايآ نوبواننت

 وأ !اددع اهلصحي رطاخلا دقتملا ذاكي ال تايبتشم :تايأب اوتأ

 هربا ف نانا بيرغلا مامالا اذه فخا اوغرف !ذاف اهسن اهيبسي

 ««ارإ رح هظافلا نم عامسالا فادصأ ىف غرفأو * اردتبم دالكع دهتبطخ

 0) الاق, اغبذ.
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 ىلع ةءارقلا ىف همامأ ءارقلا ثخاو ربنملا نعصف روكذملا رفصل

 تاسغنو «ةبجعم. نييجالتب :اوتاو .اوبقرسشو .اوقوتف' ةطوضوم ىسأرأ
 ةيطخ بطخف روكذملا مامالا زئيشلا عندنا مك «ةيرطم ةجرخم

 هللا باتك ريسفت نسم .مولعلا نم. نينافأ ىف فرصتو راقوو نوكش

 هثقشر مث هيناعم ىلع ملكتلاو معلص هلوسر ثيدح دارياو لجو رع
 امو مكقتو «رصق امو باجاف بناج لك نم لئاسملا بيباشا
 لغجو هدنيأ ىف ةلمج اهغيجاف اهنم عاقر ةّدح هيلا تعدو: رتل

 ناحو اهنم غرف نأ ىلا «اهددسو اهنم ةدحاو لك ىلع بواجي
 ظعوو ملع سلجم هسلجم ناكف عمجلا قزتفاو لوف

 لاسرأ نع رضقت ملو «ةنيكسلاو ةكربلا هيف ترهظ انيل انيه.ةاأرو

 رابع ةيلوسيبلا ا ««ةنيكتسملا نامل هيف اهرب

 مكو ١ - ةيصاخ 4 »ٍ هوقو هديب قاما 0 هيلا .نوبئاقلا ز

 دعم ةدديصت. نم مم ىاتالك«ىراجتا نيت ١
 هتيحرب «هماقتناو هطخس نم نيصاعلا هدابع ءايلوالا .ءاملعلا ةكوبب
 اندعهشو ««هابأ الأ دوبيعم و < ءأوسسب بر ال ميركلا معنملا ىنأ دم. :

 «ةّيئاسارخضلا ءابلعلا ليس هسلجام مويلا كلذ رضحو روكذملا رهشلا / ْئم رشع ىناثلا ةعمجلا موي نم رصعلا ةالص رثا ايناث اسلجم 0

 ما رسهس * ةيماظنلا د لخدو «« ةّيعناشلا ةييتالا سيئرو '

 ه) 50 5. 0) آآ5, روظو. 6) 115. ترس“ 2 لثمبف ْ

.15 850 ( 



 ب إث6

 ا ناموا راحل ل ل اهنا لاتنرالا ايزي را
 | «فيفعلا عرولاب اهلقا ٌصاوخ نم «رفطت داكت ال «* هضرعت نازيملل
 "| ىف ليولا هل نبت نم ةالا اهلياكمو اهنيزاوم لجأ نم عقت الو

 اياقب نم مهتناك «بيعب كلذ ىف نولابي ال 6 فيفطتلا. ةروس

 فعاضتنم © ىافر الا مودعم مهيف بيرغلاف «بيعش ىبنلا موق ندم

 هيلا شهي وأ ء«ىافنب هلماعي نم الا اهلها نم دجُي ال «ى دافنألا

 ةحيبقلا ةلضلا هذه مارتلا ىم مهناك «ىافرتساو عافتنا ةشاشع

  :بلغي «اهتانبا ةرشاعم سف ««ىافثاو مهنيب حالطصا طرش ىلغ

 اهتيداحا نم عبسملا نسح للعيو ءاهتامو اهثاوه عبط ىلع ٠

 . ««نيركتذملا مهطاعوو «نيتّدحملا مهءاهقف الأ هللا رفغتسا «اهئابنأو
 هيبنتلا ةموادمو «رييكذتلاو ظعولا ةقيرط ىف مهل نأ مرج ال

 تاماقم ««ريذحتلاو فوضملا راذنالا ىلع «ةرباشملاو. «ريصبتلاو

 «معرازرأ نم اريثك طحي ام ىلاعت هللا ةمحر نم مهل لزنتست
 نأ ءامصلا ةعراقلا عنميو * معراشآ ءوس ىلع وفعلا ٌليذ بحكسيو

 نوموريو «<دراب ديدح ىف نوبرضي مهعم مهنكل “ معرايدب لكنت
 / ظعاو نم مهتاعمج مايا نم موي ولخضي داكي الف «دمالجلا ريجفت

 مهل اهلك دمايا ركذ سلجم ىف لازي ال مهيف ففوملاف هيف ملكتي
 مهنم ةسلجم اندهاش نم لواف «ةمرتلم ةكرابم ةقيرط كلذ ىف

 ةسردملا هيقنو «ةيعفاشلا سيئر « ىنيوزقلا' نيدلا ىضر امامالا زييشلا
 انرضح. « ةّيلوصالا قولعلا ىف ميدقتلاد يلا راشبلا. .«ةيماظنلا

  سماخلا ةعبجلا موي نم رصعلا ةالص رثأ ةروكذيلا :سردملاب هسلجم م. 9,

 ١ ه) الك. رفظي داكن. ' 5) 404 ىلع ه) 0-41هجةس 83. )2  ال15.

 ةباتملا. ) 115. ىنورقلا : همم 7؟نداسسكفال , 8و 46د0هستعس لمت ةعدطو# ,
2.05 
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 ءاعررالا موني نم رهظلا ليَبُك عضوملا كلذ نم انلسرو
 نيتاسب ىلع اهيلأ لخدبلاو زصعلا ليبق دادغب انئجو روك+

 اهسرح دادغب مالسلا ةنيدم ركذ ءاهنع فصولا رصقي طق يلو

 ةفالخلا ةرصح لزست مل ناو ةقيتعلا ةنيدملا هذه «ىلاعت هلآ
 بهذ دق *ةيبشاهلا ةيشرقلا ةيمامالا. ةرححلا ةباثمو ؟8 علا

 ىلا ةفاضالاب ىصو “اهمسا ربهش الا اهنم فقبي ملو ءاهبسر رثكا
 بئاونلا نيعا تاغتلاو «اهيلع ثداوحلا ءاحنإ لبق هيلع تناك اما

 «صخاشلا لايخلا لاثيت وأ «سماطلا رثالاو «سرادلا لكطلاك «

 78, 128, ةلفغلا زضوتسملا نم ىعدتسيو «رصبلا فقوتسي اهيف ىنسح 4

 0 ةاريلك اهنم اهيبرغو اهيقرش نيب ىف ىتلا اهتلجد الآ «ءرظنلاو
 7-0 اهدرت ىهف «نيتبل نيب مظتنملا دقعلا وأ «نيتحفص نيب و
 ١ . ىميرخلا ىسحلاو: «أدصت ال ةليقص ةرم ىف اهنم عّلطتتتو «أمظت

 1 دالبلا ىف ةرهش ىلع كلذ نم وه «« اشني اهئامو امنع نيب

 *. دوم اهههف .دللا وصحي: نأ 3 ىرملا تك دفق < ذافوصوما 3
 هسفنب بهذبو «ءابّير عضاوتلاب عّنصتي نم الا ' مهنم ىقلت ناك داكتالف اهل .

 ةقنألآ مهند نمل نورهظيو .« ءاسوغلا ندردزج .«ءايربكو هبُجُم

 لك روصق دق ؟4بنالاو ثيداحالا مهاوس نيع نويفضتسو ءاالاو
 ««هدلبل ةفاضالاب رغصي دلك دوجولا نأ «هدلخو هدقتعم ىف

 ينك ؛مهاوقم ريغ ىوتم ةظيسلا رودسم ىف توق
 اشأ مهلايذا نوبحسي «مهاوس اذابع وأ اذالب هلل نأ نوذقتعي
 ءراضفلا ىَنَسُأ نا نونظي غل هللا :تاذ . ىف .نورتشي الو اك ,

 روثاملا ثيدحلا  ئضتقمب هلضف .نا نؤملعي الو. ؟رازالا بكاس ى ,
 نسحي نم مهنم امو «اضرق بهذلاب مهنيب نوعيابتي «ءرانلا ىق'

 ه) 115. ايكعي

 نب
 يق
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 ١" ميركلا نهشملا نيبو اهئبب ضرتعت ىصو ةلجد طش نلع ةيرقلاو .

 بلقلا ىف رورسلا تبني دادغب ءاوه نا انعيس اكو ؛روكذملا
  هل١ اهيف لجن :داكت الف سنالاو طاسينالا ىلع امثتاد سفنلا ثعبدو

 اذهب انللح ىنح «ابرتغم رادلا حزان [ناك] ناو ءابرط نالذج

 «اهئاوه عفاون انتحفن املف اهنم ةلحرم ىلع وهو روكذملا عضوملا
 ةشحو لاخ ىلع انسوفن ىم انسسحا «اهثام دربب ةّلْغلا انعقنو

 ةحرف هناك حرف ثعاوب انرعشتساو «بارطالا نم © ىعاود «بارتغالا
 انتركذا «بارطالا نم ناكركم انب تديقاو «بايالاب باسيغلا

 ظ «نلولا عز رانلا بيرغلل !ذه «بابشلا ناعير ىف ؛بابحالا نفاعم

 ْ «* نكسو لما ىلع اهيف كفاولل فيكف
 بيرغ لك ناطوالا ىلا درو ةمامغ بوص ىاطلا باب هللا ىَقَس

 انرتج:او ةروكذملا ةيرقلا ىم اناحر روكذملا ءاعبرالا موي وكاس ىفو

 / ىفو رصَرَم ىلا انيهتناو هانركذ اببسح ىرسك نيادم ىلع
 ىلبقلا اهبناجحب ٌرميو اهنم « ةبيرق أ انسح ةروكذملا ةناويرز تح

 فحت بكارم ىلع دوقعم رسج هيلع تارفلا نم عرفتم ريبك رهن
  ىتلا ةفصلا ىلع ماظع ديدح لسالس ظشلا ىلا طشلا نم اهب

 نيلئاق انلونو ةيرقلا انزجاو 4هانربعف ةلحلا رسج ىف امانركذ
 ةليقح  ىوس ةيرقلا هذهبو خسارف ةثالث وحصن نادغب نيبو اننيبو
 | للا نرااوول نكر دييدجا رييك عاج .هجسو

 تنغأ كق تارقلاو ةلجد نافيرشلا نارهنلا ناذحو ' ءانسحو ةجايب

 اهنمو ةرصبلاو طساو نين ام امهاقتلمو امهفصو نع امهترهش

 ايهبسحو بونجلا ىلا لابشلا نم ايفارجمو رحبلا ىلا امهبابصنا
 روكذم وه امم لينلا ايهوخاو ايه ةكربلا نم هب هللا امهصخ ام

 6) 3, عاود» 6) م1. ناردوز٠. ءه) الك. بيرق. ) الق. اهانربع,
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 ؛ تارجاشب لالظلا ةفراو ءاملا لوادج ةقثدتم ةحاسلا ةريبك بص

 عرف نم عرف ىلع ةرطنق اهبو اهلمجاو ىرقلا نسحأ نم هكأ

 ةيرقلا فرعتف اهنع ردحنيو اهيلا لعصي ةبدودحم ةريبك اتأو
 تانيطلا !لكهب: ريغشلا اداضح 'انيقلاو ريشا حو اما فرعنو اه

 ةروكزملا ةيرقلا ىم انلحرو «ةيام فن وه ىذلا نقولا !ذه ظ

 فرعت ةيرقب هّتوحنص نيلئاق انلزنف رفصل ئناثلا ءاشلثلا موي و
 ليمج رضخا  طينسب اهلوحو ءاملا اهقشي ةرابعلا ةريثك © ةشار

 الفصلا دنع 'ئلع اذادغب ىلا ةلحلا نم فيرطلا نذه ىرقو رانملا
 نبك ناخ :هرزكذتلا' هيرقلا هذه قفز 'عاستالاو نسسالا 1

 ىشع انلونو اهنم انلحر مث «راغص تافرش هل لاع رادج هب

 ضرالا ىرق نسحا نم .ةيرقلا هذهو 3 ناريروب فرعت ةيرقب راس

 نيتاسب اهرتكاو اطاطتخا اهعسواو ةحاس اهكسفاو ارظنم اسهل

 ندملا قاوسا هنع رصقت قس اهب ناكو ليخذ فثادحو نب

 ىقسي تارفلاو اهيقرش ىقست ةلجد نأ اهعونوم فرش نم كبسحو
 نيب ةلصّتم عرازملاو ىرقلاو طئاسبلاو امهنبي سورعلاك ىفو ديف

 اضيأ ةيرقلا هدف فرست نو 3000 09 يلا ن ١

 نم فقبي مل سايبلا نيدش ب 1 لاض ءاسنب ناويالا اذع

 ةقرشم ةفرشم ٌةيماس ليملا رادقم ىلع اانتناض !نطجبلا الا

 وفضلا" تلاعلا :اناعب ررالا موي وكس اهيلع انوتجا بارضف نيل

 ةيرقلا هذه لئاضق نمو ابيجع ىاأرم اهعاسُناو اهلوط 1

 ىسراغلا ناملس تهشم حسرف فصن رادقمب اهنم ىشلاب ن 4

 اهتبرت لضفل الا ءصر كرابملا نيفدلا اذهب اهقنرت تصتخا انه 1

 «) 355. شآر غلاب .4) 155. ناريوزن» 8 3
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 ريتك قرغ ماحدزا هيلع ناكو تارفلا نم بعشتم عرف وهو لينلا

  ككلذ جرغنا نا ىلا نيحيرم انيكنتف ءاملا ىف ٍباودلاو سانلا ىم
 ةلكلا ةنيدم نمو «هلل ديحلاو ةيفاعو ةمالس ىلع انربعو محدؤملا

 رخآتملاو ظسوتملا مّدقتملا مهنمف اجاوفاو الاسزأ احلا لسلستي
 «رخأتملا ىلع مّدقتملا الو «رّذعتملا ىلع لجعتسملا رعي ال

 مهسوفن تنكسو اوحارتساو اوحاراو اولون مهقيرط ىم اوعاش ام ثيكف
 ليحرلت ناديا هل و ةدثفالا تناك ىذلا سوُلا 9 - نم

 نا دوعيف «ةمالخأ تاغضأ ا فقحتي مسا تح الكع

 "ىف ةضرتعملا ريطانقلا ةرثك مهقارتفالا ىعاودلا ةلمج نمو «همانم
 رهن ىلع ةرطنق دجتو الأ اليم ىشيت داكت الف دادغب ىلا مهقيرط

 ىلعو ريطانقو ىقاوس ىرطلا رثكا فيرطلا كلتف تارغلا نم عّرفتم
 ةفيلخلا نم ءانتعا فيرطلل نوسرتحم لاجر ةاهيف مايخ اهرثكا
 مجاز ولف اهاوس وأ ةيدكب عافنتسال مهنم صارتعا نود احلا ليبسب

  اويكارتلو اهروبع نم اوغرف امل ةعفد ريطانقلا كلت رشبلا كلذ

 ميقي ركذلا مّدقتملا ٠ نيكتشاط ريمالاو «ضعب ىلع اضعب اعوقو
 ىلا هجوتي مث احلا عيبمج مّدقتي نأ ىلا مايا ةثالك ةلحلاب
 ةريسو ةفيلخلل هديب ةعاط ةرركنزملا ةلكلا هذهو هتفيلخ ةرضح

 مهتمّدقمل سارتحالاو مهتلع طايتحالاو جالاب ففرلا ىف ريمالا اذه

 ىض هقيرمطو ةدومكم دومحم ةريس مهترسيمو مهتنميم رشن ْمّصو مهتقاسو

 بناجالا نيلو عضاوتلا نم وهو ةديدس ةقيرط رظنلا نسحو مزحلا

 ىثو ءدي نيملسملا عفنو هللا هعفن ةديعس «ةريتو ىلع ناكملا برقو
 | ١١ ةيلقلاب كرعت .ةيرتي انلرن روكتملا نينثالا موي رصع

 4 007 اهنا. 4 15 بش 6( 07 نيكنشاط» 2( 13, نكشعملا
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 الخاد ليضنلا فقئادح ةلصتم فلخلا ةريثك ةرامعلا ةّيوق ى
 ابيظع ارسج اهب اننيفلاو ليخنلا فئادح نيب اهرايدق اجراغ

 فحت  طشلا ىلا طشلا نم ةلصتم رابك بكارم ىلع اذ

 ةماضضو امظع ةلوتفملا عرذالاك نيدح نم لسالس اهبناج نم اهب
 مظم.. ىلع: لدع ىيطشلا .ءالثك ىف: القبتشا بيش 2

 ياحلاب امامتغا تارفلا ىلع هدقعب ةفيلخلا َرَمُأ ةردقلاو ةةعاطتسالا
 اودجوف بكارملا ىف نوربعي كلذ لبق اوناكو هليبسب ةانتعاو

 مهاطوختش دلع نكي نملو مهديدال ىف ةغيلخلا هيتس زيت اال
 روكذسملا دحالا موي رهظ رسجلا انربعو هللا اهفّرش ةكم

 دمساك رهنلا !ذهو ءنليلا نم ديسرف رادقم ىلع تارغلا طشب ان
 هذ دلعصت راخر ريبك رهن وهو اهّقخاو هايملا بذعا ىم وه ت

 فيرط نسحا دادغب ىلا ةلكحلا نم فيرطلاو ردحنتو
 الامشو انيمي ىرقثلا اهب لصتت رئامعو ضرالا نم طئاسب ىف اهلمج
 اهيقستو اهب برستت تارغلا ءام نم ناصغا طئاسبلا هذه شنو

 ,فيرطلا هذه ىف ىنيعللف ه«حاسفقناو هءاسنال 9 ءاهترك

 « اسهيف خالو « حاسفناو طاسينا 24 حارم سفقنللو + تارشقا دج

 © هناكيس هللا ديكي (

 ةياسم نم رشع عبارلا ةقفاومب ؛ نيتثالا ةليل نم لامكلا ىلع.

 ىثو ؛ةلحلا ةنيدم رفاظب تارغلا طش ىلع نيكنو لال ل

 قتسي رهن ىلع ةرتعتج رانوجنو فاجر :ليتضطيتلا لس 0

 5 ال0 ىلك 6) ٠ 0 0 1260 اهتركمو * 5
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 ' َهْنُم ناك هنا لاقي دجسملا نم ىلبقلا رادجلاب لصتم ءاضف ايهب
 - مضر بلاط ىبا نب ىلع راد ءاضفلا اذه رخآ عمو ةنيقسلا

 " تيب ناك هنا لاقي تيب هب لصتي(و) هيف لشسغ ىذلا كتيبلاو

 نم حايشا ةنسلا نم اهانيقلت ةميركلا راثآلا 595 معلص سون ةئبآ

 كلذ ةحكصب ملعا هللاو انيلا ةلقن امبسح «اهانتيتاف كلبلا لما

 هيف هيلا دلعصي ريغص تيب عماجلا ىم ةيقرشلا ةهجلا (ىفو) هلك

 ىلع عماجلا ىفوج ىفو هضر بلاط ىبا نب ليقع نب ملسم ربق
 ١ ضاوحا ةثالث اهيف تارفلا ءاسم ىم ةريبك ةياقس اريسي هنم دعب

  ويهشلا دهشملا اهنم خسرف رادقم ىلع ةنيدملا ىبرغ (ىفو) «رابك
 ّ هتقان نكرب ثيحو 5 بلاط ىبا نب ىلعلت بوسنملا ناشلا

 هيف هربق هنأ لاقيو ركْذُي ام ىلع اتّيم ىجتسم اهيلع لومحم وهو
 ركُذ ام ىلع ليغح ءانب دهشملا !ذه ىفو كلذ ةّكصب ملعأ هللاو

 اال كلذ نع ىاض ةفوكلاب ماقملا تقو نا ببسب هذهاشن مل انال

 انلونو انلحر هثادغ ىفو تبسلا موي ةليل ىوس ةاهيف يبت مل
 ىلع ةفوكلا نم تارفلاو تارفلا نمم برستم رهن ىلع رهظلا بيرق
 هلك ىقرشلا بناجلاو ىقرشلا بناجلا ىلي امم عيسرف فصن راكقم

 انلحرو رصبلا دادتما ٌكتميو انهداوس لصتي ةقتلم ليخن فئادح

 نم ةبرقبب محم خّآسنم دحالا ةليل انشبو عنضوملا كلذ نم
 اهسرح ةلحلا ةنيدم ركذ «روكذملا دحالا موي انانثتج مث ةلحلا

  اقبي مل ةليطتسم عضولا ةقيتع ةريبك ةنيدم ىف «ىلاعت هللا

 ” ظش ىلع ىعو اهب ريدتسم ىبارت رادج نم فلخ الا اهروس ىم

 ه«ذيل(و) اهلوطب ثتييو ىقرشلا اهبناج ىم اهب لصتي تارغلا
 ةيرورضلا "تاعانصلاو ةيندملا فئارملل ةعماج :ليفح ىاوسا ةنيدملا 2. 15.

 هز 115. ءانتبثاف. 8) 158. ديف.
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 لازت ال ىهف اهل ةرواجملا ةجاَفَح ةليبق اهبارخ بابسأ نمو وم

 هذه ءانبو ءاينفمو ابيكم ىلايللاو .مايالا بقاعتب كافكو اهب

 ايم اهرخآ فيتعلا عماجلاو اهل روس الو ةصاخ ٌرجالاب ةني

 عماج وهو قرشلا ةهج ىم هب لصتنت ةرامع.الو كلبلا ىقرش
 بيناوجلا رئاس ىفو ةطلبأ ةسيخ هنم ىلبقلا .بناسجلا ئف
 نم ةعوشوملا ىراوسلا نم ةدسمعا ىلع تاضالبلا هقسو ناس
 ىسق الو صاصرلاب ةغرغم ةعطق ىلع ٌةعطق ةتوحنملا ةراجحلا

 معلص هللا لوس جسم ىف اهانركذ «ىتلا ةفصلا علا
 ىف نويعلا راحتف دجسملا فقسب ةلصتم لوطلا ةياهن ىف

 7.194. الو دنم ةدمعا لوطا !دجسم ضرالا ىف ىرأ اسمف اهعافثرا كو

 ءازاب تيب اهنمف ةميرك راثآ مركملا عماجتلا (اذهلو) ء«انفقس
 ميعربأ ىلصم ناك هنأ لاقي ةلبقلا لبقتسملا نيمي نع بار

 اسبال بيطخلا يرخ هنمو هل اًيوص' دوسا رتس هيلعو معلص لب
 كرابملا عضوملا اذه ىلع نومحدوي سانلاف ةبطخلل داوسلا '

 دفتلا نع سيبالا باتا لو اض اص دا ١

 هناك طالبلا نيكص نع عفترم جاسلا داوعاب هيلع فّلحم بأ

 هضر بلاط ىبا نب ىلع نينموملا ريمأ بارحم وهو ريغص دج
 ملم نب نيحرلا دبع نيعللا ئقشلا هبرض عضوملا كلذ

 رخآ نم ةيوازلا ىفو نيعاد نيكاب هيف نولصي .سانلاف ف

 ريغيم ليكسم هيبش ىبرغلا طالبلا رخآب لصتملا ىلبقلا طالبلا

 ناك ىنذلا روّنتلا راغم عضوم وه ٍياسلا .داوعاب اضيأ هيلع
 هيف ناك ىذلا هتيب دجسملا يراخ هريط ىضو مع ني

 لصتيو معلص سيردا كيعتم 2 0 لاقي رخآ تيب هرهظ.

 ه) 115. ىذلا, 6( قا-0 هم 11, 42, 237 27
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 ٍ ' اوقسو انهيف نسانلا ىقتسا عناصملا ىلا ءاملا ىذوت راغص جيراهص

 2 نيكلاو اهطبضت الو اهرصحت بدكلا داكن ال ىنح عذاصملا ترتكو

  عنصم ىلع هدعب سيبخلا ةليل انتبو «هتيعن غباسو «هتنم ىلع هلل

 ةرانمب فرعت ةرانمب روكذملا مويلا ةوكحض انلزذ مث ءام ءوليم ميظع

 نسماق دق اهلوح ءانب ل ضرالا نم ءاديب ىف ةرانم ىئهو © نؤوقلا

 نم اهيف لدخاذت دق رجالا نم طورخم دوهع انهناك ضرالا ىف

  اهرما بيرغ نمو ةعيدب لاكشا ةعبرمو ةنيثم ةيرجالا ميتاوضلا

 | نانللو مُهيَحلا رهظك جولتف اهيف ةتيثم نالزغ نورت اهلك ةللجم اهنا
 . ةرانملا هذه نم ةابرقم ىلعو هتابثا نم هدنس فعص عنمي ربخ اهيف
 / كيحلاو ام !ةرلمم دجو ميظع ةفانسم هئازابو ةدزشم 8 ورب وذ وصق

 ىلع روكذملا سيمخلا موي ىشع ء«انوثجاو «هب نم ام ىلع هلل

 ١ حسم اهيف ةبيصخ ةالخ هلوحو ءانب هيلعو بيصخ داو رف يبطفلا

 - ةيحرلا ىلا دنم انلصوو اًقراب هنم ةبرقمب نأ اهتلعُأو اطجرفو  نويغلل

 2 ةعبان نيع نم اهيف ءاملا ىرجايو ةرامعو ءانب اهيفو همم ةبرقمد ىو

 "انيرسا مك ءزسرف رادقمب اهماما انتبو ةروكذملا ةيرقلا ىلعا ىف
  ليللا فصن روكذيلا ميكمبل نيرشعلاو نماثلا ةعمجلا ةليل

 ليخنلا نم فئادد اهيف ةريبك ةيرق ىهو ةيسداقلا ىلع انوتجاو

 هناك ةفوكلا رهظب وهو فكاتلاب انحيصاو تارغلا ءام ىم عراشمو

 1 نيعلل عستم مسفنم ضرالا نم بلص وهو ءارحصلا نيبو اهنيب دح

 نم سمشلا عولط عم ةفوكلا انلصوو حارشناو ناسحتسا دارم هيف

 «ةمالسلا نم هب معنا ام ىلع هلل ديبحلاو روكذيلا ةعبجلا موي

 ةقيتع ةريبك ةنيدم ىه «ىلاعت هللا اهسرح ةفوكلا ةنيدم ركذ

 نم رثكأ اهنم #رباغلاف اهرثكا ىلع بارخلا ىلوتسا دق ءانبلا

 6) ةل5. قورقلا. ) 215. سرب» ) 5 انزجاو. 4) 8604 رماغلاغ»
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 عيضومب موي « هللا لوكب رمي داكي الو ءاملل ناعنضم اهيفو نيم
 نينثالا ةليل انتْبو ء«عكلذ ىلغ هلل ركشلاو هيف دجوي ءاسلاو ١
 ىقسف ءام هولمم عنضم ىلع روكذملا مركبل نيرشعلاو. اولا

 ةيقعب ةقورعملا ةايقعلا نود وه عنضوملا !ذقو اوقتساو ليللاب سانل

 ةبقعلا اندعص روكذبلا نينئالا موي نم حابصلا عمو «ناطيشل
 ىهف ة اهريغ رْعو فيرطلاب سيل نكلو .دووكلا ةليوطلاب تسيل
 ءام نود عنصم ىلع راهنلا عافترا دنع انلؤنو بيسلا اذهب نريهش

 نم ىنبم رصق هبئاج. ئلاو الا عنصم اهنم امو ةريثك عناصم انؤجاو
 كثدتعا ىتلا نع هللا ىضرو عناصم اهلك فيرطلاو بارعالا روصن
 هدعب ءاثلثلا موي ةوصض اتلرن .مث «ءانتعالا !ذع .هللا ىفو ليبسي

 ةدولمم ءاملل عناسعم اهيف ةكسفنم ضرالا نم ةدقو ىو. خص

 لصانم رخآ ىفو بارعالاب ةرومعم ىهو ءانب رثا ةثازابو رمبك م
 تارغلا ءام عراشم الا روهشم لهنم ةفوكلا ىلا اهدعب سيو 1 :
 ةفوكلا لها نم ريثك احلا ىقلتي اهبو مايا ةثالث ةفوكلا ىلا اه :
 هكاوفلاو .مدالاو رمقلاو زبخلاو فيقدلا .مههلا ن ريلجتسم م و

 ةمالسلاب اسضعب مهضعب سانلا ىنهيو تقولا كلذ فا اقوي

 اًدمح ليهستلاو ريسيتلا نم هب نم ام ىلع لجنو زع هللا
 انتبو «دوهعملا هعنص ميرك نم  بحصنسيو «كديزملا بجوتسب

 70. 125, عنفصم اهيفو (ةرولب فرعي. عيضومب . نيرشعلاو .سداسلا ءاعبرالا ايل
 مث «لبالا اوهقرو ءاقستسالا اودّدجف ادولمم سانلا هحجو 2
 راثآ هيف عضوب روكذبلا ءاعبرالا موي مكس انزجاو اهنم اسضيرس 1

 ىهو نزاخم ةتس هلو ءام عنصم اضرا هيفو 4 ءاعرقلاب فرعي ه أه

 ه) الدتو. هللا دبحب. )6  الآدهنه. اهأاوس. ء<) 115. ةرولب»



 هس )اء

 جاحلا نم اهنوعيبي مدالا فئارم نم مهيدل ابب نيكلل اوردابو
  مهمعو ساسنلا رمغف رظملا ءام نم !ةولمم عنصملا الذفق ناكو

 دادغب نم « ىتللا ٠ لزانملاو رابالاو كربلاو عئاصملا هذهو «ذلل "ديكتلاو

 جوز روصنملا رفعج .ىبا نب رفغج ةنبا هديب د سا

 ىف تقباف اهتايح ةدم كلذل نيدننأ هيع :ئباو ديشرلا ا

 لول" ضم ةانس لك ىلاعن هللا كفو معن عفانمو فقنارم فقيرطلا !لض 7 06

 ب
 موي نركض ىنفو ءاهنع ىضرلاو اهتازاجامب ليفك هللاو فيرطلا "7 مس

 هذه تكلس آمل كلذ ىف ةيركلا اقراتأ الولو نالآ ىلا اهتافو

 اكس ناعنصم ةيقو © قوقشلاب فرعي عضومب انلون هدعب تبسلا

 ةبيط اهايم اودّدجو مهفايم سانلا قاراف ايفاص ابذع ءام ىيولمم

 نيذه دحاأو نكلذ ىلع هللا ركش اودّدجو ءاملا ظركب اورشبتسأو

 الأ جياسلا هعطقي داكي ال اهريبك ةرثادلا ميظع جيرهص نيعنصملا

 معنتف نيتماق نم كيزا هيف الح دق ءاملا ناكو ةقشمو دهج نع

 مهموي ناكو باوثتا فيظنتو اللستغاو حابس هثام نم سانلا

 راوزو ه«لذوب ىلاعن كللا عفص فتاطل نمو رفسلا خحأر مايأ نم ديف

 داآدغب 000 دوعبم كنع اهلك عناصملا هذه تناك نأ همرح

 وام اهعرتا ام هتمحر بحس نم ةللا لسراف :ءام نود ةكم: ئلا
 « هيلا نيعطقنملا ةهذفوب افطلو هللا نم الضف احلا ردصل اَذَعَم

 ثلاثلا دحالا موي ةليل هنم انيرساو «ءام ءولمم عنصم اضيأ هيف

 رصق اهيذو ةرومعم ةيرق ىفو « :لابزب اركس انرونجاو مرحكمل نيرشعلاو

 لفانم نم ىو راسباو ءاملل ناعنصمو بارعالا روصق نم دكيشم

 روكذملا مويلأ نم رايهنلا عفقرأ ام كنع اسنلوذو « ةرههشلا فيرطلا

 ه) 13, نقنوقشملاب. 6) [ةنو هدوثوب. ء) 13, ةلابوب»



 نم روخلا ريبك ميظع عنصم هئازابو فلخلا الا هنم فقبي مل ؛
 ةريثك .جاردأ . ىلج هيلا ظيهيلاو اهالعاو ميراهصلا نم نوكي اذ

 ةلكملا  عيمج. مع امم رطملا ءابم نم هيف ناكو تاهج ثالث
 اوذخّتاو ءاسنو اللجر برعلا نم ريتك عمج عضوملا !ذه ىلا

 فلعو نيللا» نمسلاو شابيكلاو لابمجلل ةليفغح ةييظع اقوس
 ةفوكلا ىلا عضوملا !ذه ىم ىقبو 6 ةقفان.: قوس موب نايكي

 - ىنابثلاو «ةلايز اهدحا ةثالث ةلحملا عيمج معت ىتلا لعانم
 ١ نيبو..... ةفوكلا ىم ةبرتم ئلج تارفلا ءام ىم لهنم تلاتلاو 4

 ةروحذملا ةثالثتلا هذهو معن ال اهنكل ةدوجوم هايم لهانملا هذ

 لهنملا اذه. ىنو اًمُقر اهدرت ىتلا ىفو لبالاو سائلا معت ىتنلا
 ال الئاه ارما ءاملا ىلع سانلا ةيلغ نم اندهاش ةيباعتلل ل

 كىيسحو «لانقلاب نوصحلاو نديلا بّلغت ىف هلثم دقاشي
 ءاملا نيحت اًظغو «ماحزلا ةّدشب اًطعَبَص عضوملا كلذ ىف

 روم ىلع اولصعف «ءابفلا .درومل اورداب لاجر ةعبس « مادقألاب
 انلون هدعب ةعيجلا موي ةوكض ىفو « مهل رفغو هللا مهيجر !

 دوزاعيب اهيخا دل .ىني _ىقر عتصم ىف مجرما :ةكوسل احل
 اماكخا كيلذ مكخأو دعي ىلع ديلا ءنلل ىدوِمَبصَس سا
 نجدم موجرملا اذهلو 7 ةعاطتسالا ةوقو عاسالا ةردق ىلع

 زاتجم لكو ءامش ةيضه هناك الع دقو فقيرطلا ةعراق ىلع

 هيجر كولملا دحا نأ لابقبو ءارججح هيلع* ىقلي نا تب ال هبل
 برعلمل ةريثك توبي عضوملا !ذهبو. ملعا هلئاو كلذ هي بجرتسا

 ه) الك. اهب. ة) الدع, ةقنان اقوس تيناكن». ه) 15. ةلايزب .

 مكصخأو (ةا6)٠ 6 11 نوصحعلاو لانقلاب. 1 11 عاطتسالا» و1

 هبذ راح ْ
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 ل أرأ  فم

 / ةبقأو ةثبعت ىلع روكذملا عضوملا اذه احلا ريما لخدو ةربثك

 " ياحلا ىف عمطلا مهلخادي اّلثل بارعالا نم هدب نيعيتجملل اباضرا

 | 1007 ناجي ال مهنكلا مهناكم ىلا 9 قيقرشتسم' مهنوطحتلي  مهق
 نويع اهّذبت رابا ىف ريثك عضوملا اذهب ءاملاو هلل ديحلاو اليبس
 هرج خاجلا هيف عيتجا دق اعنصم اهيف احلا دجوو صرالا نحت

 مانغا نم نيمرقلا ياسحلا ىديا تألتماو نيحلل فزتناف رطملا

 الا ةلالظ الو ةبيخ الو برصم فقبي ملخ ةروكذملا ةعيابملاب برعلا

 / عيمج معف دجولاو ةردقلا بسحب ناشبك وأ شبك اهبناج ىلاو
  اكلذكو دايعالا نم !ديع مويلا كلذ ناكو برعلا منغ ةلحملا

 | مهاوسو نيلامجحلا نم مهنم عايتبالا هدارا نمل مهلامج اضيا مهّتمع
 فقبي ملف نبللاو لسعلاو. ىمسلا اماو فيرطلا ىلع راسهظتسالل

 ' مهموي سانلا ماقاو هتجاح ردقب اهنم لبعتسا وأ 4ليحد ىم الا

  حفيصت اورسأ مث «هدعب نينثالا موي رهظ ىلا اهب ىنيكيرم كلذ 1.

  نماثلا ءاثلثلا موي ةرحض اولزنو لبق روكذملا مهريس بيترت ليبلا
 1 د ه مك 0 و 0

 وهو ءرفجالاب فرعي عضومب ةيام نم موي لواومو مركمل مشع

 موي رهط انغلقا مك «نُْيِنرْلعلا ةنْيتُيِب ليمَج عضوبب مهدنع رهتشم
 مث «ةرخآلا ءاشعلا عم ءاديبلاب انلزنو ةداعلا ىلع روكذملا ءاثلثلا

 طيسب ىف ةدقو ىفو دورزب ءاعبرالا موي ةوصض انلزنو اهنم انيرسأ
 راغص تاريود هاخاد /ريثك فلخ اهبو ةلاهنم لامر اهيف ضرالا ىم

 عضوملا اذهب ءاملاو رصقلاب تاهجلا هذهب فرعي نصحلا هيبش وه

 . مرحمل نيرشع ىثوبلا سيدخلا موي ةوكض انلونف «ةبذع ريغرابا ىف
 هي ع ن س

 نصحلا هيش ىنبم اهلو ةيبلعتلاب فرعي عضومب خيامل ثلالاو

 'م) ا[. اهب. ة) 15: نوفرشتسم. ه) آلآدته. ءاش. 4) 50 اك

 ) 0, رثجألا. /) 84 ريبك فلح#
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 قفركأل رحبلا اودروول «نيذلا ىماعثألاو ئمانالا عيجلا .
 انارّدُع ناطيغلا داعأ ام هتيحر بكس ىم هللا لزناسف نوف
 بناذم رفيق انكم .(داهج «ىلنمدامولا»ٌيصي ةليبس لس
 ملا :نم افطلو ؟ةيعنو هللا نم الضخ ضرالا دجو يلع 0

 روكذملا ميلا ىفو كلذ ىلع هلل نيحلاو “ ةيحرو هداي
 ءىَصْخُت الف تارارقلاو كربلا اماو نيلابس نييداو رجاحلاب انوج

 رومعم .عضوم ىفو ةريسي راهنلا ةدكض انلون هدعب ةعمجالا موي ى
 ءاسملاو نوكسم. ةريثك فلخ هب فيطي نصح هش اسهطيسب ى

 برعلا عيانبتو كريو .تاعقنتسمو قاعر اهنا الا ةريثك رآبأ ىف

 ساسنلا عقوو نبلو نيسو مسعلا نم هوجرخا ايف باحلا عم اسم

 اهنويحصتسي ىنللا ماخلا فقشب ىكلذل عايتنالا اوردابف ذميعو مرق ى

 موي ةركض ىفو ءاهب الا مهنوعيابي ال مهنال بارعالا ةاراستس 74

 نم ءادببب ىف لبج وهو قوركيلا لبيجلاب انلوذ هدعب ت لا

 نم :انحُر مق *ايرلا هقرتخات فان بقث .ىلعالا هحفص ىفو ضرالا
 هنم انيرسا مق «ءانم ريغ ىلع شوركلا ىداوب انتبو عيضوملا ك
 ىف فرشم يربم ريبك نصح ىهو دحالا موي ديف ىلع انكيب

 تاراجنتنلا .ىف ياحلا عم نوشعتني بارعالا نم ناكسب رومعم و

 ضعب ياحلا كرتي كانفو ففازملا نم كلذ ريغو تاعي

 ه2
 اهوي رشع انثأ ةفوكلا ىلا اهنمو مهدنع مهيذدوزأ نوكحرتي ف

 عذاصم ىف ةدوجوم هللا ديحب اهيف هايملاو ةبيط ةلهس فقيرط /

 ه) 1[. ىنيخللا. ة) ظفدل ريبك فلح#



 د 80| لع

 ٠ لورعلا قداو نم اندغتضو «هناخبس :نردقلا هلو افدلع ىلاعا قيلت
 0 ضرالا نم ةطيسب: ىف انيشمو انءارو ةماهت «انفلخو سجن صرا ىلا

 2 كجن ميسن انيسنتو «؛اهادم غلبي الو ءاهاندا نود فرطلا رسحني

 هميسن دربب ماسجالاو سوفنلا تشعتناف ٌلثملا هب بورضملا اهءاوغو
 فرعي ءام ىلع انليحر موي عبار ءاثلثلا موي انلزنو هئثاوه ةحبصو

 / 8 عضومب انليحر موي سماخ ءاعبرالا موي انلزن مث «ةليسعلا ءامب
 اهدحا اندجو ماظعلا جيراهصلاك عناصمو رابا اهيفو «رفملاب فرعي
 - الرثك ىلع بصني ملو ةلحملا ياس يدا وشامل انو اةولشن

 - افصن نم ىرسي نأ ياحلاب ريمألا اذه لحارم ةفصو 4 ؟ةحانتسالا

 |. جتا عم نونبر لحبرم مخ :رهظلا لوا" ىلا لزني' مك :ةةيصص ىلا .ليللا
 ثلاثلا سيبخلا ةليل انلونو ؟هبأد اذه ليللا فصن موقي مث ةرخآلا

 010 11 ةالاعب فرفي هاه ىلع :اننليفعر مي :ستاسو محنلا رشع
 ىرأ امو كنجان ضرأ طسو وه عضوملا !ذهو رطملا ءامب ةءولمم عناصم
 اميسن بيطأ الو اغنا عسوأ الو اطيسب مسفا اضرا رومعملا ىف نأ

 الو يرق ىقنا الو اوج ىفصأ الو ءاوتسا لما الو ءاوه حصا الو
 نم « نامزالا لك ىف الادتعا ىسحا الو / «نادوبالاو سوفنلل شعنا

 موي ىفو 8“ عستي اهيف لوقلاو لوطي اهنساحم تففصوو كج .ضرأ
 ىف هيف ءاملاو ةرجاحلاب انلون راهنلا ةكض عم روكذملا سيبخضلا م.

 اهدحاو اراغخأ اهنومسي فيعلا ةبيرق اًرقح هيلع اورفح امبرو عناصم
  مظع عم اميس ال ءاملا هلق فيرطلا اذه ىف فوضتن اننكو وح ك5

 ه) اللدنو. انلعجو.. 6) 50 سدتو., !15. ءام ىلع. ء) 1:هطوطاو ةرقنلا»

 4) 50ه سمهتق., الآف. اهتحاوتساو ةخلحملا ةرثك ىلع. ه) 4 ىرورقتلاب

 ىف ) 1[ ندبلاو سنا. 9 1121 رصقب ايهنع. 7( 7 رجاعلاب»
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 هاضرأ املخ دماما :ميظغ موك فّلوملا تسلا كلذ ىم هل ل
 « ليصحتلا لقا فرصناو سانلاب ىلضو .ةبيطخلا لمكاو م

 طارشأ نيققحتم ايندلا حالف نم نيستاي نيذلا ىلع نيكاب
 كرابملا مويلا كلذ ىشع ىفو «لعب نمو لبق نم رمالا هللو ةرخآلا |

 ايجع اعادو ةدل ايف ةسحقملا ةبرتلاو ةكرابملا ةضورلل انعادو ناك
 سوفنلا هب تزمتساو «اعاعش تراط ىتح ,ءاعايترا سيوقنلا هل سا
 عيدوتلاب ىجاني فقومب كنظ امو «اعادصنأ تباذ ىننح ؛ ءاعايب

 ««نيملاعلا' بر لوسو «نييبنلا. مئاخو < نيرخآلاو نيلوالا كيس 0 ١

 ««ةدتتملا ةنباثلا بابلالا هب شيطتو «ةدتفالا هل رطفنت فقومل هن

 نم ادب دجي الو «هفاوشاب هيدل وبي لك هافسا او هاغَسُأ !
 كلذ لو ىف عمست الو «اليبس ربصلا ىلا عيطتسي امف «هق

 دشني لاحلا ناسلب لكو «“اليوعو هن دم 1

 اليخرلا ىضتقت ىتلاخو ١ ىماقم ىصتقت ىتبحم
 انل اعيغش هلعجو «ةماركلا ّلزنم ميركلا ىببنلا كلذ ةرايزب هلا انأو :
 هنا ةتيحرب «ةماقملا ّرأد هاوج ىف هلصف نم انلحاو «ةميقلا مويا

 ةاسمخ ةنركنلا [ةنيدنلا) انماقم: ناكو ««ميرك باوجس 00 دال
 تبسلا موي ةوكض ىفو ةعيجلا موي اهرخآو نينثالا موي اهلوأ م

 ناسك لبربا رهش نم نيرشعلاو ىداحلاو روكذملا مركمل نماثلا

 ير نسم بكل لام يتيم راف لك نسنبالا نق دل

 ىتقلا اهلامج عم ةلحملا هذه. نم ددع اهل نّصخي ال ىف الا

 ه) 115 نيصعتلا. 8) الآ5. اهلع 6©) 115. ذنمب

1. 

 لجو 06 انل هللا برق 00 ىلا 0 ةنيدملا ىم ان



 دع 11

 "اوفو روكذملا ةعمجلا موي ىفو «تاهجلا هذهب اندهاش نم مظعا
 1! ' مالسالا هل ىداني لرما ةعدبلا روما نم اندهاش مرحم نم عباسلا
 " ربنم كعصفق ةبطخلل لصو بيطخلا نأ كلذو نيملسملل اي هلل اي

 مركملا دجسملا ىق ةضيرغلا ةالص مزالملا ىمجعلا مامالا ئيشلا
 |١ عضوملا كلذ لثم ماماب ةقثال عرولاو ريخلا نم ةقيرط ىلع كلذف
 ١ ةيطخلل روكذبلا بيطخلا اذه ماق نونذوملا نذا املف ميركلا

 ١" ميركلا ربنملا ىبناجب انركر كفو ناوادوسلا ناتيارلا هتمدقت دقو

 | اهيف فلاخ ةسلج سلج ىلوالا ةبطخلا نم غرف املخ امهنيب ماقق

 ' دم عبجلا ناهقباد اعبلا نف ف ٌلثملا اهب بورضملا ءايطخلا :ةسلج
 آ بي ب

 ” حرطي 2 مهتَمَك كي تل ليبعلا بيطخلا !ذهلا نيرغتامحلاد مجلعالا

 0 يوت اح 0

 «  عيلسم ىلذل هلاح عستي ال نم مهنمو هب ىقليق هدرب نع درجاتي

 - نم مهنمو نهذلا - ةضارقلا عئدي نم مهنمو ماخلا نم .ةلضفب

 " حرطت نم ءاسنلا نمو كلذ ريغ ىلا نيرانيدلاو رانيدلاب هدي دبي

 كلذ نم هل فسصولا لوطي ام ىلا هيقلتف اهيتاخ يرضتو اهلاخلخ
 ظحلي هربنم ىلع سلاج اهلك لاحلا هذه ءانثأ ىف بيطخلاو

 عمطلا ةاهروكي تاظحلب سانلا ىلع نيعستسملا نيدحتسملا ءالوه
 ةالصلاو ىضقني نقولا داح نأ ىلا ةدارتسالاو ةبغرلا اهديعيو

 وقو حايصلاب نلعاو :سانلا . نم ةكصو نيد هلا نم محض كفو توفن

 ءايكلا دام ديجو نع قارآ كقو ةيدكلا ةبابص فاقتنشا رظنني كعاق

 6) 50 11آ5.: 4 حيسيف» ة) 215. اهركيب



 هس 1017 ب

 ىرخا دعب ةدحاو علخضي لازي الخ مهدنع ةريهشلا همراكمل

 ناب هسلجم متخ مث ةريثك ىصاون زجو ةذع اهنم علخ نأ

 لجو رع هللا مرحب ليل مكل تملكت دق نيرضاخلا رشعم

 مكلأسا اناو ةيذك نم ظعاولل دب الو مغلص هلوسر مرحب ةليللا

 نلعاف اهركذ ىف ىهجو هام مكل تقرأ ىل اهومتنمض نأ ذ
 ارفشكت نأ ىتجاح لاقف الع دق مهقيهشر فاعّمالاب ميلك ن

 نأ نقف ميركلا ىبنلا اذن نيعراض مكيديأ !انطستال ا

 ىبنلل مهيديا اوطسبو © مهيثامع سانلا راطاف اهب فارقعالاو هبو

 اعومد رثكا ةليل تيار امف نيعرصتم نيكاب هل نيعاد مع
 ريمالا ضفناو سلجملا ضغنا مك ةليللا كلت نم اعوبشخ مظعا

 | روكذملا نيدلا ردص لوصو كنعو اهعنوم نم نوتاضلا تضفناو

 ظ لجرلا ١ذه رماو «ابجع .ةّيكولملا ةرهشلا ىف انهما ىم

| 
| 

3 

 دثلا ةماضفو هتيكولمو هتهباو هددعق ىف بيجاع :نيدالا رد
 2 ذتمدضخو «ديبع ةرتكو هلع روفوو هننكم .مهاظو ةتلاح ءاس

 | نكولملا اهنع رصقي لاح ىلع كلذ نم وهف هتيشاغو هتيشاح لافتحاو

 هيف ىلح باوبا ىلع مّدفم ءاوهلا ىف .ميظعلا جاتلاك برصم هلو
 م.118. دعب نبم ةلحملا ىلع ة لطي لكشلاو ةعنصلا ةعيدب عضولا ةبيوق

 هيعوتسي ال ميظعلا لجرلا اذه ناشو ءاوهلا ىف ايماس هرصبتف
 فخايو ءارشبو  ةقالط :بوذبي الجر .انيارف هسلجعم انعاش

 نق وهو ««دتينب ةماضفو « هتمرح ميظع ىلع ««ط.بو ةمارك وشاو

 هو ««امظنو ارثن انراجاف هانرجتسا ؟ايسجو املع نقطع

 ه) 316. مهيابع. 8) ا[: لطت»
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 هما 16 تع

 !١ افرماب مغرمات رثسلا فلخ اهسار ىلع اهباّحخو .اهبلاقصو اهنايتف
 | امف ةقدصلل عاتملا نم نّيليح دجسملا ىلا انهعم تيبلجاتساو

 7" ىنيدلا ردص - لوصوب .ناتألا عفو ٠ ببقو::ليللا :ئلا .اهعضونمم: ىف تيلاز
 !١ ملعلا ىف ةهاجولاو ةفايقلا ثرو ىذتلا ىناهبصالا ةيعئاشلا سيئر

 ظ ةليل كناكو ةليللا ىلت ظعو سلجم دقعل رباك نع ارباك

 1! ميكلاو ليللا نم هده ىلا ةلوصو رخأتف ميكم نم عباسلا ةعبجلا

 ١١ هرخآت ببس ناكو اهعضوم ةسلاج نوتاضلاو نيرظتنملاب ٌصغ دق
 الضو نأ ىسلا هلوصو نم ةّدع ىلع ناك هننال ياحلا ريما رخان

 ٍ اذهب فرعي ومو روكذملا ءاملعلا سيئرل ةثفأ جي ريمألا» ليمبت

 ' اهطعصف ةسلقملا ةضورلا ءازاب يسرك باف با نع هقراوق مسالا
 : ةيرلم نيحالتو ةبيجكاع تايغنب ةءارقلا اوردتباف همامأ ةوأرق نوع

 ىف فخا مك ءاكبلاب نلعيف ةسدقملا ةضورلا ظحلي وهو ةيجشم

 : ظعولا نم بيلاسأ ىف كلس مث نايبلا يسع

 ' راكو انبيبلا اذه انهنم: هلوق :خما ةلعيدب :انابيا ىشناو. نيناسللاب

 ظ ةضورلا ىلا ريشيو معلص هركذ نم لصف لك ىف هدذرب
 ايياست اوملسو ةيلع اوُلص ابيسن حوفث هتضور كيتاه

 0 نكلألل. ابجع: لاقو ماقملا كلذ لوهل ريضقتلا .نم رذتعأو
 اطأ نأ ىلا هظعو ىف ىدامنو برعلا مدا دنع فطني فيك

 دقو «ةيوتلاب نينلعم مجاعالا هيلع تقفاهتو ةقرو ةيشخ سوفنلا

 ىعدتسيف هيدي نيب مهيصارت ارقيف مهلوقع تلهذو مهبابلا تشاط
 | ةيصانلا زوؤجملا هقماع وسكيو ةيصان ةيصان ةاعزجيو نيماج

 نيم هئاسلج وا هئارف دحا نم ىرخا يامع نيحلل هيلع عضويف
 ضرعلا بالجاةسال هتمامعب ردابف كلذ ىف ميركلا هعزنم فرع دف

 0) 215. خبوتلا. 3) 215. ايهدجايو.
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 ناثع .اهفصن .ىرتشا ىلا .ةمور رثب نعبلا ىلع برغلا ةةهجل ١
 نليكسمو ضر ىلع كجاسم دخأ فيرط ىشو.افنلا نيرشعب

 معاص ىبنلا ىلع هيف تالوكأ ىذلا مدغلا ىجاسمو هنكر ناملد

 ديدحلا باب لخاد ةةلاق ةياقس ةمركملا ةنيدمللو جتفلا لآ 5

 نيو رع يامر يحمل امتوامو جاردا نا 5
 6 نك نب كلام ةرجهلا راد مما 7 هراد مركملا مرحلا اذه

 شورفملا توكنملا رجكلاب ليش هام هلع مركلاب فيطيو ه
 ةلفزكملا :ةنيقملا راشكآ نيم" لاجاعتسالا ىلع. نكمتل ايه كموملا

 ' نمو «فيفوتلا لو هللاو راصتخالاو باضتقالا ةهج ىلع اهدف

 ةعبسلا ّلخدم ةلخادلا ةعيدبلا رومالا نم هاندهاش اسم بيجك
 1 | وسيم ريمالا نب ىفو تاروكذملا نيناوخلا ىدحا نأ انه رهشلا

 ١ سداسلا سيمخلا وسب ىتنع تلدصضو اهيبا ركذو اهركذ هلاقثام

 معلص هللا لوسر نسم ىلا ةنيدملا انلوصو موي عبارو مرتك

 اهماما ةارقلاو اهمدخو اهيئارك بابق اهلوحو اهتابق ىف خ

 نوعفديو اهلوح نوفوطي كيدحلا عماقم مهيدياب بلاقصلاو ناب

 تلونق مركملا نحسملا باب ىلا تدلصو نأ ىلا 550

 ىبنلا ىلع تمّلس نا ىلأ تشمو اهيلع ةطوسبم ةفحلم نكت
 ٌةداشا اهل ءاعجلاب ميتاوصا :نوعفرن :مادكلا» اههالما لْوَضلاو كلل

 يركلا بعلا نيني علا ةريغصلا.ةسورلا نيلاتابصو مك 3

 مش ريثملا ءازاب وحلا ىف تّلص مك اهنع مهعفدت عئاقمل
 عضوملا ىف تدعقف ةمركملا ةضورلا نم ةيبرغلا ةحقصلا ىلا ك

 ماقاو اهيلع رتسلا ىخرأو مَع ليربج طبهم ناك هنا لاقي (
 ه) 15. ارأآد» 6) ا15. كلام نب سنا. 1
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 تانفرعي ساننلا رصياف ضرالا هل تيوز دنمو ةفرع موي معلص ىبنلا
 'ةنيدمللو ؛ نسخت ال ةريثك اهدهاشمو ةمركملا ةيرقلا هذه راسثأو
  ةلباقي باب روس لك ىف نيروس تكذت ىفو باوبا ةعبرأ ةمركملا

 باب هيليو ىيدحلا باب «ديساب فرعيو ديدح اهنم نخاولا رخآ

 «هركذ مدقت دقو عيقبلا باب مث فلغم وهو ةلبقلا باب مث ةعيرشلا

 ىقلت ةولغ رادقمب برغلا ةهج نم ةنيدملا روس هككلوصو لبقو
 بزحت ىننع ملص ىبنلا ةعنص ىذلا هنركذ ريهشلا ىدنخلا
 'اليوسنملا نيعلا فيرطلا نيمي نع ةنيدملا نيبو هتيبو بازحالا
  اهكلذ طسو نيعلا عبنمو ليطتسم ميظع فلح ءاهيلعو معلص ىبنلل
  ناتليطتسم ناتياقس هتحتو ليطتسملا ضوحلا هناك فلحلا

 روكذملا ضوحلا نيبو ةياقس لك نيب برض دقو فلحلا ةلاطتساب
 نيتياقسلا مي وهو نيرادجب ايوراتطسيو صضوحلا لصحف رادجب

 ةسيضلا وحن اهددع حاردا ىلع امهيلا طّبعيو نيتروكذملا

 الضف ضرالا لحأ معي ةكرابملا نيعلا 4هذه ءامو اجرد نيرشعلاو

 ضوخلاو مهباوتا لسغو مهتاقتساو سانلا رهطتل ىهف ةنيدملا لها نع
 هيلع ةظئاحمو هل اًنوص ةصاخ ءاقتسالا ريغ هيف لوانتي ال روكذملا

 تيزلا نا لاقي تيزلا رجح ةبق ةنيدبلا ىلي امم هنم ةبرقمبو

 ةاعاضب تن نزولا ةهجلو رجاحلا كلذ نم معلص ىبنلل حشر م.
 مومي هللا هنعل خص: ثوح 'اطيشلا .لبج راسؤلا :راهجتمل اهتازاسو

 نصح روكذملا ىدنخلا ريفش ىلعو مكيبن لتك لاق نيح دخأ

 ةنيحملا بازعل هانب هنضر ربع نأ ليق ٌبرَخ وهو بازعلا نصحب فرعي

 ه1 طفت ممكممعتب ماقعفع , ؟هزع اطفر دوس مةاطقت" اه 1كهدص مدت هك طق هديت ماتمم

 ه1 اطفع 110506.

 «) 8620 مساب“ 6) ةل-ظدل, دعضوم كه) ال15. ديلعو. 2) 1ك اذهب



 ها

 مصر راسل نيرجاهملا ةباحصلا نم مظعالا روهمجلا نك 5

 دحا ريق مض ام بوتكم ةروكذملا ةمطاخ ريق ىلعو نيعبج

 اهنمو ةنيدملا ىلبق ءايقو ءاهينب نعو اًهْضر كسا تنب ةيطافك

 ةمركملا ةنيدملاب ةلصتم ةريبك ةنيدم تناكو نيليملا وحن اهلا
 ىقدحم ليخنلاو ةلصّتملا لضنلا فئادح نينب اسهيلا فيرطلاو
 اهّلقاو ىرشلاو ةلبقلا ةهج ة[الضن] اهيظعاو اهتاهج نم ةنيدملاب
 عيرم وهو دّكجم ءابقب ىوقتلا ىلع سسوملا دجاسملاو برغلا ةهج
 كعب ىلع رهظت ءاضيب ةليوط ةنذأم هيفو ضرعلاو لوطلا ىوتسم

 ةضور هب ريصق فلح هيلعو معلسص ىبنلاب ةقانلا كربم هطسو رو

 بارحم ةبش ةلبقلا ىلي ايم هنحص ىقو هيف سانلا كّربتي ةرييغص

 هتلبق ىضو معّلَتد ىبنلا هيف عكر عسوم لوا وق ةيطصم ىلع
 ىف تاطالب ةعبس وهو برغلا ةهج نم دحاو باب م

 ىثا راجانلا ىنبل راد دجاسملا ةلبق ىفو ضرعلا ىف اهلثمو يل

 رثب اهيف ةبحر دجاسملا نم برغلا ىفو ىراصنالا بويا ىبا راد
 غيف ايلا امونو ةليبلا هيب عستم رجح ريغشلا ىلع © امها الاجل

 0 رمع راد اهتز أبو 1-5 شاع 0 اكنلا سب قاف

 معلم ىبنلا َلَقَك ثيح سيرأ رثب 0 مهصر ركب ىبا ر

 تافرعب فرعي فرشُم لق ةيرقلا ور آ ىضشو روهشم ثيدحلاو هيض ص

 انهباحتساو :نانلسو راتع ناك تيح هقشلا را لس 00 5

 فقوم ناك هنال تافرع لتلا كلذ ىمسو /ةقصلا لهاب نوفورعملا

 م) 2156. نوفحم. )8  ظموس هاعلقملم . ه) الك هثازابو» 4) الكف هثازا

 6) 26طقصق اهوام طقم طووص هرصتأأم0 طقدصو ز 2025 عيبفو 2620 اهيفور رب طفل

 ؟هم. ركز 1كزتطعع دوصعاطتسو طقق طوعس هدستاأم0ر هزه اطغذو ؟؟هيكلق طقاع ىدأ

8. 115, 

 23200 نايتخ دي 02 عقو هيفو اجب ناك ام دعب ابذع '



 اع م

 | ىتللا ةيرتلا ىش ءاريح 6 ةبرت ءادهشلا لوحو لبجلا :لفسأ كيبل
 |١ ةنيدملا ىقرش دقرَعلا .عيقتو ءاهب سانلا كربتيو ةزيح ىلا بسنت
 1 كراسي نع ىقلت ام لواو عيقبلا بابد فرعي باب ىلع هيلا جرت

 01 ينينالا ديم ينص دهشم رركجنملا ايايلآر نم :كجدرخ دنع

 مامالا سّنأ نب كلام ربق *برتلا هذه ماماو هضر ماوعلا نب رهبزلا مآ

 ةلالسلا ربق همامأو -ءانيلا ةرضتاخم ةريغص ةبق هيلعو هيضر ىندملا

 اهنم نيميلا ىلعو ءاضيب ةبق هيلعو ملص ىبنلا نبا ميعربا ةرهاطلا

 00300003 نيحيلا نبع هسا ضر باطخلا نب رمعل نبا .ةبرث
 ” مطامو ض ضرمف لكلا هوبا هدلج ىنذلا ومو ةبكش ىسباسب فورعملا

 : رايطلا فعج نب هللا دبعو ضر بلاط ىبأ نب د ليقع هثازاجو مصر

 ' اهيف ةريغصص ةضور اهئازابو معلص ىبنلا جاوزأ اهيف ةضور .مهئازابو مضر
 بلظملا' دبع نب سابعلا ةضور اهيليو معلص ىبنلا دالوا ىم ةثالث

 ' ةيرقم ىلع ءاوهلا ىف ةعفترم هةبق ىهو امهضر ىلع ىب نسحلاو
 نسحلا سارو هنم يراضلا نيبي نعو روكذملا عيقبلا باب ىم

 ناسعسّتم ضرالا نع ناعفترم اسعاربقو اههنر سابعلا ىلجر ىلا
 ةيكوكمو رفصلا حئافصب ةعصرم ىاصّلا عحبا ةقصلم حاولأب نايشغم .

 ربق لكشلا !ذه ىلعو رظنم لمجاو فص عجبا ىلع ةةريماسمب

 بسني تيب ةيسابعلا ةبقلا هلله ىليو معلص ىبنلا ىبا .ميعربا

 ىذلا هنا لاقي نزكلا تيبب فرعيو معلص لوسرلا تنب ةيطافل
 ىفو معلص ىفطسملا اهببا توم ىلع نزكلا هيف تسزتلاو هيلا ثوا
 هبلعو هضر نيبرونلا ىذ مولظملا ديهشلا نامثع ربق عيقبلا رخآ

 مآ نسل ةنبا ةبطاف سهشم هنم ةبرقم ىلعو ةرصتخم. ةريغص ةبق
22 

 ىصحت نأ نم رثكا عيقبلا اذه دعاشمو اهينب نعو اهضر ىلع

 «) الك دبرتا. 2 ة) 80 هل-ظدل,, 115. هييماسم»



 هع 00

 مسرب انيز دق ناصبرقمو نادتجام اضيا ىجبيشلا ىلا نارا

 لافتحالا نم هركذو مفصو لوطي ام ئلأ ةغبشألا نم .اعاونا مضت
 ةسداقملا ةرهاطلا ةبرتلا ىلع : ىوتحملا كرابملاىكسملا اذه 2

 دنجسمللو «هب نيرت ام لك نم عفرا اهلحمو فرشا اسهعونض
 يرغلا ىف. ةعواب ىوس اصّشغم اهتم. قبب .مل اياب. شع ةعيمت اكل

 ىفو «ةبشخلا .بابب ىناثلاو ةمحرلا بايب كحاولا فرغي نانثا اه عضم

 ءاخرلا بابب ىناثلاو مع ليربج بابب دحاولا فرعي نانثا 7
 اهب نهشتسا رزقا قو عصر. ناسثع راد..مح: :ليزبج. تام لباقيوأ

 نيدلا لامج ةضور ةيقرشلا :ينعلا هذه نم ةموكملا ةضورلا لبد ايوا

 هرئاسصم ركذ مدقت دقو هرشاو هيبخ روهشملا هللا همحر ىلصوملا

 6 مهشنتت هتضور ىلا يوتفم ديدح كانت ةمركملا ةنضورلا .ماساو
 ىفو فلغم «ريغص دحاو باب ةلبقلا ىفو اناكيرو احور اسهنم

 قروشلا ىبفو اسضيأ ةقلغم ةسيخ برغلا ىفو ةقلغم ةعبرأ -
1 

 ءاباب رشغ ةعست ةحوتفملا ةعيرالب تلمكف ةقلغم اضيأ ةسمخأ

 ىفرشلا . نكرلا ىف اهاذحا عماوس ثالث كرايملا كي .

 ناستريغض ةينجلا ةيجلا ىنكر ىف ناتنئالاو ةلبقلاب لصتملا

 ليج مفصو دقرغلا عيقبب ىتلا ةمركملا دماشملا ركذ .« عماوصلا

 ىلبقب وهو هضر ةزمح كجحسم كلذ ىم ركذن اسم لواف « /

 ةثالث رادقم ىلع ومو ةنيديلا ىفوج لبجلاو روكذيلا لبجلا

 كدكسملا ىفوج. ةبحرب ربقلاو ىنبم ككاسم ضر دع ىلعو . انما

 ءازاب معلص ىبنلا هيلا ىوأ ىذا راغلاو هئازاب مهضر ء .

 ه) ةل-ظدل. ئيشخلا. 5) .١15 مستس  ه) ا[ دحاو ريغتم» 00
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 " عضوملا كلذ نأ كش الو امهضر هللا دبع هنبا رادو باظخلا نب رمع
 / معلص ىبنلا رمأ ىتتلا ركب ىبا رادل ةيضفملا ةخوخلا عضوم وم

 وه ريبك قودنص اضيأ ةسدقملا ةضورلا ماماو ةصاخ «اهيئاقباب م.

 ةخيجلا ىفو ةايل لك ةضورسلا مامأ دقوت ىنلا راوذالاو عمشلل

 ةنكدسلا ضعب تيبم عضوم وسه كوع نم عونصم تيب ةيقرشلا

 ٠ فارظ بلاقصو شيباحا نايتف هتندسو كراسملا دجسملل نيساحلا

 نالوا لحا هيف بتارلا نّدوملاو تاراسثلاو سبالملا فاظن تايهلا

 ةديدج :هتّدكم ةريبك ةبق ىنحكصلا فوج ةهج ىفو هّضر لالب

 امو اكرابملا لجسيلا تالآ عيبجل نوخم ىه تيؤلا ةبقب فرعت

 سار ىلعو ةلخن ةرشع سمخ نحكصلا ىف اهئازابو هيف هيلا باتحي

 / رفصا عبرم رجاح ةروصقملا لخاد ةلبقلا رادج ىف ىذلا بارحملا
 ذآرم ناك هنا لاقي صيصيلاو فيربلا رهاظ ربش ىف ربش ركق

 تسبثم رامسم بارحملا لخاد هالعا ىفو كلذب ملعا هللاو ىرسك

 معزيو وح ءىش أ نم فرعي ال ريغص فح هبش هيف هرادج ىف
 فصنو هلك كلذ ةقيقحب ملعا هللاو ىرسك سأك ناك هنأ اضيأ

 ةعنصلا فلتخم رازا ىلع 2 عوضوسم ماسخر لفسالا ةلبقلا رادج

 هلك لزنم رادجلا ىم ىلعالا فصنلاو عيرجات عدبأ عزجام نوللأو

 5 تافصلا تافلتخم راجشا ريواصت تنمصت ةبيرغ ةعنصلا نم مثانن

  نكل 24ةغصلا كلت ىلع هلك دجسشملاو اهرمثب ناصغالا ٠ تالئام

 نيم نحكصلا ىلا رظانلا رادجلاو لفحأ ةلبقلا راكدج ىف ةعنصلا

 ىقرشلاو ىبرغلاو اسضيا فوجلا ةيج نمو كلذك ةليقلا خةيج

 «) 113. اهداقداح (ة0).. 8ة) 851-41. خعنصلا, 6) 50 هلعاظدل.ر 115. "ليام.
 2) 80 هآ-ظدل., 1215. ةعنصلا.
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 هبشنت ةفوجم ةضن ةقلح بطخ !ذا هدي بيطخلا عصي

 نيسحلاو ىسحلا ةبعل اهنا سانلا معزي اهعضوم.ىف ريدتست 1

 ٍلوطو «هيلع همالسو هللا تاولص ايدج ةيطخ لاح ىف اه
 ةئام هتعسو ةوطخ نوعستو تسو ةوطخ ةئاسم :ميركلا ' 7
 ةديمعا ىو نوعستو ناتئاسم هيراوس ددحعو ةوطخ نورشعو ان نيس

 ىهو : مئاوق مئاعد اهناكف اهيلع فطعنت ىسق نود كيسلاب

 ةركذ ىف ىثنا عضوت ةبقثم ةملمام الدق اهلتق توحانم رجح ى

 ةئالغب ىسكتو ابيقانك ؟دومح لصق نا نيلا امرا ايباد ع ب

 طالبلاو ضيباأ ماخر اهناك رهظنف اهكلذو اهلقص يف غلابدو راس راسب

 اةروضقم هب فحت ةروكذملا تاطالب ةسمخلا نم ةليقلاب . +

 ىف مامالا ىلصيو اهيف بارحملاو .ىرش ىلا برغ نم الوط : ْ
 اهنيبو ىودنسلا اهبناج ىلا [ىتلا] ةروكذملا ةريغصلا ةضورإ

 لصسم يلج ,نوجدم زييعح ل يحيت ىدقبلا الل ١١١

 دجو ىتلا ةعبرالا فحاصملا دلحأ وه هيلع لققم ءاشغ ىف رم 2

 ةهج ىلا ةروصقملا ءازابو دالبلا ىلا هضر ناقع نب ناستع ام م
 0 ةفوقرف :فحاصم» بُتُك ىلع « ىوتحت ناقريبك ناتنازخ تل
 قرشلا ةهجل' ئتابثلا طالبلا ىك ايهنيبو كرابملا دجسملا ىلإ
 طَبْهُي بادرس ىلع ىه ةلفقم ضرالا هجو ىلع ةقبطم ةّقد اسي
 راد ىلا: دجسميلا يراخ ىلا «٠ ضفنت ضرالا تحت.جاردا ىلع هب

 راد اهثازابو اهيلا ةشئاح فيرط ناك وهو هنضر فيدصلا وكب ف

 «) 36 رغص. 2 3) 51 ىثنأ ىف اركذ 11-41ةووققت , الكف. ( ا
 ٠ 201. 417. فوجملا رخصلا ىف ركبلا فوج ىف (هذ2. ءاملا) دون لع
 6 ىغنا يف . !وركاذ ه) 80 هلقم 2]+ظولم 0) 50 1-هل. 115. خخ و 5

 6 0 ىضفي
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 اذان وه ةضف رامسم معلص ئبنلا هجو ماما ةيلبقلا ةكفصلا ىنو

 سار معلص هيمدق ىسلاو مالسلل هماما سانلا فقيفق ميركلا هجولا
 ١ ىبا ىَقتك  ىلي امم قوراغلا رمع سارو ضر فيدصلا ركب ىببا

 هجولا لبقتسمو ةلبقلا ربدتسم مأسملا فقيف امهصر فيدصلا ركب
 مع هجو ىلا مث ركب ىبأ هجو ىلا انيمي فرصني مث مآسيف ميركلا
 م نم :قلعم اليدنق نيرشعلا وكن ةمركملا ةحفصلا هذه ماماو امهضر

  ضوح ةسرقملا ةضورلا ىئثوج ىفو بهذ ىم نانتا اهيفو ةضفلا

 ' ةيطاف تبي ناك هنا ليق بارحم لكش هتلبق ىف محرم ريغص
 ”ةضورلا نيمي نعو «كلذ ةقيقحب ملعأ هللاو اهربق وه لاقيو اًهَضر
 "نس اهضرعو ةوطخ نوعنراو ناتنثا اهيلأ نمو ميركلا ربنملا ةمركملا

 " ةضورلا نيبو هنيبو فصنو ربش اهعافتراو اهلك ةيخرم ىفو اطخ م. 2

 نم ةضور اسهنأ رثالا اهيفو رسبنملاو ميركلا ربقلا نيب ىتلا ةريغصلا
  ةالصلل سانلا محارتي ةضورلا هذه ىفو تاوطخ ىنابث نجلا ضاير

 - ىلع «فيبطم هنا لاقي دومع ةليقلا ةهجلت اهثازابو كلذ مهل فخو

 ' دومعلا طسو ىف هنم ةعطقو معانم ىبنلل نح ىذلا عذجلا ةيقب

 "اهيف مهدودخ مسمو اهسيلب كربتلل نوردابيو سانلا اهلّبقي ةرهاظ
 وحن ميركلا مبنملا عافتراو ىودنصلا اهنم ةلبقلا ىف اهتفاح ىلعو
 ' ةجارداو تاوطخ سمخ هلوطو رابشأ ةسمخ هناعسو كيزا وأ ةماقلا

  هلوطو ةعبجلا موي عّتفي لفتب كابشلا هيه ىلع باب هلو ةينامث
 | اودترلا) كسفتموا'نيوننالا كولي ”ئتالغم ؛ ربغملاو ربع :فصنو زابشا ةعبرا
 |. 0 زودبالا نما ولبن ء يلق انابطأ تنك: رعاط العا ىف معلص

 هب نوحكسمتيو هيلا مهيدياأ سانلا لخشيف هيلع كوعقلا ىم هذوضي

 رديألا اربقملا] لجو: :نسار ”ىلعو . ميركلا دعقملا كلذ شنلب اًكربت

 «) آس اطق 115. فيطم ذذ مادوو0 ةكاقتت دومع : 1 طقتو 10110860 ه]- دل



 تت 15

 انربخاو ةليقلا نع فرحني هنال هتالص ىف اسهلابقتسا دعم ؛
 ميظوبا وببا ءاهقفلا ةدمعو ءاملعلا ةيقب عرولا ملاعلا مامالا

 هضر زيوعلا دبع نيم رسهبع نأ ضر ىسنوتلا ميحميسبأ ىب فع

 ىلبمم بابا هويت نأ ةفاضم اهئانب ريبدت ىف كلذ عت ْ

 نم اهلخاد مظتناف نيطالب ةعس ةيقرشلا ةهجحلا. نم ايصبا ف او
 0 نورشعو ةعبرأ اهنم ةيلبقلا ةحفصلا ةعسو هت ةطلبألا .

 ىلا, ىقرشلا نكرلا نيب امو. ارب نوثالث ةيقرشلا ةحفصلا و
 نكرلا نمو اربش نوثالثو «ةعست اهتعس ةحفص ىفوجلا نكرلا

 قودنص ةحفصلا هذه ىفو اربش نورشعو ةعيرأ ئلبقلا .. ىقارعلا ١

 سار ةلابق وه اهب بكوكم ةصفلاب مقصم لدنصلاب متخم. ٌ

 ةعبرأ هعافتراو رابشا ةثالث هضرعو رابشا ةسيخ هلوطو معلص ىبنلا :

 ىبرغلا نكرلاو, ىفوجلا نكربلا :نيب ىنلا ةبحفصلا ىفو رابشأ
 عيبجن مع ليربج طبيم ناك هنا لاقي ليسم رتس هيلع عضوم

 نوعبسو نانثاو ربش اتئام اهتاهج عيمج نم ةمركملا ةضوولا ةعس
 ىهتنيو تعنلا عئارلا تحنلا عيدبلا ماخربلاب ةرزوم ىعو اربش
 مركملا راخجلا نم هيلعو اريسي لقا وأ ثلثلا وجن. ىلا اهنم رازالا

 ربش فصن رادقم بيطلاو. كسلا: جيمصت هالع دق رخآ ثلا
 نم هولعي ىذلاو مايالاو ةنمزألا لوط عم ايكارتم اقّقشم !ًدوس
 ا ىلبعا نال ىلعالا كيسلاب ةلصّتم دوع, كيباسش ر هلا
 ىبتنت مايخرلا رازإ زيّيح ىسلاو دجسملا كمسب لصتم :كرابملا
 ةعبرمو ذنمتم ضيب ميناوخب ةيتخم نوللا .:ميدروزال ىو راها

 اهرظنمف اهب فحت ضيي ٍطَقْتو ةريحتسم رثاود ميتاوضلا لخاد ,

 ضايبلا ىلا لئام مسير. ايهالعا ىفو لكشلا عيدب 8 [فئار]

 «) 1118. ةسمخ. . 8) وس د]-ظهلهتتت»
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 ١" ئف ةقصلم ىفو «هيلع ملسو هللا ىلص «هيلا يح ىذلا عذجلا
 ١" انكنيمي. نعو ربنملاو نبقلا ىبب .ىتلا ةريغصلا  ةضورلا. مامأ : مئاق دومع
 . ناكو ةعامجلا عم برغملا ةالص انيلص مث اهيف ةلبقلا تلبقتسا اذا

 لاكلا' كلث ىف ةكسف ضعب اندجو نأ انلا ديعسلا قافثالا نم

 ضرغلا نم اًنكمتن مهلاحر بيترتو مهبراصم ةماقاب :سانلا .لاغتشال
 ىلع مالسلا قح انيذاو «دومحملا دهشملاب انؤفو «دوصقملا

 - لامآ نم لما انل ّقبي ملو «نيركاش انيلع هللا ةمعنلو © نيرورسم
 انضارغا نم ضرغ الو «هانيضف دقو الا رطو الو ةكرابملا انتهجو

 ' هللا مظن نطولل بايالل رطاوخلا تيغرغتو «ةاننغلبو الا: ةلوماملا
 7 ةةادنساو هالو. ام 3 هلل نديحلاو «لصضغلا انيلع ممتو « لمشلا

 ' هقحتسفو ركشلاو دمحلا. لما وهف. «هأدباو هعنص ليمج نم هداعاذ
 ةسدقملا هتضور ركذو معلص هللا لوس, دجسم ركذ ««كوس نلا ال

7099+ 

7 

  عبرألا هتاهج نم هقحيو ليطتسم كرابملا دجسيلا «ةرهطملا

 ىبصحلاو لمرلاب شورفم ىكص هلك هطسو هب ةريدتسم تاطالب
 ىلا برغ نم ةليطتسم تاطالب ةسيخ اهل اهنم ةيلبقلا ةيجلاق

 ةقصلا ىلع تاطالب ةسمخ اسصيا اهل ةيفوجلا ةهجكلاو قرش
 اهل ةيبرغلا ةهجلاو تاطالب ةتالت اهل :ةيقرشلا ةيجلاو ةروكذملا

 ' ىلي امم ةيلبقلا ةهجلا رخآ عم ةسدقملا ةضورلاو تاطالب ةعبرا

 ناكرأ ةسمخ اهلو رابشا ةعبرا رادقمب ثلاثلا طالبلا ىلا « بعسو

 الو هيوضنت ىناتي داكي ل بيكاع لكش اهلكشو تاكفص سيخ

 ىتأتي ال اعيدب افيرحت ةلبقلا ىم ةفرحف عبرالا تاحفضلاو دليثمت

 ه) 50 13:
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 مي انحبصاف ةرخآلا .ءاشعلا .ةالص ّرثأ ءارقصلاب انلوزن. ناكو كاك

 سانلا دوزتيل اهب نيحيرم نيميقم روكذملا لالهلا ٌلّهتسم تبسلا
 ةنيطملا ىلا اًهنمو رهظلا ىلا ةحارتسا سفن اوذخايو ءاملا اهنم

 نييسلا ني زهظ: انهنم ةانغلقاف «مايابةشالخ:ملتلل عابس كل ١١
 فيرطلاو ةرخآلا .ءانقعلا .ةالنج رثأ ىلا انب ريسلا ىدامتو روك لا
 ليلا فصن انعلقا مث دحالا ةليل انلونف لابج نيب لصّتم داو 1

 رثبب نيلثاق نيكيرم انلزنف راهنلا نم ىحض ىلا انريس ىدامتو
 اهب نجلا لئاق 2 بلاط ىبا نب ىلع نأ لاقيو ملعلا تاذإ

 داكي ال ءاشرلا دعب ةيدانتم ةروكذنلا رئبلاو ءاحوّرلاب اصيا فرعتو
 2.110. موي نم رهظلا ةالص رثأ اهنم انلحرو «ةنيعم ىهو اهرعق فحل
 بعش انلونف ةرخآلا ءاشعلا انالص رثا ىلا ريسلا انب. ىدامتو لحالا

 اهنمو ءاديبلا ىلا (غ ناسبرن ىسلا ليللا فصن هنم انعلقاو هضر ىلع

 مركبل كثلاسثلا نينثالا موي ىحض انلونف ةمركملا ةنيدملا مصب
 نم ةفيلخلا ىذ جسم: هريفش ىلعو فيقكلا موج

 نسخ ىلع عمدوملا اذه :ىنم ةةتيدنلاو: ملتم هللا لير
 ءابق ىلا ةرمح كيشم ىلا ةنيدملا موج ةفياحلا ىذ نو لايبا /

 اهنم انلحر مث «ةعفترم ءاضيب اهدجاسم ةرانم نيعلل رهظي ام لوأو
 ليربال رشع سداسلا وهو روكذملا نينثالا موي نم رهظلا 2 قا
 ةفرشملا ةعقبلاو «ءاضيبلا ةبرتلاو ؟ءارعزلا ةنيدملا رهاظب الون '
 ئفو « ءانآلاو نايحالا عم لصتت ةالص معلم «ءايبنالا ديس دمحمب

 ةمركملا : ةضورلا ةراسيزل  سدقملا مركلا انلخد مويلا كلذ

 ؛«نيملتسم ةسدلاقملا اهتابنج برثلو «نيملسم اهتازاب انققوف 8
 ربنملا داوعا انملتساو ربنملاو سدقملا ربقلا نيب ىتغلا ةضوولاب ْ

 نم ةيفابلا ةعطقلاو ملص لوسرلا ىطوم تناك ىتلا ةميد



 هنم 4700 كوع

 | جيل انما ةبيمستلا هذهو نتبم لسمر © بينك هيب وهو لوبطلا

 - عمست كيبلدلا كايتاقل نا ىومسرما مهنا "كلنا نيالسنلا مكمل اهب مو
 وصنلا نم فلس ابيب ةيقاب تاراذخنا راثآ اهناك ةعمج [موي] لك اهب

 ىسبنلا شيرع عضومو هبيغب ملعا هللاو عضوملا كلذ ىف ىوبنلا
 هماما ةعيقولا عضومو روكذملا لوبطلا لبج مفسي لصتي مغلص

 - ٌكصو معلص ىبنلا ةقان كربم هنا لاقي دجسم بيلقلا ليخن كنغو
 نوعمسي مهنا ردبب نينكاسلا .بارعالا دحا ةمعز ىلع اندنع

 - نينثا موي لك كلذل نيع نكل روكذمبلا لبجلاب ٍلوبطلا تاوصأ
 كلذ ةقيقح ملعي الو بجعلا لك همعز نم انيجاعف سيمخ مويو
 ' داو ىف اسهيلا فيرطلاو كيرب ءارغصلاو ردب نيبو «ىلاعت هللا الا

 وهو ةريثك هيف نويعلاو ليخنلا فقئادح اهب لصتت لابج نيب

 اهنم ةريثك نوصح هب ليصتتيو نيشم نصح ءارقصلابو ندح 0

 1 د رخخآو .ةينسكلاب فرعي ىصخو نيمءوتلاب نافرعس : ناسنص

 © :لصتم ىرقو ةريثك نوضح نفل ةديدحكلاب

 دللا انفع ةتامسمخو نينامث ةنس محم رهش

 25 5 انلفكتو

 2 :نحكنو ليربا رهشل رشع عبارلا ةقئاومب تبسلا ةليل هلالم ليتسا

 ةييركلا ةعقبلا هذهب هلالهتساب انتبق ءارفصلا ىلا ركب ىم نوعلقم
 ىلع هلل ديكلاو نيكرشملا ريقو نيملسملا هللا رصن ثيح ردب

 ©6) 215. بيسك. 83) ظمجواطمنلأر, 1مم. ذص قعدطتم 6ص, انقشقأم م6013

 سعمأتمسو ه ؟ةالدوو 276272 دما د 7753013 ٠/1



 ا 1 د

 ««ءاسسلا ْمِجْنَأ ضرالا اهب ىهابثو ءءاملظلا نقَسَع مضوت هالي

 ةيئاويحلا عفانملاو ةينيدلا جلاصملا .ىم اهريغو ةييعانصلا .فقاوملا

 رابخالاو لوطي اهفصوو ةمودعم ريغ ةلحبلا هذهب «ةدوجوم اسهم
 نم انعلقا ةالصلا رثا نينثالا' موي رهظ ناك املف :«رصحنت ال اهنع
 انمنو انلرن مث ةرخآلا ءاشعلا ىلا انريس ىدامتو نيلكحترم صيَلُخ

 رابهنلا ختم :ئضنقو ىلا .اغيريناو.انعلتاه يوكل :بوطتلا 180000 2
 انلؤنم نم انعلقا مث ءاثلثلا موي نم رهظلا لوأ ىلا نيحيرم انلون مق
 ريغ ىلع اعقاو نوكي داكي مسا كمسلا ىداوب فرعي داو ىلا. كلذ

 ءاعبرالا موي نيميقم. هب انحبصأو ةرخألا ءاشعلا عم هانلونف ىمسم

 رقح اميرو 5 تاعقنتسم ىف ىداولا :اذهب وهو ءاملا لمح .ديدجتلا

 انوجأ مك روكذملا'ءاغبرالا موي رهظ لوا دنم انعلقاف لمرلا ىف
 انلوتو ريبثك لامجلا نم اهيف بهذ !دووك .«ةرجحتم ةبقع ليللا ع

 هَمْهَم ىف انلخر مث ليللا .فصن ىلا :انمنو ؛ضرالا نم لظيسب ىف
 انييخ لاستجلا تشمت ةلاشنم ةلوو رسبلا كم ٌنتم طيسب جيفأ

 سيبخلا مي نيلئاق نيحيرم انئرت مك اههيرط مالا ةراطقم نود ظ
 «نيتلحرم رادقم رْدَب نييو اتنيبو ةجحلا ىذ نم نيرشعلاو عساتلا |

 0.109, مث نيتثاب اسنلونف ردب نم ةبرقم ىلا انلحر مهظلا .لوأ ناسك

 اهيف ةيرق ىو راهنلا عفترأ دقو اردب انلصوف ليللا فصن لبق انمق ١

 اهيلا لَخْذيو ةعفترم ةوبر ىف نصح اهبو ةلصّتم لضن فئادخ |
 7 | ىذلا .بيلقلا عضومو ةراوف .نيع ردببو لاسبج نبي .داو نلط# :

 ١ 228  نيحكرشملا تلذاو نيالا اتزخا نا .هيمالسالا اسكرلا هلا

 تلون ىذلا ةيحرلا ليجو هفلخ ءادهشلا .عضومو ليخان ميلا ول

 لبج هثازابو ءارفصلا ىلا اهنم لخادلا راسي نع ةكتالملا 5

 «) 115. دوجومس. 83) 115, اغقنتسم» :'0) 3. الرا تكا“



 دل هج نع

 ْ  اهبئاجعو ةلكملا هذه نوس بئاجكع ضعب ىم اذه افافثا هيلع

 ' لسيلاو ةدجلا الوق نم اهلهالو فصولا اهب طيحي نأ ىم رثكأ ). 8.

7 

١ 
 ل

 | ةءاشي نم هيتري هللا فيب نكليلاو هليبسب مع لم ىلع: مهنيعي.ام
 2 نججحي مل اذا ماسع لك ىف نيتاوضلا..ةوسنلا ةوسنلا ءالوهلو

 "| ءاتتا>حوقسي تاقت عم اهنلسرُي جاحلا عم ةلبسم حصاون نهسفناب
 - تافرعبو هلك فيرطلا ّىَفو هاملا اهيف فورغملا عضاوملا ىف ليبسلا

 ١ ميظع رجا كلذ ىف نهلف ةليلو موي لسك ىف مارحلا دجسملابو
 ' مضاوتلا ىلع ىدانملا عيستف هلالج لج هللاب الا فينوتلا امو

 " ءاسلاو دازلا نم نولموملا هيلا عطهيف ليبسلل .ءاملاب هتوص عفري
 ١ ىتقتبا متوصب هتداسثا ىف ىداثملا لوقيو اهنولييف .مهقيراباو مهبرقب

 "هنا نمو !ذك ةرما نم ىذلا كلملا ذنبا: .نوتاخ ةكلملا هللا

  ءاعدلل ابالجتساو اهلغفل اراهظاو اهمساب انالعا هالحب هيلحيو اذك

 | هيي دبل هةلسخ عدلا نم رجلا عيصي ال هللاو سانلا ىم اهل
 | انوا هحهسلا هلوتمو مجحشح اهناو نوتاسخ ةظفللا هذه ريسفت

  دلحبلا هذه بيجع نمو ؛ىعاسنلا ىكولملا ظفللا اذهب فيلبي

 1ذا اهنا اهرساب ايثذ درجو اهنركو امربكو .اهبظع ىلع اضيا
 ليحرلاب راذثألل هلبط ريمالا برض مق اهلونم تلونو اهلاحر تّطح

 اهلاحرو اهراقوانب لخاورسلا لالقتسا نيب نكي .مل .سوكلا هنومسيو

 2 لذ ةقلاتلا ةيرضلا ىم رقانلا خوفي داكي الخ .الو الك الأ اهباكرو

 ةكشو دادعتسالا ةوق نم كلذ لك اهليبس تذخا دق بئاكرلاو

 اهوارشأو هاوس ىلا النسل هداحو هلل ..ةوقللاو لوحلاو رافسالا ىلع راهظتسالا

 . ةفواسشغ رصبت الف مهيدياب .ةلاجرلا اهكسمي ةدقوم ليعاشمب ليللاب

 بكاوك نيب اهنم نوريسي سانلاف لعشم اهماماو الا « تاواشغلا نم

 ه) الآف. تاواشقلا نم .ةواشق ز همو 115. م. 02,



 هه 0,10 هع

 موي نيديقم اهب سانلا صحبصأو هدابعو هدالب .ثنيغي هللاو لع

 نمو ةيقارعلا ةلمجلا هذفو «ءاسلا باحصتناو لبالا ءاوزال نينثأل
 نم قاشالا تايج زقاسو ةلدصاوملاو ةيئاساركلا ىم اهيلأ كاف

 الا هددع ىصحي ال عمج روكذملا ع احلا ريمأ .ةبحص ىيل ا

 همهملا مهتع فيضيو «ميفالا طيسبلا .مهب غي :ىلاسعت هل

 مهعيمجاب جومتو أديم مهب كيمق ضرالا ىرتف « «م 8
 هنغسو ««بارسلا دوام «بابعلا ئماط اركب مهنم 0 « اجوم

 بحكسلا ريس ريست © باباقلاو: ةطوفرملا .لئالظلا مصْرَشو « باكرا

 ضعب بناوج اهضعب برضيو ضعب ىلع اهضعب رمسيس ملا
 اكاكطصاو « عوربو لوهي مسفنملا 3 اربلا ىف امخاؤت انهث نيام ْ

 اذه كماشي ممل نمف « عورقم ضعبب دضعب هيف تاراحملا 5
 فحشُيو هب ثّدحي ام نامزلا بيجاعا نم دهاشي مل نقازعلاو ةرسلا

 ىف لزانلا نأ كبسحو هذحو هلل ةوقلاو ةردقلاو ةنبارغب

 ملو ةجاح لسيف اهنم ىوخ ىتم هللا هع نم نم”
 ادوشنم داعو فلتو لص هعضوم ىلع اهب ٌقدتسي ةلالد هل نكن
 برضم ىلا لونولا ىلا لالا ءدّررطخا اميرو «لاوصلا ةلمج 6

 نيفتاهلاو /هحيربب نيدشنملا ّدحا رمايف هيلا هتلأسم عفرو
 هب فوطيو ليج ىلع هفلخ هفدري : نأ ىلذت نما دق مم مول

 دليلا مساو هلامج مساو هيسا هل ركذ دق وهو ةجاكعلا ذ 1
  ايدانمو ةلاضلا 8 اذهب اسفرعم كلذب هتريقع عفربف هنم وه ىذل

 لفي ملولو هيلا هيذويف هيلع عقي نأ ىلا هدلبو لامجحلا مس
 عقي وا اطاقتلا هطقتلي نأ الا هبحاصب هدهع َّخآ ناكل

 ه) 3[:. مضحضلا ةيهملا» هز 35. حازبلا١ 4) الك لزانم» 2
 لاوضلا» ه) 08 هترطضا# ر) 800 هكيربتب# .م) اله هكا : 7

2 



 قام سنع لل ا

0.07 

 اا

 'نيدلا رون اهيلع هرهصو سراف فلا ةثام نم رثكا اندنع فقش ام
 افلا رشع ىنثا وكن اضيا هل بكريو اهاوس امو دمأ بحاس

 اهنم جاحلا فيرط ىف ةريثك ربلا نم لاعفا هذه نوتاخلو « سراف

 انهلثمو :عضان نيتالثلا وكن ىلذل ىنّيح.ليبسلل ءاملا ئَْفَس

 ىلذ ريغو ةدوزلأو ةوسكلا « نم هب صتخات * امل تياجةساو داوات
 ع 3 3 2: َّ

 نكباب يوز لصوملا بحاص نيدلا زعم ما ةيناثلا نوتاخلو اماع

 لاعفا هذهلو هللا هيحر ماشلا بحاص ناك ىذلا نيدلا رون ىخا

 "نم ناهبصا بحاص سوقدلا ةئبا ةثلاثلا نوتاخو وبلا نم ةريثك

 ىف ةسفانم ناشلا ةييظع ردقلا ةريبك اسضيأ ىعو ناسارخ دالب

 ريخلا نم هليبسب نم ام ىف !ذج بيجع عمج نهناشو ربلا لاعفأ

 عبارلا تيبسلا موي انعلقا مث «ةيكولملا ةهبالا ىف لافتحالاو
 مث نافسع نم ةبرقيب انلزنو روكذملا ةيجحلا ىذل نيرشعلاو

 هطر نمثعل بسنت ةنيعم رابا اهبو لابج نيب ضرالا نم طيسب

 ةديشم ياربآ وذ ناينبلا فيتع نصح اهبو ريتك اهيف لقملا رجاشو

 بارخضلا موزلو ظرامعلا لق ةتفاوأو مدسقلا ةهبق وا ةال رومعم رسم

 .ةالص رثا ناك املف «نيلثاق نيحيرم انلونو لايماب ة اهانوتجاف

 ' طيسب اضيأ ئقو راهنلا ىشع اهانلصوف صْيَلُخ ىلا انعلقا رهظلا
 ىف كيشم نصح هيف ليج اهل لخنلا فئادح ةريثك ضرالا نم

 ةراوف نيع اهبو بارضلا ديف رثأ لق رخآ نصح طيسبلا ىفو هتنق
 و 2 2 0

 ةاوثا ىلع اهنم ىقتسي ةبرسم ضرالا "ىف كيداخا اهل تتدحا دق

 طحقلا بيسب فيرطلا ىف هتّلقل ءاملا اهب سانلا دكجي رابالاك

 0( 07 نم (516) هد اهب سصنخخال 4 160 اهانرجاف ؛'



 تن 180 هع

 ىقست املا ةلايس ةراوف نيع وذ لضنللا ريثك بيصخ اال
 ةريثك ىرقو عسقم رطق ىداولا !ذه ىلعو ةيحانلا كلت ضرأ اه 2

 ني هي اننقاق هللا اهشرح ةكم ىلا ةكارفلا بَدْجُت ةنهوأ نؤإلا '

 ريمالا تنب نوتاخ ةكلملا نأ كلذو بيجاع ببسل ةعمجا
 ىدحا ىسفو مورلا الني ىلي اسمو نيمرالاو .بوردالا كلم. دوعب#

 مراكملا ىببأ جالا ريما عم يحلل نلصو ىناللا ثالثلا

 ةفيلخلا لبق نم ماسح لك هجوملا نينموملا ىيما لوم نب
 هذه نوناخو بيزأ- وأ موج عسا يتب هليل ل :

 ركذ نم دوصقيلاو اهيبا ةكلمم ةعس ببسب اردق نيتاوضلا
 ةساخ ىف ةكم ىلا ةعمجلا ةليل رم نطب نم ترآ انهنا اع

 هجوف روكذملا ةعمجلا موي بعموم دل اهيشحو اهمدخ ى
 ماسقاو فاوصنالا ىق .اهنوعلطتسي هباحصا ةصاخ. نم  تاقث

 يش ىف ة:تليسأو نينا وين ةسضا سالما مل 00 .
 ىلع رطاوخلا تكسو «نونظلا ادق ةفرقملا ةكلملا هذه فارع

 ضعبل دفنا تفرصنا اهنا لوقي نم مهتمذ « نونكملا اهّسا عار 5
 ةرواجملل قوشلا عارم :منا قاسم« نه: مهتما وتمألا واش ا
 ام فيكو ةللا الا بيغلا ملعي الو ةمركملا ةباثملا ىلا اهب تفظطن
 هساساسفسصريسسس# ب 0

 امك دوعسم ريمالا ر وكذملا ةآرملا هذه وباو «كلذ ىلع

 0 مي هدر ع ضو صارو

 60( 57 وهو ::) د ال15. ظفك تليحأ تا 00

 ة1-ةددس ةلعطقا ةغالبلا ساس تسلم 186 93 م هه يبا

 11ةوودمتر اللوك. 6هأط» 1. 143 اهب ىنامالا ىبف ى لعبلا
 احدقز هسا ةهدنس 01: 105 ؟همقن ءاجنرلا .حادق .لاجأو» م 1
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 ا انا

 الس وه ام ىعوشلا' ىهنلا نسم كلذ .ىفو . قوشلا ىلا: لاسشلا

  ىقوملا دحالا موي ئشع ىفو «هاوس هلا ال هرما ىلع بلاغ هللاو

 ىلا ةانويربت ناك < لسيربا لوأ وهو روكذملا رهشلا نسم ”نيرشع

 كلبلا نم نيليملا وحن ىلع وضو رغازلاب ىقارعلا ريمالا ةلكم
 انقرع مايا ةرشعب دادغب ماما وهو لبصوملا ىلا انوارتكا لبك .كقو

  كيعلا دكجن مايا ةثالث رمازلاب انيقاف هتمب ةريخلاو ريخلا هللا

 سييخلا موي ةوكض ناك املف هعادو كيعنو فيتعلا تيبلاب موب لك

 ' ىلع ةلكملا نتعلقا روكذملا ةجاحلا ىذ: نم نيرشعلاو .ىناثلا

 ا ١ ل] اليناصخ وحن. ىلع تلونو.رخأنتلاو ئطبلا بنسب: فاقرو ةدوت
 ”ليقك هللاو رم نطب نم ةيرقيب هنم ثعلقا ىذلا عضوملا نم
 "نم هللا اهسّدق ةكمب اتماقم ةدم تناكف « هّنمب ةيصعلاو ةمالسلاب
 نم رخآلا عيبرل رشع ثلاثلا سيمخلا موي وهو اهيل انلوصو موي

 سيبخلا موي ومو رعازلا نم انعالقا موي ىلا نيعبسو عست ةنس
 رهشأ ةينامث ةروكذملا ةنسلا نم ةجحلا ىذل ىنيرشعلاو ىناثلا

 موي انئام رهشالا نم صقانلاو دئازولا بسحب ىه ىتلا رهش ثلثو

 هللا اهيلعج تاكحرابم تاديعس اسوي نوعبراو ةسمخو“ نائنثا

 - تيبلا ةيور نع انبغ هثمب ««هتاضرمل اقفاوم اهل لوبقلا لعجو «هتاذل
 ءاسعبرالا مويو ركنلا موي ىناسثو ةفرع موي مايا ةثالث اهيف ميركلا

 موي سيبخكلا موي لبق ةجح ىذل نورشعلاو ىداحلا وه ىذلا
 مث «هنمب ميركلا همركب دهعلا رخآ هلعجي ال هللاو رهازلا نم انعالقا

 نطب ىلا سيمخلا موي نم رهظلا ةالص رثا عضوملا كلذ نم انعلقا

 ه«) 1طثك لملم ذك ةصمصعماتع ز 11 ذك امد وص اطموو ؟طتفط مممءع06 ةسق

 1هالمو, اطهأ كطص لسطدتع 165: !11[ةلعلعدط هدي 1همدلدز 20 ططخ '11-1:ززدط ت7 3 ةردتل,
 6) 11218. انريسد (ةأ6), ْ



 نم نينافاو ظعولا نم بيلاسأ ىف فرصت مث ةملك ةملك * ىسر
 اهتروأو «اهراطا ىتح بولقلا اهب كرح اهضيأ نيناسللاسب

 ماهس هقشرت كلذ ءانثآ ىفو « اهراعتسا دعب ةيشخلاب 5. . !ل

 هل راحتف غيلبلا عيرسلا باوجلا ىم نجامب « اهاقلتيف لئاسيلا م

 ىو وه ايناكف «باجعالاو بارغالا هنم سفن لك كلميو «بابلالا
 ١ | نم ةيقرشملا تاهجلا هذه ٌطاعو هب ىشم ىذلا اذهو ىَحوُي

 2 بجععا ىم «“ مهيلع ناحكتمالا بيباش عفا « مهيلا لئاسملا و !

 تسيلو ا 0 20 0 بير نع ا

 دعا فرطلا اواو يبل ةفطختك : ب جناب ََق ونايؤ * بيكنتلاو

 اهنا ءةيحبرأو اني دقات نيس 1 ناحلأب ا ةءارقل

 : عّرحي الف ««ةيدووادلا رسيسأو

 اذه كعيسسو ء«هاوس هلآ ال ءاشي نم ةمكحلا ىنوي هللاو بنجعت
 1 لج هدادجأ نم ةسيخ ىلا ثيدحلا نيتيشا طظعاولا خي

 لدي بقل هل مهلك لاصّتا ىلع مهيلا هيا نيبال ا ١
 قرعم وهذ ظعولاو ريكذتلا ىم هتناكمو ملعلا نم هتلونم :

 داع اي 6 ملين ىو ءاهيف مجبل تىيلك هولا ةعنصلا |

 دا تن لا خلا ىلا نظل سس
 قوسلا مظعمو بيش ىنب باب ةيج ىلا ةودنلا رادب فيقدلا :

 نم فخأآلا طالبلا ىفو لامشلا ىلا برغلا ىم دخآلا طالبلا ىف

 5 يسيل

 ْ 2( 0-41 هم 2, 256. 6) 5م 115 «) 115. اقلخبف. ©) 115. يس

 6 017 تيكسلاو. لك) 007 داكلاب. :
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 ْ ' نييقارعلا مجاعالل موي لك ميركلا تيبلا مَتْقِي مايالا هذه ىفو

 / نيم رهظف ىقارعلا ريمالا عم نيلصاولا ىم مهاوسو نييناسارخلاو
 | ضعب ىلع مهضعب لوصوو ميركلا باسبلا ىلع مهحراطتو مهمخاؤت
 مل رما ءاملا نم ريدغ ىف مهناك ضعب سود ىلع مهضعب ةحابسو .

 ىف مهو ءاضعالا رسكو مهملا فلك ىلا ىذوي هنم لوما ري

 ' كلذ ىلع مهسفناب نوقلي لب نوفقوتي الو نؤلابي ال كلذ لالخ
 ظ 8 هسفنب اا ءاسقلا مايقول برطلا ظرف نم ا تيبلا

 ّ 3 00 ةفاضالاب راسقوو ةدوث لاح د ةمدقتملا يع و
 ' محدزملا كلذ ىف مهنم دقف دقو مهتاّينب هللا مهعفن ماتعألا مجاعالا

 ' اكلت ىف مهمحاز امبرو عيمجلل رفغي هللاو هلجا اند نم ىيدشلا
 اضبط نفدولج تجاضن دقو نجرضيف مهئاسن ضعب لاحلا

 " هللاو هشيطو ىوشلا سافثأب ىمح ىنلا كرتعملا كلذ فيضم ىف

 سيبخلا ةليل ىفو « هتزعب «هدصقم نسحو «هدقتعمب عيمجلا عفني
 ربتم بص ةيتعلا ةالص رثا .كرابملا رهشلا نم رشع سسماضخلا
 يلم «ةراشبلا نسح. ىناسارخ ظعاو هدعصف ماسقملا ماما ظعولا

 | ولالا ىف ىناخ ىمجاعو: ىبرع قيناسللا نيب عمجي .« *“ ةراشالا
 بلقي مث ظافلالا عراب فطنملا ميصف نايبلا نم لالحلا رحسلاب
 + ««اباحتناو تارفز مهبيذيو «ابارطا ةمهزهيف مهتْعْأب مجاعالل هناسل |

 ميطح فلخ رخآ ريينم عضو اهدعب ىرخالا ةليللا تناك املف '

 عتار «لابسلا ضيبا. زييش اضيأ ةمتعلا ةالص رثا دعصف  ىفنحلا :5 0١
 يأ تيظتنا ةبطخاب عدصف «لابكلاو لضفلا ىف مامتلا عراب «لالجلا

 م) ظعدفل ةراشلا * 3) 215, نهرهيف. ك) 115. اياحشأو انارفز (هد).



 هس مك هسا

 كلث رش هللا ىقومض قافألا لها عيتجم اهنال ايندلا عّلس رئاسو
 :ئينهلا ةفقولا كلت ىف لامكلا نيع نناكو اعيرس ه اهنيكشت ةنتفلا
 موي تبسلا موي ىفو «نيملاعلا بر هلل ديحلاو مهّجح .سانلل 0 9

 ويمألا» كبح نطور تنهجولاا ةبعكلا ةوسك تقيس روكذملا رب

 ةوسكب دنيدجلا ىضاقلا اهمكقت لامج ةعبرا ىلع ةكم ىلا قع

 مع نباو هءارو ةزهت لوبطلاو هسار ىلع تاياولاو ةّيداوسلا ةفيلخ 0
 هلزوعب ذ-فن ةفيلخلا رمآ نأ ركذ هنال اهعم ليعمسأ نب كمكام

 نمي مركملا هنيب رهطي هللاو دنع ترهتشا تاننهل ايبا نبا

 هيرو ديشا وه روكذملا معلا نبأ اذهو هنمب همادخ نم

 تعضوف ىلوالا .ةلزعلا ىف كلذ ركذ مدقق كقو الحا و
 ءاثلتلا موي ناك اسلف «ةبعكلا ىلعا .مركملا صطسلا ىسق 3

 نويناعما نوتما روكشملا كراتيملا نيش تال 000 ظ
 ريحا مسر اهالعأا ىف انسح راصبالا دّيقت ةعناي ءارضخ اهلابس

 بابلا كثيح ميركلا .ماقملا ىلا هجوملا مفصلا ىف هيف بوتكم عسأو
 سانلل عضو .تيببب لوأ نأ ةلمسبلا :دعب كرايملا 'اههجو وهو مك ملأ

 مسرلاسب افكاتو هل ءاهدلاو ةفيلخلا مسا تاحفصلا رئاس ىفو «ةيثلإ

 ٌطخب 4 «هسرد انهيف ضيب راغص مشاودب ناواريخ ناترط روكذملا

 اهتوسك تلمكف اضيا ةفيلخلا ركذو نآرقلا نم تايآ نمضنيي فيق
 ءاهباذنجا ةّدشو :مجاعالا ىخيا نم اهل اًيوص ةيبركلا اهلابذا ترا 3

 «رظنم ٌليجا اهنم نيرطانلل حالف «"اهبابكناو اهيلع انهتكاهت
 رظنلاب هللا عنلمأ «رضخالا سدنسلا ىف تيا سورسع اهن

 ؛هثيب «اهئانغب .لوثملا ىلع صيرح ءاهئاقل ىلا قاتشم لك

 «) 13620 انبكست 7 8) 15 ٌنين» ه) ها-وممقس 3,90. #) ] 5

 مسرألا ظ 3
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 ا 2-8 م٠ م
 0 وفقي الو كلذك ةيقعلا ةرمجبو ءاعدلل نوفقي نيترمجلا نيتاهبو 1

 ىف خبقعلا ةرمج دوعتاف معاص ىبنلا لعفب هلك كلذ ىف ءادتقا اهب

 اهعم طلخي ال ةدرفنم © ىلوا رحذنلا موي ىو ةرببخأ نيمويلا ىيذع

 | 01+ تابتحلا نمز دعب رصنلا موج نم ىناغلا» مويلا ىفو :« اعاوس
 اذهو رصعلاو رهظلا نيب عمج مك فيخلا دجسيب بيطخلا

  ةفيلخلا دنع نم امّدقم ىقارعلا ريمالا عم لصو بيطخلا
7 

  رهاظو نيدلا جانب فرعيو رحذي ام ىلع ةكمب ءاضقلاو ةبطخلل

 ميقي ال هناسلو كلذ نع تبرعا هتبطخ نال هلَبلاو ةدالبلا هرما

 8 ىلا ااحمالا 7 0 لجكعت ثلاثلا 000 .راك املف 7

 2 كعب ىناشثلا ديلا ىف نورشعو لسا مث فتح ىو هدب

 . اهالص نم مهنمو معطبالاب رصعلا ىلص نم مهنمف ةكم ىلا رفنو كلذك

 تصمو ماطبالاب رهظلا ىلصف لجكعت نم مهنمو ماركلا ىجسملاب

 ىمر لامكال ىنبب رحنلا موي دعب مايا ةثالث ةماقاب اميدق ةّنسلا
 لاق امك نيمويلا ىف نامزلا !ذه ىف ليجعتلا عقوف ةاصح نيعبس

 رخآت نمو هيلع منا الف نيبوي ىف لجعت نق ىلاعتو كرابت هللا

 نييكملا ةنبارح نم جي امو ةبعش ىنب ةفاخم كلذو ة هيلع ما 6

 ةكم لأ نادوس نيب روكنذملا رادحنالا موي ىف تناك دقو

 نّلسو تاحارج اهيف تعقو ةشوفو ةلوج نييقارعلا كارثألا نيبو
 03 0ك د د 35 د

 راجاتلا ةعتمأ ضعب بهتناو 'ماهسلا تيمرو ىسقلا تقوفو فويسلا
 آهيف عابي ىاوسالا مظعا نم قوس ةتالثلا مايالا كلن ىف ىنم نآل

 ةعتمالا نم كلذ ريغ ىلا رّرَخلا ىّنْذأ ىلا سيفنلا رفوجلا ىم

 «) الدنا. خلوأ (هذ0). ذ) ىل-0هعقس 2, 199,

0 
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 ليخيف ارون هلك داعن روكذيلا هذجسم اماو يرسملا

 ةغصلا هذه ىلعو هب تلزن اهلك ءامسلا بكاوك نا هيلا ر

 نييناسارضلا مجاعالا ءالوه نال ةعمجلا ةليل هدجاسمو ةمحرلا ليج ن

 هذه ىلعو ةميركلا تفاشملا هذهل ًةءاضا هنم راثكتسالاو عمشل
 ناسقا لك مهنم لخديف هيف ميماقم ةنم مهب نتحلا 310 1

 ىفنحلا مامالا ميطح كلذب نودصقي ام رثكاو هدي ىف 8
 ةعيشلا ءونت رضحا اييظع اعيش © مهنم ايفا عض 0

 رعشبلاب سانلا تابف ىفنبحلا ماما عضو وْرَسلا هناك ةةيّصْعلاب ؛ /
 هنم اًوَذَع جبصلا اولص ايلف تبسلا ةليل ىعو ةليللا هذه مارجك ١

 ىداو الا فقوم ابهلك ةفلدزم نال ءاعجلاو فوقولا دغب ىنم ىلأ

 نعو هنع يرضي ىنج ىنم ىلا هجوتلا ىف ةلورَهلا عقن هيفف رس
 ٌبحتسملا وهو رابجلا «تايصح سانلا رثكا بحستسي 2
 ايلف عساو كلذ للكو ىنمب فيلا دجسم لوح اهطقتلي نم مهن :

 ييابيصج .عيسب ١ ةبقعلا ةرمج ىبمرث اورداب ىنم ىلا سانلا نئهتنا

 ىتح بيطلاو ءاسنلا الآ ءىش لك نم اولجو: اوكبذ وأ رعد م
 بيعدتج هدسنم هاا

 منع نم نيسقلا عرلط دنع ةيجلا هن ىمز ةضافالا فاوط اوفي "هيت تحاول مع
 ىلا ماق) مم مهنم» ةيحافالا بفاوطمل سلنلا تكساس

 ىلا رادحنالا موي وهو كثلاثلا مزيلا ىلا ماقأ نم مهنمو ىناثلا 5

 ىمر سمشلا لاوز بنع رحنلا موي نم ىناثلا مويلا ناك املف «ذكب
 كلذك ىطسولا ةريجلاب» تايصح عبس ىلوالا ةريجلاب ناسنلا

 وز ةطمعل لج د م ة) 0هسردتم طم ةكقسنا هؤ هلل-11هطقستد , 0 , 1

 587, م, 122. لاق لفاتنت ىذ صضهني لوقب مايقلا عر 1 دوب
 ىنعملاو (0-01نعقس 28 76 خيصعلاب عونخ) هكنافم نأ زعو خو لكل |

 ١ تاصخر هل-841. ءايصخت « ميتافملاب 36 ةيدمعلاا .215 1
23* 0 

 ٍْ اذه بال_يعاتببا ىف يح سابسنلا مظععأ نييقارعلا « .. وسم معاوس
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 كن |

 0 رظفملا ةعيدب مهلظت بابق لبالا ىلع مهبكارم ىف امضيا

 ىو: تاواشغلا اهنوهسي داوعالا نم لماكم ىلع تيبصُت ىق لكشلا
 !نيهنالاك هاسنلاو : لاجإلا نم اهباكزا ىع ديؤجنلا  تيياوتلاك

 ةناك اهصيرتسم اهيف بكارلا دعقيو ةريثولا شرفلاب ًالمث لافطالل
 نم كلذ لثم ئف هتلئاعم وا هلداعم هثازابو حيسف“ ىيل داهم ىف

 ال نايثان ايفو امهب راسيف امهيلع ةبورضم ةبقلاو ىرخالا ةقشلا
  ىنلا ةلحرملا ىلا نالصي ام دنعف ابحا ام فيك وا نارعشي

 هثرتلا لها نم اناك نا نيكلل انهقدارس برش اهب ناطحي
 يهل بصنيو نابكار 5 [امهو قدارسلا ىلا] امهب لَكْديف «معنتلاو

 بق ىلا ليحملا ةبق ّلظ نم نالقتنيف هيلع نالزني ىسرك

 [مهبيصت سمش ةفطخ الو اميقكلي ءاوه ةطساو نود لزنملا

 ناو محترفسل نوقلي ال ءاليهف هيفرتلا اذه نسم كيقاسنو
 لاحرتلاو لكلا لوط ىلع نودجي الو ءابّصُت «هثقش تدب
 ةهيبش ىفو تاراحنبلا وبكار ةحارلا ىف ءالوس نودو “ابعت

  نكل باذيع ءاركص ركذ ىف اهفصو مدقت ىتلا فداقشلا

 'لثالظ اضيا اهيلعو فيضاو مضا هذهو عسواو طسبا فداقشلا

 لصح دقف رافسالا هذه ىف اهنع هلاح ترصق نمو سمشلا رح ىقك

 | 0111 003:0 يانعلا خرم: ول هطق بج ئاقنلا# رثنعلا بضتت ئلح
 نأ كلذو تافرعب ةروكذيلا ةفقولا يشع رفنلا لاح ءاقيتسا ىلا

 اولصوف ركذلا مدقت امك سمشلا بورغ دعب اهنم اورفغن سالا

 ترج اهبسح نيثاشعلا نيب اهب اوعيجاف ةرخآلا ءاشعلا عم ةغلدؤم

 ليعاشم اهلك ةليللا كلت مارحلا رعشملا دقثاو معلص ىبنلا ةنس هب

 ©) 56 ةلحاظدلب , 21. معنلاو. 3) 440:84 وسم هلعظدل. )0  80 هلحظدلمب
 15 هنن



 هع (00 كه

 اهنم عدبا ري مل تأيه ىلع ةقورألاو بابقلا ةبيجاع ةينبألاو بر
 ىدارس هب ىقدحأ هنا كلذو ريمالا بوضم ىارم اهيطفاف

 ل «ناينب ةفرخر وأ «ناتسب ةقيدح « [هناك] «ناثك نمر

 ةنولم 6 شرم «ضايب ىف داوس اهلك ىهو ةبورضملا باسبقلا ؛

 نم ىدارسلا كلذ تاحقص نللج دقو ««ضايرلا ريغازا اهنا .ك

 ىف لّرنلا داوسلا كلذ نيم ةّيقرد ٌلاكشا اهلك ةعيرالا هبئاوج
 ايثلذج دق ةّيطبل اقَرَد اهلّيختي ةباهم اهيلا رطانلا رعشتسي ضايبلا
 باوبا بورضملا روسلاك وه ىذلا ىدارسلا اذهلو ةيشغألا تافرخزم

 ويلاهد ىلا اهنم لَخْلَي ةديشملا روصقلا © [باوبأ] اهناك ةعفت
 !ذه ناك بلعلا ةيف ىذلا ءاضفلا ىلا اهنم ىَصْقي مث مدر

 ةلاقتناب لقتنت اهروس اهب قدحا دق ةنيدم ىف. نكاس وج

 كَيعُي مل ىتلا 4 ةدوهعملا ةيكولملا تاهبألا نم. ىو هلوؤنب لزنت

 :مدخو ريمالا باح باوبالا كلث لخادو برغملا كولم دنع

 اهيلع لخديف هتيارب « سراغلا ءىجاي ةعفترم باوبا ىهو هتيشاغ

 ةقيقو  [ىارغا : هلك: هكشف ةماظإ تنيكحلا دق وطالت ال 0
 ئسدنها ريبدتب ةلك كلذ ريدا ةدورضم دانواب لضتت (ناقكلا ١

 كلذ نود براسم ريمالا اذه ةبحص ىيلصاولا 'ءارمالا رئاسلو ب

 كياق :دق لكشلا ةبيخع رظنملا ظعيدب بايقوةفصلا كلت نلعنا

 ل هيف لوقلا عستيو هفصو لوطي ام ىلا ةيوصنملا ناجيتلا ا

 قدي انه كلذ ريغر ةدشلاوردلالا ىح ةتحملاةذع لافتا

 مهلو ««لاومالاو بساكملا ؟ءىلخ يلرختلا ميظعو دوج

 ه) 1 طقكحو 20060 هناك هس لنقل , ؟طم طقك هلك

 طم ميومولتس# ى -3) قلد دل ةقرشم. «) اهم ' قادة

 7010 15 نسا ص ةل- وأن
23 : 
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 ١ ولشلا_مايجاطو الع نك ريبكتلاو. .««نيعوصتما ةبحرلا ىف لجونوج هلبا
  «عشاوخ ابولق الو ؟ءعمادم رثكا: « موي: ىر امف عفترا دق ءاعدلاب

 نيانلا لاز امخ مويلا كلذ نم «عضاوخ عناوخ هللا ةبيهل اقانعأ الو
 انهصرق .ظفس. نأ ىلا مههوجو مفلث سمشلاو ةلاحلا كلت: ىلع

  ةلنج نم ةليج عم احلا ريمآ لصو دقو برغبلا تقو. نكمتو

 روكذملا ريغصلا لدجسملا دنع تارخصلا نم ةبرقمب اوغقوو نيعرادلا

 لايج» ىف مهلا ةمولعملا مهلزانيب» مهفقاوم . نوينييلا ورسلا ثخاو

 ىدعتت ال معلص ىبنلا دهع: نم نحف دج نع ةقراوتملا .تافرع

 ماعلا اذه ىف مهنم. عينجنلا  ناكو .ئرخا لزنم ىلع ةليبق

  عمج ىف ىقارعلا ريمالا .لبصو كلذكو  هلثم طق عمتجاي مل 5 !ددع

 نمو نييناسارخلا مجاعالا ءارمأ نم هدعم :ليصوو هلثم طق لصي مل

 وه ؟ندقايخل يقدح وعلا اراب تايورعملا لئاسقعلا ءاسنلا

 ىصخي ال ددع 2. .ددع 'مجعلا رشاس نمو .ريتكح ءارمآلا تان“ تاكدسلا

 'خرال ىكلاسلا .مانالا رفنلا ىف مهتودق  اولعج .دقو عيمجلا فقوف

 0 | نيعاولاوبو نلايونضتايرغطو كلام بهدم

 هملا هيف لابجالا 4 نبفجرو ضرالا هل 0 اعفد 00 ناانلأ

 نيم هللا انلعج.. « هابقع سوفنلا . ىف. ىَجرأو. ارم. لوغأ ام افقوم
 « اتم نانح ميرك معنم هنأ ««6 هامعنب هلمغنو « هانضرب هيف هبعخ

 ' ةقئار ةّدعلا ةيهب رظنملا ةلييج ىقارعلا ريمالا اذه ةّلحم تناكو .

 0( 260 اموي تيار اهنو 183-41]. 5 تديش اهذم 6( 115. ندع.

 6) 1طفدو او موحلد هع ماعم ذه اطق 15. هئاعع عءأ ارمالا تاينب» 04) 50

 ةاحظول. , 115 تفجوو 6 ق1-ظدل. ةابخرب»



 هال

 اذه لفسا ىفو اهيف سانلا ىلصي بيراحم هيف تبصُت دقو ر

 ناينبلا ةقيتع راد هيف ةلبقلا لبقتسملا راسي نع سدقملا لبجلا
 راسي نعو معلص مذأ ئعلا يشن ناسقيط اهل « ةفرغ اهالعأ ىن

 رادلاو ةيحرلا لبج لوحو نمأطتم ةلبج ىف ىصو معلص ىبنلا
 ةيرقم ىلع اسضيا رادلا راسي نعو بابجو ءاملل جيراهص ةمركملا

 ةلبقلا لبقتسم راسي نع نيملعلا نم ةبرقمبو «ريغص كجحسم مق
 ىلا بّسْني ىلبقلا رادجلا هنم ىقب ءانبلا حيسف ميدق دنجاسم
 رهلطلا نبب عمجاي مث ةفقولا ب بيلشلا بطي دف متم مول

 كارألا ىداو ةلبقلا لابقتسا ىف اضيأ نيملعلا راسي نعو “
 «دليوط !دادتما رصيلا عم طيسبلا كلذ ىف تمي رضخأ كارا وف ,

 ىقو اهلك ةعيجلا ةليلو سيمخلا موي تافرعب سانلا عمج لماكت
 ياحلا ريمأ لصو ةروكذيلا ةعيجلا ةليل نم ىقابلا تلثلا ون ١
 نميالا بناجلا ىلي امم حيفالا طيسبلا ىف هتينبأ برضق ىقارعلا

 ىلا ىع تافرع ىف ةلبقلاو ةلبقلا لابقتسا ىف ةيحرلا لبج نما
 ميضاخ اهنم ةةهيجلا كلت ىف. ةسدقملا.ةيعكلا نال سمشلا 03
 رشحلا الا هل هيبش ال عمج تافرع ىف روكذملا ةعبجلا ب

 موي ةرفغملاو ةمحرلاب رّشبم «باوتلل رشح ىلاعت هللا ءاش نا هنكل
 مل مهنا نيرواجملا عايشالا نم نوققحملا معز «باسحلل رشحل
 دهع: نم ناك ىزا الو هنم لفحا اعمج تافرع ىف طق اونياع

 مالسالا ىف عمج ءافلخلا نم :جح نم رخآ وه ىذلا دينو
 رهظلا نيب عمج املف «هتزعب اموصعم اموحرم اعيج هللا هلعج لش

 ىلاو «نيكاب نيعشاخ سانلا فقو روكذملا ةعبجلا موي رصعل

 ه) 80 هلحظدلم, 215. فرغ. . 3) ةلدظدل. ليبج.

 , فقوم اهدنع ناك ىنلا ةرضصلا ةلبقلا لابقتسا ىف رادلا هذك
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 مس لإ سس

  نقدكي مهعسل فئالخال ارشكم ناك ول رسصبلا 57 ضرالا ئم

 لبج طيسبلا كلذ ردخآ ىفو ةريثك لابج ميفالا طيسبلا كلذب م.

 نيليبلا وحنب © هلبق ناملعلاو سانلا فقوم هلوحو هيذو ةمحتلا

 5 ايهنم ةيرقمبو مرح امهنود امو لح تافرع ىلا نيملعلا مامأ اهف

 هنع عافترالاب معاص ىبنلا رمأ ىذلا «ةنرع نطب تافرع ىلي امم

 01١) 110 [نلظإل نع انففتراو :انفقوم اهلك تاقرع: معلص ةلوق ىف
 ةيشع نيلامجاا ع نال كلذ نم ظفحتلا بجايف هّجح يصي ال هيف

 رقنلا ىف ةمحرلا منور حو جاحلا نم اريثك اوتاكاتتسا امبر ةفقولا

 ١010| ازانزا نأ للا مهمانعا :نيذللا, نييلعلاب مهوجرتتساو
 نم 4 مفنَك ال ظفحتلاو مهّجَح سانلا ىلع !ولطبيف هوزيجاي وأ ةنرع

 0 لبجو ؟«سمشلا نم ةصرقلا طوقس نكمتي ىتح فشوملا
 هلك وهو طيسبلا طسو ىف مئاق لابجلا نع عطقنم روكذدلا

 ثدحاف ىقترملا بعص ناكو ضعب نع اهصعب ةعطقنم ةراجاح
 ةيطو اجارذا دبيقتلا اذه ىف هرثام * ةروكذملا نيدلا لامج هيف
 اللم اهيف رافئاوازا هرقوسلا ٌباودلاب اهيف دعصي هتاهج عبرا نم

 فرعي الو اًهّضر ةملَس مآ ىلا بسنت ةبق لبجلا ىلعا ىفو اميظع
 هيف ةالصلل سانلا امحاوشب دجاسم ةبقلا طسو ىفو كلذ ةحص

 ةحاسلا ميسف هب قدحم مظس مركملا نجاسملا كلذ لوحو
 م0 >

 ا ا ليهج

 2) ىلءظدل. هتلبق, 6) 115. اهنم» ه) الكدر طو ل ةانرعو ةاذوع و

 ذنرعو هس , 1 طع ال15. ه؟ 2ه82-1لد51 طو هسرت ةتاطماأأ7 و ةافرع» 0) ط6

 مملح همم ذم اطم 15. ينام لعفاتلساع ه5 تدعم اتعدل مدلصأمر ةععمأ خنرع ةستل

 رغند (ةأ). 1ع ةداتعو مددكتوو عمدت نيلامجلا نال هانت دنلك 15 دمأ سنام

 هلودت 1م صغر ةصق اطنق 15 م"عولمءلر» مطقأ 8-21دلدج] طقك ةةود أ 10 هطمتأم

 ه) ال. روكذمبلا. /) 215. ةروفوملا.



 بلآ

 ةغلدوم نيب :ىذلا كيصنلا . ىلا :ةعالسالا :ئف .نيكاش ؛

 تافرع ىلا راسملا راسي نع ىذلا وهو .امهدحا نم .نو
 فيبضملا كلذ ىف ةبق ريمالا !ذه برضف اباهتنا باكلا .نو

 لبجلا سار .ىلا دعصف هباحصا دكحا مدق, نا :دعب نيلبجا
 ىم بجعتلا رثكاو: هناش .ىم انبجعف دوركم بج اول 4

 بعصلا ىقترملا كلذ ىلا دوعصلا هل نكمت .فيكو .سرفلا ون
 رزيمالا اذه ةكراشبب احلا. عيمج .نماف . ...... ةيقتوي ال نفكا

 زع هللا دفو نيمات نال جحو داهج رجا نيرجا ىلع لصف .مه
 نئانلا .دوعص لضتاو :داهجالا مظعا ؛ سم .مويلا .انكلذ ؛لثم :ىفالجإ
 تافرعب عمتجاف هلك ةعبجلا موي .ىلا اهلك ةليللاو دلك مويلا كلا

 نيب ةفلدومو “لجو وع هللا الأ هددع ىصخي هب عمج :ضيللما

 ىهستو اليلق شا .وا كلذ :لثم .تافرع :ىللا اسهنمو لايمأ .ةس وضنا هكفضو: لعشر وبلا .ةتكم قنا اسم: ةقههإا قله لحل 000
 ليملا وكنب اهلبقو: :ءامس! :ةقالث .اسهلف: اعمَج ىمستو ماركلا
 ىنمو ينيب نيب لع وهو .هيف ةلورهلاب ةداعلا ترجو. ريكم

 نيلبج نيب عحبيسفخ ضرالا نم :طيسب ةفلدومو امينيب ضرتعم .

 هللا اهمحر 8ليبز .نامز ىف. ءاملل تناك جيراهصو .عناصم .هلوح

 ئف ةيق هطسو ىف فلح#* ضرالا نم طظيهسبلا كلذ ظسسو 8
 ناانلا محدزي نينهج نم ياردا ىلع هيلا دعصي «تجسم ال

 طيسب اضيأ تافرعو «اهب مهتايبه دنع هيف ةالصلاو هيلا دوعبملا

 ::ه) 1طثف مدقفددوم ؛طقف اطق ةمعدعمسوأو 05, طولسو .ءمتاتمأز اةانع 9

 ةوورسم 10 :ةهعأم الطف طنلل 0 هد , حرش مهلا+8د1و51 طقق يتكو عا سسمأ هل
 هلل مدح طبيسب فل دومو 02 10 تافوعو ْ



 | ني
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 ظ اويخ هللا باوتو ««اهينب ةلكاو ءابيبحم ةينغم .ايندلاو نوكي امل
 ظ ةيرطصم ةداهشلا تيقبو «ءاوس هلا ال ةمينغ فرشا هقعاطو ةريخذ

 |١ هتيورب رابخالا تلصاوت نا ىلا نوميملا كرابملا لالهلا اذه رمأ ىف
 ١ كلذب كهش سرام نم رشع .سماخلا فقفاوي ىذلا سيمخلا ةليل

 نم نيلضاولا نسم .مفاوسو نوينمي عرولاو دعؤلا ؛لعا نسم .تافقث
 لوبقلا ىف هفثوتو هنابث ىلع ىضاقلا ىقب نكل ةمركملا ةنيدملا
 نم فرعتيل ىقارعلا ريمالا لوصوب ملعبلا رشبملا لوصو ىلا رمالا ءاجراو
 | للملا ةاضيرالا موي -خاك ءاملف“ ءانكلذ .نف. اجلا: ريما :دنح_ام:ةليق
 نق كم لما سوفن تناكو رشبملا :لضو روكذملا رهشلا .ىم

 رثكم مهريما ىلع ةقيلخلا دقح نم اًرذح دئُشبل ةفيخ تسجوا
 انيكستو اناا ريشبلا اذنه لوصو ناكق :هنع ردص .لعف -مومذمل

 اليل لالهلا ةنيؤرب ملعاو. اسنومو 'ارشبم :لصوتف  ةدراسشلا. نيوغنلل
 قضاقلا ىنع رمالا عصف .ئكلذب .ءابنالا ترتاوتو روكذدلا سيمخلا

 مب ترج ام ىلع مويلا كلذ ىف هتبطخ تبجوأ ةكص كلذب

 سانلا ملع رهظلا ةالص رثا ةجحلا ىذ .نم عباسلا مويلا ىف ةداعلا

 وفو ىتنم ىلا .دوعضصلا موي وه مهَدَخ نأ :مهيلعا .مث مهكسانم اهيف

 لوسر نع اهيذ ميركلا رثالا ناو .ةعبجلا موي مهتغقو . نأو ةيورتلا موي
 * ماوعالا ئف ةفقولا هذه لضقف ةفقو ىنيعبس لدعت 'اهناب معلص هللا

 ركب سيبخلا موي ناك اًملف «؛ مايالا رئاس ىلع. ةعبجلا موي لضفك

 ةنسلا تناكو تافرع ىلا اهنم اوداستو .ىنم ىلا :دوعصلاب نانلا

 ابعش ىنب فوخ ببسب ارارطضا كلذ سانلا كرت .نكل اهب .تيبملا

 اذه نع ودصو تافونع .ىلا ,مهقيرط ىف. يجاجحلا ىلع ,نيزيغملا

 هل ىَجْرَي داهج لب ذاهتجا كلذ ىف هركذ مّدقتملا نافثع ريمالا
 عيمجب مدقت هنا كلذو هللا ءاش نأ هاياطخ عيمجل ةرفغملا هب
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 رجعملا رشبلا !ذهل اهعاستأ كف تانيبلا تالا نم هب صتخ

 عسا ءاهدونول عسّتت اهنال ٌةقيقح هاملعلا اهْتيّبش امك الا هوا ,
 ذهب ةيظعملا ةمفاشنلا رئاسو تافرع كتذكو « اهدولومل م
 «هلضفو همركب هييف ةمحرلا انقزرو هتمرح هللا مظع ماربحلا ؛
 ىفو ةيشعو ركب ريمالا بدابد تبرص كرابملا رهشلا اذه ل د ل
 دوعصلا موي ىلا كلذك لازي ال» مسوملاب راعشا اهناك تاولصلا ت
 سماخلا نينثالا موي ىفو «ةمحرلاو لوبقلا اهب هللا انفع تاق

 ندع بحاص ىلع نب نامثع ريمالا لصو رهشلا !نه نم الا

 بك. ننيلا نلا ءجرجملا مالسالا فيش ماما اان

 ىَصخُت ال لاوماو ةميظع لاوحاب ةنوحشم ةريثك بالج: ىف رح
 هجررخ تقمي ديسك عسشاو يتلا كلت نيف ةلا ١١١١

 ريمالا فيرارح هبلج .نتقحل © .. رصلاب فرعي عضومب رحبلا 5

 دنق نإكو :لاقثالا "نم اهيف ام.غيمج تذخباف مالسالا للا
 ىفوصو ربلا ىلا هسفن عم ريطخلا سيفنلا فضلا بحصتيا
 اعاتم ةرقوم ريعب ةكم لصوو هب ملسف هديبغو هلاجر نم ة مج

 ١ نأ كعب اهب اهانتبأ ئتتلا هاد“ ئلا :سانلا نيعا ىلع تلد 1

 ةلمكلابو اليل همدخو هقيقر ةلمجو هلام ضانو هرئاخذ ل ١

 ىف ناك هنال ذل بهتنا ئيذلاو* اعاسّفاو :ةرثك فضن ١

 ةيراجتللا عفانملا تنامحو راجكنلا عم نريسلا ءوسب فصوي هتايال

 هيدي ىلا ةلصاو اهلك ةبولجملا ةّيدنهلا رئاخذلاو هيلا ةعجار اه

 ثداوح نكل ةّينوراق زونك ىلع لصحو اميظع انكس ب 9
 نيدلا الص عم هرما لاح ىردي الو هب فسخلاب تأدتبا دق '

 ه) 1لطع سدا ]اأو 15 ؟؟ةساتتت#» مز 10 د]1 ةجمءةعسعو هورس ءاطتسو لق
 طوم» هرستأأعا طع م

+22 



 بع ااا

 م ىلاو «ةوهشلا ىف ىدامتلا اذه م ىتح موق اي لانقو اهذرف

 © ارثكم ريمالا نذاتسا كق هنا مهيلعاو “ةوفهلا قرط ىف نوتتست

 ةيشع اوفقيف ةعمجلا موي ةكايبص تافرع ىلا دوعصلا نوكي نأ ىف

 ةفلدؤبب دحالا ةليل اوتيبيو هدعب تبسلا موي ةحيبص اوفقي مث اهب
 او تسلا ريديع نع مياس ديلا منيا ةفقيلا تقاتك ناف
 كثيبسلا مدع تناك ن 3 وليعلا و ذمثا دنع وئاج وه نأ "قاب

 اصجا رهغ ديلا يري موسي ةفقوسلا ن ودل مهكسانمل داسُفأو
 م0064 ك7 يبببححللل
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 ىنضاقلل رضح ْنَم ٌعيبج ركشف رحنلا موي ةزئاج مهدنع اهنا امك
 الماعلا نم رضح ْنَم رهطاو هل اوعدو فيقحتلا نم عزنملا اذه

 !ذهو «كلذ ىلع هلل دنمحلاو مالس نبع اوفرصناو كلذخب ىضولأ

 «ممألا عيتجم ىلوالا شع مركلا رهشالا ثلاث وه كرابملا رهشلا

 نم هللا دونو ىقتلمو « جثلاو جعلا رهش « مظعالا جحلا مسومو
 مظعالا فقوملا لكمو ؟«تاكربلاو ةمحرلا باصم «مقو بوا لك
 سبالم نم هب ىرعتو «تانسحلاب هيف زاف ىمم هللا انلعج ««تافرعب

 ريمالاو «ةرفغملا لهاو ىوقتلا لعا هنا همرككو هّنمب ««تايسلاو رازوالا

 هلعل لالهلا وما ىف سانلا ىع سابلالا اذه فشكل رظتنم ىقارعلا

 اهلك مايالا هذه رئاس ىفو هللا ءاش نأ هيف نيقُلا هل عضتا لق

 ىاذآلا ياجاح رئاسو نيينميلا وزسلا نم قافر لصت اج مله ىلآ م. 8.
 نمخ «هاوس هلا ال اهقازراو اهلاجآ ىصحم الا اعّددع ىصحي ال

 ادالا ٌللبلا اذه ميظعلا عبضلا اذه عسي نا تانّيبلا تايآلا

 ةهيظعلا ندملا نأ ولو اسهنود وأ ةولغ هتعس دأو نطب وم ىذلا
 اميف ةمركملا“ ةللبلا هذه امو هنع تفاضل عيجلا ١ذه اهيلع لمح

 2( م1 رثكم». 6( 1. زياجم
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 2.97. « ام ىلا* 06 دب الئاما:نوراطتني امايق !ولشساب

 تيارا ارقاتخاف ةنبعب د 0 الأ طبنرب 3 جعل نا

 نمو ميلوحا هنن يلا هيفا ىم قط مهتم تقول

 35 جبقأ 0111 قطعا لينذع ًاوَويَشَف“ اسهبابرأو: رصم: ل

 اة ا مهتحضفو. جيرجكت . رسل مهتاناقشا جب
 سمشلا  ةيورب ىهشيا مهدنحا نأاول١ بجعللا اني' لاقو ةكيب

7 111111110202 
 نيفرشع دازغن موك اماسي "ناك اليا نويت
 وتط ءالايخ اورصباف: «بجاسعلا' نم ةرعش.تضرعتو <85 براغم
 ةداهشلا هذه, ربما: ىف نيدلا. لابج ىضاقلا اذهل. ناكو.؛ ل

 هركشو ليصحتلا' لها هل ةديح ىّرصتلاو. فكوتلا, نم :ماقم
 ةييظع نييلسملل جالا كنبانم هدفاف كلذ مهل, فقحو لوقعلا وواذ هيل
 لافو ىبعسلا-لظب اهيف٠ حموسُدا ولف فيمع جفا لكس ننجح اهيل او

 ةعمجتلا 'ةليل» تناك الخ «هّنمب» نسانيلاو :سانتلالا. عفري» هللاو ؛ ياو
 نم: ارونا ىسنكا دقو. باحصسلا» برق ءانقا .لالهللا راب يلا و

 ةعيكلا ةققوي 6تدانتو ةلثاف تاقعز: ةماعنلا» تفقعوف ةليبلا

 مهناك اندصق عّيص الو انّيعس بيضي مل ىذلا.هلل ثمحلا ؛
 لي برقا صل نهب بفافاوت يكتب [تاجت317 ل دحض ١

 ظ نع هللا ىلاعت «ةلومام" ةوجرم هللا نم انييق ةمحرلا الو. هلو
 ىلا: اوعلتجل»روكزملا. ةعمجالا' موسي مهنا مسك «اريبخ اول
 لطابلا ىحشنو فاحلا ىكبن ةيوولا ةكصب تاداسهدت هناا

 0( 7 ال ام ىلع. 7 55 برابعملا تسوشنت. 5

 «4) 115. دانتو٠

 م سس مسمو
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 "اقلخ ىلع اهيلا لَخْدُيو هّضر لالب نكسم ناك اسهيلا لخادلا
 ا رادلاو جياكلا نم ءاركلل تويب هب 07 دق ىدنفلا ءيبش ©« ريثك

 نع روكذملا فقلحلا ىلا لخادلا .اهدجاي .ةريغص راد ةمركملا

 اروكذملا نيدلا لامج اهثانب ىف ففنا ءانبلا ةددجام ىهو داسي
 هفلسا .ايب هللا هعفن رانيد فلالا وحن بونكملا !ذه ىف .ميركلا هرثأ

 لخدي باب ةكرابملا رادلا لخادلا نيبي نعو معلاصلا ليعلا نم
 ةرضصلاو مغلص ىبنلا دعقم اهيف ءانبلا ةعيدب ةريبك ةبق ىلا هنم

 فيّدصلا ركب ىبا عضوم هنيدي نعو هذتتسم اهيلا ناك ىتلا .

 | رك ىعلا ةزخصلاو: بلاط ,ىلبا نب ىلع عضوم ركي , نبا .نيني.. ىعو
 اهله ىفو بارحملا هبشك رادجلا ىف ةلخاد ىهو هدنتسمه اهيلا

 هيدي ىلع مالسالا رهظ اهنمو .باطخلا  ىب ربع. مالسا ناك رادلا

 راثالاو ةمركبلا دهاشملا هذه ةكربب هللا انعفن هب هللا هزعاو

 مهيلا نيسنتو مهب تفرش نيذلا ةبحم ىلع انّتاماو ةيظعملا
 : 8 نيعمجأ مهيلع هللا تاولص

 « دنكرب دللا انفرع ةذكجحلا ىذ رهش

 2 سراسص ىم رشع سماخلا ةقئاويب سيئخلا ةليل هلاله لهتسأ

 '؛ بيرخ ناتهبلا نم ناشو «بيجاع رما هباقترا ىف سانلل ناجح

 3 هربغ ندع الضف دايكلا نم هضراعي © داك روزلا وسم كطنو

 فئفالاو نيتالث ىفوملا سيبخلا ةليل .هوبقترا مهنا كلذو «« بيذكتو

 ضعب بيغبلا عم هتلع نأ ىلا هييغ مكارتو هدون فئاكت دق
 راصبالا لعل ميغلا ىم ةجرف ىف سانلا عمطف ففقشلا نم ةريح

 ريفغلا مجلا ربكف مهدحا ربك ذا كلذك مه اينيبف اهيف هطقنلت

 4 2 رببح فلاح + 41 از 5 .رام» 6 115 داكو.



 سا 1980 ت

 نيذحلا ةيق اهشوه تعضوو هيلع تناك ىنلا :هّيبشخلا دين
 انرلكال !ديدح نكت ملول اهنال نيروكذدلا مجاعالل ادا نأ
 « اقوشو .نيوفنلا ةحص نم هيلغ مه امل كلذ [ريغ] نع الصف ال
 مهعفني هللاو اهيلع مهمارجاب مهحراطتو ةسئقتملا دفانشملا |اهلأها ى

 زم ىبرشعلاو نمانثلا ءاشالثلا موي ىشو ؟همركو هّنمب مه
 هينب نيب 'ىداهتي لوزعملا نييبيشلا ميه اج روكذملا

 نتف هيبلا نيمأ دك. هذيب ةسهانلا ةيعكلا: عانمو انبات و
 نم سارماب ىلحالا كراببلا مطسلا هينب عم دعصو ميركلا باسبل

 مطسلا ىف ةيورصملا ديدكلا داتوا ىف اهنوقثوي ةظيلغ بققل
 سلجاو دوعلا نم لمحم هيبش اهيف طريف (ضرالا) ىلا اهنولسرب

 عيبا زم ام ةطاهخ ىو روكحلملا جلسلا ىلعا ىف كل
 ىلا لوزعملا خيبيشلا !ذف فرس ةّيفيك نع انلاسف راشسالا نع

 اهيلع َرِدوُص هنا انملُعأف هيلا ةبوسنملا تاَهلا ةنجص ىلع ه 1
 كلذ نم بّجعتلا لاطف اهعفدو اهضرقتسا ةّيكم رانيد ةئايسيخ
 ىلع فنا الو ةريغ نكي مل هيلع ضبقلا راهلتا ن نأ انقّقحتو رابنعالا
 ةدالضلا اهنوذبةطخ ىف اهنوك عم هندي لح كوتا هللا ف 7
 ة:ضعب ءايلوا مهضعب نينلاظلا نأو اصعب اهضعب هبشن لاحلاو هب

 0 فرعنا :م: نع جري دشتي نتا
 نم نيرشعلاو عسانلا ءاعبرالا موي ىفو *ليكولا معنو انبسح و

 اهنم :2 ناك نضلا نارزيكلا ناد ءانلخد روكذملا ةدعقلا ١
 نيب نع ارهغخ كيب :اهفضالبو انغصلا :ءازاج .ىقو مالسالا

 م

 م
. 

 محي 2

 ه) 823 وشو ة) قل-عستس 45,18. ه) ال. انلخدو. ك) آل
 تناك, م 6 : : : لا

0 

00 



 تعا. 110!

 ظ ةيبنقلا «٠ طئارشلا ىبحاب اهيكسبلا مهدخا نأ مث بابلا ىنداضع

 "اثيبلا لخدو اهتطوف قانعالاو سوعرلا الع نأ ىلا راتسالل ةكسيملا

 "ماعلا اذه ىنف مهنم لصور ىذلا عمجلا اذهو ضعب ىلا مهضعب

 15 ةرجعملاو ةردقلا هللو ماوعالا نم فلس اميف هلثم طق كّقعي مل

 نيرشعلاو عباسلا وه ىذلا روكذبلا مويلا !ذه ىفو «هاوس هلا ال
 فصنو ةماق وكان ىلا ةسدقملا ةبعكلا راتسا ترمش ةدعقلا ىذ نم

 نولوقيف اهل امارحا كلذ نومسيو ةعبرالا بناوجلا نم ردجلا ىم

 نم روكنملا نتقبل ىف امثاد ةداعلا ترج اذعبو ةبعكلا تسمرحأ

 كلذ ناكف ةفقولا دعب الأ اهمارحأ نيح نم متقن الو رهشلا
 رظتنملا اهغاذو تقو :برقب ناذثاو رفسلل ريمشتلاب « ناذدا ريمشتلا

 ليبس ريسيتو ةدوعلاب اهيلا انل ىضقو عادو رخآ هللا ةاعج ال
 عبارلا ةعمجلا [موي] ىفو «هقركقو هتوعب 4 ةعاضطتسالا

 ميركلا تيبلا ىلا انلوخد ناك روكذملا مويلا اذه لبق نيرشعلاو .

 ماحزلا نم ةجرف ضعب تدجوا ةصرف زاهتناو سالتخا لاح ىلع
 سانلا فئارتل كلذ دعب هلوخد نكمتي ال نا. عادو لوخد هانلاخذف

 نورهظي مهناف ىقارعلا ريمالا عم نولصاولا مجاعالا اميس الو « هيلع

 لاوحا ىسني اسم .هنيف ماحدزالاو هيلا زاخبلاو هيلع تفاستلا نم

 7 هتيبد ديعلا رخآ هلعجي ال لجو وع هللاو كلذ ريغ نع الضف

 «هعنص ؛فيطلو هثيب ةيفاعو ريخ ىلع هيلا دوعلا انقزريو ميركلا
 هه 2

 ©) الكف. ..دارشلا (ةأع). 52) 2ءامام و” ) ظل راذنا# 2) 5.

 عاطتسالا» 0) 215, مهيلع. ر/ك) 115. ميمف (ةأف)»



 سا 116:

 بدجحلا لاصتا نم ناك. مهالولو ..... كلبلا .اودغراف

 عنيت دليلا ذي ةمسزت نبع كاتس رلا

 نفدم ةبيط ةكرابملا ةبرتلا ىلا ةكرابملا ةرايؤلا ىلا اوه

 ىلا ةكم نم فيرطلا اوعطق ةدم عرسأ ىف الو مقلم هلل

 مهتبحص ليح جاحلا نم مهبحص نمو مايا ريسي ىف ظن

 قيصل ةصاخ محلل مهنم رخاآ فئاوط تلصو مهبيغم' ءانثا . 0

 مهب نايت 0 ا هدف ةكمب يع ايت ا ْ

 دل سلا ماد تل ام يل م يش ل

 ىنخح اجاوفأ ا فلس اهيذ كّيعي مل يماب اوءاجف ةداعلا ن

 نأ ىلا ارخأت الو امدقت نوعيطتسي الف مهب ميركلا بابل 3 -
 ميركلا بايلا نسل جورخلا © اوعردسي مث ةقشم مظعأ ىلع يلب

 4 هيعتلسس هدعاص رخآ جوشو دعصيلا ىلع مهتم يوغلا ردحتتف * م

 رودحص ىف نوردحنملا لمح افيرف ضعب ىسلا مهضعب طيقرا د

 نأ نيل ١ اوطغاضتو نيردحتنملل ع نودعاصلا فو اهبرو 7

0 

 الثاه ١ ىارم مهنم ةراشنتلا نياعيف ضعبلا ىلع ضعبلا - 4

 سوعرلا ىلع ابثو نوردحني امنا مهرثكاو ميلس ريغو ميلس مهن
 نأ روكزملا نيالا موي ىف هءاندفاتت ام بجاعأ نمو ف ةعال

 ىلا لوخدلا نوموري ماحولا كلذ ءانثا نييبيشلا نم ضعب دعب

 تتاح راتب اوقأعتف سلتا ىلع اوردقب ملف ميركلا تي
 ه) ةطم 116. هنلك رركذملا. 2 ) الك ضغي. 0 841
 4) 59 طف الكز موهطقورو »6 ةطمدلال 2620: ىلع مهنم جملا رب

 «بقتلبخ دعاس رخآأ جوشو دعيمملا»
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 1 لثام ريغص تيب وهو اهضر ةمطاف دلوم اضيا اهيثو ىحولا ةبق

 7 تيبلا ىفو دوسأ رجاح هطسو ىفو ريغص ميرهص هبش دلوملاو لوطلل
 رادجلاب فصال ايهضر اهينبا نيسحلاو ىنسحلا كلوم روكذملا

 نارجاح ابهيلعو نيسحلا ولش طقسمب فصال نسحلا وأش طقسمو
 نيبيركلا نيكراببلا ىيدلوملل « ناتمالع امهناك داوسلا ىلا نالثام

 سبب ةصوصخملا ةمركملا طقاسملا هلله ىف .دودخلا انحسمو

 اضيأ ةمركملا رادلا ىقو مهيلع هللا .ناوضر ماركلا كيلاوملا تارشب

 هيبش فيمع ضرالا ىف دعقم هيفو ةبقلا هيبش معلص ىبنلا ًابتخم
 رجاح رادجلا نم هيلع جرخ كفو اليلق رادجلا ىف 5 لخاد ةرفصلا

  ىنذلا رجحلا ناك هنا ليق روكذملا دعقملا ٌلظي هناك طوسبم

 تاولص روكذملا عضوملا ىف هئابنخا ند ركاص بدلا نيطغ ناك

 01 1 اجلب لك ئلمزتب نيوماطلا' هيب, ليا« ئلعو .هيلح هللا

 ةناباش 0 عضوملا نوصت ةريغص بشخ ةبق ةروكذملا © دلاوملا
 هب كوبتو ميركلا عضوملا سملو اهاكن اهل رصبملا ءاج !ذاف هيف

 رهشلا نم نيرشعلاو عببارلا ةعبجلا مهي ىفو ءهيلع اهداعا مش
 ديحم نييبيشلا ميعز ىلع ضبقلاب رثكم ريمالا رمأ ذغن روكذملا
 هرهط ماركلا تيبلا ةباجح نع هفرصو هلزنم باهتناو ليعمسأ نبأ

 !ةادساربوب تبطيخا نمي: كايلت الا عيبلا تيت: تاتهل مكلذو.هللا

 # ميلا باذع نم هقذن ملظب داحلاب هيف در ياايتايجلا كيبلا

 هذه 5 « هديب ««ءاعدلا ماهس ذوفنو «ءانضلالا عبي .نم. هللا. .انذاغل

 ماوفلاو مادا بوربضو هاوسو ماعطلا نم ةريملاب ةريثك قافر ف

 «) 21. نيتمالع ايناك. 6) 115. ةلخاد همه ةذصسعلاةأ6أ كي
 اهيلع. ه) ال5. كيلاوملا. 4) 0-41هتم 22, 26. ) 115, نيورسلا.
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 اردت“ دنمي دللا انفع لا ىذرهما

 روربخ هيج قب رشح. عيارلل :ةظفاوتي ؛ ءاعيرالا ةليل هالع لهتما ٠

 لما نم بلغالا رثكالا اماو هتيور ىف ىضاقلا كدنع ثقبك 4
 ةالص رك ىلا © مهعافترا لاسظو .اًميش اورصيي ملف ماركلا لج
 هدنع ىشالت هققح !ذاف هيلا ريشيف هليخاني ىم مو ل

 كرابملا رهشلا !ذهو «كلذ ةكصب ملعأ هللاو « كرب بْذكو «»

 ىلع هلاله هللا علطأ مكلا وهشا ىناثو مركلا رهشالا ى
 ىفو «هتامحرو هتزعب «ناوضرلاو ةرفغملا» « نامئالاو نمالاج ن

 كدجحسم وفو مغص ىبنلا كلوم انلخد هنم رشع 8 ىناثلا نينثالا مب

 ىبنلا : بأ بِلطُملا :فبح :نم للا, .جيعل .اراذ ناكو ناينبلا ؛

 ةتالك متعس ريغص جيرهص الفص معلص هدلومو هركذ مدقت دقو مه
 ةضغلاب ةقوطم ربش اَتْلُك اهقعس ءارضخ ةماخر هطسو ئفو را
 ىف ديدشلا ادعس ريغ انهب لما ةسنلا عم اه ركل

 ضرالا ىلع دولوم مركال طقسم وه ىذلا ا

 هدلوم ةدهاشم ةكربب انعفنو معلص اهفرستاو ةلالس مهطال سس
 نقو بهذلاب هثرط ةموسم ةضيرقلا ليغح باركم هكازاسو مي

 ةبعكلا ىقرش وه كرابملا عضوملا اذهو هلك !ذهل فضلا دقت

 سيبق ىسبا لبج هنم ةيرقمب هيلع فرشيو لبجلا حفصب لس
 دلوم وه ندكسملا !ذه بوثتكم هيلع دكحاسم اضيأ خنم ةبرقم ى

 معلبج هللا لوسر. ىبرت هيفو هيلع هللا ناوضر. بلا ىبا"نب

 0.94. اضيأ تلخدو « هةلفاكو معلص ىبنلا مع بلاط ىبال اراد ن
 اهيفو اهيلع هللا ناوضر ىربكلا ةجيدخ راد روكذملا 3 ف

 0) ظل مهباقترا ” ١ 3) 8058 كلاثثلا, 1
21 



 2 15 ت

 اكوبت سانلا نم ضعبلا ىلع هنم ولولا رّسعت ىذلا عضونلا
 نال هللا هسّدق كرابملا مسجلا هسم عضومب ندبلا ةرشب سمب

 كلذ هيلا ىيدعاصلا دحال ناكو هنم ناك معلص ىبنلا لخدم

 جوشولا مار هنأ كلذو ةحيضنو ةلجاخ فقوم نييرصملا ىم مويلأ
 ارارم كلذ دواعو ةليكب ردقي ملخ فقيضلا عضوملا كلذ ىلع هيف

 اقاغشا :ل اوكبو كلذ نم :نياع ام سانلا فقوتسا ىنتح عطتسي ملف

 رات اليل كلذ نقي لم هنمدلا نيف لجو رغأ هذلا ىلا اوه
 | ١ نشل بجنق' لاظر ذيلع“ هللا رتنيد دلما مشا و خا“ نم" مقيف
 فقوبلا اذه ناب مويلا كلذ ئف انلاصفنا دعب انيلعأو مهرابتعاو
 نم دللا انيصع هنيعب مويلا كلذ ىف سانا ةثالثل لجخملا

 ىقترملا بعص لبجلا !ذهو ةرخألاو ايندلا ىف ةحيضفلا فقاوم م. 6

 ىديالاب ىقلا دقو الأ هاهتنم غبي داكي ال اعيطقت سافنالا عطقي !ج

 كلذ ىلعو لايما ةثالث رادقم ىلع ةكم نم وفو الالكو ةايعأ

 هذه ةكرب نم انيلضي ال ىلاعت هللاو اهنم ءارح لبج ره ردقلا
 نحا هتعسو اربش رشع ةيئامث راغلا لوطو همرثكو هّنمب نماشملا

 هنم طسولا ىلعو ربش اَّلُك هيتفاح ىفو هنم طسولا ىف اربش رشع
 رابشا ةسيخ هلخدم عسّتملا ئناثلا بابلا ةعسو لوخدلا نوكي

 هذعب ةعبجلا ممي ىفو ءالوأ هانكذ ايبسح نيباب هل نال اضيأ '

 ملص لوسرلا ربق ةرابز نيلموم ريثك دع ىف نوينميلا ورَسلا لصو

 اراشبتسا مهمودقب سانلا ,شبتساف مهتداع ىلع ةكم ىلا ةريم اوبلجو
 ناسكسل هللا فئاطلو رطملا لوزت ضوع هوماقا مهنا ىتح اريغك

 © هاوس هلا ال هذابعب فيطل هناحبس هنأ ةذعساو فيرشلا دهمرح



 هل 10 ده

 اقم يرخاو سايبلا ٌبايت اسبال نيوادوسلا هيتيأر نق اقل

 تيبلا باب ةبتع ىلع عضوو انّيبن ىلعو معتص ميعربا ليلخلا
 ماقملا ءازاب رشنو هتئازخ نم هفتر نامثع فحصم جرخاو مركمل

 مث ميركلا بابلا ىلع ةيناثلاو هيلع ةدحاولا هنّقد تناكف رهط

 غضوم فلخ مهب ' ىضاقلا ىلصف ةعماج 'ةالسلانب 'سافلا ئق ل
 مسأ جبسب ايهادحإا ىف أرق نيتعكر « ىّلصم دختيلا :

 فصلا دقو ربنملا ىعص مك «ةيشاغلاب ةيناثلا ىفو 5 ىلعالا كب

 ةيطخ بطخف ”ةنندقملا :ةلبغكلا "رادج ىنم:دوهفملا هقول سا

 مهضحو مهعشخو مهركنذو سانلا ظعوو رافغتسالا اهيف لاو ةغيل
 © نوبعلا انهعمد تتقون ىناح لجو وع هلل دبا :*بوتلا ول

 ١ «« ميشنلاو قيهشلا عفتراو « جيجنتلا العو “ نوتلشلا اهءام 4ك ةزقسا

 عمجلا شفنا مق ةّنسلل اعابثا مهتيدرأ سانلا لوحو هءادر لوح
 ةذابع ىفالتي هللاو اهنم نيطناق ريغ لجو وع هنللا ةمحر نيجا
 ىلع ةيلاوتم مايا ةثالثخ سانلاب هواقستسا ىدامتو همركو هفطل

 مهب ٌرضاو راجحلا لما نم ُثيحلا لان دقو :روكذملا ةفسلا

 فيرضلا الو عيبرلا ىف اورطمي مل بدجحلا مهيشاوم كلفاو لع
 هيوم دورا موتاساوبب بتشنلا#

 ,, ال 'ناتملا ناتحلا هنا مهيئارجب مهذخاوم ريغ هداسبعب ٠

 ىلا اندعص لاوش نسم نيرشعلاو عبارلا سيبخلا موي ىفو «:
 عم: معلص :ىبنلا هيلا ىوا ىذلا كرابملا راغلا نياصمل روق لا

 دقو زيزعلا ليزتتلا مكَنْصُم ىف ءاج :اميسحلا ضر بايلاسلاا
 نم انجلوو دييقتلا اذه ىف الوا متاقصو راغلا !ذه تن 5

 ه) ال5. ىلصق. 6) قل-0سنتم 87, 1, ك0) ىل-0هنقس 6.

 تلالعيسيأو.
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 يب ا

 كعبا ىلا ةذخاف ةميدقلا راثآلا اماو ناينيلاب اهنم رومعملا نم ىنعا

 ربكاك ةحاسلا عستم كىرابملا دجسملا !ذهو دجسيلا ماما ةياغ

 ىف هلو كجسملا ةبحر طسو ةعموصلاو عماوجلا نم نوكي اسم

 ةريهشلا دجاسملا نم وهو نحاو فقس اهلمشي تاطالب ةعبرا ةلبقلا

 هتعقب نأ نم ميركلا رثالا ىف درو امب ئغكو ةعقب فرشر ةكرب
 ةنم ةيرقيبو «مهيلع هللا تاولص ءايبنالا نم ريتك نفدم :ةرهالا

 لبجلا فص ىلا دّتْسُم ريبك ىجح فيرطلا ىف راملا نيمي نع
 ةتحت دعق معلص ىبنلا نأ ركذ هنحكات: ام لطي. ضرالا نع :عفترم
 ردقب !ريثان هيف رثا ىنح هل نالف هيف مركملا 110 الظناسم

 اكربت عضوملا كلذ ىف مهسوعر عضول سانلا ردابيف ساولا رود
 هللا ةردقب رانلا اهسمت ال نأ مركملا سارلا هسم عضومب اهل ةراجاتساو

 ىف انذخا ةييركلا دماشملا هذه ةنياعم انيضق اساف «لجو وع. .'

 انلصوو اهتزشابم ىف هلضف نم هللا انبهو امي نيرشبتسم فارصنإلا

 كحالا موي ىئفو ءهب نم ام ىلع هلل. نوحلاو رهظلا بيرق ةكم ىلا

 سدقبلا لبجالا ىلا اندعص لاوشل نيرشع ىقوسلا وصو هدعب
 معلص ىبنلا ناك ىذلا هالغا ئمذ راغلا ةدهاشبب انكوبتو ءارح

 هتعافش انقزرو .معلص هيلع ىحولا هيف لزن عضوم لوأ وهو هيف دبعتي

 بر ال همركو هثيب هتبحمو هتنس ىلع انتاماو هترمز ىف اننرشحو

 نسداسلا وهو هنم :نيرشعلاوا ىناثلا  ءاتلثلا موي ةوحض ىفو «دأوس
 نأ دعب ةيظعيلا ةبعكلا هاجنذ ءاقستسالل ةفاك سانلا عيتجا ريربف نم

 اوعيتجاف هليق مايا ةثالث مايص ىلع مهضرخو كلذ ىلا ىضاقلا مهبدت

 لجو رع هلل تاينلا اوصلخا دقو روكذملا عبارلا مويلا اذه ىف

 لبقأ مث فيتعلا تيبلا نم مركملا بابلا اوكتفف نويبيشلا ركبو 0.

 6«( ككل جدسمو 7



 ا ا

 ركذنلا موي نم ثلاثلا ىفو ةاصخ نورشعو ىدحأ كلنف انك
 ناتنثل ىلتف روكذملا ا

 , وعنلا مود ةيقعلا ىش 6 تيمر عبسو نيمويلا ىف ةاسصح

 . موحااض يصل ننس سرس رس هبي

 || 00 انرهج نوعبرأو عسن 6 ءلمكب كلتف بيطلاو ءاسنلا .ىوس

 ' !له ىف رصتخاو موهلا كلذ نم ةكم ىلا جاححلا لسفني كلذ و

 بيترتلا عبارلا مويلا ىف ترن تناك ناوزرشوإ ا نام

 : ىف قا رأ انتأل 3 تاما «ىقل 7 دنس بف كلذ ريف

 ام 0 ئنم ىلا تافرع م 7 ؟ ةدانيعل نحلل دَهَي هللا

 هركحي 08 اميديدح ناكل عبسب ةدرفنم ىلوأ ةبقعلا ةريج 7

 عجرت ه«دعب نيبويلا ىف مث مويلا كلذ ىف اهاوس اسيل

 جيبذلا ءركنم :ىقليو اريسي فيرطلا نع عطانا ةرهجا

 لاكسم كراسيهلا عضوملا ىلعو ميظعلا عيبذلاب ىدف كثبح

 روكدمبلا 7ر كذملا عضوم ىثو ريبق حفص قسم.:ةنفزلاب# اواو ؛

 8 هنأ لاقي ةريغص مدق رثا هيف ىنبنلا !دجلاب فصلا دق 7

 ناعما 1 اسوس تع تس

 اهيشرلا ىف ىنم 5 وسغو كرابملا د فيكلا لدكسم ىلا 4

 ه) 5. ىمر, ة) 0 ةلمجلاب «) اكدت. ىييعيشلا»
 رخالا. «) 850 هلءظدلز اللف, ركام“ رز ال5. رجملا (ةنع). مز الله
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 ظ ادادعا انهي انل ىرتكا لزنم ةنياعملو اهب ةمظعملا كساسنبلا .٠

 ظ الجيب نوفنلا . البث اهاتيغلاق هللا  ءاش نأ: فيرشنلا : مايا: اهب. ماقملل

 | نق عضولا ةقيتع طاطظتخالا ةعساو راثآلا .ةميظع ةنيدم.احارشتاو
 ١١ هناك فيرط ىَبناجب فحت لوزنلل هذحكتم ةريسي لزانم الا تسرد

 هجوتنلا ىقلي ام لواف < «لوطلا تمم * احاسفناو ,اطاسبنا ناديملا

 تناك ىتلا ةكرابملا ةعيبلا لجسم اهنم ةبرقمبو كاسي نع اهيلا
 راصنالا ىلع معلص ىبنلل هضر سابعلا اهدقع مالسالا ىف ةعيد لوا
 | 11071907 قلاع تما ىضتمق «كلذ< قم روهشفلا د ببسح

 ةعراق ىلع ئهو اهيلا زاملا راسي نعو ةكم .ىم هجوتملل ىنم لوأ

 هللا تايا الولو تارمجلا ىصح نم اهيذ مكارتملل ةعفترم فيرطلا

 .بقاعت ىلع اهيف عيتجي امل ىساورلا لابجالاك تناكل اهيف تانيبلا

 هرارسأ نم ميرك رس اهيف لجو رع هلل نكل ةنم ةمزألا ىلاوتو روهدلا
 هبش بوصنم ملع اهبو كرابم دجسم اهيلعو هاوس هلا ال تاّيفخلا
 ةكم اليقتسم هنيبي نع ىمارلا اهلعجيف اهانركذ ىتلا محلا مالغا

 عولط رثا رحنلا موي كلذو تايصح عبس اهب ىمريو هللا ابهفرش

 ىف رصننلاو اهلوح فلحملاو فقلكيو عبذي وأ ركني مث سمشلا
 لح دقو مسح لاق ابيك ركنم اهلك ىنم ناأل ىنم نم عضوم لك

 ؟ةضافقالا فاوط فوطي ىتح بيطلاو ءاسنلا الا ءىش لك هل

 ملع انضيأ اهلو ىطسولا ةريجلا عضوم ةيبقعلا ةرمجلا ابجم دعبو
 اهتفاسمو ىّلوُألا ةرمجلا ىقلي اهدعب متو ةولغلا ردق امهنيبو بوصنم

 5 موي ئداج نم لاوزلا 58 8 (و)' ؟ ىرخالا : ةفايسمك 0
 ماو 2

 <) آس اطم ال15. هؤ هل-ظد]متو1 اطمدو 10 5005 هتف ماعم ةقافع اطق م1606

 لادو فيرط ىبناجب.



 ' 2: راصباب نانلا مهظحلي مركملا تيبلا' نم مهناكمل .نويبيشلا داعو

 هتنادسو هتباجخح نم مهناكمو هنم مهلحيل ةطباغ .تيبلل ةعشاخ
 هتضاخ :ىم ريمالا - صحو هتمدخ ىف فرشلاب مهسشخ نم ناحبسا

 مهداشنا نم اوغرف نأ ىلا دحاو رثأ 1دحاو هودشناف ةعنرأ

 ليقاف راهنلا نم ىنحص ناك هالسلا ةنعو ناتالي رالا ١

 مدقتملا ةعقرفلاو نيوادوسلا هّيميار. نيب ىدافتي بيطخلا

 ءاجف هداوس بايك سبال وهو اهتوص مركلا «ّكص دقو هماما افرك
 حقو نبنملا ىقر اهوضق الخ ةالصلل سانلا مانقو ميركلا ماقفلا

 ةمركملا ةبعكلا رادج نم ةعمج لك هلا نيعملا هعضوم ىلا

 هين نؤضنوملاو خغيلب ةيطخ بطخف .اعراش هك ا

 سم ىلع مهب نادلا ناو هتيطخ نم عوف نأ ىلا ب
 نحف نيلذج نيرورسم ءاعدلاو رفاسغتلاو ميدستلاو .ةكفاب

 مالسب اولخدف ميركلا تيبلا ىلا 8 اوردابو هلصف نم هلأ 0
 انعيجو ءاييظع. !دهشم نابكف امّجوف اًجوف هيلع نيمحدزم,

 لعج امك «داعملل ةريخذ هللا هلعج. «ء اموحرم ىلاعت. هللا ش٠

 ىلو هنا  ةمركو هنمب «نايعالا لضف) رمغلا ىف فيرشلا .كيبعلا ل

 ءاضقو مهالصم نم معراشتنا كنع سانلا دخاو «هيلع را

 اكربت ىلعملاب ةنابجلا ةرايز ىف ضعب ىلع مهصعب مالسلا 8
 هللا .داسيع نم اهيف نمل ةيحرلاب ءاعدلاو اهيلا اطخلا باستحا

 انرتشحو مهعيمج نع هللا ضر .هاوسو لوالا ردصلا نم نييحلاسعلا

 ىفو ءبحا نم عمم معلص.لاق هرملاف مهتيحمب انعفنو مهترمز ىف
 ةدعاشبل ىَنم ىلا اندعص ريربغل ثلاثلاو هنم رشع عساتلا تبسلا و

 4) 115. ىلصص. ة) 115. اودابو. ©) ةدسعواطتسو طقق طووط همتا16 0 ا



 يب اهلا ب

 "| «تامولعملا محلا رهشا ةحتاف وه كرابملا رهشلا اذهو هتكرب انقزرو

 "الالهتسا ةليل نناكو «تاكرابملا محلا رهشالا ثالث لصتت هدعبو

 "ااميركت هللا هذاز ماركلا تجسملا ىف ةليفحلا ىلايللا .نم هلاله

 اروكذملا مسرلا ىلع هعمشو هنايرثو هلعاشم داقيأ ىف مسرلا ىرج
 "| عبرالا نم عماوصلا تدقواو مظعملا ناضصمر نم نيرشعو عبس ةليل
 "| ىبا لبج ىلعا ىف ىذلا دجسملا مطس دقواو مركلا نم تاهج

 الثيم مزمز ةبق حطس ىلعا ىف «كلت هليل نذوملا ماقاو سيبق
 رتثكاو ىيحا ةليللا كلت .ةيثالا رثكاو !دماحو احبسمو اربكمو

 ريبكتو ليلهتو ةالسدو فاوط نيب لاحلا كلت لثم ىمللع سانلا
 هناحبس ««ءانجرلا ليفغك «ءاعدلا عيبس هنا ميعيمج ىم هللا لبقت

 سيل رجفلا ةالص سانلا ىضقو اهتكيبص ناك ايلف « هاوس هلا ال

 دجسيلاب ديعلا ةالصت .مهفاصم فخال !وردابو مهديع باوثا سانلا 2١

 هيلا سانلا يرضي ىلصم نود هيف االصلاب ترج ةّنسلا نال .مارحلا

 مامالا ةالض لضتقو اهتكرب لصفو .ةعقبلا فرش. ىف ةبغر

 باب اوكتفو نويبيشلا ركب نم لواف هب متاي نمو ماقملا فلخ

 رئاسو ةسدقملا ةبتعلا ىف اسلاج مهميعز ماقاو ةسدقملا ةيعكلا

 هبلا اولونف رثكم ريمالا لوصوب اوسحا نأ ىلا ةبعكلا لخاد نييبيشلا

 مركملا تيبلا ىلا ىهتناف معلص ىبنلا باب نم ةبرقمب قلتو
 صغ دق مركلاو مهديعل :اولفتحأ دق سانلاو اعوبسأ هلوح فاطو

 ةتوص اعفار ةداعلا ىلع ةلبقلا عطس قوش ىمومؤلا .نذؤملاو مهب
 ليكأ املذ هيخا عم اكلذ ىف ابوانتم هل ءاعدلاو هيلع ءانثلاب

 نوسالا نكرلا لباقي امم مزمز ةبق ةيطصم ىلا دمع عوبسالا ريمالا

 هسأر ىلع فوقو هتيشاحو هريزوو هراسيو هنيمب نع هونبو اهب دعقف

 ه) ال15. كلذ.
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 اضيأ ىدحاو كرابيلا رهشلا لوأ ركذ دنع هركذ مدقت

 «ارصتخم !ارظنم ناكف طسوتم رخآ عمش ةرئادلا كلتا
 رجالا لافتحا ئف ٌةبغر «« وثوم اهزنم ةاهابملا لافتحا  ىع

 ءراصتخالا ىف ةبيرغ لاكلا تءاجف «راجحالا نم ىفاقأ ر 3
 عضاوتلا لخدم ةلخاد «رابكتسالاو يصرع 8

 جيواوتلا ذمثا اهبوانتف ةمتخلل ةيكلاملا عيمج لفتحاو «“ :

 «ءاللجعتساو افوفخ اهافرط ىقتلي داك الاجع اغارس رم ا
 ةيطخب عددلصو ىفاثالا كلذ نيب هتوبح لقعف مهدحأ مدقتا م
 ىلا ٌةداعم اهلسراف ىفنحلا مامالا .نبا ىبصلا ةبطخ نم .ةةعزت

 ىف دمج دقو «عمجلا شفنا مث * عابطلا ىلع اهنتحل اليقث « عامم
 تقلطُأ « عمشلا كلذ هيفاثا نم نيحلل فطتخاو ؛عمدلا ه
 وأ هنم ىحتسي نم ةعامجلا ىف نكي ملو <باهنتالا ىحيأ هب

 هناحيس هنا «باوتثلاو ءارجلا كلذ ىف ىلاعت هللا كنعو «
 انلعج. < مالسب اّنح .ةيهاذ رهشلا قلايل تيتناو «باقولا ميرك |

 ةكربب لوبقلا لصف. ىم انالخا الو « ماثألا نم اهيف رهط ن

 لقا عيمجلو انل هللا متخو «مارحلا تيبلا ةبعكلا راوج ىق نمو
 هذه فقخي اديح انعزواو « مالسألا ىلع ةافولاس تيس 1

 نم ابارك اهيلع انأفوو «ارخذ انل داعملل اهلعجوأ ا!

 نخضتا مايا ميدل عيضي ال هنأ هممكو هلضفب نجلا ارجو

 © هاوس بر ال ناتملا ناتكلا دنا « ارطف مزمز دام اه

 « دنكرب هللا انفرع لاوش رهش

 معلطم هللا نيي ريني نم رشع سدابسلا ءاتالثلا هليل هلاله

20*00 

 : اًضوع هيف عمشلل تيبدعُت ؟« بارحملا خيه عضومل ةخيسانمو ©« ب



 دس“ 1315 نلت

 ةمثالا رئاس ةعاسلا كلت ىف لطعتو اهيلا ةءارقلا ىف اوهنانا لق

 اهتدهاشمب نيكربتم اورضحو ماقبلا ةيتخل اميظعت ميوارتلا ةءارق

 ثدحتسملا هعضوم نم يرْخُأ رهطملا [ماقملا] ناك دقو
 [!ذه نم فلس ابيف هل الرا ركذلا مدقت ايبسح فقيتعلا تيبلا

 هلا هتئيقب اروتسم ىلصم .نكتملا' ميركلا هلحم' ىف عضوو كبيقتلا

 ٌليقتسم ابيطخ ماقو نيتييلستي ىضاقلا متخف اهفلخ سانلا ىلصي
 هاضوضو  «ماحدزالل ةيطخلا عامس نكمتي ملف فيتعلا تيبلاو ماقملا
 ضفناو مهحكيوارت ةماقال ةيثالا داع هتيطخ نىم غرف املف « ماوعلا

 «اعومد تلاس دق مهتدتناو ءاعوشخ تراطتسا دق مهسوفنو عمجلا

 اريثبم هاجر ةكرابملا [ةليللا] كلت لصف نم ترعشُأ دق سفنالاو
 اهركذ فرشملا ردقلا «اهلعلو اهنا ارعشمو «لوبقلاب ىلاعت هللا نمب

 «اهتدعاشم ةكرب نم عيبمجلا ىلخي ال لجو رع هللاو « ليزنتلا ىق

 ةعارق .نيرت مث «ءاوس هلا ال نانم ميرك هنا «اهتنياعم لضفو

 ةروكزملا ةليللا هذه دعب الأ :نيروكذملا ةسيخلا ماقملا ةمثأ

 ريكذتلا نمضتتت روسلا فالتخا ىلع نآرقلا نم اهنوعزتني تاباب
 مهفاوط مسرو مهنم دحاو لك رايتخا بسحب ريشبتلاو ريذكتلاو
 «عيمجلا نم لوبقلا ىلو هللاو هلاح ىلع قاب نيتميلست لك رثآ
 ةيثا رئاس اسهيف متنخكملا اك دل نهم »ماسلا الليل ناسك م

 مهنم هيلا راشملاو «ةيتخلا رشأ ةبطخلا مسر نيمزتلم جبوارتلا
 هيف ىلع ةنس اهبصن هبارحم ءازاب داوعا دادعاب مدقتف ىكلاملا

 ' 1 لك يلخ نضرتعيا مالا ىوننج ضرالا# ىح ةلعفتم.بارحم ةرئاد
 عمش اياقبب اهلغسا ىدحاو افالعا عيشلاب ريدأف طوسبم نوع اهنم'

 ه) ال1ذجطأ 6 ددطواتادأع 1هد* اطنخ 00 خليل 9 6) 5. تاز ركحذملا.

 «) 1 0مدطأ مطعاطو# اطف اهنا هآ التف مدقددوو 15 ءهراتععأم
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 نكرلا لبانقي ىخلا ىناثلا ميطحلاب .تلصوو ارون لعتشت 8
 نتلصُتأ ةروكذملا ةفضلا ىلعا بئشخ مؤمز ةايشا نسم ل

 ةبقلا لكف شار ىف ىنذلا لعشملا .دقوأو وكذملا نكرلا ( 1
 مركملا َتيِبَلا لباقي ايم اعيش اهكاّبش ةّرط ىفثصو ةروكذم

 ةفرفحم ةمرضملا ةيجرشملا داوعالا نم بارحمب ميركلا ماقملا
 تللج :ةروكذملا ةفضلا ىلع فارطالا ةديدخ ريمابسيب ىلع

 زكا مرتع رعبا عمن ٠ واستديو :جالاملا ننام ىلا بسُنو اعيش اهل
 اهفرصي ىتنلا ىساركلا ىلع راوتالا كلت تقصو اًربك اهبسانتأ راو
 اعيش هلك مركملا رجالا رادج للجو داقيالا دنع علاطم ةنَدَس

 مركلاب تقدحاو عطاس رون ةرثاد اهناك تعالو رغصلا نم راوثأ

 اهلك مرحكلا تاسفرشب ندحاو ركذ ام عيمج كدقواو

 ةعبشملا ىرضلا نم ةرك مهنم [دحاو] لك كيب تعضو دقو ةكم
 مهنم ةفئاط لك تذخاو تافرشلا سوء, ىف ةدقتم اهوعضوف اطيلن

 ىف اهتبحاص ىرابت ةفئاط لك تلعجف عبرالا اهيحاون نم ٌةيحا

 ةفرشش ىلا ةقرش نم بتات راسنلا ع نا رطانلل ليضيف اهداقيإ ةن
 مهتلواستم اءانثا ىفو ز اسبالا ىمترملا ءوضلا كارو: مهصاختشاا كافل

 مرسلا ٌجتريف ىحاو ناسل ىلع بر اي بر ابي مهتاوصا نوعفري لن
 « عاعش «راصبالا ىّشغي ركذ امب عيبجلا ذاقيا لمك املف 1
 تلعب لسهشج نون مزعل فرزات عراك ا

 كلذ ىم هنياعب ام لوهل مهوتملا مقوتيف ««رظنلا ةلابقتنل قا"

 تنيزف « ءاملظلا: سابل نع اهفرشل تكرم ةكحرابملا ةليللا كلت

 مك ةرخآلا ءاشعلا 6 3 ىضاقلا .مّكقتو ««ءامسلا ميباس

 ؟ انولتك هليل يشل ةمثآ ناكو ةردقلا ةروسب أدتب
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 1 ب اذ ب

 '|مهئاعدتساب اما ناكملا نايعأ نم رضح نمل ماعطالا نم مسولا ىلع
 ننذ مث «مهلزانم ىسلا كلذ هيجونن وأ ةليللا كلن هلونم ىلا

 "نيناكف دحالا مي. باسحب ةعبجلا ةليل ىو  نيرشعو عبس ةليل

 "ةلاحلاو «ءالهكلا ةروفوملا ةبيهلاو ««ءارهرلا ةيتضلاو «ءارغلا ذليللا

 ظ ىزاون ةلاح ىاو ««ءاجرلاو ٍلوبقلا ىف ىلاعت هللا دنع  نكمت ىتلا م. 6.

 ماقملا فلخ ؟ناضمر نم نيرشعو عبس ةليل « نآرقلا متخ َتوهش
 «هعنلا اهل لءاضتت ةيعنت اهناو ««ميظعلا تيبلا ةاجنو «ميركلا
 ' ل لل كفتحالاو رظنلا :عقوم +« جلل :عابقبلا ناسا قدابضت

 اهل مهطخ» دازا, نسيقأو ةثالك ذا .نيمويج هكلذ لنبقا ةكرانبنلا

 ثالث لك نبي لوضوم عافترالا ةنثااب) ماظع ٌبشخ ةيعفاشلا

 ئسبي داك فص اهنم لصّتاف ةقيثولا داوعالا نم عرذاب اهنم
 اهنيب تضرع مق روكذملا .ميطعلاب تلصوو ابضرع مركلا فصن
 ةقبط اهنم ًةقبط ْتَلَعو ةروكذبلا عرذالا ىلع تدم :لاوط حاول
 ابشخ اهنم ايلعلا ةقيطلا تناكف تاقبط ثالث: نليكتسا ىننح ىرخا
 ضعبب اهضعب اقصال فارطألا ةندحم ريماشم اهلك ةزورغم ةليطتسم

 ةيوقثم حاولا اهتحت ناتقبطلاو عمشلا اهيلع بست مهيشلا رهظك
 ةتعبنيلا بيبانالا تاوذ حيباصملا تاجاجر اهيف تدعصو الصتم ابقث

 عيمج نمو ابشخلاو حاولالا ةذه بناوج+ نم .تّلدتو .اهلفاسا م
 ىابطألا هابشا اهلثختو راغضو رابك .ليدانق ةروكذملا عرذالا

 اهلقت لسالس ثالث اهنم' فيط لك مظننا لق رفصلا .ىم ةظوسبملا

 بيبانالا تاوذ تاجاجنلا اهيق تععضوو اًبقث اهلك تقرخو ءاوهلا ئف

 بوبنا ىلع بوبنا' اهنم .كيزي ال ةّيرفصلا 8 ىابنطالا كلتا لغسا نم
 لجرأ تاوذ كئاوم اهناك تءاجف ميباصملا اهيف تدقوأو ّققلا ىف

 «) 1طلو 560 ذك همدصأ. ة) 11. ىايطلا
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 اننا ميشا يسال اهيحوضما اهميظع ةليللا هذه ىف هن

 هكاوفلا عاوناب د 5 زةيصغم ةرجشم اهنم ةعنصلا ان

 جوستو هييطح مامأ تيفقصف خنصغم ريغ اهنمو ةسياسلاو نظر

 اجرس هلك كلذ لثجو هالغا تعضو مازلاو بفك

 .. ياتلاك ءاوهلا ىف حال ىتح هلك ميطحلا رانتساف تن

 عيشلا قدحاو اعيش هلك ىلعالا هثاد لثجف بجرشملا ىدوعل
 اللجام هتلابق رينملا بصنو رون نم تالاف هتفتتكاف هب راوثالا :

 ريلا رظنملا !ذه ةدهاشبل سانلا «لافتحاو ةنولملا ةوسكلاب اضب

 هبارحم نم زرب مث روكحزملا ذي منخف لوالا لافتنحالا نم م

 روسنف. ««رظنملا ةقئار باوثا ىف «رفكلا لايذا بحسي ّ ٍ

 «نيلو ةنيكسب هتبطخ ًادتباو «نيرضاحلا ىلع مالسلاب راششاو كب
 اهتلوفط ىلع لاحلا « ّناكف «# نيبم هايحلا هلاح * ىلغ ناس

 « عفنا .ةركذنلاو غلبا ةظعوملاو «عشخاو ىلوالا نم رقوأ نتن

 ةبطخلا لوصف ءانثا ىمفو لوالا مسرلا ىلع هيدي نيب ءاّرقلا
 نم اهوعزتنا ىنلا يالا مهلامكأ لالخ نئكسيف ةءارقلا .ن

 خةفتاط ربنملا تاجرد ىف هيدي نيبو هنبطخ ىلا دوعي مش

 نكسمي نم مهنمو مهيدكياب عمشلا راونا نوكسيي ةمّدكل

 ىرخا دعب ٌةرم اهيف عوضوملا بطرلا دوعلا فرعب. عطسي 8

 مهتاوصا اوعفر عيشخت وأ ريكذت نسم لصف ىلا لصي ام كل

 فطتلا ىف مهاراج امبرو اعبرا وأ اتالت اهنورركي ٌبر اي بر اع

 هرثا مامالا ىرجو لونو هتابطخ نم غرف نأ ىلا نيرضاسحلا
 ميسسسلا

 4) 3155. ايرث. ة) اكدت دغسم. ه) 315. لفتحاو. ك) الك ؛
 : ندمايكلا (510). 6) 1319. لاكش. ول
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 ةندَس دحا هذخاف ماحزلا ةرثك نم .هربنم ىلا سصولخلا عطتسي
 «اهستبم ىوتساف هربنم ةورذ ىلع هاقلا ىتح هعارذ ىف .... كلت

 « اوردتباف ءاّرق هيدي نيب دعقو “السم نيرضاحلا ىلع راثاو

 ماق نارقلا نم ارشع اوليكا ايلف دحاو ناسل ىلع ةءارقلا

 «عيجرتلا ةهج نم سوفنلا رثكأ اهل كركي ةبطخب عدصف بيطخلا

 ردا تاجرد ىف“ هيدي نيبو “عيشختنلاو ريكذتلا ةيج تب «

 اني بر ايب مهتاوصأ نوعفريو مهيديا ىف عمشلا راوتا نوكسمب رف

 نوردتبي هارقلاو .... ذنب .ةبطخلا لوصف نم لصف لك كنع بر
 نوعي مث اوغرفي نأ ىلا بيطخلا تكسيف كلذ ءانثأ ىف 8 ةءارقلا

 اهئانثا ىفو زيكذتلا نم نونف ىف افرصتم اهيف ئدامتو هتبطخل

 اريشم «هيعارذ نع رسحف هللا همرك فيتعلا تيبلا ركذ هضرتعا

 مث «هيعبصا ءاتلكب امهيلأ راشاف ماقملاو مزمز ركذب هفدراو “هيلا
 اعد مك «« :بباع مالسلا دكيدوتو كراسيملا رهشلا عيدونب 24 اهيتخ

 ضفناو لون مث ءارمالا نم هل ءاعدلاب ةداعلا ترج نم لكلو ةغيلخلل

 او « هلبثساو بيطخلا كلذ فرظتسا دقو .ميظعلا عمجلا كلذ

 نم نجرخ اذإ ةركذتلاو ««لّمأ ام نيوفنلا نم ةظعوملا غلبت مل م. 85,

 كلذ نم نينيعملا نأ ركنذ مث «« ناذالا 1فاننسما اة عتت مل «ناسللا

 ملهتداع ىلع اولَحو ليغح ماعطب اوصخ هاوسو ىضاقلاك عمجلا
 ةليللا كلت ىف بيطخلا :ىبال نناكو عيتجملا اذه لثم ىف
 نيرشعو سمخ ةليل تناك مث «ركذ ام عيمج ىف ةعساو ةقفن

 ديس كلذل هل انبا لعأ كقو ئفنحلا مامالا اهيف مهوب

 قفنحلا مامالا لافتحا ناكف روكذملا لوالا بيطخلا ئس نم دن

 ه) 1طنق ذك همدز ءءاسعع ؤ اطف 6:0 ص اطق الكعك. 15 1!1ءونطاو. مز 115. أ رقلاب»
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 ىف نيملسملا نم اهلها فرعي هللاو نميلا ىلا هذدونجب روك

 نانهتجا . انركتذ ١ نسخ :ةكراتتفلا رهشلا !ذساو « دنس 'اريخب
 ةقثالا. ةرثكو هسحيوأرت ةالصو.دمايق ىف فيرشلا  مركلل نيرواجام
 اهلواف نارقلا اهيف منكي رخاوالا رشعلا ئلايللا نم رتو لكو هب

 ةيناخالا رضحو ةكم لشأ ءانبا لحا اهيف متخ نيرشعو ئدخأ غلب

 ابيطخ مهيف ىبصلا ماق اهنم اوغرف املف عايشالا :نم ةعامجو ىضاق
 اولحو .ماعط ىلا .هلوئم ىلا روكذملا ىبصلا ؤببا مهاعداتسا مل

 نيرشعو. ثالث ةليل, كلذ دعب مت ءامهيف رهو اينما

 مل امالغ راسبلا :ىوذ نييكملا .ءاسنبا دحلا اهيف مهيطيلا ين

 الفتاح ةلللا كاهل نبيا لفتحاف ننس ةرشع' سيخلا نس غلب

 تيظتنا دق ةنصغم عمشلا نم ةعونصم ايرث هل لعأ هنأ ككلذو اعب

 ىف عضوو اريثك اعمش اهيلا ٌدعاو ةسبايلاو ةيطرلا هتارفلا

 نم عبرملا بارحملا هيبش ةييش ىنب باب ىلف امه مرحلا 4

 ناديع:هالعا ىف تظبرو عبرا مئاوق ىلع ميقأ دق“ ةبيزبام
 كرمسو ليعاشمو حيباصم اهالعأ ىف انجن ليداسق. اسهننم تم

 هكاوفلا تاذ ةنّمغملا اًيرتلا تدقرأو. هلك بارحملاب رادتسا

 لحام ربتم بارحملا نم ةيرقمب عضوو هلك اذه ىف لافتحالا '
 مييوأرتلا ىلصف لفطلا مامالا رضحو ناولالا ةفلتخم ذاعرتجكامم 8 مه

 وهو. ءاسفو: الجر عببلا مارحلا: ىجسملا لها يشحتا نقيس
 مث بأ قاححملا.:عمشلا عاغش:ةرثك نم رَصْبِم ناكياال هيارصم |
 ةئيكسو «ةيماما ةبيهب «هبايك رخفا ىف الفار «هباركم نسم ز

 ملف «نيدنزلا ىسلا «نيفكلا برضخم «نينيعلا لككم 5

 ه) 115 رشا:
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 ةكلم ىصقني ال ىم ناكبسف ناشلا ةبيرغلا دهشملا ةبيجعلا رظنملا
 ٍياّجُح نم ةلمج ريمالا اذه بحسو ء«هاوس هلا ال هناطلس ديبي الو

 ةمالسو ةيفاع ىف اولصوف نمالاو رسبلا فيرطل امانتغا اعاوسو رصم
 رجحلاب اضيأ انك هدعب سيمخلا موي ةروكض ىفو هلل نيحلاو

 ناذآلا تعرق دق تاقوسبو بداسبدو لوبط تاوصاب !ذاف مركملا

 مالغتسال عّلطتت نحن انيبق فيرشلا مرعلا ىحاون اهل تّجاترأو
 ىف لفازا وو, هلوح . نوبزقالا' هتيبشاغو: رثكم ريمالا انيلع- علط اهربخ
 ةمامع هسار ىلعو اهلايذا بحسي كقتيلا رمجلا اهناك بعذ ةلح

 ةباكس اهناك هسار ىلع امروك الع دق نوللا ئباحس فيقر برش
 ىقيبدلا نم ناتعلخ ةلحلا نحتو بهذلاب ةكفصم ىفو ةموكرم

 دل نالالا ةىيس ريخالا ديلخ .اهعئاخ ةطنملا عيدبلا موثيزملا
 ةداشا مالسالا فيس رما نع هعيشت بدابدلاو لوبطلاو نالْذَج اًحرَف

 ولما ىلل اركش  ميكملا تيبلاب فاطف هتلزنم ةرئامب .امالعاو هقفركقب ْ

 ةفيخ هسفن ىف سجنوا ناك نأ دعب ريمالا !ذه ةمارك ص ةيفو امم

 فيس ريمالا لصو. ةعيجلا موي ىفو «هنمب' هققويو محلصي هللاو دنم

 رينمالا عم ةلخدف مركملا تيبلا متقو تقولا لوا ةالصلل مالسالا

 اهحارق لوخذلل غلا محارتو اجرخ مك ةليوط ةدم هب © ماقاو رثكم
 نعي ملف هيلع كدي ىذا ىسركلا لسيزأ ىتح نييرطانلا .َتّمْبَأ
 ززجسلمج ةلاستاس دوعنعلا ىئتف ماحدزالا ىلع اوماقاو اسي كلذ نع

 | برغل ييطخلا لصو: نا. ىلا ةللاحلا' هذغ ىلع اونمادو صعب ىلع
 | 17 مم مالشالا' كيني ريمالا: ئلضو-'بابلا .فلخاو :بطخلا عايتشمال
 افصلا باب ىلع يرخ ةالصلا نسصقنا املف ةيسابعلا ةبقلا ىف رثكم

 ريمالا'' يرخ هلم رشاعلا' ءاعنزالا' موي ىو « :تاينبأ ترص“ ىلا ثكرو

 ه) ظمدل اماقأو
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 هأدتباف ىعسلا ىلا افصلا .باب ىلع نرخ ميت اسهتاسم  ئم ٠

 فويسلاو هل عضاوتلا بجي نمل الُّثَدتو اعضاوت هّيمدق لح
 هرخآ . ىلا :ىعسملا لوا نيم 'سانلا يقطصا بقو همايمأ
 هيمدق ىلع .ىعسف فاوطلا ىف اضيا اوعنص ام لثم. نْهَط

 نيليملا .نيب لور اغصلا ىلا ايهنمو ةورملا ىلا افصلا نم.

 رشح دقو ابكار ىعسلا لبكاو بكرف هايعالا هديق مث, نيوضل
 ماركلا دجسملا ىلا ريمالا اذه داع مت « انتقو ىنعي* ىجحض .

 مكر فورب نيب ىداهتي وهو ةبيهلاو باعزالا نم 50 ءاب
 هدجتقيل .مركملاتبيبلا يباب لل نويبيشلا رداب ديل .

 مد ىقرف هيلع عصي ىذلا ئسركلا مضو هحتف موي نكي مل
 نم ة طقس دق حاتغملا !ذاذ بابلا متخ نييبيشلا ميعز لواغتو

 ىلع رهمالا فقوو روعذم شعد ةفقو فقوف ماحولا كلذ ىف ه

 ميركلا بايلأ جتفف حاتفملا دوجو ىف نيحكلل هللا رسيف جأر

 زاؤغألا هوجو ىقبو باسبلا فلغاو ىبيشلا عم هدحو ريمالا . 95

 مهئارمال متف ام يأل دعبف ىسركلا كلذ ىلع نيمحدؤم مهناسيعإ
 ميركلا كتيبلا ىف مالسالا فيس ماقم ىدامتو ءاولخدف نيبرقم

 « ماحدزا نم هل ايف مهنم ةثاكلل .بابلا جتقناو لل ْذ
 اولصُتا دقو ليطتسملا دقعلاك .اوراص ىنتح «ماظنتناو م

 تيبلا مهلوخد ىف 4 ورسلا ماياب ءىش دبشا مهموي ناكف إو

 برضم ىلا جرخو مالسالا فيس ريمالا بكرو هفصو مدقن امبس
 ةلثاهلا مايالا نم ةكيب مويلا اذه ناكو روكذملا عيتوملاب. د

 ه) 1طفقو ارو مم05 دع طقجللر طقعو مع0ءم6060 ةعودص اطق مقص

 لطفتس 6) 2[. اتفملا طقس «اط اذكح. ه0 116. لخدف.
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 يمالا ءاقث نم افرصنم لخد ىلذك نحن انيبف هيلع ©« نْلوُلٌوِد

 ! دار ىريبسلا ازال انيبلاب اهتاطو نىك نسلا السلا كفيل
 ربي ربخلا عاش دقو هتمالسب رورسلاو همودقل راشبتسالا اورهظا لق

 5 ركسعلا نم هثمّدقمو هيف 8 هتينبأ برضو رفازلا مالسالا فيس

 ربانلا انيبف فاوطلا ىف ارثكم ريمالا تمحازو مرتحلا ىلا تالضو
 ههعار امف ةلئاه تاقعزو ةييظع ءاضوض اوعمس ذأ مهيلا نورظني

 فويسلا ناعملو ةبيش ىنب باب نم «الخإد مالسالا فيس ريمالا الآ

 هيعزو هنيمي نع ىضاقلاو هنيبو راسبألا نيب لوكي داكي همامأ

 نيدفاولاو ةراظنلاب صغو مترا دق دجسملاو هراسي نع نييبيشلا
 سانلا نم َتَلَع دق نيدلا الص هيخالو هل ءاعدلاب تاوسالاو

 هتنبقرف ىف 4 ىمزمولا نذوملاو ناهذالا تلقذاو عامسالا تم ئنح
 هتوص ىلع ولعت سانلا تاوصاو هيلع ءانثلاو هل ءاعدلاب هتريقع اغفأر

 مظعملا تيبلا نم ريمالا ونذ نيكلف اعيتسمو ىارم مظع دق لوهلاو

 | لدور هةزهللا سنبالم تعلو“ سوقنلا “قلءاتصتوأ قويسلا -تدبُفأ

 تيبل اميظعتو ةباهم « «بابلالا تشاطو «باقرلا نعضخو قانعالا
 ءاشي نم كىلملا ىتوم ««راهقلا دحاولا «رابجلا زيوعلا كولملا كلم

 تتئاهت(و) هناطلس رزعو هتردق تلج هناحبس ءاشي نيم كلملا عزانو

 ىلع شارفلا تفاهت فيتعلا هللا تبب ىلع ةّيزغلا ةباصعلا هذه

 فاطو «: عومدلا مهّلابس تلو «عوضخلا مهتاقذا سكن كقو ىابصملا

 كلذ هرمغ دق رثكم ريمالاو مالسالا فيسب نييبيشلا ميعزو ىضاقلا

 ام كنعو هلونم ىلا رداسبو فاوطلا نم غرفلا ىف عرساف ماخحوما

 مزمز ةبق لخد مث ماقملا فلخ ىلص هفاوط مالسالا فيس لبكا
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 نوملاو «هللا هسّنق مظعبلا دجسملا اذه ىبف ةتدحملا جت

 ىقرشلا نكولا ىف ىتلا ةعبوصلا ىف ريحستلا ىوشي ىمؤم
 روحسلا تققو ىف موقيف ريمالا راد نم اهبرق بيسب دجسيلا

 ناريغص ناوخا هعمو روجسلا ىلع اصرحبو اركِذمو اسيعاد اهين
 ةليوط ةيشخ ةعموصلا ىلعا ىف تييصُت حقو هنالواقبو هنابو 8

 امهيلع عقري ناتريغص ناتركب هيقرط ىفو عارذلاكك دوع اهنرا» 0
 اذاف ريحستلا ةدم نادقي نالزي ال ناريبك ياجزلا نم ناليدن
 قص« كعب قرم 52 ناذثالا عقوو م نييبذ برذ

 بؤوتو ناذالاب ًادبو ةيشخلا ىلعا نم نيليدنقلا روكذملا نذوملا

 نعيم نط اهلك هكمززاده ضن نال. ةدحأ 010
 دجسملا نم هئكسم دعيي نمم ريحستلا ءادن عيسي مل نيف

 ملع ايهّرصبي مل !ذاف ةعموصلا ىلعا ىف نادقُي نيليدنقلا وم
 جنم زهشلا :ىنم ىنابثلا ءايئالثلا هليل ىفو ؟عطقنا د تقلا نأ

 فيس ريمالا ءاقلل يرض اهدوم تيتلاب زثكماوسما| 0

 ريخلا مققت دكر نيدلا جالس ىخا برا نب (نيكشل) ملسالأ
 5 عوبْتَلا نقلا هلوصو مص نأ ىلا رتاوق مث هدم بم ريطم نم |
 ىلا هلاقثأ تيملقتو معلص ليمرلا ةرانيوج يا نأ جربعلا ناو ش٠

 اهبف . عقو فالتخال نميلا قيسَك هتاهجو ىف هبا ثدحنت 2|

 ٠ شايجيا دنم نييكملا سوقن ىف عقو نيكل اهثارما.نم تيثدح ةانقفولا
 املسمو ايقلتنم روجكذميلا ,يمالا ]ده جرخضف خيشخ  راعشتساو ذ اقيخ | ٌ

 يفد الرمح نيمليسلا فتعيإ ىلاعت :هللاو..ايماستيم لالالا
 اولج اًيك.وكذملا .كاينلا نيشلا نم تلاغلا كاسيراللا سب | 0 ظ
 كم ءاسن تاوصاو ضكم ريبالا تتليح انس رجح

 هلاو .ءا ف
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 || امهيف بارحملا ماما اتبصت ناتعبش كبكا نم. اريثك اعبش ةبعكلا .' :
 ١ ةيج تءاجف رابكو راغص ابهنود عيش اهب نّقح دقو راطنق

 ىف ىقبي ال داكو ارون «راصبالا ىمتونتو انسح فورت :يكلاملا

 هفلخ ةعاسمجب ىلصي ئراق اهيفو الآ ةيحان الو ةيواز نجاسملا
 / راسبالا نياعثتف ةيحان لك نم ةأرقلا تاوصال نجسملا ٌجتريف

 7| ٌةيشخ سوفنلا هل علخنت اعمثسمو ىارم كلذ ىم عامسالا دهاشتو

 |١ ملو رجكاحلا ىف ةالصلاو فاوطلا ىلع رصتقا نسم ءابرغلا نمو ٌةَقرو

 ادي فييشأو «ملتغي ةامم لضفأ كلذ نأ ىأرو ميوارتلا رصضحي

 ١" ىعفاشلاو « مزتلملاو ميركلا نكولا دجوي ناكم لكب امو «مزتلي
 "| ةداتعملا جيواوتلا لمكي هنأ كلذو !دايتجا ةيثالا رثكا ميوارتلا ىف 0.

 '(| نم غرف اذاف ةعامج عم فاوطلا لخديو تاميلست مشع ىه ىتلا
 ةيبيطخلا ةعقرفلاب برضو رخآ ميوارت ةماقال داع عكرو بسأل
 || اهناك اهتوص ولعل دجسملا (اهعيسي) ةبرص ركذلا ةمدقتملا
 فاوطل !اوداع نيتييلست ىم اوغرف !ذاف ةالصلا ىلا دوعلاب نأذتا

 "| مك نيتميلست ةالصل اوداعو ةعقرفلا تير نليكا !ذاف عوبسأ

 /| مهل ليكيف تاميلست رشع نم اوغرفي نأ ىلا !ذكه فاوطلل اوداع

 ١ ةمثالا رئاسو نوفرصنبو رتولاو عفشلا نولصي مث ةعكر نورشع
 ةيماقملا مبوارتلا هذهل :نوبوانتملاو ايش ةداعلا ىلع نوديزي ال

 نعاولا هيقفلا انبحاص مهطسواو ةضيرفلا ماما مهلوأ ةيثأ ةسبيخ

 تادامجحلا قرث هنءارقو ىبطرقلا ىكتقلا [ىلع] نب رفعج وبا عرولا
 ؛ | كرابملا رهشلا اذه ىف لبعتست ةروكذملا ةعقرفلا هذهو «اعوشخ
 / | برغملا ناذا نم .غارفلا دنع تابرصض ثالث اهب برضي هنا كلذو

 | ةليج نم ةلاحم ال ىهو ةرخآلا ءاشعلا ناذا نم غارغلا دنع اهلثفو
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 8.00 ةنكمي : مل ذل قاد: كورت يجب هناقبا انه لبس فيلا

 ناكف هسفف ىف ةروص هل .تبثت .مل هنا :ىلعو دنم هءاعدتسا ل

 ه اهرثاتو سفنالا ةّقر ىف مجاعالا ءالوه ثاماقمو هيقل ىتنم هب. هز

 اهتارباثم لوطو تادابعلا ىف اهتادعاجم ةكشو اييلاعفنا لع

 كيب لضفلاو ةفيرش ةبيجاع تامماقم اهناكرب روهظو وعلا لافي

 نم رشع كثلاتلا سيمخلا موي ركس ىفو «ءاشي نع هنت |

 6 هيتلك رادقم ىلا هنم فوسكلا ىهتتاو ربقلا فسك ر ركذملا ثلا

 © هناياب رابنعالا انمهأي هللاو سمشلا عولط دنع انومكم باضو

 « دنكرب دللا ًنفرع مظعملا ن اصفر

 ءلضف هللا بم ريثجدل رشع عماتلا ىينثلا ةليث هلال لوتما ٠

 دحألا موي هل ةكم لها مايص نانو هديع هويت داؤلبب ١

 ناذتالا عقوو كلذ ريمالا ىبضمأ نكل عصت مل لالهلا ةايجو يف ى

 بهذمو ةهيهذم هتقئاومل روكذملا داحالا ةليل هيدابد برضب هو كلاب

 ابيسح اضرف ككشلا موي مايص نوري مهنال مهيلا نمو نييولعلا 2
 اذهل ماركلا دجسيلا ىف لافتحالا عقوو «كلذب ملعا هللاو. لل

 عبشلا ريثكتو رصخلا ديدجت نم كلذ فخو كرابملا رب :
 ءايض عطسو ارون مرحلا ًالألت ىنتح تالآلا نم كلذ ريغو ليعاشملا
 اهنم ةقرف لك ىوف ةيعئاشلاف اقرف ميوارتلا ةماقال ةنمثالا قف

 ةيليتصلاو دجتسملا ىحاوت نم ةيحان ىف اني اناا تي

 ىلع تعيتجاف ةيكلابلا اماو ةيديزلاو كلذك ةيفنكلاو كلذك

 رثكاو اعمج لفحا ماعلا اذه ىف يعو ةءارقلا نوبواننإب. ءارق ةث
 ماهال ةويلجمف ا هكطت ىف ةونسئانت :نييكلاملا ناكعتلا ىم. اموت نا
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 " ىواف ليبللا نم ىقابلا ثْلُثلا دنع مونلا هباصا هنأ كلذو سوفنلا

 / ادوسالا ٌرججحلا لباقي امم مزمز ةبق اهب فتحت ىنلا ةبطصملا ىلا
 || نع عقلا نم ناستاب اذان: ماَنَيل اهيف ىقلساه: تيبلا بأن
 فيوشتب ًارقي لعجف هسار ىلي امم هثازاب ةبطصملا ىلع سلج
 (| ىف اهعقواو ةءارق نسحا « فيهشو ريفزب كلذ عبتيو « فيقرتو
 مانيلا نم روكذيلا عنتماف نكاسلل اكيركذ اهّدشاو < سوفغنلا
 عيشختلاو فيوشتلا نم هيف امو عومسملا كلذ نسحب اعانامتسا
 لوقي لعجو ةءارقلا عطق نأ ىلا

 ىنيرق كيلا ىّتظ نسحف ىِنَدَعْبَأ لاعفلا هوس ناك نأ
 ««ناوفلا هيلع فقشنيو «دامجلا هل حلاصتي نحكلب كلذ دذريو

 «« فعضتو قرت هتوصو « فكت هعومدو تيبلأ كلذ ديدرت ىف ىضمو
 | ىشغيس هنا روكذدلا ناشح نب دبحا سفن ىف عقو نأ ىلا
 ' لجرلا عوقو نيبو ةدسفنب رطاضلا اذه صارتعا نبب ناك امخ هيلع
 هناك ىَقلم ىقبو الو الك الا ضرألا ىلا ةبطصملا نم هيلع اًيشغم
 ا!ددرتم هنياع اسم لوهل اروعذم :ناسح نبا ماقف هب كارح ال ىف

 ضرالا نسم عضوملاو ةيحولا كلت ةدشل هثوم وأ لجرلا ةايح ىف

 ملو نييريحتم اماقاو اًمئان هثازاب ناك نم حا ماقو عافترالا ناب

 تزانجا نأ ىلا هنم وندلا ىلع الو لجرلا كيرحت ىلع امدقي
 .1اذه لثم ىلع لجإلا اذه نوكرنت اذكه تلاقو ةيمجعا ةأرمأ

 ' انذو ههجو هب تحصضتف. مزمز ءاسم ىم ةوشي ىلا ترداسبو . لاحلا

 امهنع نيحلل هيجو ىوز امعرصبا ام دنعف هاماقاو هنم ناروكذملا
 / ىلا 1ذخلا' وق نه :ماقو امهنيعا: ىفا فص دل: تبثت نأ ةفاخم

 نبأ ضعو هادهاش امم نيبجاعتم اسيقبو ةبيش ىنب باب ةيج

 «) اللدتو» سفنلا, 8) 11[ة58. ىسفن ىف
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 هللاب فوعث هبيذت ئنح. مادقألا هثسادل وأ اَبَص رثبلا ىف ٌبْصل نإ
 ةليللا هذهو « اهئاوها مماوج اهبركرو ءاهئادتعاو ماوعلا تابلغ نم
 رثالل ةمظعم ةكم لهأ دنع نابعش نم فسنلا ةليل ىنعا ةكرابمل

 ةرمعلا نم ربلا لامعا ىلا اهيف نوردابي مهف اهيف دراولا مي 5

 ا[نانسكأ كلذ ىف نوسسقنيف « ةءامجو !دارفا ةالصلاو .فاوط م

 ةقيقح :فضنلا ةليل ةىه ىئتلا نبسلا ةليل اندهاشذ ةكزابا
 سابنلا ليج. ةيتغلا ةالصرفا سدقملا محلا نق انمبلا - 0١
 باتكلا ةكتاغب اهيف نوءقي جيوأرت ت تاعامج تاعامج اهيف ع

 0.79. اوليكي نأ ىلا ةعكر نك ىه دس رش نا

 اماما ةعايج لك «تمّدقت دق ةعحر ةثامب ةميلست نب

 نتجرسأو لعاشملا تلعشاو عيشلا تدقواو رسصعكلا .تط :

 ضرالا ىلع ةرون ضاقأ دق رمقالا رهزالا ءامسلا حاسسصمو جيباصملا

 وه ىذلا ”بيرخلا مركلا كلذ ىف راونالا تقالتف هعاعش طسبو

 مقوتملا هيكون الو ليختملا هليخاتي ال ىاره كل ايف هتاذب زوخإ

 جيوارتلا كلت نسوتلا ةفئاطف ماسقأ ىلع ةليللا كلت سانلا مهيب

 تسزتلا ةفئاطو انينابث وأ تاعامج عبس تناكو هللا

 ةفئاطو رابتعالل تجرخ ةفئاطو دارفنا ىلع ةالصلل كرايملا ركحلا

 ىلامسللا نم تناكف ةيكلاملا د ام نع ظ
 اهب هللا عفن اهنساحمو تابرقلا رّرغ نم نوكت نأ ةلوماملا ةره

 ّلك ةسدقملا .ةباثيلا هذه ىلا لصواو اهلضنو اهتكرب نم ىلخل ال
 نب ديحا .دهاش ةكرايملا ةليللا كلت ىفو «دنيب اسهيلا

 هكر ىف تاروثاملا ثيداحالا بثارغ نم وه ابيجع ارم ءاشم ناس

 ه) الق ناس ة) 1آ5, وه ىذلا. 0) 64 تمدق» 4) 1 8
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 . تاوسصالا كلت ولعل ةالص نيلصملل الو فاوط هببيسب « سداطلل صلختي

 انّدحا ةروكذملا ةبقلا ىلا لخدو اهب ناهذالاو عامسالا لاغتشاو
 نولوقي سانلا عمسف ةقشمو اننع ماحزلا زل نم كباكف مويلا كلذ

 لقع ضعب هيف مسوتي ْنَم ىلا دصقي لعجاف عرذا عبس هاملا داز
 هعمداو لوقيف كلذ نع هلأسيف ضيبلا لابسلا 58 ىوذ نم رظنو
 .ظربخ نعأ لوقيف كلذ ىف كش ال عراد ةيهداإاملا داز معن ليست

 ركب هناا لاق نم مهنم ناك نأ بيجاعلا نمو معن لوقيف ةاقيقحو
 وبحنب روثتلا براق دق ءاملا ىفلاف روكذبلا «سيبخلا موي ركس

 ناكر ةنتفلا نم هللاب نوغت بذاكلا عاوتاخالا اذهل ابجحع ايف ةماقلا

 اقانعيس ىتلا ةتتاقتسالا-ةبلغل مالا !ذهب_انينتعا نا_قاقتالا نم

 هجوتف ةكم لعأ ٌماوَع لتع ةنمزألا فلاوس تل اهرارمتساو كلذ ىق

 برض نأ ىلا ةكرابملا رثبلا ئف هولذ ىلدإ ىَم ةعبجلا ةليل انم

 24 !ادقع ةيخ لقعو رونتلا ةفناح ىلا لبكلا ىهتناو ءاملا مفص ىف

 ىدانتو اهتحيبص ىف ناك اهلخ كلذ ىف هب سايقلا اندنع ٌمصي

 ىلع ماحولا كلذ ىف اندحا صلخ ةرهاظلا ةدايزلا ةدايزلاب سانلا

 مل هلاح ىلع سايقلا دجوف هالداو ولدلا بحصتسا نم هدعمو ةبوعص

 تيسلا ةليل سايقلل داع نأ بجعلا نم ناك لب كي ملو سصقني
 ولف مويلا كلذ هنم سانلا ساتما ام ةرثكل اريسي صقن دق هافلاف

 ءاملا كلذ صخ نم ناحبسف هيف سقنلا رهظل محبلا نم حينما

 موي ةكايبص ىفو ةعفنملا نم هيف عضوو :كربلط نم هب صخ اهب

 لاكلا ةّكصل ءاربتسا سايقلا اذه انعبتت هنم رشع سماخلا تبسلا

 مل هناب مويلا كلذ ظفلي اظفال نأ ولو هيلع ناك ام ىلع هاندجوف

 . 4) 80 الآ5.: »ه0 فئتانطلل 6) 115. ىذ» 0) 8620 خعمكلا.
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 ل اولا

 عمم رهش لك سار كلذ ىف ةداعلا ىلع فاوطلا ىلا رثكم ريمال

 عابتالاو عايشالاو داوقلا نم هباصصتساب مسرلا ىرج نمو «هينبو هيخ
 ىلع هتيقرم ىف خرضي ىمزمزلاو ركذلا مقتملا منال

 ثلاتلا سيمخلا موي وكس ىفو « ةريغص هيخا عم ابوانتم هتدام

 أدبو ربقلا فسك رجفلا جلط دعب ةربتجد نم موي لوأ وهو هنم 1
 افوسكم باغو فيرشلا مرعلا ىف حعبصلا ةالص ىف سانلاو فوسكل
 ىفو « هنايأب رابنعالا ةقيقح انفّرعي هللاو «دئلُك ىلا فوسكلا ْ
 كلذ, بيجتع وما محلب مبصا مولا كلذ نم ىئاثلا ةعبجلا موي
 مزيز ةبق ىف مهلبك اوعدتجاو هحبصو الآ ئبص ةكبب قبي مل هن
 سانناا :نكييف هلق نتبع اي اورتكمو ولطف دحاو ناسلب نوداني

 مهثادنب مهعم ىداني نم ةماعلا ضوع نم مهعم لخد اهبرو نورب '

 فسنلا ةليل ضيفي مزمز ءام نأ اًيلقع اعطق ال اًيلهج [اعظق] عن ا لب نومعزي مهنال ةكرابملا رثبلا ةيق ىلع نومحدوي ا .انلإ

 | هليل فو هنا ليغ دنا رهشلا لالع نم نط ىلع اوناكي نابعش ى
 ا نم اهيف ناك ةبقلا ىلا سانلا ركبف نميلا ةهج ىف ذ 4

 | كلذب كّربتلا كلذ ىف سانلا قيادات هلثم دّهعي مل ام ماحدزال

 | نوقتسي روثتلا ىوف ةاقسلاو هضيف رهظ دق ئنذلا كرابملا ءابل

 هبيصي نم مهنمف اقذف ءالدلاب 4.... سانلا سوعر ىلع نوضيفق

 م. 78. ىدامت اهيرو كلذ ريغ ىلا مسأر ىف هبيصبب نم مهنمو ههجو (| ٍآ

 ءاسنلاو نوتكبيو .نوخيوتسي هتكفذ عم نيانلاو مهين نسا
 ناسيبصلاو ءاصدلاب مهنحراطبو  ءاكبلاب مهناجاسي ىرخا ةيج

 مل اعئار اعومسمو الئاق ىارم ناكف ريبكتلاو ليلهتلاسب ع 8

 «) ةلك هينباو 4) هله ريتك (هلو. ه) ةغ م80 هيثلكن ك) يرن
 ِءاملا 3 ها
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 ع ا

 5 َباقترا * هنبقتري نهف ماع ىلأ ماع نم وه ىذلا مويلا
 "كلذ ىف نيعفني هللاو «دادعتسالاو بقأتلا نم هل نرثكيو «دايعالا
 ركب هنم ىناثلا مويلا ىفو «همركو هيب «داقتعالاو ةينلا نسحب

 - ءاسنلا نم اريثك نأ ببسب كرابملا مزمز ءامب هلسغ ىلا نويبيشلا

  اهيزنتو اميركت هلسغ ىرحتيف نهعم عضولاو راغصلا نعءانبا نلخدأ
 تسيل نييف نونظلا سجاوه نم سوفنلا ىف كيحي امل ةلازأو

 ١ كلذ ىف سجان ةثداح ا هنع ا ردصنت عن نبأ نيما ةعبشا ةايلقام_ اكله علا 77

 " ننعف «عيظعتلاو سيدقتلاب ضوصخبلا لكبلاو «ميركلا نطوملا
 »7 هيلا 3 نوردابي ءاسنلاو لاجرلا نم ريثك ناك هنع ءاملا بايسنا
 نأوأ ىف هنم اوعيج اببرو هيف مهيداياو مههجوأ لسغب اكبت
 نم مهنم ناكو اهل لسغ ىتلا ةلعلا اوعاري ملو كلذل اهوّدعا
 او امزيجتسي ال ْنَم ةظعل لالا ظعل اسبرو كلذ نع فوت

 لدخاد  قنصا د هك 'رابملا مرمز ءاهب كنظ امو كلذ ىف ّلقعلا بوصي

 | ليبسلا «مث “ ماركلا * هناكرا تابنج ىف جامو «مارحلا هللا تيب |
 هاقلتق ناب اريدج سيلأ «ملتسملا دوسالا نكرلاو «مرنلملا ءازاب |
 . مدقأل نع الصف ىجولا هيف سمْعَت» ىديالا نع الضف هاونالا |

 | نم ةهّيَش وا ءهنم عنمت ةلع كلذ ىف ضرعت نأ هلل ىشاحو ْ

 ةرباثملاو «ةلوبقم ئلاعت هللا دنع تاينلاو.««هنع غفرت نونطلا تاهيش أ
 - «رئاسصلا ىلع ىزاجملا وقو «ةلوصوم هاضرب هتامرح ميظعت ىلع «,/

 © هاوس هلا 2 «"رثارسلا تابفتحو

 ( دنكرب هللا انفرع مركملا ن ابعش رهش

 وكب هقحيبص ىثو «ربذون رهشل رشع عساتلا تبسلا ةليل هلالع لهتسا
 ه) 135. هنبقري. 8) ال15. نردامس ه) ل5. مداوكلا (هأم). 4) اللف. خينوب. ٠



 دع 1! دب

 هللا هنعل اححلا اهضقنف معلص ميعربا ليلخلا ةدم اهيلع

 ىف !اورصتقا اوناك مهنال شيرق ةدم هيلع تناك ام ىلع اهداعا

 ىلع كلذ ا ا <
 ىف اهني ةشئاع ةياورو تبث اميسح رقكلاب مقدهع ناعدصلالا :

 وهو هنم نيرشعلاو عساتلا مويلا ىفو « هلضر نقلا نب كلام أ

 نيقور بنوإ ليك نوم نعت ا ةصاخ ءاسفلا سيبك 1 نيد ل 7

 : 1. هتقملا ملو .ةاميركلا *كعاشملل نهلافتحاك ماياب كلذل نهلافتخا مد 5

 نويبيشلا لصو ايلف مويلا كلذ مارحلا دجاسملا ترضح الآ ةكيي ما
 اوجرفاو هنم جورخلا ىف «اوعرساو ةداعلا ىلع ميركلا [تيبلا] م

 قبي ملو ,جححلا نعو :فاوطلا نع نهل سانلا جرفاو هنع ا :
 دوعسلا ىلا ءاسنلا ردابتو لاجرلا نم دحا كرابملا تيبلا يل

 تيبلا نم 8 مهطوبع دنع نهنيب نوصلخي ال نويبيشلا داك ىنتح
 نمف نعقاوت ىنح نكباشتو ضعبب نهضعب ءاسنلا لسلستو 4
 ورسلا نم رهظ ام نهمحارت نم رهظو ةلذهمو ةربكمو ةلوعمو ةحتاص
 سدقملا تيبلا متفق موي مهدوعصو ةكمب مهماقم دم © ع 1

 نكسفناو راهنلا ىم اردص كلذ ىلع نييدامتو لاكلا لاخلا تهب
 ناكرالا مالتساو رجحلا ليبقت نم نيفشتو: رجاكلاو فاوطلا
 نيعفن ««رهشالا رهزالا نيمويو «ربكالا ىفدنع  مويلا كلذ عن

 لاجرلا عم نهف ةلمجلابو “ههجو ميركل اصلاخ هلعجو «هب

 رجحلا نظعليو «هنجلي الو ميركلا تيبلا نيري تانوبغم تانيكس
 فسشالاو « رظنلا هلك كلذ ىم نيَطحف «4 هنملتشي الب كا ا
 اذمو شيلا ىلع فاوطلاو ىونسأ نهل سيل «رهجتسلا 0 لا

 «) 2ءآواه 2 ة) 11. نهطوبه». 6ه) 119.

 4) 115. دئماشي. 1 ْ
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 ب ا ت

 أل رع هللا ءاش نا ةفقولا ّرثا ئقارعلا © عم ىتلاو ةّيلاوشلا ةراسيزلا

 . ةريبكلا ةلفاقلا هذه فارصنا ناك نابعش نم رشع عساتلا ىفو لجو
 ' نيرشعلاو عباسلا ءاثالثلا ةليل ' فو هلل .ةبخلاو ذلمالسلا فنك ىف
 . يورخلا ىف ميظغ لافتحا اضيا ةكم لفال رهظ بجر نم ىنعا هنم
 اهيلا عيمجلا لفجناف لوالا لافتحالا“ نح رصقي مل.ةرمعلا ىلا
 اركذلا ةمكقتنلا تاتيهلاو: تافصلا ىلغ ءاسنو الجز: ةليللا كلت
 " تناكف' لضفلا ةريهشلا ىلايللا نم .اهنال ةليللا هذه لصفب اكربت
 كلذ هللا لعج رظنملا نسحو لافتحالا ىف ابجع اهتكيبص. عم

 / مهنال ةبكألا ةريع اهنوتسي ةريعلا هذفو ميركلا هيجول اصلاخ هلك
 ' ظولغ رادقمب اهضر ةشئاحع دجاسم ماما ةيكا نم اهيف .نومركي

 هذه ىف لصالاو مع ىلعل بوسنملا دجاسملا نم ةبرقم ىلع ىفو
 / نم غرف امل امهضر ريبزلا نب هللا دبع نأ مهدنع ةينكالا ةربعلا
 عم ةكم لهاو اريتعم ايناح ايشام جرخ ةسدقملا ةبعكلا ءانب

 عباسلا مويلا ىف كلذ ناكو اهنم مرحاف ةيكالا كلت ىلا ىهتناف

 ىلا ةيضفملا نوجحلا ةينث ىلع هقيرط لعجو بجر نم نيرشعلاو
 "امبسح اهنم ةكم عتق موي نيملسملا لوخد ناك ئتلا ىلعملا
 ىلذ ئف ةكم لشأ دنع ةنس ةربعلا كلت تيقبف هركذ مدقت

 ةضر هللا دبع موي ناكو اسهنيعب ةبكالا كلت ىلعو هنيعب مويلا

 مل اذدع ةندب اذكو اذك هيف ىدعا هنال اروبشم اروكذم

 ىم قبي ملو ريثك ةليجلاب دنكل هتبثأ كنك متاحصأ لّصحتت م. 5.

 امايا اهلها ماقاو ىدحا نم الأ اهيف ةعاطتسالا ىوذو ةكم فارشا

 الم ىلع لجو زع هلل اركش نومعنبو نوبعنتيو نويعتيو نوعي

 ىتلا ةفصلا ىلع مارحلا هتبب' ءانب .ىف ريسيتلاو ةنوعملا نم. مهبعو

 / ه) هلل احلا



 نع 00

 ةعيدبت مهنحاسعشف اسماو ملعت نود 6 هدلعفو مدخلا ةلصب 3 /

 مهلاوحا علصي هللاو سوفنلل عتابا و يتيكو ممرات 11

 هلك رهشلا !اذه ىف ةرسعلاو ةمتسب .دمس يس 0

 ىف. نانك امنا هلك عيتجاملا نكل ءاسنو الاجر اراهنو اليل ذ

 لك مّدفي ميركلا تيبلاو «مهدنع مسوملا ةليل ىهو ىلوالا ذ هلأ

 هنم .نورشعلاو عساتلا .مويلا ناك ؟ذاف كرابملا رهشلا اذه نم موي

 لافتحا مويلا ككلذ ىف ةكمب ءاسبنلل رهظيف ةصاخ ءاسنلل .دوفأ

 موي ىفو «مل قعتسملا روهشملا 5 مهتنيز موي مهدنع وهف ميظع
 لافتحالا نم اندهاش روكنذنلا رهشلا نم رشع سماخلا ب ١

 ىقبي ال ناكف هلوا ىف روكذملا لوالا ديشيلا ىم اسبيرق ةربعلل

 هلك كراببلا رهشلاف.ةليجلابو اهل برخ الا ءاسنلاو لاجرلا نيم <
 نم ةفصنو هوا صتخمو اهاوسو ةرمعلا نم تادايعلا عاوئاب رومعم

 ىشع ىفو ءهنم نؤرشعلاو عباسلا كلذكو ريمتم ظحب ك

 الا انعار امف مركملا رجحلاب اسولج انك روكذملا سيمخلا مي
 كلذب اكربت ةرمعلا تاقيم نم: لصو دق امركم اعلاط رثكم ريمالا
 هب فح دقو نيمرحم هءارو هءانباو مسرلا ىلع هيف اسيرجو مهلا

 موفور ةابق حطس ىلا نيحلل ىبفرمؤولا نذوملا ردايو هتان نيا
 © ةالصلا تناحو ةريغص هيخا عم كلذ ىف الوافتمو هتداع ىلع 4

 ىلا جرخو .ىعفاشلا مامالا فلخ ىلصف هفاوط نم ريمالا .غارف ع

 ىدوءادلا فيرشلا عم ليج ةئثابعبرا وكن نم ٍتاسحلا نم ةريبك

 ةرايز .اضيا تناك هلبق ةيفاثلا .ىدمج ىفو مغص لوسولا ةرابز ىلا
 تيقبو' ةروكذملا هذه نم رغصا ةلفاق ىف ٍباجحلا ضعبل  قرخأ

 «) 1620 دلصفو 6) 80 ]لآ5. مئاط رصقفمعب دان ©) 115. الص“ 00 1

 ا
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 تع. 11117: دك

  ءانش امي .هاضوو ««هب حاضو «ةهيخابم ىلا هدوجاس نم هسار مهدخا

 " نيبلم الو ةبيرغلا مهلاوحا نم كلذ ريغ ىلا هدوجاس ىلا داغ مث

 / ساب لما كلذ عم مهو اهب نورتتسي دولج وأ ةخضسو رزأ ىوس مهل
 ال «نيناطقلا ّئسق ايناك رابكلا ةّيبرعلا ئسقلا مهل ةدجنو

 فيرطلا بارعا باه ةرايزلا ىلا اولحر ىتنمف مهراقسا ىف مهقرافت
 اقيرطلا نع مهل اولخو مهضارتعا اوبنجاتو مهمدقم جاكلل نوكسيبلا
  انفصو اسم ىلعو مهتبحص نوديحيف نورثازلا جاجحلا مهبحصيو
  معلص ىبنلا نا ركذو ميحص نايثإلل داقتعا لقا مهف مهلاوحا نم

  ءاعدلا ةمكوملعي ةالصلا مهوملع لاقو .اريخ مهيلع ىنثاو مهركذ

  انكلذ ريغ ىلا ٍناَمَي نامثالا معلص هلوق مومع ىغ اولخد ناب ىفكو
 نب هللا قبع نا ركذو ةلهاو نميلا ىف ةدراولا ثيداحالا .نم

 - مهتليج ىف لوخدلا .ىرحتيو مهفاوط تقو .مرتحي ناك امهضر رمع
 ' ىف اًيبص مهتم :اندهاشو هلك بيج مهناشن مهتيعداب اكّربت
 | يا عمل عساف دلعي جاجحلا دحا ىلا سلج دق رّجحلا

 حا هللا ىبصلا ٍلوقيف لحا هللا وه لق هل لوقي ناكف «صالخالا

 نق .ثحا هللا وه لوقا ناب ىنومات ملأ هل :لوقيف ملعملا هيلع ىيعيف
  لوقي ناكو هناسلب تقلع ام ىأل دعبو ةقشم هنيقلت ىف دكباكف كلق

 وبصل .لوقتيخ..نيملاعلا بري, دلل بنحلا -غيحيلا يستلا هللا مجال
 لوقيو ملعملا هيلع ديعيف هلل ديحلاو ميحرلا نيحرلا هللا مسي

 تلق !ذأ ىبصلا لوقيف هلل دبحلا لق امنا هلل نيكلاو لقت ال هل

 لقأ مل !ذاو لاصتالل هلل دبحلاو لوقا ميحزلا "نمحرلا هللا مسي
 هتفرعم نمو هرممأ نيم انبجعف هلل ديحلا ثلق ثأدبو هللا مسب

 ه) 1 00 صمأ طسمت» مطقأ ةمرتغ هك طوررو تكف دصفتشأام 8) 5 مكنوملعب. ْ
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 سا

 ىف اهلك ةكربلا نا اصيجص اداقتعا اودقتعا دقو تالغلا ةرفاو
 عم ةحبار ةراجت ىف كلذ نم مهف اهنوبلجي ىتلا ةريملا « '

 مهذغت مل «ءاّصصا ةافج ءءاحصف ءاحرص برع موقلاو لجو وح هل
 مهقصاقف تدّلس 3 «« :يندملا رييسلا مهتبذع الو «ذيرضحلا ف

 قدص ىوس تادابعلا لامعأ نم مهيدل دجحت الف « خيب شلال. ع

 حراضت .اهيلع نوحراطتي ةسحقملا ةيعكلاب اوفاط !ذأ مهف «ةين

 «اهراتساب نيقلعتم ءامراوجب نينا ةقفشملا مالا. ىلع. ع

 مهبابكناو اهل مهباذتجا ةدشل قريت اهنم . مهيدبا تنلغاا وول
 «بولقلا اهل عّدصتت ةيعذأب مهتنسلا حدصت كلذ ءانثا ىقو اهيلع.

 ىطساب مهلوح ناانلا ىرتف «بوصتق سماوجلا نيعالاا اهل رّجفتتو
 ىلع «؛مهتنسلا نم اهل نينقلتم «مهتيعدا ىلع نينئوم مهب 1
 مالتسا ىلا ليبس دجوي ١ فاو مهحم كيسي ال

 ىف مهارتف“ مالسب نولخادلا مهف ميركلا بابلا عتف 1ذاو:

 لصقي © نؤطبترم ضعبب ' شعب 'مهناك * نولسلستي مهلوخد .ةلراحم
 كلذ ىم كيزأ ىلا نوعبرالو نوئثالثلا  ةفصلا هذه .ىلع مهنم

 دعماشيف  هعوقول لكلا عقيف 'ميركلا تيبلا ىلا كرابملا علطملا 7
 ركْذُي ملف مهتالص اماو كحضلا ىلا ىذوي ىارم كلذل رظان
 تيبلا .'نولبقتسي مهنا كلذو اهنم فرظا بارعالا تاككضم 7

 نيم مهنمو ارقن دوجاسلاب : نورقنيو عوكر نود نودجاسيف مي 4
 ثالثلاو ىنيننتلا لجكسي ىسم مهنمو ةدحاولا ةدكسلا كلك

 اسهيلع :ةكطوسبم  مهيدياو ليلك« ضرالا :نم مهسوعر نوبعفرب م0
 ,. 74. نود نوموغي وأ نوملسي مث عورملا تافنلا الامشو انيمي

 عفر اميرو كلذ ءانثا ىف اومّلكت امبرو دهشتلل سولج 3 4
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 سا 1797 ب

 ' ميرك ءانتعا ديف مهل لجو زع هللا عنص فيطل نمو ءرْهْشَأِب هل
 | مهو ورسلاب فرعت نميلا نم لئابق نأ نيمالا همرحب هناحبس دنم
 لاجيلا كارسل ةفاضم اهناك ةارسلاب فرعت نميلاب ةنيصح لابج لما

 فقتشاف فيصلا ىبا نباب فرعي ميلا لها نم هيقف هب ىنربخأ ام ىلع

 ' ىنفاه 'لاثايل: مهو“ مهدالب أ مسا نم :روكحنملا مسالا !ذع مهل سانلا
 ةكرابملا ةدلبلا هذه ىلا لوصولل نوكعتسي افاوسو ةليِجبك

 ةريمو ةرمعلا ىف ةينلا نيب نوعمجايف مايا ةرشعب اهلولح لبق
 ءاببوللا ىلا بوبحلا رئاسو ةطنحلاك ةيعطألا ىم بورصب دلبلا

 مهتريم عمجتتف روللاو بيبزلاو لسعلاو نمسلا نوبلجايو اهنود ام ىلا
 اللجر ددعلا نم فالآ ىف نولصيو ةهكافلاو مادالاو مخلل عوفي

  نيرواجملاو كلبلا لها شياعم نودغريف ركذ ام  عيمجب وقوم الاقجم
 ١ اهنم ٌقعيف فئفارملا معتو راعسألا صخرتو نورخّكبو نوتوقتي هيف

 لشذ ناكل ةريملا هذه الولو ىرخا ةريم ىلا مهماعل مهيفكي ام سانلا

 نيرثاملا ءالبه رما ىف بجععلا نمو «شيعلا نم فظش ىف ةكم
 ةثوعيبب امنا" معردب الو رانيدب. هاننكذ ام عيمج نم نوعيبي . ال مهنأ م. 5

 عم كلذ نم مهل نوكعي ةكم لهاف لمشلاو تاآبعلاو ىنيكلاب

 ” الا ةشيلو انما كلذ دبش ام « ناتملا فحالملاو ةعنذألا

 ةريملا هذه نع اوماقا  ىتم مهنا ركذُيو 6 مهنوراشيو هب مهنوعيابيو

 اهب مهلوسوبو مهماعتأو .مهيشاوم ىف ناتؤملا عفاتو بدجت مهدالبب
 - تعقوو نقولا برق ىنمف مهلاوما ىف ةكربلا عقتو مهذالب بصخت

 مهنجرخاف مهواسن عبتجا_جورخلل بقأستلا -ىف ةلفغ ضعب مهنم
 ىلع مهدالبو نيمالا كلبلا ةمركل ىلاعت هللا ىم فطل اذه ' لكو

 ثرحملا ةعساو بنعلاو نيتلا ةريثك ةعستم ةبيصخ انل ركذ ام

 «) 215. نامملا» 8) 215. مهنورواشبو»



 لل نا

 ا ةروكذملا .ةفضلا ىلع ةلاجولاو مهحرمو مهبعل ىلغ هيحي نيب

 ري مل اًبْهَص ابحت ىداوبلا بارعا نم .ةلمج بكمل لواجتلا
 ريمالا ىدي نيب: اهب ليخلا نوقباسي اهباكرو اهنم ارظنم لبمجا
 نجسيلا لصو نا ىلا هيلع :ءانثلاو هل ءاحدلاب مهتاوصا نيعفار
 عطس ىف دّرغي ىمزمولا نذؤملاو دماما ءارقلاو ةبعكلاب فاطف ماركلا
 ىلع هل هاعدلاو هيلع هانثلاو مسوملاب هتئنهتب هتريقع اعفار مزمز ةبق
 ماقملا ىلا ءاج مق مرتلملا دنع ىلص فاوطلا نم غرف املف ةد :
 ةييشخلا يق .ىىف: عمو: ةبغكلا :ننم هيل يأ ديال 0 ١

 ماقَملا .ىع ةيقلا هل نيعفر هنالض نم غرف ايلف اهفلخ .ىلصي» 1

 ىلع يرخلا ىف فخاو هيلع ةبقلا تديحأ مث هب حشسمتو هملتساف
 داقلاو ابكار ىعسف هيدي نيب لفجناو ىعسملا تداولا 22

 نّلتسا :ىعسلا نم غرق املف هماسمأ باول ةلاجولاو: هجن نإ
 هذه ىلع ةلونم ىلا هجونو هب عايشألا تقدحاو همايما فويشسلا

 نيعاسلاب يومي كلذ هّموي ئعسملا ىقبو هب انوحؤم ةلئاهلا -
 فيرط ناك ةعمجلا موي وثو ىناثلا عيلا ناك املف تايءاسلاو

 ءاسنو الاجر .نيشامر _نيبكار هيتس ىقارالرم
 ليبسلا كلت ىف لاجيلا نقباسي « ريتك تارجأتملا تاينشاملا ا

 لاجرلا ىفالي كلذ ءانثا ىفو هّلمب مهعيمج نم ه هللا لّبقت ذاكراب
 ءاسنلاو مهنيب رفاغتلاو ءاعدلا _ نوداهتيو نوكفاصتيف اسضعب م

 لق لافتحا لفتحاو هبايث رخفا سبل دق مهنم لكلا.
 هل مهديع مسوملا !ذهف ىيمالا دليلا لها اضاو دايعالل دا

 «نومظعي هلو ؟ نوسفانتي هيف ةاهابملا ىفو «نولغتكي هلو < ع
 دادعتسالاو كلذ ىف رظنلا نومدقي مهعئانصو مهقاوسا فاننا

 م) 115. ريتك.
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 5 نا 7

 - ةعماشملا تكس ىتح اهاَدَصِب مهبيج فيرطلا ىتفاحب ىنلا ةمركملا

 " « عشاوضلا بولقلا تباذو * عمادملا ةفياعملا كلت لوه نم تبكسو
 ' لنغو ارؤكا ًالألتخ اجّرس هلك مارحلا لجسملا ٌىلم ةليللا كلت قفو
 تاقوبلاو بدابذلاو لوبطلا برصب رما ريمالا كنع لالهلا ةيور توبق

 جرخ سيبخلا ةليل ةعيبص تناك ايلف «مسوملا ةليل اهناب اراعش

 نع ةكم لما هل قشحنا هلثيب عمسي مل لافنتحا ىف ةرمعلا ىلا

 نيكاش ةراح ةراحو ةليبق ةليبق مهبتارم ىلع اوجرخف مهيبا ةركب
 ةدك ىصخي ال ددع مهنم عيتجاف ةلاجرو اناسوف ةحلسألا ىف

 اوناكل ةّمج كالب نيم مهنا ىلف معددع روفرل مهل نياعبلا بّجعتي
  ةكرب ىلع لئالدلا لدا !ذفو دحاو كلب نم مهو فيكف ابجع

 نوجرخي مهنم ناسرغلاف بيجع بيترت ىلع نوجرخي اوناكف دلبلا

 نوفقاثتيو نوبئاوتي ةلاّجرلاو اهيلع ةحلسألاب نوبعلبو مهليخب
 نعاطتلا نورهظي مهو افّجَحو افويسو ابارح مهيديا ىف ةحلسالاب

 ىتلا فجحلاب ةعقادبلاو فيسلاب براضتلاو صعبل مهضعب
 برغتسم رمآ لك فاقثلاب ىذحلا نم اوريطاو اهب نونجاتسي

 مهيدياب اققل اهيلا نوردابيو ءاوهلا ىلا بارحلاب نومري اوناكو

 هيف نكمي ال ماحز ىف مهو مهسوعر ىلع اهتنسأ تبوصت كق ىكو
 ىلع اًصيق اهنوقلتيف ءاوهلا ىف فويسلاب مهضعب ىمر امبرو لاجملا
 | زل تاكري ريمالا جرخ يزل ىلا“ مهيديا * ىزاقتل مل :انهئاسك اهيثاوق
 - عماما ففخت تايارلاو بابشلا ىس اوبراض دقو همامأ هءانباو هداوق

 تألتما ققو «“هيلع ضيفت :نيكسلاو «مهيدي نيب بدابدناو لوبطلاو

 ىهتنا ايلف نيرواجاملا عيمج نم ةراظتلاب تاّينثلاو ىرظلاو لابجالا

 « ناركسعلا بّرت دقو عوجرلا ىف نخا هضرغ ىضقو تاقيملا ىلا
 ه) ال5. نيركسعلا٠
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 اهباعشو ةكم جيطابا ىف جداوهلا « كلت 0
 دئالقب ىده ريغب ترعشأو نييرنلا عاوناب اهتحت تنيز دي دعب

 ىلع ىتلا راتسالا تيضاق. ايبرو هكيغو ريركلا .نم رظنملا ذقت
 اندهاش ام برغا نمو ضرالا ىلع اهلايذا بحست ىننح - 1

 ا ناف رثكم ريمالا ةّم ةتيلف تنب ةئامُج ةفيرشلا يدوسف كلذ
 ١ ترمس هدا سا ىلع بحست تنتاك 000

 ديبيقت عطتسن. مل يداوه نم كلذ ريغ ىلأ ءداوق مدار
 بابقلاك لبالا روهط 1 حولت تناكف ءاصخالا نع اًرجكع ا

 ليك ىم اهتينبأ تبرض دق ةّلحم اهنا اهيل رطانلل ليخيق ةنبورش
 نيج. نقرا دك رهجيفملا بمصضتاة ال قم ا

 اغتبا جرخ نم ةلمج ىف اًنكو نيرواجبلا نمو اهلعا نم ةرمعللا
 ىم ةشئاع دجسم ىلا سلختت ل اندكف ةييشعلا ةليللا ةكرب

 تلعشأ دق نارينلاو يداوسهلاب فميرطلا .تاسينث دادسناو ماحؤلا
 اهيلع ىتلا لبالا ىحيا نيب دقتي عبشلاو هلك فيرطلا .ىتفاكب

 ةرمعلا ايتيك .اسيو دكم هسد تتح نم« اتش

 ليللا نه ودع ىضم كقو ةورملاو افصلا نيب تتسلل انثجو .ان

 ىلع تايعاسلاو نيعاسلاب .صغ كقو اسنارينو اجرس هلك نص تبأ

 لبالا مثاوق نيبو نهجداوم نيب الا صلخضتن ال انكف 0

 يحلل انيس سعب ,نلس.اهسسيب بازيلا ككل ١-١
 ثّدحي ابجع نياعي مل كلذ نياعي مل نمف ايندلا ىلايل برغأ

 هيف فقئالخلا ةرثكل ةبيقلا مي رشحلا ىارم *نكذي ابجع الو هب
 7.71. لابجلاو «نيعراض لجو رع هللا ىلا «نيعاد نيبلم' نيمرحم

 ه) 115. كلي (ة0) : ةا-8ةلقتر طصناماتسو اطلع مةقكتقفر 51165: ع
 ةكم ميطابا ىف ليست يداوه. ) 8054 اهيل
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 سعف 4

 ! «دنكوب هللا انفع درغلا بجر رهش
 . ةداهشب ىبوتكا رهشل نيرشع ىفوملا سيمخلا ةليل هلالع ٌلهتسا

 اوركذ ةكم لما فارشالاو نيرواجملا جاجحعلا نم ريتك فلخ
 سيبق ىسبا لبجو ناسعقيعُك لبج نمو ةرمعلا فقيرطب هوأر مهنا
 تجسملا نم انماو ىضانقلاو ريمالا كنه كلذب مهتناهش نتيثف
 مسوم ةكم لما دنع كرابملا رهشلا !ذهو «دحا هرصبي ملف مارحلا

 كلذ ىلع اولازي ملو مهدايعا ربكا وهو ةمظعملا مساوملا نم
 ىلا كلذ ثاريم الصتم فّلَس ىع فّلَخ هثراوتي اثيدحو اميدق

 ' مرحلا رهشالا .دحا ومو ةنسالا لصتم هنومسي .اوناك مهنال ةيلماجنلا

 ىف ءاج ابك مسالا هللا رهش وشو هيف لاتقلا نومرحي اوناكو
 ةفقولا تيْخأ مهدنع ةّيبجرلا ةريغلاو معاص هللا لوسر نع ثيدحلا
  ردابيو هلثمب عّمسي مل ىذلا لافتحالا اهل نولفتحي مهنال ةّيفرعلا

 . مهيصحي ال ميظع قلخ اهل عبتجيف اهب ةلصّتملا تاهجلا لعا اهيلأ

 ىدهتسي ىلرم دعاشي مل ةكمب اهذدماشي مل نيف لجو رع هللا الآ
  هنع فيصولا رجعي ارما كلذ ىم اندهاش ابجعو ةبارغ هركذ

  عقبو اهتحيبص عم لالهلا اهيف ٌلهتسي ىتلا ةليللا هنم دوصقملاو
 افصّت ام كلذ نم انرصباف ماياب كلذ لبق ىم اهل دادعتسالا

 - نم اهتقزاو ةكم عراوش انياع اننال كلذو راصتخالا ذيج ىلع مصعب

  تألتما دق لالهلا اهيف بقثرا ىتلا ةيشعلا ىهو ءاعبرالا موي رصع

 نم اهريغو ريرحلا ءاسك عاوناسب ةوسكم لبالا ىلع ةدوحدشم جداوه
 لك «مه..وو اهبابرا لاوحا ذعس بسحب ةعيفرلا ناتكلا بايت

 مهعنتلا ىملا جورخلا ىف اوذخاف هتعاطتسا ردقب لفتحيو فأني
 2002 0) 0 مهرشوو
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 ويمالاب عمتجاف < اهضري مث كليم يلخ اهتبقو ومر نكي روقث يىارق 0
 هتبق كيدجاتو هْيطو مزمز روتق ءانب ىف فشأستا نأ كيرأ !اقو

 كلو ىلام ميمص نم هيف فنْنأو ةنكمملا ةياغلا كلذ ىف غلبا
 نأ وهو دوصقملا ضرغ كل هماوتلاسب غلبا ٌظرش كلذ ىف ّى

 ىشوتسا !ذاف كلذ ىف ةقفنلا غلبم ديقي كلبق نم ةقثإ ع

 كل تلذب ًةاصحم تلصحتو اهاهتنم ةقفنلا ا ل

 نأ ملعو اًعبط ريمالا وتهاف كلذ ىل كتحابا ىلع ءازج
 ىتلا ةفصلا ىلع ىيناندلا ىم فال ىلا ىهتني كلف ىف ال

 قافثألا ليلق ىصحي ادّيقم همزلاو كلذ هل حاباسف هل
 لذبو فئاتو عسولا خغرفتساو لفتحاو هثانب ىف لجرلا عوشو ل

 ترف ةسيقل لجمرصنت كضن هنن كتل 0 '
 «ديدل ام ىلا عّلطتي ريمالاو دييقتلاب هريماوط دوسي كّيقملاو ةان 1
 غرض نأ ىلا «هيحي سب ةعساولا تاقفنلا كلت ضبقل' 2

 مزمز رثب ركذ دنع اللا امهركذ مدقت ىتلا ةفصلا ىلع هإننبلا
 ىضقتسيو باسكلاب ةقفنلا بحاص مبصي نث الآ قبي مل املف 1

 ٍرِبخ ىق جيصإو *ناكنلا هنم الجخ انهيخ موي ندعلا هش
 بردي « نك بدقي ريمالا جبصاو المج ليللا بكرو 3

 ىلاغت هللا مرح ىف عضو ءانب ىف ثدحي نأ هنكمي علو «هنزس :

 هب هللا لقكتو «هباوثتب لجرلا راف» «هليزي اضقن وأ « هليكُي اثداح
 فو فلكي وهف هىش نسم متقفنا امو 32 نيسحاتو 0 َك

 ةبارغ ئذاهتي ريمالا عم لجرلا اذه ربخ ىفقبو 4 نيقزارلا ري
 ش © كرابملا داملا كلذ ىم براش لك هل وعدبو جاع

 عمجملا, 2) 0115-41م 34 5, ٌ : ه) 15, هضربع 6) ةلاسوأمس ام هل0١هعقم 2, 246. 57,11. ه) آل 0
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 ليمجاب تراسف نآلا ىلا اهلاح ىلع ةنباث ةميركلا موسرلا كلت

 ةدم ناكو «؛ىافآلا هيلع ءانث تثلمو «ىافرلا لجرلا اذه ركذ

 ياجحلا تاقث نم دحاو ريغ هب انربخأ ام ب لصوملاب هتايح

 «ءانفلا ةعساو ةمارك راد خذا ىف ىلذ دفاش نيم راكتلا

 مهيعيف ««ءابرغلا نم «ىَلَقَحلا موي لك اهيلا وعدي ««ءاجرالا ةحيسف

 اشيع هّلظ ىف ليبسلا ءانبا نم كراولاو رداصلا دريو ءاسيرو اعيش
 ةراتأ تيقبف هللا هيحر هتايح ةدم كلذ ىلع لزي مل «اينه

 !ديعس !ديبح ىصضقو «ةدّدجم ركذلا ةنسلاب هرابخاو «ةدلضم

 ««ةيناث رمعلا نم ةدمو «ةيفاب ةايح ءادعسلل ليبجلا ركذلاو

 لفكاو ءامركلا مركأ وهف هدابع ىلا نينسحملا ءازجاب ليقكلا هللاو

 ابيظعت هللا هداز فيرشلا محلا اذهب ةروظحملا رومالا نمو « ءالفكلا

 راسيلا ىوذ نم رجاتملا دجي ال ةعونمم هيف ةقفنلا نا اميركتو
 آد تكلل ريض وأ (ميطخ ةماقا وا ءانب ىيدجت ىف .اليبس اهيلا

 لعجل اكلذ ىف احابم رمالا ناك ولو كرابملا مركلاب ٌصتخي

 هبارتو !ادجسع هتاطيح ةّدِجلا لما نم وبلا تاقفن ىف نوبغارلا

 بابرأ دكحا بهذ ىتمف كلذ ىلا ليبسلا نودجي ال مهنكل اربنع

 هموسر نم ميرك مس ةماقا وأ هراثآ نم رثأ ىيدجت ىلا ايندلا

 مسرب وأ هيلع شقني ايم ن راك ناف كلذ ىف ةفيلضلا نّذأ ذخا

 ئلوتملا مسأ ركذي ملو هلمعب هرمأ ذوفنو ةغيلخلا مساب 00 هيف 7. 69,

 قليلا ريمال ةقفنلا نم رفاو ظح لخب نم كلذ عم دب الو كلذلت

 قئنيحو هبحاص ىلع ةنوملا فعاضتتفق هيف قوفنملا ردق ىزاوي امير
 مجاعالا ةاهذ لحال فغتا ام برغا نمو «كلذ نم هضرغ ىلا لصي

 ريمالا اذه لج ةدم ميركلا محلا ىلا لصو هنا ءارثلاو كلملا ىوذ



 00 صصص 408

 ةبتعلا للجو هفصو مدقت اسبسح ىنآلا اسهيف ىذلا وهو. م
 بابلا خاف اضيأ ةركذ مدقت دقو رزجوبأ بهذ مولب ذكر :

 هتافو تناح املف هيف ندي توبات هنم دل  عّمْشُي ناب رماو مي

 فقيسف اننيم هب مكيو كرابملا توباننلا كلذ ىف عضوي نام ى

 . ضاقأ املك نرباتلا نه فشخ دفب ىلع هب فو تاؤه ى

 ةضافالا فاوط هب فيطو اهلك كملنملا هل نييضقو هلا صيقأا (

 ةديعم : ىلا ليش مع ةنايخ ىف“ عدي مل للا هتخر لالا

 دكر ركذ انمّدق ام ةديركلا راالا نم اهيف هلو مخلص لوسرلا
 ىفطصملا ةضور ءازاب ةضور هل تينبو مهسوءر ىلع هنولمكي اهفارشا

 ىلغ كلذ هل ميبأو ةسدقملا ةضورلا ظحالي عيضوم اهيف جدو مغل

 ةضورلا كلث ىف نفدو ةميركلا هلاعفا فباسل هلثمب ةنانصلا 8

 سيدقتلا ةسرت ىف أ اراوملاسب مضخو * ميركلا راوجلاب هللا

 7.68, دتاشفو عبرات ركذلسو نينسحتلا رصحأ عيضي. ال هللاو «“ ميظ

 لجو وع هللا ءاشش نأ ةتاضور ىف تبانلا خيراتتلا نم هيلع ًانفقو 1ذ

 راقآلا ىم هللا ةمحرا لجنلا !ذهلو «ةريغ بر ال رنيسيقلا يلو وف
 «داوجالا رباك؟ اسهيلا هقيسي مل ىتلا «ةيلعلا رخافملاو « ذي لا

 قرغثسيو < ءاصخخالا توفي ام نامزلا نم فلس ابيف «“ داجمالا نار

 لنا : يلطسجو «ءءاعمحلاا : ةعسبالا نم مايالا لوط بكاصتسيو «ء ثلا

 نم قرشملا .ةهجب نيملسملا قرط ةماسع حالصاسب هواسنتعا 1
 10.7 هايملا ظبتتساو هركذن اميسح راجحلا ىلا ماسلا ىلا ىلرعل

 وات امهئراسعب قماز 'تازانفنلا ىف لرانملا: طتشااو بابنجالا
 قارعلا. نم ةلصتنملا نديلاب ىنتباو نيرفاسملا ةقاحو ليبسلا ءا

 فعضي نيذلا' ليبسلا ءاتبأ- ءارقفلا .لورنل اهنّيح ىدانف ماشا ى
 لزانملاو ىدانفلا كلذ ةمَوَق ىلع ىرجاو ةّيرككألا ةيدانا نع,



 ل ْ .

 | زلعامتجحلاو .ءافدلا : نم“ هنوداستتي :اض كريو اصعب :ةهصعم نينافوملا
  ناماسح ةكرابملا ةدلبلا هذهلو «ناكيب هللا نم مهواعدو ةمخر م.

 مركلاب نيقلحملا جايشالا دحا ©« ىشناَيَملا هيقفلل بشتُي ايكتخلا

 اذه ناكو نيدلا لابجل بسني ربكالا وهو ىناثلاو مركملا
 امهفرش ةنيدملاو ةكمب هللا همخر هل نيدلا ّلابج هنقصك لجبلا

 اتنانذا ىف ةئينبقلا عئاضملاو ةدنيمصحلا ١ عئانضلاو .ةفيركلا راكألا نف.دللا
 الو نانمزلا ىم فلس اسييف هيلا دحأ هقبسي مل ام ةديشملا هللا

 بحابص رسزو هللا هبحر ناكو هاروسلا نع الضف ءافلخلا رباكأ

 عفانملا ىلع ةليتنقيلا ةينسلا كضاقيلا هذه ىلع ىدابت لسوملا

 نم رثكا معلص هلوسر مرحو ىلاعت هللا مرح ىف نيملسملل ةماعلا
 عابر هانب ىف ىصخعذ ال الاوما الذاب اهيف لؤي مل ةنس ةرشع سمخ

 طاطتخاو ةسّبحم ةدبوم ربلاو ريخلا قرط ىف ةلبسم ةكمب
 ىلا رطملا هام انهيف-رقتسي قوطلا ىف بابج عيضوو ءاملل جيراهص

 فرشا نم ناكو نيميركلا نيمرسلا ىف ءانبلا نم راثآ ىيدجتن
 ةبعش ىنب َبرعلا هيلع عطاقو تافرع ىلا ءاسلا بلج نأ هلاعفا

 ةريبك لاملا ىم ةفيظوب هاملا اهنم بولجملا ىحاوفنلا كلت ناكس

 هللا ةيحر لجنرلا ىقوت انملخ احلا نع ءاسملا اوعطقي ال نأ ىلع
 هيقاضمو همخاستم نمو ةعطق نم ةويمذلا ميثذاع ىلا اوداع هيبلع

 ففنا نيقيتع نيروس تحت معلص لوسرلا ةنيكم لعج هنا اضيإ
 هنا هيلا ىلاعت هللا هققو ام بجعا ىمو ىّصحت ال الومأ انمهيف

 لصف هاشغو ةسدقملا ةبعكلا باب دّدجو اهلك محلا باوبا دج

 ©) الك. ىشبانيلاز اطتف اذ اطف ىجناي يملا سصاتممأ4 طرت ةطس دا
 1كم.
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 ءاملا !ذهو اهقداصب لبق نكي ملو ٌةبوذع داز كرابملا مزمز ءا

 را نم ةهجورخ نع هبرشت كبننأ كلذو بجاع هرصاأ ىف كراج

 يفت عرضلا جرم :«جورخ كنع نبللاك قوذلا ةساح ىف 1

 2 نأ .ىم رهشأ هع خيانعو يآ 0 هللا نم هيف 0

 ءاسملا !ذه ىف ةبرجملا رومالا نسف : نكتب هنري هيلا

 : نم امأ ءاضعالا روقفو ءاميعالا سم كدجو امبر ناسنالا نأ كرام

 كلذ ميش نم ول هيمدق ىلع اهرمتعي ةربع ىم وا فاولا

 ىلع ءاملا كلذ نم ٌبصيف ندبلا بعذ ىلأ ةيذوملا بابشالا

 © دباصأ ناك ام هنع بهذيو هنيكل طاشنلاو ةحارلا لكيف " ْ

 « دنتكربو هنهي هللا انفرع ةرخآلا ىدامج رهش |

 وبتتش ريش نه نرورشعلاو ىبداحلا وهو ءاعبرالا خابل هلاله ل

 ىو ”؟/اقيرتنتو :ابيتم :كنبلا هتلر نيكلانلا كلا نينو
 ْئلع دهعابشأو هعابتأب رثكم ريمالا ىفاو ةروكذملا ةليللا

 دنيعب مسرلا كلذ ىلعو لوالا ريشلا ىف ةروكذملا ةفلاسلا نعي

 هتريداع 3 عقرب نو ةبق قرف هل ءاحدلاو « هئايبي درغملا ىم
 نأ ىلا همام ءاّرقلاو ريمالا هفوطي طوش لك دنع ءانثلاو ءاعع ّ

 تاهجلا هذه لعالو «هفارصنا فيرط ىف فخاو «هفاوط نم 3

 ماعلا روهش نم رهش لك لّهتسم دنع ةنسح ةريس اهلك ةيقرشملا

 ضعبل مهضعب وعديو نورئاغتيو ابضعب مهضعب ئَنهِيِو نوكف اننا :

 ىف ةعقاو ريخلا نم ةقيرط كلتو اسمثاد !ذكه دايعالا ىف 5

 ةعفاصمب لجو رع هللا نم ةمحرلا ٌليمتستو صالخالا 5

 2 4) ظمدف هئانثب ” 8) 115. عقريب
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 " ةباّرحلا نم اهنماب بجعلا ةيج ىلع ثّدحتي اهب هماقم لاتطو

 ' نيذلاو مهيدياب ام نيسلتخملا احلا ىلع اهيف نيصضلتملا

 2 نيع ةفرط هعاتم نغ دحا لفغي ال فيرشلا مرحلا ةفآ اوناك

 مهّرش ماعلا !ذه ىف هللا ىفكف صييقلا هدي ّلحا الآ مهنه امف

 بيطبو مهرش فّقوتف مهيلع ديدشتلا كلبلا ريما رهطاو ليلقلا الآ
 راسكناو اهيف دوهعبلا اهظيق ةةرايح روثفو ماعلا اذنه ىف اهثاوه

 هنكسن انك ىذلا عضوملا مطس ىف ثيبن انكو اهمومس ةّدح

 « انيقي راثد ىلا هعم اتكي ام ليللا ءاوه درب نم انبيصي اهبرخ

  اهبعن ةرثكب نوتدحتي اضيأ اوناكو ةكمب برغتسم رمأ كلذو هنم

 مهدنع ةفلاسلا دئاوعلل ةقراخ اهناو اهرعس نيلو ماعلا اذه ىف 7.
 0 ع . ه5 07

 نم ناسنبوأ ىفو ىنموم رانيدب عاوصأ ةعبرا ةطنكلا موس ناك

 ىبرغملا ليكلا نم سحق فصنو ناحّدق ناتوالاو اهتاهجو رصم ليك

 الا هلحال ةشيعم ماوق الو هيف ةعيض ال كلب ىف رعسلا !اذهو

 نيرواجملا ةرثك ىلع هنكربو 4.... ءافخ ال رعس هيلا ةبولجملا ةريملاب

  انثّدحف اهيلع مهفذارتو اهيلا سانلا بالجناو ماعلا اذه ىف اهيف

 اعبيج هلعداي هللاو اهيف هلثميب عمس الو طق اهب عمجلا اذه اوري

 اهلاوحا فاصوأ نولسلسي اهيف سانلا لاز امو «هتمب اموصعم اموحرم

 اويعز كقل ىنح نينسلا نم فلس امع اهرييمتو ةنسلا هذه ىف

 ه«) الآ ب حا (ةثم) : همدصمدس# اطف وهسوف هؤ ها-ةيدملمإ: كيلو

 «صيمقلا كيب ٌثحا اًيرارف «هيدفارو ىارعلا (؟هم» ىلا تشعب). . 3) 1طن
 ممر ذذ سقجاعمل ذه اطع آ1ك, ئئاط أذكر «) 115. اننعدب. 4#) ةدممار

 هنوبب



 ةدعملا نع هتقخل عرسيو اًعضم كالي نا لبق مغلأ ىف بوذا او 0

 نيمالا كلبلا ةكربو ةبيرغلا صاوخلا نم الأ كلذ ىرأ امو امايض

  رْبُلا نم فيضي هنح رشلاو هيف لاش ل هبيطب تلقكت
 هلق *ننبتو « ماركلا هتدلب قوشت نمل اقزر هيف لعجاب

 هكاوفلا هذهو « هتردقو هتوعب «؛ ماركلا كسانملاو «ماظعلا.

 ىلع اهنم ماسي ةثالث ةريسم ىلع ىمو فئاطلا نيم اهبلا جب
 وه ...اب فرعي عضاوملا هذه برقاو اهلوح ىرق نمو ةدوقلاو ١ ١

 فئاطلا ىطب ىم وهو اليلق دبيزأ وأ موي ةريسم ىلع كفرا 785

 وأ موي ةريسم ىلع وفو رم نطب نمو ةريثك ىرق ىلع ى
 رم أى السما لع ل لم يح أ جل

 د ليا سو كلل ايي لذ

 هانيغلا ام برغأ نمو « نيمالا هدابو ميركلا همرحي هتانناعأ مدرك مَ

 مل اننوكل اميس الو هتباطتساب ثيدحلا انيرجاو هلكاب ان - 7

 ىَنجحي هرججش ىف رضخالا نيتلا ةلزنمب مهدنع وهو بطرلا هل

 هب هكفتلا ماسي ال ةذاذللاو بيطلا نم ةياهن ىف وهو ّ
 1 .ةعيضلا" ىلا ميجورخك هيلا .سابلا نرتب ميظع مهدنع هذ

 كلذ دعب مق بنعلاو_نيتلا. جضن .مايإأ هه
 عمك . لسجن بيبو جمب ل

 مد اليلق قس ام ردق ضرالا ىلع لماما

 خمركملا ةدلبلا هذه ىلا انلصو انا انيلع ميمعلا هلضفو انل رمح هكا سل

 اهيف همهع مدق نمم نيرواجملا جاجححلا نم اهب نمت لك انيغلا
 92( 17 ىنمنبو»
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 قا ىوذ ةيراغملا نم هيلا هللا باد دق اعاوسو نابي نيعك د



 تع 1701 تن

 قف“ نا نان كفرحالا هذمت ات لعلو «بابللا لكنلا ىتجبا وأ

 اهي قفو كفو ايفا رتكأل 3 هللا ربعل لك ولغلا' صعبا فصولا

 فرعي“ ّلكملا هب: بورضملا قدذاملا نم بيظا لسع اهبو «كلق

 اسْلَكو بيطلا: نم. ةياهن. ىف اهب -نبللا' عاوناو ىدوعسملاب مهدتع

 ةناكلو ابيط' لتسعلا, ىم هريمت: داكت' ال هناف ىمسلا  ىم اهنم عنصت'

 بيبزلا نم اعون (ّمسل)اب نوفرعي نميلا نم موق اسهيلا بلجتإبو
 اهبون «ازيثك روللا» نم. هعم نوبلجايو. بيطلا ةياهن ىف رمخالاو دوسالاا

 ' لال للإلا كلنجا# تي ىتخ اهيل لق اسعي1ركطلمملا» بدفع
 قزولا نم تابيطلاو معنلا: رئاسوب بولجم ريتك اهب ركسلاو انهانركذ

 لشعلاا نم: ةنييزغ. عاوننا. اسهنم' عتصيف اولكلا انماو «هلثا ديحلاو.

 عيمج» تاياكذح اهبن<........مهنا ىتش تافص ىلع. .دوقعلا ركسلاو .

 ناضمزو نابعشو بجبو. ةثالثلا.رهشالا“ ىفو ةسبايلاو: خبطرلا مهكاوفلا
 لايكلا حا: يفالشي مو. ةورملاو افصلا نيب ةطيسأ اهنم لصتي
 ةيئاسنا ريواسصت: اسهنم» ترون دق اعاوسب الو ريسمب ال اهنم ارظنم

 رئاسب :تدضنوب سئارعلا اسهناك ”تاضنم. ىف تيلجو ةيهكافو'

 «راصبالا' كيقتف. اًننيح رهازالا. اهئناك سولثق: ةتولملا ةدضنملا اهعاونا

 تجحعلا' كانؤف انهنأص موكل انماو. «راسيلاو مهردلا. لوئتستو
 برضو ئائفألا» ئلع فوطالا نس لك نم: عطقلا١ عق ذون لق بيجحعلا

 كإذ؛ امو اينذلا» ىف ليكوي محلا بيطا١ اسهنا راسظقالا ١ ىحعاون

 هاؤس ناك ولو: هنمس ظاوفأ ىلغ: اذه اهيعارم ةكربل الآ ملغا هللاو

 ةاؤفالا هتظفلل ليسا نيل يكرتدملا 0ك دالبلا موكل : نسما ). 65,

 المملك قصلانب اذه ىف: رمالاو هتبتكاتو. هتفاسعسلو ةاسمهانو

 اينه هذجّتف الوبق هل سفنلاو ٌةبغر هيف» سوفنلا تداز اًممس- دادزأ

 «) 5هصماز نوعنصي* )3  1 00 ممأ هملعسامسل اطلق 60.
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 ةيناميلاو ةيقارعلا ةعتمألا ىلا ةشبحلاو دنهلا بَلَج نم كلذ
 ال ام ىلا ةيبرغملا عئاصبلاو ةيناسارضلا علسلا نم كلذ ريغ ىلا
 قاوسالا اهل ماقأل اهلك دالبلا ىلع قرف ول ام طبضني الو رصحني
 مايا ةيناث ىف كلذ نك «ةّيراجتلا ةعفنملاب اهعيمج ُمُعلو ةقفانلا
 اهاوسو نميلا نم ةمايالا لوط عم اهب اري ام ىشاح و
 ىو الا رئاخذلا نم ةريخذ الو علسلا نم ةعاس ضرالا نامت هف

 اهنايآ نم ةيآو اهب ءافخ ال ةكرب هديف مسوملا هدايا

 انُكف تابيطلا رئاسو :هكاوفلاو قثزرالا اماو ءاهب هللا اهّشخ ى
 وئاس ىلع ةيؤملا هل ظحب كلذ نم تصنخا سلدنالا .نأ ىئظن

 شضغت .اضانيفلاف ةكرابملا دالبلا هذهب انللح ىنح دالبلا ل .

 جرتالاو حوضلاو لجرفسلاو نامولاو بنعلاو نيتلاك هكاوفلاو.معنلاج
 اهلك لوقبلا عيمج ىلا رايخلاو ءاققلاو خيطبلاو لقملاو زوجلاو

 ريغ ىلا اعرئاس ىلا بنركلاو رزجحلاو مجلسلاو نيتي 0
 لوقبلا هذه رثكاو ةرطعلا تامومشملاو ةقبعلا نيحابرلا نم كلذ

 كلذو ماعلا لوط عم عطقني داكي 2. خيطبلاو .ءاتقلاو ناجندابل
 نم عون: لكلو هركذو هدادعت لوطي ايم هاندهاش ام بيجع ن

 اهعون اهب. لضفي قوذلا ةساح ىف ةدوجوم ةليصف عاونالا 8
 ايه بجاحا نمو: لوطي كلذ. نم بجعلاح كالبلا رئاس ىف كر د

 بجع اهيكاوف لكو لجرفسلاو زييطبلا اهيكاوف نم ها
 نم هتكشار 0ك عع نسا نصرت

 هنكتار دجتف كيلع لضخاحلا هب لبخدي اهبيطأو جاورلا رط

 نع ء«هايرا بيطب عاتمتسالا كلغشي داكيف كيلا سقبس دق ةقيعلا

 «باذُم ركسب بيش هنا كيلا لّيُخ هَنْقُذ اذا ىنح «هايا. رخأ

 ) 315. ةراجتلا. 2 3) ةل-ظدل» ماعلا نم لوط»
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 - مامالا نأ اوركذو «ميحر روفغ هنا نيبنْذملا هدابع عّسد ةعساو
 ميركلا همرح ىف وهو « تاوعدب قبو اوجغللا اعد ىلازغلا دماح ابأ

 ناكو اضغعب عنمو اضعب ىلطعأف ىلاعتو لج هللا اهعفر «تابغر ىف 7

 لستغي نأ ىنمت ناكو ةكمب هماقم تقو رطملا لوزن عنم امم
 ةعاسلا نيف ميلا ها لجو وع هللا وعديو باريملا نكن هب

 رئاس ىف هواهذ بيجأو كلذ عنمف ةحوتفم اهيف هتابس باوبا ىتلا
 ؟هبع (قعلو اننيلع هبا معنا ام لج ركشلا هلو سنمخلا هلك ملأس ام
 هذيب هللا هصخ ميركلا هتبب ىلع نيدفاولا نيحلاصلا هدابع نم

 ءاعدب انعفني هللاو هتعافش ىف نيبنذملا عيبج انلاخدف ةماركلا

 «ريبك معنم هنأ هثاعدب ىقش نبم انلعجي الو هدابع نم نيصلخملا

 هذه «تاكربلاو تاريخلا نم ةكم هب ىلاعت هللا صخ ام رحذ

 ةيبيعاربالا ةيليلخلا ةوحدلا اهلهالو اهل تقبس ةكرابملا ةدلبلا
 ةدثثأ ٌلعِجاف معلص هليلخ نع ايكاح لوقي لجو زع هللا نأ كلذو

 وع لاقو © نوركشي مهّلعل تارمثلا نسم مهثزراو مهيلا وه سانلا
 65 ءىش لك ثاربث هيلا ىَبْجُت انآ امرح مهل نكمن ملوأ لجو
 ةدثنا نأ .كلذو ةنيقلا موي ىلا لصتم رهاظ انهيف كلذ ناعربف
 فيرطلاف «ةطحاشلا راطقالاو ةيئانلا عاقصألا نم اهيلا. ىوهت سانلا
 تارمثلاو ةكرابملا ةوعدلا هنغاب نيم .دراولاو رداصلا ىقتلم اهيلأ
 عفانمو هكاوفو اًمعن دالبلا رثكا ىهن ناكم لك نم اهيلا ىبحَت

 عمتجام هيفذ مسوملا ناوأ الآ رجاتملا نم اهل نكي ملولو رجاتمو
 هعبتي امع الضف دحاو مود ىف اهيف عابيف برغملاو ىرشملا لكما
 عاونا نمو راجاحالا رئاسو توقايلاو رهوجلاك ةسيفنلا رئاخذلا نم
 ريغ ىلا ةيدنهلا ريقاقعلاو دوعلاو ربنعلاو روفاكلاو كسملاك بيطلا

 ه) كل-0 سقس 14, 40, 5) 4ل-0ه5س 28, 57, ه) ىل-دهل خعساشلا»



 ال

 ءاملا .نؤقلشي مهباهت .نع نيدرجتم كرانبملا :بازيملا تحت اوفقوق

 هيلخ .نيبحدؤم .مهعاوفاو مهيدفاو مهسوعرب .باؤيملا هبي. ىذا
 لاني نأ ئلغ صرخي لك ةميظع: ءاضوض ثدحا  اسيظع اسهاحز

 عفا لضأ عومدو دلع دق .مهواعدو اييصن .دللا ذيحر نم ذم

 دق دانسنلاو ءاكب جيشن.وأ .ءاعد .جيبجحص الا عمست الف ليمن مه

 نينبتي عشاوخ .بولقو عاود .ىويع» :نوطني يجي نر
 < نيرخاسملا .راجحلا ,نضعي ناكو دعب ,نرفط ول .فقوملا بك

 هرصعبو .نهيلا جرخيو كرابملا ءاسملا .كلخب هبوق لبي .نيقفشفلا

 نادبالاو .هجولا ىلع احبسو ابرش هنيقلتق نهنم :ضعبلا 0ك

 ىديالاب .باويملا ءامم: ىقلت ىلع .ماحدرالا .نم لاكلا كلت ىلع

 .ةييطع ةيشع بناكف اهيذ َعَقَيل .ىناوالا اوعفر امبرو هاوفالاو هوجولاو

 ايلو همريكو هلضفب قت ةمحرلاب زوغلا اهيف سوفنلا ت نعي
 ةعبجلا ةيشع تناك اهنا اهنيق ةكرابملا ,نئارقلا نم اهب

 امل هلوبق ىلاعت هللا .ىم .ىجري .اهيف ءاعدلاو هلصف مويلا ل
 را قون دن ملل املا بابو حملا رثا نم هيف

 :بلجتسي ىتلا عضاوملا ىم.وكو :باؤيملا تحت .سانلا فقو ل

 .مطس ىلا هثامس نم .ةلزانلا هللا ةيحر مهتادبا .ترهطو هاعجلا
 .عيتجملا اذهب ىفكو رومعملا تيبلا لايَح وم ىذلا. فل

 اجو :ىبم ةسوف رهط نيم هللا انلعج فيرشلا مظتنملاو مي د

 ةناكبس هتيحرو ««بوُنَّذِي ىلاعت هللا ةمحرا نم .شسضتخاو. «بوُث

 ه) 8 نيرجاتملا 1
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 دلل علا

 ؤزع هللا ثدححأ ىذلا بابلا .نم هلوخد .نوبنجتبو كرابملا رائغلا

 ا( هنم معلص ىبنلا لخد ىذلا فشلا نم هلوخد نوموربو هيف لجو
 ازا هتخ طسببو .لطرالا ىلع كلذل .لواكملا ةتميف هب اكوبت
 مهتمف هلسج رئاس لاخذ جلاعي مث الرا هسارو هيدي جلوبو فشلا

 هندب طظسوتي نم مهنمو هندب ةفاضضص بسحب كلذ هل ىناقي نم

  ىقاليو بشنيف ردقي الف يورخضلا وا لوخدلا موريف هضعيف راغلا مف

 نم ءالقعلاف هثارو نم فينعلا بذجلاب لوانتي ىتح ةبوعصو ةقشم
 ارخآآ ببس هب لصتيو انميس الو ببسلا !ذهل هتوبنتجاي سانلا
 عسي ال ىلا نأ نومعري سانلا ماوع» نأ هكلذو مضاف لجخم

 ىلع ربخلا اذه ىرج ةدْشَرل سيل دجلُي الو هيف كستمبو هيلع

 مصاغلا ىظلا اذه هوسكي ام هيلع هجولو ردعتملا هيف بشتنملا

 فيبضملا كلذ !ىق للا نم هثدب هدباكي ام ئلا !ًدئاز لجخملا

 ضعبلاف ٍمَلَأ جربو سفن عاطقناو اعجوت ةيملا ىلع دنم هفارشاو
 روك اللا روك 'ىبا .لبجا دغصي .سيل .لثم ىف: :ئولوقي .ىلملا نم

 ٠ اقيجالا نم عطقنم دومح هنيعب لبجلا ىف راغلا !ذع .نم.ةبرقم ىلعو
 ىف هل طسبناو ةماقلا هبش رادقمب ةعفترملا عارذلا هبش ماق لق

 ةردقب ةطوسنملا ةبقلا هناك عارذلا نع ابججراخ فكلا ةيش ةالعأ

 ةبق ىمستو «الجر نيرشعلا وحن اهتحذ * ٌلظتسي لجو وع هللا

 لضفو هتنياعم ةكربل رثويو تبثي نأ بجاي اممو « معلص ليربج
 ىلوالا .ىدانج .نم رشع عساتلا ةعمجلا .ممي ىف: نا هتدعاسبم
 انيع تلهفاف .ىمانشتف ةّيرعحب هللا اشنأ ربغتتش. نم عساشلا وو

 ىشعلا عمو رصعلا ةالص رثا كلذو معلص هللا لوسر لاق امك ذاقيداغ

 ه) الك ةلجر ندرشعلا وحن الجر ىيرشع اهناكان»



 تس 00 دع

 دنا لاقي باركم . عيف ريغص .تبب كجكاسملا ماماو * ءاتحلا را

 نم ةبرقم ىلعو «هل نيبلاطلا نيكرشملا نم هقكر هل اًثيتخم ع ا
 هيف ةمركملا رادلا ىذلا ىاقزلا ىفو ةوكذملا اهسر.ةجحوضملا را

 اهناكراب نوحسمتبو اهيف نولصيو اهيلا سانلا سقيم اهيف ل درص

 ىتلا لابجحلا نمو «معلص ىبنلا دكوعق عضوم ناك اهعنضوم ىف نأ
 ىف وهو روق ىباب فورعبلا لبجالا ميظع دهشمو ميرك رثا اهب

 ىذلا راغلا هيفو دي ل :وأا سرفر ادعم لص كيس نيا 0 ْ

 م. 61. هللا ركذ امبسح هضر يقلل ديحاض ممول

 53 ىبال ةكم رايخأ باتك ىف تأرقو © زيزعلا هباتك ىف ى

 اي ىلا دمحم اي ىلا لاقف .معلص ىبنلا ىدان لبجعلا نا ىقرزال
 تايثب بيف :هيبن لجو وما هللا نس ابق ميكليك هتايولا اال 1

 ربش ائلُك هيف فش ىلع هبحاص عم لخد معْلَص هنا اهنمق تاني
 هيلع :تذختاق .توبكنعلا هللا رم هيف انأمطا اهلف عارذ

 ديلأ نوكرشملا ىهتناف .تخّرفو اّشع هيلع نعنصف مامكلاو ان
 راغلا دنع مهل فقوف فيرطلا قالخا فانسم وثالل صاشق ليلح
 ءانينسلا:لازلا انتييعا ىخ كيجاسي فس القل رقالا عطقنا انهه لاق

 رابغلا مف, ىلع. هيعسمت :تويكنحلا .ازارو ضنرالاا لقد ذا
 فارصنالا ىف اوذخاف دحا انه لخد ام !ولاقف هيف ةخوفم م ١

 راغلا مف نم انيلع اوجلو ول هللا لوسر اي هنسر فيذدصلا لان
 انك هنم انيلع اوجلو ول ول معلتم هللا لوس لاقف عنصت انك اح ظ
 ىم رخآلا بناجلا ىلا ةكرابملا هديب راشاو كانه ىم جوخ
 زع هللا ةردقب باب هيف نيحلل متفناف فش هيف نكي مشو ران

 اذه نوباتني سانلا رثكاو ءاشي ام ىلع ريدق هناحبس وقو ل 3

 ه) للا-0هعقص 9, 40. 5) الآك. ضيغم

 ا
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 دلو روكذيلا مويلا ىفو معّلص ىبنلا دلوم رهش ناك هنال هنم

 هروهشم موي وثر اهلك ةرركذملا ةسدقملا عضاوملا مّدفتو معلص

 رادلا ىفو :نارزيحلا راد اضيا ةميركلا اهدهاشم نمو ءامثاد ةكمي
 ةردابملا ةييركلا ةقئاطلا عم اوس اهيف هللا دبعي معاج ىبنلا ناك ىقلا

 قورافلا ىدي ىلع اهنم مالسالا هللا رشن ىنح مهضر هباكصا نم مالسالل
 راد اضيأ اهدهاشم نمو «ةليضفلا هذهب ىفكو ةدضر باطخلا نب رمع

 رجح هيف رادج اهلباقيو «رثالا ةسراد مويلا ىهو فيدصلا ركب ىبأ

 معلص ىبنلا ىلع مّلسي ناك هنا لاقي هسملب سانلا كوبتي كرام

 هنضر ركب ىبا راد ىلا معلص اموي ءاج هنا ركذو هيلع زانجا ىنم
 روكذملا رجحلا لجو زع هللا فطناف ارضاح نكي ملو هب ىدانف

 تارجعملا هتايا ىدحا نم نيناكو رضاحب سيل هللا لوسري لاقو

 نب رمعل بسنت ةورملاو افصلا نيب ةبق اهدهاشم نمو «معلص
 هضر مكحلل اهيف سلجي ناك هنا لاقي رثب اهظسو ىفو هضر باطخلا

 هضر زبزعلا لبع نب مع 4هديغح ةبق اهنا ةبقلا هذه ىف ميحكصلاو

 هيلوت مايا مكحلل سلجتي ناك اهيفو هيلا ةبوسنملا كاد ءازابو
 رثبلا نأ لاقيو نيقوثوملا انخايشا ثحا انل ىكح كلذك ةكم

 اهانيفلاف اهانلخد انال نألا اهيف رثب الو اهيف ميدقلا ىف ؟نناك

 ىلا رادلا نم ةبرقبب نناكو «ةعنصلا ةليفح ىفو ةحطسم
 ةهجابو «نيحانجلا ىذ .هضر بلاط ىبأ نب رفعج راد اهيف انلون

 دضر فيّلصلا ركب ىبال بوسنم كجحاسم دليلا ريخآ وهو لفسملا

 اًتياعو باّتعلا رجشو نامرلاو ليخنلا هيف نسح ناتسب هب ر/فحي

 ه) ظعدف دويشم )  356. اهضر «مذاط اهم سمان !ذك». ) ةل-ظدل»
 ريمالا ذكس راد, «طنولت ةممعقتف م طف اطف ارماتق "601 2) اآدءونمد]

 سما6غ: هطيس باوبصلا. ) 115. ناك. رز 55 ممتور الك افنتكم»



 دع 0105 ب

 ا' مدهنم ميلا اهروسو روس ىلا انهعم جانتي ال لابج بنا
 اهراثآو ةيظعملا اهدهاشم ضعب ركذ «ةمئاقلا: هباوباو. ةيقابلا دانك
 اهّسخ ام افرش اهافك «ميرك ىهشم اهلك هللا ايفّرش ةكم «ةسحقمل
 ليلخلا: ةوعد. ىم انهل فيس اسمو « ميظعلا: هتنيج. ةباتم» نما هبا :

 ىذلا معاص ىبنلا ًاشنم.اهنا اهافكو هنماو هللا مرحح, اهناو ©« ميف 2

 ««ريكجلا ركذلاو تايالاب  هقعتباو .«ميركتلاو .يبزشتلاه هللا: ةرث

 «ليربج نيمالا: [سورلا]. طبهم لواو «ليؤنتالاو ىجولا“ لؤوت اديب
 طظقسم انضيا: ئشو :«ىيمركالا“ هلسرو هللا, ءاسيبنا .ةباستما ٠

 ميلعج نيذلا نيرجانهملا ««نييشرفلا ةباكصلا نم ةعامجب
 تلا: اهدعاشم نيمف“«“ نيدغبفلل انوجانو: «نيبفللا: ه2 :

 انهبو اهضر نينموملا. مأ١ ةجيدسخ راد ىف. ىفو ىحولا' ةبق: اعابت
 ةروكذملا رادلا ىف اضيا. ةريغص.«ةبقو اهب معلص ىبنلا ءافتب

 ديس تيلو انيضيا' ةانهيفو. اهضر ءارعؤلا ةيطاخ» كلوم ناك اهب
 ةسدقملا  عضاوملا هذهو امهضر نينو نسحلا' ةنجالا لها :باب

 اهديهاشم ىمو ءاهلثمب فيلي ءانب تينب دق ةنويعم ةقلغم اقز د "

 ىف ئشنلا ةرهاطلا. ةيرتلاو مسام. ىبنلا: نلوم انني 1 >6
 ءافب لفتحا رب ملا جسم هيلع ىنُي رعاظلا مسج تشتم ةنؤتن لوا
 ملص ديف طقس ىذلا سدقلا عضلة 3

 ةمالل حر دللا: اهلعج ىتلا ةكرابملا ةحيعسلا. ةدالوسلا

 لطقسم اهلعج ناي هللا  اهقرش ةيرت“ اهل ايف ةيضفلاب ١ فوفحمب ن
 هلعاو هلآ ىلعو هيلع هللا قاس «مافالا ريخ ٌقِلوسو 0 وهظأ
 كراسبملا عضوملا اذع مَتْفِي ءاسيلست ملسو « ماركلا هب 7

 م. 60. نينالا مويو لوالا عيبر رهش ىف هب نيكربتم ةقاك سانلا «هلخؤيف
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 ه) 115. خيق هيف. 6) !1ديوزمهل كليفلا مو انه. 6) 115. ام
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 بلاط ىبا نب ىلعل بَسْني جسم اهضر ةشئاع دىجسم ء«ايثاو

 ُبَتَع روكذملا ةبيش ىنب بابب انيلع ضرع ام بيجاع نمو ءدنصر
 ةثالثلا باوبالا ماما تقص بطاصم اهناك لاوط ماظعلا ةراجحلا نم

 هءد

 شيرق تناك ىتلا مانصالا اهنا انل ةركذ ةبيش ىنبل ةبوسنملا

 اهموجو ىلع كبك دق اهنيب لب انريبكو يجاوب
 5 نع نت ملو فت ملو « ماوعلا اهتلعتأب انهنهتمتو « مادقألا امأطت

 اوس هلا ال :ينادحولاب درفنملا ناكيسف اعيش اهيدباع نع الضف

 متف موي رمأآ معلص ىبنلا نأ ةراجحلا كلت ريما ىف ميحصلاو
 00 ريغ انيلا لقث ىذلا !ذهو اهقارحأو ماسنصالا رسكب ةذكم

 اهييبشتب موقلا تينغو ةلوقنم ةراجاح بابلا ىلع ىتلا كلت امناو

 َنسيِبَق د لبج دعب ةروهشملا ةكم لابج نمو ءاهيظعل مانصالا ىلا

 فرشم هوكن وأ نيسرف رادقم ىلع قرشلا ىف وهو ءارح لبج

 ناك كرابم لبج وهو «ةئقلا ىلاع ءاوهلا ىف عفترم وهو ىنم ىلع م. 29.
 ىبنلا هل لاقف هتحت زتهاو هيف ديعتيو هباتني ام اريثك مغكص ىبتلا

 هعم ناكو 4ديهشو فيدصو ىبن الا كيلع امف ءارح نكسا معلص

 فيدصو ىبذ الا كيلع امف تيثأ ىوريو امهضر رمعو ركب وبا

 « تلزث نآرقلا نم ةيآ لواو مهعم هضر نامثع ناكو ناديهشو

 ىلا برغلا نم ذخأ وفو روكذملا لبجلا ىف معلص ىبنلا ىلع
 روسو ءافركذ مدقت ىتلا /ةنابجلا ىلابشلا هفرط ءاروو لامشلا

 ةهج نمو كلبلا ىلا لخدم وهو ىّلعبلا ةهج نم ناك امنا ةكم
 س0 «

 رثاسو ةرمعلا باب ةيج نمو هيلا اضيأ تدمع ل

 6) ظعدف ماماو * . 3) 115. تركذ. ه) 115. ءةبقلا. #) 115. ال166 وأد

 6) 15 ناوقلا نم تلون ز 1 طمجو 0560!!10 ها.دلع رك) 115. خذايبج»

 م) 5. لقسلا»



 ب ا!

 نكلذ» ئه: نا: للبق اةليبسب ىف“ انم :ئلع دنيعغي نمي نا

 0.88. ةغيرا لابج  عشوملا اذه ىف فيرطلا ىبئاج نعو اريبك لدا
 ركنو ةراجحلا نم مالعا اهيلع انه نم نالبجو انه نم نالبت
 ريظلا ءازجا اهيلع مع ميعربا لعج ىنلا ةكرابملا لابجلا اهنا ان

 نا لاقت لجوال لاو هوت وعي دلال

 دال ةعيرالا لابجلا هكلش لوخو 3ىّتوملا ىيحي فيك

 . دفلاو .اهنم :ةيابدم 'ريطلا :اميهلع :ميعرتبا لعجب نقلا ان حا
 ىنذب فورعملا ىداولاب رمت :روكذملا «رصاولا كتزاجا كنعو م

 ناكو ةذكم ةلوخد لنه هيف لزن مغص ىبنلا نس وح :

 :ةكرب لفاتف مع .ميعربا ىجاسم هنا لاقي :دجاسم هايقو ةكرشلا
 هدفنتكا ىتنلا ةسدقملا زاثألاو هيف ىتلا تابآلا عومجمو تيوتا :

 تلعنو ىنلا مالغألا ىلا هنم برك فيصم ىلا :ىداولا ويب

 اهجراخ امو مرخ ةكم ىبلا اهلخاد امف رجلاو :قسصلانارام
 :ىلع رخآ ءازاسب دكحاو راسغصو رابك ةافوشعم جاربالاك ىلا ل لج

 نيمي نمع صضوتعي [ىذلا] ليجتلا لسا نضسل ل
 لبجحلا ىلعأ ىلا فقيوطلا .فقشتو .ةرمعلا ىلا هجونلا ىف

 ةراجتخلاب ةينبم دجاسم اسهيفو نيرمتعملا تاقيم هنمو ازاي ى

 جراخ اهْضر ةشتاع دجسمو اهنم نومركيو اهيف نورمتعملا ملص
 نومرحي هنمو نويكلاملا لصي هيلاو نيئولغ رادقمب مالخالا

 ةروكذلا مالعالا لوح ىتلا دجاسملا نم نوموحيف نويعاشلا 0
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 ه) 860 نيرجانملا م 1طمدتع ةةءرمق ةلكو 10 طو ةمصق 1ةدلأ ةضاطع ةلقا
 دل نأ ليبق. ة) ىا-0 نص 2ث, 6 11 ءارهزلا» :

 ل
 ريجحابوو 8-01ل, ءىكاتو.



 ع )اء ب

 7 لوسرلا ةنيدم فيرط هيبلعو ىسبرغ وو ةرمعلا باسبب اضيا فرعيو

 ااوهو ميعتتلا ىلا هّجونُي هنمو ةّدج فيرطو ماشلا فيرطو معلص
 ' ةربعلا باب ىلع هيلا محلا نم يَرْكُي .نيربتعملا تاقيم برقا
 ىلع ةدلبلا نم ميعنتلاو « مسالا اذهب وه ىمسي اضيا كلذكو

 | ىمست ىتلا ةبذعلا رابالا هيف حيسف نسح فيرط وضو خسرف
 !دجسم ىقلت ليم وحنب ةدلبلا نم يرضت ام دنعو ةكيبشلاب
 دّنْسُم رخآ رجح فلعي ةبطصملاك فيرطلا ىلع عوضوم رجح هئازاب
 معلص ىبنلا هيف كعق ىذلا عضوملا هنا لاقي مسرلا رثأاد شقن هيف
 عسمو هليبقتب سانلا كربثيف ةرمعلا ىم هيجام كنع احيرتسم

 ميماسجا لانتل هيلا نودنتسيو مهل كلذ فحو هيف نودخلا

 ةعراش ىلع ىقاذ ةولغ رادقمب عضوملا اذه دعب مث هسمل ةكرب

 ابهَتَلَع دق نيربق ةربعلا ىلا هجوتملل راسيلا ةهج نم فيرطلا
 امهنعل هتآرماو بهل ىبأ اربق امهنا لاقي ماظع رضصلا نسم ماوكأ

 ابهَمجَر ةنس نوذختي اًرَج مل ىلا ميحقلا ىف سانلا لاز ابف هللأ

 اهنم ريسق مث ناميظع نالبج كلذ نم امقالع ىتح ةراجحلاب
 قوتاحي فيرطلا ىبناج ىلع ىنفتيم وهو «رهاؤلا ىقلتو لبم رادقمب
 ثدحا دقو نييكلملا حا كلم عيبجلاو نينتاسبو ةرايد ىلع

 - ناكُذ فيرطلا بناج ىلعو .نيريتعملل ةياقسو رماطم ناكملا ىف
 ىفو قضولل ةولبم نكارمو ءاملا نازريك هيلع فصت ليطتسم
 ةوكنملا رهاطملا اهنم المي ةبذع زثب عمضوملا ىفو راغصلا ىراصقلا

 برشسلاو ءوضولاو روهطلل اريثك (اقف)رم اهيذف نورمتعملا دجيف

 سانلا نم ريثكو باوثلاو رجالاب ةرومعم ليبس ىلع اهبحاض

 ه) 56 هلعظدلم, 215. دارهولا. 8) 0 ةلعظدلمر الق ءءرأ٠٠



 هع 107

 ' هاّدَك «اهذعوم َعُقَنلا ريثث

 اولخدف ناشح لاق :ثيح نم اولخدا محتغلا موي معلص ىبنلا لان
 ئىذلا وه .نوضحلاب فرعي ىذلا عسوملا اذهو:ةينثلا كلت
 دع سانا 0 ا ردا 1

 رماس ةنكبب ٌريسي ملو شينا شل ىلا وحلا منكي منك
 رثاوعلا دودجالاو ىلايللا فورص ةاتداباف اهلفا انُخ نكن ى

 ءايلوالاو نيعباتلاو ةباحصلا ىم ةعامج ىندم ةروكذملا ةناسبتجلابو

 دلبلا لها ىع تبهذو :كرابملا مهدقاشم ترثد دق نيحل هل

 ءازاج فسوي نب ٍياَجَحلا هيف بلص [ىذلا] عضوملا .هيفو مهوامسأ
 رعاط ملم ةّيقب عضوملا ىلعو امهضر رييزلا نب هللا بح َةْدج هللا
 مهنم ٌةريغ فئاطلا لها همحهف عفترم ىنبم هيلع ناكو موهلا ىل

 نعو روكذبلا ٍياجَحلا :مهبخاص دعت نم دّدجي ناك اش
 نيب ليسم ىف دجسم ةروكذلا ةنابجلا تلبقتسا اذا كنيمي

 معلم: ىبتلل ٌنحلا هيفاتنعياب ”ىذلا نكسللا كفا ل 00

 فيرطو فئاطلا فيرط روكذملا بابلا اذه ىلعو مركو فرشو
 نلبي رورت تب ا اشسج تايرع نا 0000

 ءليثأ :ئرشنلا نينا ردو. لامشلا» ىرصلا نيب روكحلسلا 0
 هنمو نميلا فقيرط هيلعو بونجلا ةهج ىلا وهو لقْسَملا باب مل

 «رعازلا باج مش ءمتفلا مي هنتر ديلولا نب دلاخ لوخد ناك
 ”م) قل-دل. اهعضوم. . 5) ىل-؟ةلئطت (ةةندأ. ه؟ ةكهططمط , الك ةممن4. 46:
 101.494 .) انلازاق. 1طموو ؟ةمدوو همو كام طر ةطت '1103-1 ذه اطع 5

 11 لا نارا م. 192 هم اطف ظمأ ةهنغ طبع 1-1205 5

 (هأطم 101. 133 65. ه) 80 هل-ظدلمت1 ال15. ءأ ارهولا (طانأ 5و6 م. 1

 60م اطم سقت. ذو طف ؟الوودتسو سماق: باب نالا ىمسي 8 3
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 دع 3يالم م

 هتعسوتو معلص ميعربا «دببا دكهع ىلع داركم ىلا ىداولا فرصب

 كامعو هللا تيب احل مارحلا ىجسميلا لوح ىتلا باحيلابو
 طسوالا بايلا ةعسوت ركذ ىم لوالا نحن ام شوقنم اضيأ اهتكذو

 ىلع هارجافو معلم ميعربال بوسنملا ىداولا وه روكذملا ىداولاو
 ىتاي ناكف هارجم فلاخ دق ليسلا ناكو روكذملا ةافصلا باب

 هدم ةدم ناكف مركلا لخديو ةورمتاو افصلا نيب ليسملا ىلع

 55 هللا هيحر ىدهملا رماف اًكبَس ةبعكلا لوح فاطي راطمالاب

 جرع ليسلا ءاج ىتمف مدرلا سار ىمسي كلبلا ىلعأ ىف عضوم
 عضوملا ىلا ميقربا باب ىلع ريتساو هارجم ىلا مدرلا كلذ نع
 الا هيف ءاملا ىرجي الو دلبلا نع يضيو ةلقسشملا ىمسي ىذلا

 هلوقب معلص ىنع ىذلا ىداولا وهو ريتثكلا رطملا مسد لوزن لنع

 ىتيرذ نم تنكس ىنا انّبر هنع ىلاعتو كرابت هللا ىكح ثيح
 ركذ «تانيبلا تايآلا هل ىقبأ نم ناحبسف «عرز ىف ريغ داوب
 ةدلب ىه «ءةغيرشلا اهرابخاو ةميركلا اهراستاو ىلاعت هللا اهفرش ذكم

 داو نطب ىمو اهب ةقدحم لابج نيب لجو رع هللا اهعضو كق

 هللا الا هيصخي ال ام فئالخلا ىم عست ةليطتسم ةريبك سدقم

 ىلا 5 هنمو ىّلعملا باب اسهلوا باوبا ةثالث اهلو ءلجو زع

 راسي نعو نوجاكلاب فرعي ىذلا عضوملاب ىو ةكرابملا ةنابجلا

 اهنم يَمْكُي جربلا هيبش مَْلَع اهيلع ةينث هالعا ىف لبج اهيلا رأملا
 ناسح ىنع ىتلا ىو ءادَكِب فرعت ةينثلا كلتو ةرمعلا فيرط ىلأ

 هرعش. ىف. هلوقي

 ه) 5هدحع 0:05 ةعورنم 16 طقم طوعسم 1116 هيأ طععضعز موطقوو 86 ممتوطك ةانمل]

 باب ىلع طءام6 ميهربا. ة) 864 ميعربا باب”  ه) كآ- 0هنقس 14 0



 يم أوي 0

 كم يَبْسْحَُأ نحا وهو هيلع هللا فتاؤلص: مثآ بق ةيفوارعلم
 ةيبرغلا ةهجالا ىف ناعقيعقب ة لصتملا لبجلا ىناثلا بشخ

 دجسملا ىف :اننتلصو روكذملا سيبق ىسبا لبجا ىلا
 هل رمقلا قاقشنا لكنع معلص ىبنلا فقوم عضوم هيضفو. كرا 1

 مللا ىبب لصفلاو ةكربلاو ةليصفلا هذهب كيعانو لجو وع هللا ةرد
 ىفو هاوس هلا ال هتاقرلخم نم :تادامجلا ىتح ءاشي نم
 ىسيع دليلا ريما القعم هذخاتا ع ناك ديشم صج ءانب ر انأ ٠

 ثردص ةفلاضمل ىقارعلا ٍداكلا ريمأ هيلع همدهن روكذملا راكم د
 افصلا باب جراخ ةيراس ىلع اشوقنم تييغلاو ةيقارقلا نينا
 معلم ىبنلا فيرطلا اًملع انميقأ.: نيتللا ىم. ةدحاولا ةيراسلا ل

 بديحم هللا ديع مآ ركذلا ىتملقتملا مركلا لخاآد: .افيصلأ

 ٠ مارحلا دجسملا ةعشوتب ىلاعت هللا هحلصا نينموملا ريمآأ ىد /
 ةنس ىف ىجاسملا ”طسو ىف ةبعكلا نوكتل افصلا باب ىلي امم
 ةسدقملا ةييعكلا نا ىلع بوتكملا كلذ ٌلدف ةئاسو نيتسو عبس

 افصلا باب ةهج ىلا فارحنالا اهب نَظِي ناكو دجسملا طشيا نك ْ

 ابيفحا اظيحزم ربمالا اندجود نيكلاب ةكرابملا اهيا ١
 شوقنم ةيراسلا لقسا ىف شقنلا كلذ تسحذو ةيراسلا مسر
 للا دحلصا .نينموملا ميما ١ ىدهبلا [ديكم] هللا دبع م

 لقنيرط ضن :قيتناوطسالا :ئيتاه نفي: ىلا طضالا باد
 شوقنم اهيلذ ىتنلا ةيراسلا ىلعا ىضو افصلا ىلا كح كلا
 هللا هحلصا :قيشوملا ريما ئدهملا ديحم هللا ةبع ّرَمأ ب

 ه) ةلدظدلم ميهربا رجحلا ىرا. 8) 50 هلظدلل : 35. ىناثلا
 لصتملا» ء) 5 صفت , الآةم فيرشلا مرسكلا»
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 ىلع عضو دق حول امهنم ةدحاو لك ىلعو رثكم ريمالا رادب لص
 افصلا نأ بّهذم مسرب اشثوقنم هيف ثيغلا ياتلاك ةيراسلا سار م. اثاث.

 دكيع ليملا اذه ةرامعب مَ اسهدعبو ©« ةيالا 0 رداعش بم ةورملاو

 ١ هللا ّرعا نينموملا ريما هللا رماب ءىضتسيلا دمحم وبا هتفيلخو هللا
 ا اذل1 ليملاو .امضلا_نينو الئاستسكخو ىبعبص كالك هلسا ف بصل
 الوطخ نوعبسو نييخ نيليملا ىلا : ليبلا : نمو ةرطخ, نوعشتو. كالث
 نم مث نيليملا ىلا ليملا نم ابهاذو ايتاج لمرلا ةفاسم .ىفو

 نورشعو .سمخو . ةئامئلك .ةورملا ىلا نيليملا :نمو ليملا ىلا ىيليملا
 ةرطخ ةئابعبرا ةورملا ىلا افصلا نم ىعاسلا اطخ عيبجاف ةرطخ

 رهبك دحاو سوقب ىو ةسمخ ةورملا جارداو ةوطخ نوعسنتو ثالثو

 ةورملاو افصلا نيب امو «[ةرطخ] ةرشع عبس افصلا ةعس اهتعسو
 بوبحلا نم اهريغو هكاوفلا عيمجاب ةليفح ىوس مويلا وه ليسم
 ةرثك .ىنم نوصلخي نوداكي ال نوعاسلاو ةيماعطلا تاعيبملا رئاسو

 ةمظتنم قوس ةدلبلل امو الامشو انيبي ةعابلا تيناوحو ماخزلا
 تحت ةابيش ىنب باب دنع مهف نيراطعلاو نيزاؤبلا الا اضاوس
 فيرشلا مركلا 5 ىلعو ءاهب لصتت داكن ةبرقمبو ةروكذملا ىوسلا

 رجحلا نكر لباقي ةيقرشلا ةهجلا ىف ومو سيبق ىبأ لبج
 فرشُم يطس هيلعو دجسم هيفا كرايم طانير هالعأ ىفو. دوسالا
 لامجو هعاسّداو مرحلا نسحو اهئسح رهظي هنمو ةبّيطلا ةدلبلا ىلع
 حيلولا ىبال ةكم رابخا ىف تأرقو هطسو ةيثاقلا ةسدقملا ةيعكلا

 !نم رجخلا عدوتسا هيفو لجو رع هللا هقلاخ لبج لوا هنأ ىقرزالا

 الا رجحلا ىذا *. دبنال نيمألا ديرشت :شّيرف: نناك» نانوطلا

 ه) هلا-0نرعقس 2, 153. ة5) عدم ىلع فرشيو ؟



 دع ا دع

 ةنئاب ةييظع ةبق بابلا ىلعو ةعنصلا ةبيرغ ةصيرق اهب نقح
 ١ نم ٌبئارغ اهلخاد نمض لق انهعافترا ةعموصلا ىم برقي ّولُ

 اهرفاشو فيولا انهنع زجعي ةيضيرقلا ميراضتلاو ةّيسحلا ةاعئ

 عقم صجلا نم لجرا ىلع ةروكذملا ةعبوصلا لصفو ةرئاد ىل

 ءمع هيلا يسن رثب مهعربأ باب جراخو لجرو لجر [ذك] نب !
 هيلع بركب ىللا وهو باوبالا ربكا هنال افصلا بابب ىدب امنا

 ٌبحتسيف .ةزيعب اهلخدي هللا اهفّرش ةكم ىلا دفاو لكو ىعسلا ىل
 باب ىلع جرخبو اًعبس فوطي مث ةبيش ىنب باب ىلع لوخدلا ه
 هيحر ىدهملا رمأ نيتللا نيتناوطسالا نيب هقيرط لعجيو هل

 مدقت امبسح افصلا ىلا معلص هللا لوسر فيرطل امَلَع امهتماقاب هل
 6 امهنمو ةوطخ © نوعبزاو تس امهنيبو ىناميلا نكرلا نيبو * 3

 تنشب .افصلا'ئلا:انفصلا باب صو اةوطخ نوقالك اها ٠0
 ساوقا ةثالث ىلع وفو اسجرد رشع. ةنعيرا. افيصللوا وألا , ١

 هب تقدحا دقو ةبطصم اهناك ةعستم اسيلعلا .ةجردلاو ذف

  !اهرصعلالا لينلاو افلا 'نيبو ةرطخ ةرشع عبس ةتعس ىفو

 ىتلا ىفو ةيغابص ةرصخ ىفو ءارضخ ةبراس ليملاو هركذ ىنا
 ىلع مرتكلا نمم ىقرشلا نكولا ىلع ىلا ةعموسلا 2
 ىف لّمْرَي اهنمو اهيلا ىعاسلا راسي نعو ةورملا ىلا / ليسملا ةعز

 ىلع: ناوارضخ نانيراس اضيا اسمعو نيرضخالا نيليملا ىلآ ىعس
 موكلا زادج ىف ئلع باب':ءازاب امهنم ةدحاولا :وكذمبلا ةفض

 راد 'راجج ىف هلباقي هرخآلا ليملاو بابلا نم يراضلا راسي

 «) 11258. نوعبس 6) 5. اي 6) 115. ليملا تاط طف صقتتك ل
 2) 50 ةآ-ظوا., 115. رضخالا»
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 "عتفي ومو هضر سابعلا باب ثَّدُْحُم وفو نيباب ىلع متفم رغصالا
 |ىبنلا باب باوبا ةثالق ىلع متغم هتضر ىلع باب باوبا ةثالث ىلع

 |ةبيش ىنب باب ءازاب اضيا ريغص باب نيباب ىلع متفي معلص
 .|باوبا ةثالث ىلع مدغي وهو. ةبيش ىنب باب « دل مسا ال روكذملا

 ١ [راذإ باب ءافلضلا لوخد ناك هنمو سمش دكيع ىنب باب وهو

 ١" ىكرلا ىف كثلاتلاو نامظننم ةودنلا راد ىم نابابلا ذالك ةودنلا

 | ترفتملا بفاسبلا ذهب محلا باوسبا .ىجنع (نوكيف رادلا .ىم :ىبرغلا
 باوبالا ةخوخ هبش ةبيش ىنب باب ءازاب ريغص باب اباب نيرشع

 ةيفوصلا طابرتل هنم لَخدي هنال طابرلا باب ىمسي هنأ ليقو هل مسا ال

 ةرمعلا باب دكحاو ةذسلا باب ثّدككحم ةلجعلا رادل ريغص باب

 بَسْنُي باب دحاو معلص ميعربا باب نيباب ىلع ةروزح باب دحاو
 دايج باب نيباب ىلع ربكالا دايج باب نيباب .ىلع اضيا ةرووعحل
 مهنمو نيباب ىلع اضيأ دايجل بسني باب نيباب ىلع اضيأ ربكالا
 نيفاقدلا ىلا ةيدايجلا ةعبرالا باوبالا هذه نم نيبابلا بسني ىم

 اهئامسأ نم برقالا تابّثا ىف اندهتجا انكل فلتخت اهيف تاياورلاو

 ىف وه معلص ميعربأ ياو ارم بر ال ناعتسملا هللاو ةحصلا ىلا

 مامأ ناك ىنلا هيقفلا ىسانكملا راد اهيف ةعستم ةريبك ةيوأز

 65 بتكلل ةنازخ ىه ةفرغ اضيا اهيفو هللا هيحر مركلا ىف ةيكلاملا
 ةلصتم ةروكذبلا ةيوازلاو مركلا ىف ةيكلابلا ىلع ةسبعملا

 بابلا ءازابو هنع ةجراخو بونجلا ىلا برغلا ىم ذنخالا طالبلاب

 اةماوصلا :لاكشا ريغ ىلع ةعبوص هيلع لخادلا :نيبي نع روكذملا
 بيراحم اهناك لكشلا ةليطتسم صحلا ىف ميراضت اهيف ةروكذملا

 حسنت

 ه) 1طثع جدام ةطمصا4 مموطقطار طق ذمفعيتامل ةئاعع اطغ ؟5ااموتسو طابرلا بابر

 8( 07 بدكل. .



 ل انا هب

 هيلعو انيبن ىلع هللا ىلص « ميهربا ليلخلا ماقم 2 ممركلا ماقملا

 فحكصملابو ؟نيعرضتم نيعاد مهسور  نيفشاسك ساسنلا عمتجاو

 نسع نولصفتي الف «نيلستم هللا ىلا 2 ميظعلا ماقيلاو «مي

 فيطل :هللاو مهتكرادت دف لجو رع هللا ةدحرو الآ كلذ مه

 يرخي باوبا اهل ةريثك رايد فيرشلا مرحلا ءازابو « هاوس هلا ال هدابعبا

 يبيض يدنا قط ولا جن كل :ىوطبص طاق 00

 تيبلا ىلا رظنلا نم مهف هتافرش ىلاعا ىف مهءام نودوبيو ةيف اهلقأا |

 ىبأ عرولا دمازلا هيقفلا طخب كتيفلاو ؛همركو هّنمب ماركلا هتيبا
 ضرعلاو لوطلا ىف ماركلا ىكشملا عرذ نأ ىبطرقلا ىكنفلا رفعتجج

 نانئثام هضرعو عارذ ةئامثلت معلص هللا لوسر جاسم لوطو الوا هّشبثا ام

 ,. :ناوفخو ةعبرأ هريسكت نوكيف ثالخ هنأ ارانمو ةثامتلت هيراوس 6 ا

 7 اهلثم ىف اعارذ 3 نوسيسخ ىهو ةيبرغملا عجول نم اعجرم ٠

 اعارذ نونامتو ةثاسمعبس مالسالل  هتاعأ سئقملا كيب دعس
 < ١

 عجراو ختايمعبرأ ةهبراوسو اعارذ نوس.هوخو ةكتاسمعبرأ ههيرعب و

 نوكيف انياب نوسمخ هباوباو ةئامسمخ هليدانقو ةيراس ةرشع

 اسعجيم“: ىيعبراو عجرم ختام 8 ةروكذملا عجاأو هلا نما نيستا

 مزكلل ءانللا هسلق فيرشلا 7 باوبا ركذ « عجرم ىسمخو

 ىناي اميسدو ةربتك باوبأ ىلع مدغم اهرتكأ انما رشع سلا

 نافتتوت مارت ات راج قت اقرا سل 3 هركذ |

 0( 31 يزعل هز ة1د88. ميركلا. 6) 21378. فرعيع

 رادو ىضاقلا رادو ةديِبز رادك ميركلا -- كيعانو هللا

 : ةرواجام نم هب مهصخ ام مهثنهي هللاو ةلصتم. ةذابع ىف امثاد فيتعلا ْ

 ظ
 د

 رار ,
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 اروهمجلاو بيرغ دالبلا هذه ىف هبهذم نال الاح مهفعضأو اعيش

 ةيردنكسالا الا امواهقفو دالبلا ءاملع هيلعو ىعفاشلا بهذم ىلع

 |لمأ نم ريبك خيش ومو فوع نبا هيقفلا اهبو نويكلام اهلها رتكأو
 (نذوملا فقي برغم .ةالص لك رثا ىفو «ةيكلاملا ةمثالا ةيقب ملعلا

 ال1 شوعت قم جاردا ىلع علطم اهلو مرمر بق خطين ىف: ىموفزلا
 ىساسبعلا مامالل ءاعدلاسب هنوص اعفار افصلا باب لباقنت ىتلا خيكلا

 (ماشلا ريما نيدلا حالصل مث رثكم ريمالل مث هللا نيدل رصانلا ديحا

 |اذاخ ةفيرشلا بقانملاو ةريهشلا رثاملا ىذ نميلاو اهلك رصم تاهجو

 اويماتلاب نيفئاطلا تاوصا تعفترا ءاعدلاب هركذ ىلا ىهتنا

 اكنسلالا قفختو ةقداصلا تاّينلاو ةصلاخلا ٌبولقلا اهديك ةنسلاب
 |ناطلسلا اذهل هللا بهو امل اعويشخ « بولقلا بيذي اقفخ كلذب

 هللا دابعو سانلا ةبحم نم هيلع ىقلاو ليبجلا ءانثلا ىم لداعلا
1 2 1 

 |مالص ةهج نم نميلا ءارمأل ءاعدب كلذ لصي مث هضرأ ىف دوادهش .

 داآد !؟دككم لزغيو ع نيرفاسملاو جاجحلاو نيملسملا رشاسل مك نيدحلا

 ىوتكت ةنارخ ةروكذميلا ةيسابعلا ةبقلا ىقو «!كبا امثاد

 !باحصأ ةعبرالا ءافلخلا لحا فحصم هيفو  عستم طوسبم توباث

 ناسمث ةنس ئستنم هضر تباث نب دير طخبو معلص هللا لوسر

 نيب وهو ةريثك تاقرو هنم صقنيو معلص هللا لوسر ةافو نم ةرشع

 اًنياع اهعساو تاقرولا ريبك رفص نم فيلاغمب 5..اجام دوع ىتْقد
 ذ ىف ةينلاب هللا عفن هيف دودخلا مسمو هليبقتب انكربتو

 |[ىتقم ةكم لها نأ انيلع هضرعل ىّلوتملا ةبقلا بحاص .انيلعاو

 [فحسملا اوجرخا مهراعسأ ىف ةدش مهتلان وا طحق مهباصا

 عم ةكرابملا ةبتعلا ىف هوعضوو ميركلا تيبلا باب اوكاتنو روكذملا م, 5

 ه) الآدعم سغنالا. 6) 850 الكب
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 رجح ءنيراصم ةلو قئاسيلا نكفرلا .ةلابك ىلضي ولا
 هتالصو هللا هيحر ىفنحلا مق ءاهيف ةعوضوملا ىرطلا بيرام بشي

 مهرضفأو ةهبأ ةيثالا مظعأ وهو هل عونصم ميطح نحن بازيملا ةلابق

 ىلع اهلك ةيمجعالا ةلودلا .نأ ببسب اهاوسو عمشلا نم هلآ

 هللا همحر ىلينحلا مث ءارخآ هتالصوأ ريثك اهل لايفتتسالا 0 ب

 ام لباقي هنالص عضومو دحاو نيح ىف ىكلاملا ةالص عم هنالصو

 نم ابيرق رصعلاو رهظلا ىلصيو ىناميلا  ىكرلاو دوسالا رجحعلا نيب

 5 اهيلصي ىفنحلاو لامشلا ىلا برغلا ىم ذخألا طالبلا ىف ىقنعلا

 ميطح الو هبارحم ةلابق بونجلا ىلا برغلا نم ذخألا طالبلا يف

 نانبشخ ميطعلا ةنقدحو ليفح ميطح ماسقملا ءازاب ىعفاسالو ل

 كلت ىلع نابشج 'ءاوهاباقي ملشسلل ميش رطل ]
 ا ب توما بشخلا هذه تدفع دق ذ

 لو اهبرو ليلا نم ةقاعم ديياش اهيذ كليدح يضل :ه

 ا خيشسخلا 5 بجرشم كايش ايلعلا 0 ةيشخلاب

 بوسفنوعو نيبحلا ىطحسم فيعوم للصم يي ١

 ةميرك راثثأ موكلا ىف ل ساجر »:ءارغلا ىوذ ن مجاعالا ل لدا تيما

 ريوولل بّسْني ًآضيأ لطعم ميطح' رجحلا لباقيو هللا هس اقل تافقفنلا
 رشاد اسهلك : عضاوملا «هذهب فيطبت .لويجملا ظفللا ذيع لا

 فاسحص ىف دكقوت ليعاشم اريسي هنم دعب ىلعو فيتعلا ن

 ارو هلك فيرشلا مركلا ل قتيف ةزوكرم بشخ ىقوف كيب 1

 يل ىبكلاملاو مهيدراسكم .ىبق ةيثالا ىديأ نبب عمشلا عض

 ه) 0 باركم# ث) 1620 امهييلصي# ه) 115. ايلباقبي؛
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 ]| ميركلا بابلاو كماما دوسالا رجحلا نال ةرخآلا عضاوم فرشب
 "| رثبو كراسي نع افصلا بابو كنيمي نع ماقملاو كتلابق تيبلا عم 8.1

 " كلت نم بجرش لك ىلع فيبطنيو اذهب كيهانو كرهظ ءارو مزمز
 اهناك ضعب ىلع اهضعب بكرت دق ديدح ةديعأ بيجارشلا

 ةيسابعلا ةبقلاب ىدحملا .بشخلا كابش .ناكرا دحاو رخا بيجارش

 نوكي نيف اسايتي ىتح ةيدوهيلا «ةبق كابش ناكرا دحاب لصتي

 نينكرلا نسم ىرخالا مطس ىسلا لتفني هذه مطس ىلعأ ىف
 ةقئار ةيصحلا ةصيرقلا نم ةعنص بابقلا هذه لخادو نيروحذملا

 | 0117 ةقرتل عاما ماماو اليلس دمثا .ةعبرا ميجللو.* ىسعلا
 ئح ناذالا ىف نوديزي مهو مهبعَذم نيف ةدلبلا هذه لغأ :فارشأو|

 نوبايس ضفاور مهو حالفلا ىلع ىَح نذوملا لوق رثا لمعلا ريخ ىلع
 نولصي امنا سانلا عم نوعيجي الو مهثازجو مهباسح ءارو نم هيلو |

 لواض ءاهئالص نم ةيثالا غارف دعب برغملا نولصيو ةاعبرأ ارهظ*'

  مكقملا هنال هكذ انمّدق امناو هللا همحر ىعفاشلا ةينسلا ةيثالا

 ميه بأ ماقم فلخ هتالصو ىلصي نم لوا وهو ىسابعلا مامالا نم

 ةمثالا ةعبرالا ناف برغيلا ةالص الأ ميركلا انّيبن ىلعو معلص

 ىعفاشلا نّدوم أدبي اهتقو فيضل نيعيتاجم دحاو تقو ىف اهنولصي
 ىلع ةالصلا هذه ىف لخد ابيرو ةمثالا رثاس ونذوم ميقي مث ةماقالاب

 عكر امبرف ةهج لك نم اهيف ريبكتلا عابتجال ةلفغو وُهَس نيلصملا
 مال ريغب مهدحا ملس وأ ىفنحلا وأ ىعناشلا عوكرب ىكلاملا
 ةفاضم هنذوم توص وأ اهمامأ توصل ةخيصم نّذأ لك ىرنف همامأ

 | 01 3 ؟شافلا نم ريثك ىلع وهسنلا ثديي اذه عمر ىهملا

 0) 115. ةبقلا, 86) 50 815, طنأ اطع مولد دوولص همزةناتأ»
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 لاكشالا ةزّيمتم ىهو اهنيعب ةعنصلا كلت ئلع بشخلا ىم
 نم روكذملا لاثملا اذه نيلخ اهنكل اطيب اهسسعب ميشو ١

 ىفو < هل نكر ال ادومع ىلعالا اهفصنو اني لوالا اهقصق ع

 ةياقسلا ىمست. .ىقلا_ةيسابعلا -ةبقلاو مزمز _ةبق_نم_ ىلعالا

 نم ةاعنبص ةيدوهيلل ةيوسنملا اريسي اهنع :ةفرحنم اهملا يم

 ١ْ اهالعاب دعا اهيف عناسصلا" قنات 05 هبي بشخلا « ةصبرق

 ' ىابش ليخآدو جيرافتلا» لكلا فئار بشخلا نم بجرم ك :
 كلذ ىثو ةعبوصلا لصف دبش هطسو ىف ماق قو عطس مزمز ب ْ

 ع ييباو كل ند م لقو ا نذوملا نذوب ادم 1

 نم فيتعلا تيبلا ىلا رظانلا مفصلا ىفو مظعملا ناسضمر و

 ١ ىفو ةليل لك دقوت ةقلعم اجزلا نم ليداتق انهي 0

 لك .ىفو: لامشلا ىلا رطانلا وقر كلذك هنيمي ىع 0

 راوس ىلع تماق دق باوبا اهناك ةموقم بيجارش ةثالث اهنم ل

 لبتف لوتفم وه ام اهنم ٌةعنص اهنم عدبأ َرْي مل راغص جاجولا نم
 مزمز ةبق نم دوسالا رجحلا لباقي ىذلا بناجلا اميس الو رأ 532

 اهنم ةيراس ليكب ريدأ دق .ةةعنصلا ناقتا ىم ةياهن ىف هيراوس ن !'

 8 يكدخأو م... سارو "سار لك نيبام تصتوالعيرا او 0 |
 ةفصلا ىلع اهضعب لثخ اهبرو ر ,ظنملا يت ل

 ةبقلا نم دوسالا رجحلا لباقي ىذلا بنئاجلا اذعو ةّيراوم

 سانلا سلجي ةبقلاب ةرثاد ماخرلا نم ةبطصم ءدب لصتت ةروك

 ةروكذملا ايندلا عضاوم فرش هنال عضوملا كلذ فرشب نيربتعم

 ه) 1طثك "ه0 ةصق داك ةهتجداتلوك هن ةمجوسممطار ماا ذه اطف 115. خ1
 ن 11 01 ب, 0( 7 تددحأو فقرو 501 6( 0 اهينا 0
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 اذنك عضومو !ذك عضوم ىف تيلصو تلخد لوقي لكف ويلا كلذ

 « تارجعملا نيفاربلاو «تانيبلا تايآلا هللو عيمجلا ىلص ثيح

 ال هنا هب ىلاعتو كراين هللا ءانتعا بثاجع نمو «ىلاعتو هنابكس

 دجحت الف ليللا ىم انقو الو راهنلا نم ةعانس ىنيفئاطلا نم ولخضي

 مي هيمو شكا نها ناحايسف مي ففتاط ودل هنآ ريض عزم

 فيطي عطس مرسلا تاطالب ىلعا ىفو «ةميقلا موي ىلا فيرشتلا هل
 ةطوسبم تافرشب هلك فوشم وهو ةعبرالا بناوجلا نم اهلك اهب

 تافرش اضيأ اهناك ناكرا ةتالث ةنرشلا نم بناج لك ىف ةنكرم

 نم هيلي ىذلا نكرلاب لصتم اهنم لفسالا نكرلاو راغص رخآ
 ]01 رود ىف ريدتشم ٌبقك اهنه ةكصإ للك تاحاتو ىرخالا ًالقرفتلا
 اهتاك يليف ردقلا وأ سمشلا ٌماعش ديف !برضُي هاوهلا دقرتختي دوفنم
 تافرشلا اك اهلك ةعبرالا بناوجلاب كلذ لصتي ةريدتسم رامقأ

 ليك نم فصنلا ىفو لكشلاو رظنملا ةبيجع تءاجف نيكارتلاو

 ةضرتعم صجلا نم ةقش ةروكذملا ةعبرالا بناوجلا' نم بناج

 ثتّلَع دق ةسدقملا ةبعكلا تاحفص نم احفص اهنم ةّقش لك لباقي

 اهنا كلذو ةعيدب لاكشا اضيا عماوصللو « يانلاك تافرشلا ىلع
  ةقئار ةراجحب بناوج ةعبرالا نم ةنكرم فصنلا رادقمب تعفترأ

 بيرغلا بشخلا نم كابش اهب طاحا دق عضولا ةبيجحع شقنلا

 هلك متخم .طورخم هناك هاوهلا ىف دويع كابشلا نع عفتراو ةعنصلا

 رانصبالا ليبتست ةعنصب ضعب ىلع هصعب لخادتي ابيتخت رجالاب
 كابش اضيأ هب رادتسا دقو لكفلا دوبعلا انكلذ ىلعأ ىفو انسح

 «) 1ع 115, مءوووداك هج ]آذعنصقر ةصق اطغص اطق !1ةأأماتق ميج
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 0 0 ىذلا مالكلا نسحو اهوحن وا ةنس ةرشع ىدحأ (
 كبح ومجم لجو وع هلئا باتاكب انقولعو اعلا تاوصاو امل

 لفال اركذت «اهيكُبيو نويعلا فكوتسيو ءاهيجُشُيو
 نم غرف !ذاف اريهطت مهريظو سجرلا مهنع هللا بهذا نيذلا نت

 ماقيلا فلخ عكرو ءاج مث نيتعكر مزتلملا دنع عكر ف

 لا ميلا ىف رهطي ا هب فنعت هديلحو اهرغنم ىلو مق ان
 ةراجحلاب ىنبم فيتعلاو تيبلاو' «امئاد !ذكه رخآ لاله ل

 دقعلاسب بذنب نتعب ىلع ابيب ير دق ولا ملا ريكا
 نأ بيجاعلا نمو نامزالا همصقت الو مايالا هليكت ال اقاصلا فيثول
 تديعأو ةضف ريماسمب ترمشف ىناميلا نكرلا ىم تعدصنا ةعطق

 ثيبلا تايآ نمو «ةرهاط اهيف ريماسملاو [هيلع] تناك ام ,
 ىلعالا هيؤنتلا هلو دّيشفلا يربلاك مركلا طسو مثاق هنأ ف غلا

 اهب "بريا كيب قمالا' نع ىو ةرثك صحت )ند :
 هيف ٌلحت الو ةمامح ىلعالا هحطسب لونت “نا ليبس الو

 اذاف هلك مرعلا ىلع ةلّثجنت .مامحلا ىرتف لاح ىلع الو هجوب
 كلذك اهاوس رويطلاو الامش وأ انيمي هنع نتجرع نتيبلا نم كتبو

 هبينعي نضره قع الا رئاط اهيلح لونج اال نف[ تكمل راب 0

 ؛ميركتلاو فيرشتلا هثروا نم ناحبسف أربي وأ هيكل تومي نأ ان

 ةوكندلا ةمولعملا مايالا ئف جتفي ميركلا هباب نا هئاسيآ نإ
 ةردقب مهنع فيضي الو ':غيمجلا هلخديف فلخلاب صغ دق 8

 ىتالتو "لخأ لك !ةيف :ئاضبو الا عضوم 'هيق ىو 8 لاو ا
 كيبلا لكحل انفعب مصعب لايسايف ودم رع كيب نسا

8 

 ه) 8620 محتقلح 56 0 11151. 065 مادلأم املا 1 2 0 (

 ة) 112:8. ىلكنس. '
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 'ءلاسمشو هنيمي نع ناقيارلاو جوخ ةالصلا .ىم غرف اذا.ذ ىينروكرم

 'ناذثا اضيا كلذ ناك اهيلع لخد ىتلا ةفصلا ىلع هماما ةعقرفلاو

 هعضوم ىلا ربنملا ديعأ مث ةالصلا نم غارفلاو بيطخلا .فارصناب
  ىلوالا ىدايج ومو روكذيلا رهشلا  لالع .لحا ةليلو «ماقملا ءازاب

 220 ميركلا محلا ىلا اهتحيبص ىف روكنملا وثكم ذكم.ريمأ: وكب
 ىلع لخدف هماما نوءرقب ءارقلاو هب نوقحي هداوقو سمشلا عولط

 نوفوطي ةبارحلاب مهنوفرعي نيذلا نادوسلا هلاجرو معلص ىبنلا باب

 راقولاو ةينكسلا هيلع راصتخا هيه ىف وهو بارحلا مهيديابو دماما
 ارصتخم افيس !دلقتم صايب بوث اسبال مهر ميركلا هفلس تمسو
 فقو ميركلا ماقملا ءازاب ىهتتا املخ ةقيقر ءاضيب فوص ةيزركب اهمعتم

 مجحلا ىلا متقت مث نيتعكر ىلصف ناّثك ذةاطو هل طسبو

 وخا وه ٌىبص مزمز ةبق ىف الع دقو فاوطلا ىف عوشو هلبقف دوسالا

 دقو نوعبتني هلو نودتقي هب اناذا ىينذوملا لوا وه ىمزمزلا نذوملا

 برقيو !دحاو اطوش ريمالا لمكي ام.كنعف موعتو هبايث رخفا سبل

 ءاحدلاب هتوص اعفار ةبقلا .ىلعا ىف ىبصلا عفدني رجحلا نم
 ةلماش ةيعتو ةيثاد ةداعسب ريمالا انالوم هللا بصب هحتفتسيو

 ' ءاسحدلا لييغح عوبطم عوجسم مالكب رهشلا ةتنهتب كلذ لصيو

 هحدم ىف رعشلا ىم ةعبرا وأ تايبا ةثالثتب كلذ منضي مث ءانثلاو

 لظأ !ذاف تكسي مثو اهضر ةوبنلا ةقباس ركذو ميركلا هفلس مدمو

 ' كلذ ىلع رخآ ءاعدب عفدنا رجكلا ديري ىناميلا نكرلا نم
 ىنعملا كلذ ىف رمخالا تايبالا ريغ رعشلا ىم تايباب هلصوو :بولسالا

 ةعبسلا ىف اذكحه اهب حدم دئاصق نم ةعؤتنم اسينناكح هنيعب

 مظنتيف دمامأ هفاوط ءانثا ىف ءارقلاو اهنم غرفي نا ىلا طاوشالا

 هذال. هرغص ىلع ىعادلا كلذ توص نسحو ةهبالاو لالا هذه نم



 هع 9

 ةسماخ ةبرض فيسلاب برضو ةّيبيطخلا ةسلجلا سلج مث
 هلآ ىلعو معلص ديحم ىلع ةالصلاب رثكاف ةيناثلا ةيطيطلا 0

 نع هللا: ىضر ةليبستلاب ءاغلضلا ةعبرالا صتخاو مياحصا نم 0

 نيسحلاو نسحللو سابعلاو ةزيح معاص ىبنلا ىمعل اعدو

 ىبنلا تاجوز نينموملا تاهمال اعد مش مهعيمج نع ىضرلا ىسلأو
 مث ظفللا اذهب ىربكلا ةجيدخ نعو هارعزلا ةمطاف نع ىضرو معلم
 رثكم ةكم ريمال مث رصانلا ديحا سابعلا ىباأ ىسابعلا ةفيلخلل اعد

 مشاه ىسبا نب رفعج نب دمحم نب مساق نب ةتيلف نب ىسيع نب
 هدهع ىلولو بويأ نب فسوي رغظملا ىبا نيدلا حالصل مث ىنسع :
 ففضت ءاعدلاب نيدلا حالص ركذ دنعو بويا نب ركب ىبا هيخ

 ناكم لك نم هيلع نيماتلاب ةنسلال
 سانلل ةبحم هيلع ىقلا هدبع اموي هللا بحا !ذإو ١

 رظنلا نسحو مهب ءانتعالا ليبج نم هلذبي امل مهيلع كلذ شح
 انيلُعُأ عيراتلا !ذه ىفو مهنع سوكملا فئاطر شاول املو مهل

 ٍياحلاب ةيصوتلا هلوصف مهاو رثكم ريمالا ىلا لصو هباتك 7 ظ
 زاعيالاو مهنع ءادتعالا ىديإ عفرو مهسيناتو « مهتويم ىف ديكو كأو

 تفأو نكخ اننا دنا .لاقر عازدألاو :عابتأللو ماقكلا ىلا
 دصقملاو فيرشلا عرنملا اذه لمأتف احلا ةكرب ىف ع
 هوانتنعأو هدابع ىلأ ىسحا ْنَم ىلأ فعاضتي هللا 0 : 7
 ءازجب ليفك لجو زع هللاو مهب ءانتعالا ةّمه لعج نمل ا مدرك ؛

 ركرت ةيطخلا ءانذا ىفو هاوس بر 6 كلل ىلو هنا نينسحمل

 نم ىالجر ةايهكسميو ىبئملا نم ةجرد .لوا ىف ناوادوسلا ناتي
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 هنا د

 تقو برو ةعمجكلا موي ناك !ذاف افانركذ < ىنلا هبش عبرا

 نكرلا نيب وهو ماقملا لباقي ىذلا ةبعكلا مقص ىلا مص ةالصلا
 ىلع الخاد بيطخلا لبقي مث هيلا ربنملا كتسيف ىقارعلاو دوسالا

 قرششلا نم ذخالا طالبلا ىف ماقملا لباقي وهو معلص ىينلا باب

 ءادوس ةمايعب ايمعتمو بهذب اموسرم داوس بوك اسبال لامشلا ىلا

 ءاسك نم كلذ لك فيقر برش ناسليط هيلعو اسيا ةموسرم

 ةنيكسلا هيلعو اهيف لفري هدالب ءابطخ ىلا اهلسري ىتلا ةغيلخلا

 نم نالجر اسيكسمي نيوادوس نيتيأر نيب اًدْيَور ىداهتي راقولاو
 نوع كلي ىفو ةموقلا حا ايعاس هيحي نيبو نينذوملا ةموق

 فيقر لوتقملا ميدالا نم سرم: هسار ىف طبر دق رمحا طورخم
 ىتاتف اًصسفن ءاوهلا ىف هديب اهصفني ةريغص ةبذع هفرط ىف ليوط
 ٍلوصوب ناذثا هناك هجراخو مركلا لخاد نم عمسي لاع توصب

 ةعقرقلا اهنومسيو ربنملا نم برقي نأ ىلا اهضغن ىف لازي ال بيطخلا

 مث هدنع ىعدو هلبقذ دوسالا رجاحلا ىلا يرع ربنملا نم برق !ذاف

 فيرشلا مركلاب نينذوملا سيئر ىمؤمؤلا نذوملاو ربنملا ىلا ىعس 2. 47:
 هكسبي فيسلا هقتاع ىلعو اضيأ داوسلا بايث اسبال هماما ايعاس
 نذوملا هدلق ةجرد لوأ ىف هدوعص كنعف هل كلقت نود هدبب

 نيرضاحلا اهب عمسا ةبرض اهيف هفيس ةلعنب برض مث قيسلا روكتذملا

 برض ايلعلا ةجردلا ىلا ىهتنا !ذاف ةثلاثلا ىف مك ةيناثلا ىف مث

 نع لقفنا مث ىفخ ءاعدب ةبعكلا لبقتسم ايعاذ فقوو ةعبار ةيرض
 سانلا نريف هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا لاقو هلابشو هنيمي

 ناذالاب ربنملا ىف هيدي نيب نونذوملا ردابيو دعقي مث مالسلا هيلع
 عشخو ظعوو ركذف ةبطغلل ماق اوغف !ذاف دحاو ناسل ىلع

 02( 115 ىذلا.



 هس 7

 ىفو جرف تس:ضيبالا ماخولا 3 نم :روكننلا مفصلا اقع ىف.

 ىلا دوسالا نكرلا نيم وضو لخادلا راسي نع ىذلا مفصلا
 امهنيبو ناوارمخ ناسنئنتاو ناوارضخ نانتنتا تاماخر عبرا 3

 ةوكذملا ةفصلا ىلع كلذ لكو ضببالا ماخرلا نم يرف ل
 ىلا دوسالا نكرلا نم وهو لخادلا نيمي نع ىذلا فضلا : قلو 8
 يرف ثالث اهب لصّتيو ءارصخ ةدحاوو ناوارهتح نانانثا ثالث قالا ١ ظ

 هيف ىذلا نكرلاب لصتملا وه مفصلا اذهو سيبالا ماخرلا نم ١
 ىتلا هتداسضعو ةعبس ه«لوطو راسا ثالث  هنعسو ةيحرلا نبا

 جقنملا ىو ربش ىنلُك ةعس ىف ءارضخ ةماخر :تليقتسا !ذأ كىنيمي ٠

 ةدحاوو ناوارمح ٠ ناستنثا ثالش ىنقارعلا ىلا ىماشلا نم ىذلا '

 ىرخالا ىلع ةدحاو ناترط روكذملا ماخرلا اذه لكلو ةروكذملا

 كق دروزاللا ىف موسرم بهذ نيريبش ردق امهنم ةدحأو لك ةعس |

 نم :نكر لك ىفو ةسراد عضاوص ضعب نيترطلا نييتاه ىقو '
 ناستريغص ناوارضخ ناتماسخر .ضرالا ىلي امم ةعبيرالا ناكرالا

 نيذللا ةسفلا نم نيباب لك اضيا فنتكتو نينكرلا نافنتكت '
 ناتزيغض' رضخالا .ماخرلا نم نافذاضع ناقاط انيناك نكر لك ىلا
 ةروكذملا تاحكفضلا نم مفص لك لوا ىفو امهيبقن ردق قلعا

 بيترتلا ئلع ايهنيب . ءارضخلاو اسهلثم هرخآ ىو لف ةياخر

 اهدجت ةماخر لواف لخادلا راسي نع ىذلا مفصلا الا رركذيلا
 بيترتلا لامك ىلا ءارمح مق ءارضخ ةماخر دوسالا 5 خاصتم

 تاركب ىلع اضيأ وهو بيطخلا ربنم ميركلا ماقملا ءازابو «ِف

 فصلا ىلع ضيبالا ماسخرلا ىم يرض ثالث اهب لصتيو ءارضخ

 2.460. نع

 | ةدحاو ةّرط اهل لخادلا نيمي .نع ىتلا ةهجلاو ىلعالا رادجلا '



 52 .إ ل

 ]| مهجيجنم العو شانلا ريك بابلا حتفنا ؟ذاو .««ةعراض هللا ىلا
 )| اي كترفغمو كتمحر باوبا انل' ٌيَتاأ مهللا ةلهتسم ةنسلاب اودانو

 لباسقملا جفصلا ىفو «نينمأ مالسب اولخد مش « نيمحارلا محرا
 ١ ىماشلا نكرلا ىلا ىناميلا نكرلا نم وه ىذلا هيف لخادلل
 الل ىلا ينال باولبا اهنا "الهلطا "تابنستقم :تاماخر -سنح
 |١ اهنم ثالثلا ةماقلا وحن اهنم ةدّخاو لكو صرالا نم رابشا ةسمخ

 | وي مل ضايب عيرجات اهنم ةدحاو لك ىف ناوارضخ ناتنثالاو رمخ
 ١ اهنم ىناميلا نكرلاب لصتتف طيقنت اهيف هناك هنم ارظنم نسحا
 ]| [هلباقي ىذلا عضوملاو ءازضخلا رابشا ةسمخب انهيلت مك ءاربحلا
 | سانلا محدزيف معلص ىبنلا ىّلصم وه عرذا ثالثب  اهنع ارقهقتنم
 ١ لك نيبو بيترتلا اذه ىلع ّنهعضوو هب اكربت هيف ةالصلا ىلع
 ٠ لالا ديلا ملخر !ةنيهنيب لصتيو روكذنلا رذغلا ؛ئئرخاو هحجاو
 «٠ هتقلخ لصا ىف لجو زرع هللا ثدحا دق ضايبلا عضاسن نوللا
 ' لثم اهيلث ىتلا ىفو ةنصغم ةرجشم ةقرزلا ىلا ةلئام ةبيرغ الاكشأ

 لكش ٌّلك اعل اتقبطنا ولف ةموسقم اهناك لاكشالا ىم هنيعب كلذ

 ترشن ام دنع ةلاحم ال ىرخالا ةّقش ةدحاو ٌلكف هلكش مفاصي

 الصافلاو اهغنخأ ءاراب“ ةدخاو لكك تعضوف لاكشالا كلت ىلع تقشنا
 ال راهشا ةسيخ امهتعس ناتماخر ءاريحو ءارصخ لك نيب اهنم

 اهنم تخأ لكو اهتايف فلتخت اهيف لاكشالاو ةةروكذملا رابشالا
 ردق اهظلغ «فيفاكت تاماخرلا هذه بناوج تّدش دقو اهناخا ءازاب

 ' ضيبالاو نيطقنملا ربحالاو: رضخالا نم عرجملا ماخرلا ىم نيعبصأ .

 / تضرتعاف اهيف معولا راصي ةطورضم بيبان اهناك ناليخلا ىذ

 «) 215. اهنقلخ , مهتع. هنقيلخ» 6) 15. ر ودكنذملا. هه



 - ١و -

 كلذ اهيف لخدأو تاليوارسلا زجح هبش روتسلا لايذا ىف عضو
 عمتجامو ةقيثولا ةلوتفملا ىطقلا نم طويخب هيلع طي

 اهتم مك ةماق نم كيزأ رأ ىلا طيخم 0 ناكرالا "0

 هيف تعفو ناك فيفكت عطسلا تتارجن ىلع اقالعار 00

 وكشنلا ةفلا كلت ىلع ديكس تاقلح ىنفاووتسا 0

 ال رارزألا ةقيثو لفسالاو ىلعالا ةطيخم :ةكرابملا ةوسكلا تع ؟

 دلخ نم ناكبسف اهديدجت دنع ماع ىلا ماع نم الا ع 1

 حَتْقَي ميركلا ةبعكلا بابو «هاوس هلا ال ةميقلا موي ىلا فرشلا اهل
 موي لك ىف مكتفي هناف بجر ىف الا ةعيج مويو نينثا موي 8

 مهنم رالبيف نويبيشلا تيبلا ةَنَدَس لبقي سمشلا عوزب ّلوا

 عبرا اهل ضرالا عبم ةنمأطتم بشخلا نم مئاوق هل تعضو
 ىسركلا ىرجي ضرالا اهترشاببل ديدحلاب ةعّقصم رابك تارك

 الصتم ىلعالا هجرد عقيف ميركلا تيبلا ىلا لصي ىتتح اهيل

 ليك وهو هيلا نييبيشلا ميعز دعصيف بابلا نم خكرابملا ةبتعلاب

 ةنكسلا نم هعمو كرابدلا لفقلا تقم هدببو .ةراشلاو يهل ليس
 لالخ بابلا مامأ هب « هددد مجدعد * ثوسأ 00 هلي ىف شنت

 ةبتعلا لبق لفقلا مخ !ذاف رركذبلا ىبيشلا ميعزلا هحتفي
 عكري ام ردق ماقأو هفلخ بابلا سو هذي ”نتيببلا لخد م

 نوعكريو اضيا باسبلا نوّدسيو نويبيشلا لخلي مث ع

 بايلا تف ةلواحم ءانثأ ىفو لوخدلاب سانلا ردابيو بابلا مذقُي /

 ةطوسبم ديأو « ةعشاخ راصباب داسيا ن.يابقتسم سانلا فقبي ميركلا

0) 50 17 
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 تا 14

 افصلا ىلا معاص هللا لوسر فيرطل اَمَلَع نيتناوطسالا نيناه ةمانشاب

 "(ىسوم نب نيطقي ىدي ىلع هراسمعو هللا تيب جاح هب ىسأتيل
 ١ ةبعكلا باب ىفو «ةثامو نيتسو عبس ةنس ىف محلاص نب ميعربأو

 | ىمتري اهظيلغ فورحلا ليوط طخلا فئار بهذلاب شفقن ةسدقملا
 " هتفيلخو هللا كبح هلمعب رمأ ايم هيف بونكم هنسحو هقنورب «راصبالا
 ىلض نينموملا ريما هللا رمال ىفتقملا ديحم هللا دبع وبا مامالا

 اا هيدل ةوبنلا ثاريم كّلخو نيرهاطلا هئابآ ةيثالا ىلعو هيلع هللا

 نيسيخ ةنس ىف نيدلا موي ىلا هبقع ىف ةيقاب ةملك اهيلعجو
 فنتكيو «روكذملا صنلا اذه ىلع نيبابلا ىتحفص ىف ةئايسمخو

 شقنلا ةعيدبلا ةيفذملا ةضفلا نم ةظيلغ ةداضع نيميركلا نيبابلا

 ىبناجب ريدتستو اهيلع فقشتو :ةكراسبملا ةينعلا ىلا دعصت

 ةريبكلا ةداضعلا هبش امهقالغا دنع نيبابلا نيب اضيا ضرتعيو نيبابلا

 ” 000 ٠ لشازلاب دلصتما نيبابلا لوطن ىع ةيقطملا ةصفلا نم
 ريركلا نم ةسدقملا ةبعكلا ةرسكو «تيبلا ىلا لخادلا راسي نع
 ىذلا مفصلا ىف هقش نوثالثو عبرا ىهو هانركذ ايبسح رضخالا

 هلباقي ىذلا عفصلا ىفو عست اهنم ىماشلاو ىناميلا نكرلا نيب
 117 نما فصلا ىفوءاضيأ عست: ىقارعلاو دوسالا . نكولا نبي
 000 ل نايكي ةييزلاب ىنانملا نيب خلال نتج نايف ىياشل
 طاحا دقو بناوج ةعبرالا معي دحاو رتس اهناك تءاجذن ابلك

 دع نم كيرا هعافترا ىف ضصجلاب .ىنبم.فيفكت اهلفسأ نم اهب
 دقو رهاظ ريغ بشخ هلخاد ىف اليلق كيزا دأ ناربش هنعس ىسفو
 لخذأ دق ةرفاظ ديدح تاقلح اهسوعر ىف كيدح نانوأ ديف ترمس
 دعب ةعيرالا بناوجلاب رادتساو لوتفم ظيلغ بّنقلا نم نم اهيذ

 «) 3[. راصبالل. 3) 315. كرابملا»



 - م1 ب

 نوخاسنلا اهيف سلكي انانح نييك نصحت ُبطابشم هلك ظطالبلا ِْ

 تاقلكي ىدحم مرحلاو ةطايخلا ةعنص لما ضعسو نوعرقم

 تست اضيا هلباقي ىذلا : طالبلا رادج ىفو ملعلا لضاو نيسردما
 قرشلا ىلا بونجلا ىم فخآلا طالبلا وهو ةغصلا كلت ىلع ايان

 ناينبلاو اهيلع ايانح نود بطاصم اهتارادج. تحت تاطالبلا را
 قه رخإ لخدم ميعهربا باب دنعو نوكي ام ليكا ىلع نآلا اه

 8 ةيصج راوس اسضيا هيف بونجلا ىلا. برغلا .ىم نجت طالب

 هيقغلا | ىيطأللا , ىكستقلا ٠ [ىلع] نب رفعج ىسبا ضب

 ىتنلا بسحأ مس ىنال نونامثو ةتامعبرأ هيراوس ددع نأ ات

 قسايعلاب زوجتيلا وفعج نيا نب ديحم يحفل «افصلا باب ع

 ثدجوو ةميرك راثآ دئانب ىف فئاتتلاو .ماركلا .دجسملا تست

 رادج ىلعا ئف ابوتكم لامشلا ىلا برغلا نسم ىنلا .ةهجكالا ى
 هللا هحلصا نينموملا ريما ىدفملا دمحم هلللا دبع َمَمُأ طالب

 عيس .ةنس ىف كامعو هللا تيب احل مارجلا نيكسملا ةعسوت
 بأم بناوج ةعبرالا ىف .عبرأ .عماوص عبس .ميكللو «ةثامو ن

 بايل ْمْلَع ىفو اهرغصأ ىعو .افصلا .باب ىلع ىرخاو ةودنلا را 5

 دق ةعموص .ميغربا باب ىلعو اهقيضت اهيلا ىلعصي .سهلو بقول

 نكرلا لباقي افصلا باسبو دعب اييف ميهربا باب دنع ترك
 طسو ىفو قرشلا ىلا :بونجلا :ىسم ىذسلا طالبلا "ىف دوس

 ٍ ا 4 4 ناتلباقم ناتيراس بابلل  لباقملا .
- 2 
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 ةيانعلا لصاروخ. نم ةضصاخ كلذو هنع همك علقي ال نا :مثاللا دوي

 6 هضرأ ىف هللا نيني هنا لاق معلص ىبنلا نأ ىفكو ةيفالالا

 هثيب .«ديلا فيش لك «ةيلع دفراو: هتحفاضمو همالتساب هللا :انعفت
 | ىلي ىذلا هبناج ىبلي امم رجحلا نم ةحيكصلا ةعطقلا ىفو
 ةنقرشم ةريغص ءاصيب ةلطقن .هلبقتسم ا فقو !ذإ.غل ملتسملا نيمي
 ةماشلا هذه ىف. ةكرابملا ةصفصلا كلت ىف لاخ انهناك ىلق
 نأ لّبقملا ىلع بجيف رصبلا ولجي اهيلا رظنلا نأ رثا ءاصيبلا
 دجسملاو «عاطتسا ام ةروكذملا ةماشلا عضوم هليبقتب كصقي

 ةمظتنم ماخرلا نم راوس ثالث ىلع تاطالب ةثالث هب فيطي ماركلا
 ضربعلا ىنفو. عارذ ةئامعبرا لوطلا ىف اسهعرذ دحاو .ظالب اهناك
 امو اعجرم نيعبراو ةينامث اققحم هريسكت نوكيف عارذ ةئامثلت

 اريغص معلنم هللا لوس ديع ىلع ناكو ريبك هاضختاطالبلا : نيب
 ةيراش ,سار. :ئماشلا :نكولا ةلبانقم ىفو دنع .:ةجواخ موضو .ةلبقو
 ةيراسلا سار نييو الوا مرحلا .ٌدح ناك اسهنم ضرالا ىف ةتتباق

 ةبعكلاو ةوطخ نورشعو ناستنثا روكذملا ىماشلا نكرلا نيو
 بونجلاو قرثشلا نيب ام ةعبرالا بناوجلا نم ءاوتسا ىلع ةطسو ىف .؛:

 ىسفنب اهتددع ىتلا ةّيماخرلا هيراوس .ددعو برغملاو .لامشلاو
 اهنم ىتلا ةةيصجلا ىشاح ةيراس نوعبسو ىدحاو ةبراس ةئامعبرأ

 ىف ةلخاد ىفو مرسلا. ىف تديز ىسنلا ىهو ةوُذَنلا راد" ىف
 نكرلا عم ماقملا اهلباقتو لامشلا ىلا برغلا نه فخالا «طالبلا

 رادجب .لصتيو هيلا 4 طالبلا نم لخدي .عستم اهواضفو ىتقارعلا س ©

 «) ىا-ظدلم عنو اطم امدةناتمد اطصق : ضرالا ىق هللا نيمي  ىكولا
 دا مكدحأ مئاعي امك هدابع اهب مفاسعيب ة) 115. خصخحلا.

 ©) 115. البلا. 24) 115. نالبلا.



 بس /ا/.. سس

 نكرلاب لصتي :ةيدوهيلا ىلا ةبوسنملا ةبقلا نم فيتعلا تعب

 ةيسابعلا ةبقلا نم قرشلا ىلا رطانلا ميخالا .عفصلا نيم رسيالا
 ةبق .اهئارو :نم .مومز رتب ةبق ىلتو فارحنالا نم ققلا !ذه امهنيبف
 110111111111111 ةيوسنملا ىقو بارشلا

 نانزخم ناتبقلا ناتاو ةيدوهيلل بسنت بق اهنع.:فارصنا ىلا
 كلذ. ريغو': عمش :راوتاو بنكو فحاصم د نم : ميركلا وبلا

 ةلاؤسياسلاج اهيالستيزطلااوساس نيل

 ىقسل ليللا ت1 ءام . اهيف نربي نألا ىتاح ىو ع

 «دحاو ضبقم وذ اهنم قرود لك قراودلا اهنومسي لالق ىف ج

 هليبحت ال اقاصلا + ضعبب هصعب .فصُلا دق . ماخز نم. مزمز ركب ر

 »ب تفحو اروثتلا لخاد كلذكو صاصرلا هثانثا ىف عفاف ممل

 نانثا مصرو هّرَل ةوض ىف اغالبأ هيلا ةقصلملا صاصولا: ةديعأ

 ةرثاد رثبلا ةفاح ىلع .ةضباف ناب اهل نجرخ سلق اهيا و

 هظلغو .فصنو رابشا ةعبرا هعافتراو اربش. نوعبرا هرودو هلك روتتلاب

 اهقيعو :ربش اهقعس ةياقس ةبقلا لخادب 'ترادتسا دقو فصنو ربش

 ءوضولل ام المت رابشا ةسيخ سرالا نع اسهعافتراو نيربش وكقا
 رجحلاو ءاهيلع  نوضوتيو اهيلا سانلا عفتري ةرثاد. ةبطصم .اهل -

 الو: قرشملا ةهج ىلا رطانلا..نكرنلا .ىف._فّصلم .كرابملا د

 رادجلا ىف لخاد هنا ليقو نكرلا ىف. لخد ام ردق رش

 م عبرا هيفو. دقعو ربش هلوطو ربش انك ةتعسو نيعارذ رادقم

 تّدش_ دقو هرسك  ىذلا ناك هللا دنغل ىطمرقلا نأ .لاقيو .ذ

 ديق وه ابيجاع .ارظنم كلذ نم ىعارلا رصبيف ليقصلا '

 ىتح ممَقلا اهب معنتي ةبوطرو ةنودل هليبقت دنع رجاكللو را

 1م



 علا و

 ىلا يرخ دق بقذم رفص نم وثو روكذملا رجالا ىلع ىذلا
 نكت عضوبلا .!ذهو ربش رادقم هتعسو عرذا :عبرا رادقمب رجاحلا

 ىلذكو ىلاغت هللا لضفب :ةوعدلا :ةباجتسا: ةتظم .اصيا: هوه:بازيملا
 لصتملا مفصلا اذهو هيلي ام راجاتسملا ىمسيو ىناميلا :نكرلا

 رجاحلا نكص ىف بازيملا حنو «ىماشلا نكرلا ةهج نم هب
 ءارضخ ةماخر هتمالعو معلص ليعبسا ةربق ميركلا تيبلا رادنج نم ةبرقمب

 ةرفصلا ىلا امهنول نع متفنت نكن امهيف رظنملا ةبيرغ ءامهاتلكو 7.

 ىف ىقبت ىتلا تّكْنلاب ءايشالا هبشا ىفو عيرجت اهناك اليلق
 نكرلا ىلي امم هبناج ىلاو هيف بهذلا لح نم #ىديبلا
 رادقم اهتعس .هارصضخ ةماخر هتمالعو .اهضر رجاه هما ربق :ىقارعلا

 رجاحلا نم. نيعضوملا نيذه ىف .ةالصلاب .سانلا : كربتي؛ فصنو بش
 ا راش اقزطنا:اهقو ةايدعلا تيبلا) ىف: امهنالامكلذ : مهلا قش

 ايهيلع ىلص نم ّلك ايهتكربب عفنو هللا .امهرون نيمركم نيسدقم
 نكرلالباقت . مومز رثب .ةابقو . «رابشا. ةعبس .نيسلاقملا ٠ نيوبقلا -نبيو
 ىذلا روكذملا ماقملاو ةوطخ نورشعو عبرا هيلا اهنمو دوسالا

 اهلخادو اطخ رشع ءهيلا اهنكر نمو .ةبقلا نيمي نع. هغلخ :ىّلصي

 ىف ةكرابملا رثبلا رونتو ضايبلا. عصانلا ضييالا :ماخرلاب . شوزغم
 كتيبلا .لباقي .ىذلا رادجلا ةهج ىلا. طسولا: نع لام. :اهطسو

 عبس .ءاملا .فقيعو هانعرذ ايبسح ةماق ةرشع ىدحا. اهقيعو: مركملا

 سايعلا ةبق ابابو قرشلا ىلا رطان ةبقلا بابو ركذي ام ىلع ”تاماق

 ىلا رظانلا مفصلا نم نكرلاو . لامشلا ىلا. نارطان .ةيدوهيلا  ةبقو

 ه) اللد. وهو. ة) ال15. لبق.“ - ه) 1815, ايهالك. .٠ 2 115. ىديبلا (ةأ)»

 ) 215. اهيبلا»
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 حال اهيف سمشلا .نبرض !ذاف بيراحم تافضو ضعب ىلع ا 0

 رامبو ننال بهذ اهنا اهلا رظانلل ليخي ءالألو سيبتب ١

 رابشا ةسفخ ىماخيلا رجلا اذه رادج .عاسفترا ىفو *
 فطحني عساو كالي. رججلا لخادو فصنو رابشا ةعبرأ ةتعسو ٠

 عتعبلل عوجملا' ماخرلاب شورفم. وهو .ةرش د علف داك زييحلا ٠

 فكنا مث ةكلذ ىوف اسم ىلا: رانيحلا رود. ىلا هن: بيتكلا رولا

 عيصرتلا فشار ناقتالا بيرغ ةعنصلا وجعم فيلاتو عيدب ماظ ١

 فالتخا ىلع اهاوسو ةيجنرطشلا لاكشالاو متاوكلاو ع
 ةشورغم راهزأ ىف 4 هيلجد هناكف اًنسح هرصب كّيقي تسليط

 فاطعنا ماخرلا اهيله فطعنا دق بيراحم ىلا ناولالا .ت

 اهثازابو ةروكذملا عئاتصلاو ةفوصوملا لاكشالا هذه اهلخادو ان
 خئاصلا ثدلحا باؤيملل .لباقملا رجلا رادجاب ناتلصتم ن

 هكححي ال انم /بيضقتلاو :يجاشتلاو. فيقرلا فيرونلا نم ءامعا
 رمأ بيحع ابقاربف نيِملَجلاِب اًعطق قغاكلا ىف نينا ع 1
 رصانلا تيحا سابعلا وبا قرشملا ماشا ةفصلا هذه ىلع هنن ”

 ىبا هللاب كجنتسملا نب ىسحلا سكم ىبا هللاب .ءقمضعسملا خب

 اون طخ هنو ىف تاوبملا لياقيو و ئسابعلا افا و 5
 م ايبا نفحو نئثقن عدبأ .نشقُت دق ةماخر ىماخرلا ةر هرادج

 نيع دلبعب ما ايم بوتكم ديف ابيجح الّككم اشقن ةقوقنم از

 نينبوملا ريمآ هللا نيدل رصانلا دمحا سابعلا وبا هتفيلخو هل

 عقلا ىلعأ' ىنف 'بازيملاو «ةئامسمخو نيعبسو تاس ةنس ىف كلذو

 ؛ :«) 50 1-هل, 113: فكلا. 5 4لا-ظدل. 3005 لخودو٠ ا 11

 اهناولا. 2) 50 115. 6) 115. اهي. ىآ) 115. .. مصقتلاو (ةذع). .مى) الله

 ١ ميراعتلا نم هيف رطانلا رصبي فصرلاو بيكرتلا عئئار -



 هنا م15 ع

 رجاحلا نمو ةففضم ارببش نوسمخو ةعبرا ىقارعلا - نكرملا ىلا
 لواطتي ريصقلاو « هيلا نمأطتي ليوظلاف رابشا ذناس ضرالا ىلا .ثوسأالا

 نوغيراو' ةيئامك ىماضشلا :نكرلا ئسلا ىقارعلا نكرملا نمو مدينلا
 نوعبرأ هيلا هنمف يراخ نم اماو رّجحلا لخاد كلذو ةففخم اربش

 || "فاوطلا نوكي هجزاخ' نمو ةففخم اربش نورشعو ةئام ىفو ةوظخ

  دوسالا نكرلا نم ام ىناميلا .نكرلا ىلا ئماشلا نكرلا نمو
 ام دوسالا ىلا ىنامجلا نمو هلباقي ىلا محفصلا هنال ىقارعلا ىلا

 «هلباقي ىذلا مفصلا هنال رجحلا . لخاد ىماشلا ىلا ىقارعلا نم

 اهنم اًنسح ماخرلا اهناك اةطوسنيم ةراجحب شورفم فاوطلا . عضومو

 تيبلا نع تيعسّتاو ضعب ىلا اهصعب فصلا ؛ىق ضيبو رمسو دوس
 تّدنتنا .اهناف .ماقملا لباقت ىتلا ةهجحلا ئف. الا اطخأ عست راذقمي

 نشورغم اهلك تاطالبلا عم :مرحلا راسو :هب“تطاخا“ ىتح :هبلإ
 نيبو «ةشورفملا ةراجحلا رخآ ىف ءاسنلا فاوظو صيبا لرب

 هقعس رجاكلا ىلا لخدم رجحلا رادج لوا نيبو ىقارعلا نكولا

 نكرلا دنع هلباقيو حماحصضلا راثالا هب تدرو امبسح عرذا نس

 تيبلا راكج. نيبو «ةعسلا كلت لام ىلع رخآ لخدم ىماشلا م. 40.

 ظخ ىلع رجكحلا رادج نم هلباقي 8 ىذلاو بازيملا نحت ىلا
 نم هتعسو أربش نوعبرأ روكذملا ىكصلا طسو فقشي ءاودسا

 اربش نوعبراو ةيناسق :ىعفو ةوطخ ةرشع تس لخدملا ىلا لخدملا
 اهباقوماو ىاصملالا عيدب عرجم هلك ماخر رادجلا رود ىنعي وفو

 ةلخادتم ةّيجنرطش لاكشا هحفص ىف اهنم عضو ةبفذم رقص نابضق

 «) اللد. خل. 8) و ذك مدساتسو ذس اطق 5



 نع 40 رس

 نم ا 0 ٌلوه مع تيبلا ع ياس

 ةعراض لجو وع ملا نا با « ذةيكاب 8 ««ةعماه تاي

 رشع انثا هلوط ميج ىقارعلا نكرلاو ميركلا .بابلا .ىيبو «؛ ْ

 نم لصتم ربش وكن هعافتراو فصنو .رابنشا ةسيخ .هسضرعو ارب
 هتيج ىلا !ذخآ روكذملا نكرلا ىلت ىنلا بابلا ةداضع ذ

 اًيصم روكذبلا سوبحلا ىقبو ىّلصم نآلا وه ىذلا عضوملا
 ءاضبم .ةلمري ::شورشم هلفساو هيف ةالضلل, .نومحدوي .ساسنلاو 5 املا نم ةضور هنا لاقي كرابم عضوم وهو لسغ اذإ تيبلا ءا 1
 ندع ام :لياقا هفلخي لحي ىلا يع زكا اتا ا ا

 هيلعو ريثكب ليما: بايبنلا: نضلا وبه قينقارسلاب نكرلاو ميركلا ب
 ةعيدب ةددحم بكرم بكيزأ وأ ةماقلا رادقم ىفإ بشخا

 دقو رابشا ةعبرا. يناثلا . ىلا دحاولا اهنكر نم اهشعس
 نم فيفكت هلوحو ماقملا هيف ناك ىذلا عضوملا :قلع اان

 ودعت هعافترا. ىف ليطتسملا :سوحلاك « فرح ىلع تيب اجا
 ىلا ماقملا © لخذأو اطخ تالق ةضرعو اطخ سمخ .هلوطو وب

 ديدحلا يق تعضوو بشخكالا ةبك تيعفر نويناسارمخلاو 2 ليجوع سانا تاكو 0 ىهشأ ىف ناك دانا وير باج ةعوضوم ديدح نم ةعونصم ةبق .اضيا . ماقملا , عضوملو رابثثا. ةثال اهنف, اهلك, .ةوطخلاو ةرطخ:ةرشع. عبس .هلياستي علال دابا 2.
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 0 كجمال يناسب 4 دم ماقملا عموم ةمالع و

 دوسالا رجاحكلا هيف ىذلا نكرلا نمو 1م ليختا

 . نيبو هنيب هيلع اطاينجا مدركلا كييبلا نق. اتقي ىتلا يل



 ينام

 ١ نكرلا هراسي « نع بابلا ىلع ٌلخادلا ىقلي ام. لواو «بهذ نم
 7 ىقو. فحاصم: ايهيف :ناقودنص هيفو ا دوسالا رجحلا هجراخ- ىذلا

 ةيوازب : ناقصلم 'ناقاط :ايهناك ةضف نم نابيوب :نكرلا ئف امهالع

 ىذلا :نكرلا ىفو ةماق نم ديزا ضرالا :نيبو امهنيبو نكولا
 اناك ىذلا دوعلا ىقبو اعلقنا اسهنكل كلذك ىناسبلا وهو هيلي

 ةهجن ىفو نايقاب امهو كلذك ىماشلا ىكرلا ىفو هيلع نيقصلم

 باب هيفو «ىفارعلا :ىنكرلا هنيمي نعو كلذح ئقارعلا نكرلأ

 مانق. كقو  مركملا تيبلا حطس ىلا هنم دعصي ةيحرلا بابي ىمسي
 هلوا ىفو ياردالا هلخاد تيبلا مطس ىلعاب لصتم وهف وبق هل

 ببسب 6 فيتعلا تيبلل دجتف .ميركلا ماقملا ىلع ىوتحملا تيبلا

 وتكم:وهمو ناتماق هيكفص ةعس ىفو ناكرأ ةسيخ وبقلا اذه

 اذه ةانق انلثو ٠ عطس لك نم نيفصنب * ىقارعلا نكولا ىلع

 < عضو مث هيف فل لق: هناك ؛نولملا ريرحلا 4 رسب ناوسكم وبقلا

 - ةتالث رادقم هعافتراو ةضفلاب ىشغم رجاح وهو هيلعو انيبن ىلع هللا

 هيزنتلا هلو ةناكف هلغسا ىم عسوا هالعاو ىيربش. رادقم هتعسو ”رابشا

 نعو هلفسأ ىنع- فيضي هطسوأ ريبك ناضف . نوناك ئىلعالا لقملاو

 نيمدقلا رثا ئف انل .بصو هليبقتو هسملب انكربتو هانياع هالعا

 رشأو نيب امهرثاو هب هللا انعفن هانبرشف مرمز ءام ٠ نيتكرابملا

 / رثات ىتح هتطاول هّنالا نم ناحبسن ةكرابملا ةمركملا 'عباصالا

 تايآلا ىم هلعاج ناحبس ريثولا لمرلا ىف مدقلا ريثات الو هيف

 «) الآف ىف. )3  55 سقتو., 115. ميركلا. ه) 1طفدف 5005 ددوص 0
 رضع همزكاتإمأ. )2  50 صفت و. , ا رغخسب ناتوسكم». ؟) 5. نيكرابملا

 0 ا



 مدع لل اي

 ةطسوتم تيبلا لوط ىلع ىفو اًضُخ عبرا دومعو دومع لك نبي
 هب فحي ىذلا جفصلا فصن لباقي اهلوا ومو ةديعالا دحاف 2
 دويعلاو :اطخ ثالث رادقم مفيعلا نيبو ةنينو © نايناميلا نانكيلا

 ئقارعلا نانكرلا . لباقي ىذلا حفصلا لباقي اهرخآ وشو د
 ةخضغلاب ىلطم ىلعالا هفصن نم هلك كيبلا رادو «

 اهظلغل بهذ ةكيفض اهنا اهيلا رطانلل ليخي ةةنيخاتلا ةبقذمل
 ؟ ىلعالا رادجالا فصخ رادقم كسمتو ةعبرالا بناوجلاب :فحت

 اهلك ةيعكلا رهاظو نولملا ييرعلا نم ءاسكب للحم تيبلا فقسو
 نطق اهاَدَسو رضخالا ريركلا نم روتسب وسكم بناوج ةغيرالا نم
 عضو تيب لوأ نأ بوتكم هيف ءرضخالا ريرحلاب ماسر: اهالعأ ( ذو

 هجن كاملا نيد نصانلا .نامالا مسا. «ةيالادالكب» سلأ]
 نم روتسلا هذه ىف لّكش دق اهلك اهب .فيطي عرذا ثالث را

 ةعورقم موسرو ةقشار بيراحم لاكشا «هصد ىنلا ةبيرغلا +
 رمالا روكذملا ىسابعلا رصانلل ءاعدلابو ىلاعت هللا ركذب :

 بناوجلا نم روتسلا ددعو اهّنول فلاضي .ال كلذ لكو اهتئاقاب
 ةينامث اسهنم 7 نيريبكلا ىيكفصلا ىفو ارتس نونثالثو .ةعبرا 0

 اهيلعو واضم ةسيخ هلو ء«رشع ةتس 6 نيريغصلا نيحفيجلا لورا '
 لك عمو :فقسلا طسو ىف اهدحا شقنلا .عيندب ئقاوها

 روكذملا وُبَعلا سنحت. هنال رهظي ال اهنم دحاولاو وشم نك
 اعادخاو ةةرئتخ ثالث اهددح ةاسفلا نم ش اركا ةدبعالا نيبو* ع

1 

 ه) 115. نييناميلا ىينك قيد لأ ا 115. نسكت سملا» 017

 ةطمسال مهطقطاو 0 رمحالا : 566 الآف. مم 4 02) ما-0هرتقس 32.8

 +) 50 815., هل- دل قف هسناا امو مم ةلمصه متلط ىنلأ» رك) 1
 قربكلا خحفصلا. م) 112:6. نيتريغصلا نيتجفصلا» 2) 315. ام

 رشع هلتم اهددع خضفلا ىم دك اوكل ةديعالا (مزأط 4 مداسأك 017

 1 طوتع مرتع دس 31-817
11 
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 هس لونه تع

 وهو افصلا باج لباقي ىلا: مفصلا نم ءاوهلا ىفا هعافترا نأ تييبلا

 / اسعارذ نورشعو عست ىناميلا [نكرلا] ىلأ دوسالا رجدكلا نم
 ش « باريملا ىلا جادسلا بايصنا ببسي نورشعو نامت بناوجلا رئاسو

  افاوطلا ءادتبا هنمو دوسالا رجحلا هيف ىذلا نكرلا هناكرا لواف

 ىع مركملا تيبلاو «مب هندب عيمج رضيل * هنع فئاطلا رقهقتيو
 ةهج ىلا رطان وو ىقارعلا نكرلا هدعب ىقلي ام لواو هراسي
 نكرلا مث برغلا ةهج ئلا رطان وهو ىماشلا نكرلا مق لامشلا
 نوسالا: ىكرلا : ىلا دوعي مث بونجلا هج ىلا رظاسن وهو ىتاميلا

 بابو ءادحاو اطوش متي كلذ دنعو قرشلا ةهج ىلا رظان وهو

 نكرو ىفارعلا نكرلا نيب ىذلا عفصلا : ىف ميركلا :تيبلا
 اهكلذو ذففخم رابشا ةرشعب رجعكلا نسم بيرق وهو دوسالا رجخلا

 عيقوم وهو مّتلملا ىمسي ثيبلا جفص نم اسهنيب ىذلا عشوملا
 اربش رشع كحاب ضرالا نع عفترم ميركلا بابلاو ءاعدلا . ةباجاتسا

 فقوتسي :ةفضلا فشار ةعنصلا عيدب ةبقذم ةضف ىم:وهو فصنو

 ةاتداضعو هيب هللا اهاسك ىتلا ةناهملل اعوشخو انسخ راصبالا

 صلاخ بهذ جول اهسار ىلعو اضيأ هكلذك ايلعلا ةينعلاو كلذك

 ©« فلعس ناتريبك ةصف ةانراقت بابللو نيربش رادقم هقعس ىف بوبا
 ةلؤطو رابشأ..ةيناسك هقعسو :قرشلل رظان ونفون بابلا لفق. امهيلع

 ةسيخ .بابلا هيلع: ئوطني :ىذلا ظئاحلا..ظلغو .اربش رشع ةثالث 7

 اهلك ةناطيحو .عوجالا ماخرلاب شورفم 'ميركلا تيبلا١ لخادو. «رابشا

 ©« لوطلا ةضرتعم ٍلاسلا نم ةديغأ ةثالث ىلع ماق دق عزجام # ماك

 ه) ةهل-ظدامن؟ هندبب دعيمج نسعي ةناك٠ 6) 80 115. , 1-21. انرقن.

 - 0) 50 للك, هادظدل. فلغتيم. 2) 115. ايلك ماخر. 2 ) ىل-ظدل» خطرغم

 لوطلا و ؟طتعط دوورسد 10 طع اطع انتتع ؟ةدلتل» و



 هاا هت

 نيم انلعجو ءهيلع ةدافولاب انمرك ىذلا هلل ديحلاف

 «ليكولا معنو انيسح ومو « هيلا ةيميفاربالا ةوعدلا تهتنأ
 مرحلا نم ابيرق لالحلا ىلا ةبسنلاب فرعت رادب اهيف انلوؤن نا 2
 ةينكسملا فئفارملا ةريثك ةرجاح .ىف هباوبا دحا ةّدسلا باج ن

 © ةسدقملا ةبعكلا ىلعو مرحلا ىلع ةقرشم

 ظ 55 هللا 1 ىلوالا ىدامج رهش

 ىكعسأ رهشلا اذه لالبف اموي رشع ةينامث هن هللا اهفّيش ةكمب ان ع
 دقو انيلع علط «انرامعا نم فلس اسميف ءانراصبا هقلئاجا ل .
 اهيف ىتلا «ةبقلاو «ميظعلا هللا مرحو « ميركلا رادجلا عقم انأوبت'

 ىحولاب «ليربج نيمالا حورلا طبهمو «لوسرلا ثعبم «ميهربا ماقم
 هب انصخ ام ردق انفرعو «ذنملا هذه ركش هللا انعزواض ««ليزننلا

 عنصلا نم هدثاوع ميرك ىلع. انارجأو «لويقلاب انل متخو .«« وعن 6

 «داوس هلا ال هتردقو هتّرعب «ليهستلاو ريسيتلا فيطلو ءليمجلا '
 كثتيبلا « هفرشو هللا همرك فينعلا تيبلاو ماركلا ا رك 1

 ميعز ىنربخأو عيبرتلا نم بيرق وهو ناكرأ .ةعبرا هل مركفلا
 نب ليعيسأ نب ديحم ومو كثيبلا ةنادس مهيلا نيذلا نييبيشلا

 ةباكح  بحاصو معلص هللا لوسر بحاص رادلا كيع نب ةك

 ىلا مدلك نم) 13. 1.0. 607 , طم امدقئاتمص ذك ناله 38 73 : ماه

 هتيرش نأو هللا كافش هب ىغتشت هنبرش نأ دل برش امل مزمز

 ةمزه ىهو هللا هعطق كئامط عطقل هتبرش ناو هللا كعبشا كعبشلا
 «ليعيسأ هللا ايقسو ليربج

 ه) ا
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 دهنوحبصي ىذلا ميلا نوكيري هبو نومركي هنمو مهلاحر طعحمو
 فيرشلا مرحلا اوصبصو مهتليل اورساو اوعفر ةيشع ىف ناك اذاف
 نورسبو اضيا هب نولرني محلا نم نورداصلاو اميظعتو افيرشن هللأ هداز

 ياحلاو ةبذع ةنيعم رثب روكذملا عضوملا اذهبو ةدج ىلا دنم 7.

 انيقاف هيلا مهتارنسا ةليل ريغ ءاملا دورت ىلا نوجاتحي ال اهببسب
 ىشعلا ناح املف نيرقلاب ىيكدرم دهب هاعبرالا موي ضايب

 رجفلا عم انلوصو ناكف كلت انتليل انيرساف ةرمعب نيمرحم هنم انحر

 © اهسرح ةكم انلخدو ءوضلا راشتنال نيبقترم انلونف مركلا بيرق ىلا

 عيبرل رشع ثلاثلا سيمخلا موي نم ىسلوالا ةعاسلا ىف هللا

 انوارسأ ناكو ةرمعلا باب ىلع تشغا رهش نم عبارلا ومو روكذملا
 «:ءاعش ةطيسبلا ىلع ىقلا دق ردبلاو ةروكذملا ةليللا كلت
 ةيبلتلاب « ناذألا ةكصت تاوصالاو «هعانق انع فشك دق ليللاو

 ء « ءابغرلاب هللا ىلا لهتبتو «ءاعدلاب مضت ةنسلالاو «ناكم لك نم

 تناك ةليل اهل ايف «ةيعدالاب عرضنت ٌةنواو «ةيبلتلاب لتشت ةراتق

 تاّينب ركبو «رمعلا ىلايل شورع ىنهف «رقعلا ةضيب نسحلا ىف
 روكذملا ميلا نم ةوكذملا ةعاسلا ىف انلصو نأ ىلا «رهدلا
 كتيبلا ةبعكلا انيغلاف «“ ميعربا ليلخلا ًاوبمو « ميظعلا هللا مرح

 نوثوب ةثوفحم < ناوضرلا ةتج ىلا ةفوفزم ةولجم اسورع ماركلا
 انقلعتو ميركلا ماقملاب .انيلص مث مودقلا فاوط انفطف «'نمحرلا
 وهو بابلاو دوسالا رجحلا نيب وهو مزتلملا دنع ةيعكلا راتساب

 امل وتو اهئثام نم انبرشو مزمز ةبق انلخدو ةوحدلا ةباجاتسا عضوم
 انقلح مث ةورملاو اًفّضلا نيب انيعس مث معلص 4لاق امك هل برش

 ه) الكدن6, ايسدق. 8) 115... اضن“ ه) 80 سنودتو., 115. انتلاب»

 24) آه اطف 1ه068 15 اطف 5اتهةط (يرخضدسملا يىردلا بكوكلا باتك



 بأ اة

00 

 راسيذ ىلع انهببلا ةرطاف: نو ناك ىنلا ةههجلا لجأ . ةيلغي ركب 5

 رظافلا لاستمتلا عقو نأ بيدعلا قافثالا نسم ناكو اهاوسو

 مهكلمتو: ةيديبعلا ةلودلا ىلع غلا هاليتسا دعوقو التف ىرشملا

 الا قبي ملو هللا ءاسن نأ مهل .هلعا ةكلم نم هنولُموي اسم هي ب
 نوعلطتسي مهف دالبلا مذهل ”نيدحوملا يس ديس :ةثاسكلا.

 ةفانسلا ”بانهتزا :[هقوبقتريو- اهتجصم نوعطقيو ايلجن احبس

 00-2 ىلذ نم اندعاش اهدعو زاجنا ىف نورئمب الا ع

 ىا ولا قدي اينبدرخج اوما: انصايشتو بام ءاضومو مم ئ
 ضعب نأ انيلا ىمنو ىدصلا هتوعدو فحلا هللا وها 0

 انهّدعا اًيطُخ ربح كنق اهئامعزو ةروكذملا ةدالبلا هذه ءايقف

 / وهو ةرمأ هللا ىلعا. نيتموملا ريما اندحيس ىدي نيب اسهب مان قالا
 ربصلاب .جرغلا راظتنا كظننيو ةداعسلا موي باقترا مويلا كلذ ب

 ةوعد نم اهيلعيو .ةملك نم اهطسيي لجو رع هللاو ةدابع وه ىذلا

 نم رشع ىبداحلا .ءاثلثلا موي .ىشع ىفو «ريجق ءاشي امه ىلع هن
 نم اننلاصفنا ناك تشغا رهش نم ىناثلا وهو روكذملا ©

 ىف مهواسسا تتبثو اصعب مهصعب جاجحلا نمض نأ دعب َ

 راح نجلا ةةهر نصحت يشيع فكم كس ,
 لت او ال ما اويل وللا ناوضر ىلع نب نسحلا يرد ى
 ىلا ةليللا كلت انيرساو «مهضر ميركلا هفلس لها نم سشيلف ملاص

 جاخلا ”لونم وه عيضوملا اذهو سمشلا جلط عم 4 نيوقلا انلصو
 0 ه) ةلك اهاوسو. 3) 3ك البلا. © ه) ةكدعوم رخالا عير 4 5
 طماط طقم ةصق ةةعاطمتت هدي, 2ةمطقرو »6 ط4 1 نيرغلا < 7 27

 8 هعمل طقم 1دجو]إو ص قعوطتم ١ نردد, اعمطقأ١ م7 9.

 200 ىهزغلا لاثمتلا طوقس نوعقوتم .نألا مهو دالبلا رئاسو 7



 0-0 ان

 1 همرابحم ىلع نيرئاغلاو لجو رع هللا مرح نع نيئاذلاو .قدسلاو

 ١ )0 ا” مح دع جدو بوس

 | ىلع مهنالا برغملا_البب الا مالسا 2 هنا داقتنعالا توي لكقنغيو

 ْ اةهيوشلا لا ملايج ايم كلل وسبا اهو اهل تاّينب ال ةحضاو ةداج

 ١ نم لجو وع هللا مصع نم الا عيشو ةّلاسض قرفو عليو ءاوهاسف

 ١ نيدحويلا دنغالا ءيجو ىلع 'ىيد الو فقح الو لدع ال هنا امك اهلغا

 مهاوس نم لكو نامزلا ىف لدعلا ةمثا رخآ مهف هللا مهزعأ

 راسجتات نورشعي ةقيرطلا ريغ ىلعف © ناوالا اذه ىف كولملا ىم

 ةليح لكب مهلاوما نوبلجتسيو | مهيدل ةمذ لع قمإ مهناك :نيبليسملا
  ؟قف الا مهللا اهلقمب عَمْسُي م ملا ملظلا نم فقئارط. نوبكوبو بنشو

 ول هبقانمو هتريس انركذ نق ئنذلا ىيحلا حالص .لداعلا ناطلسلا م. 5.

 ىفالتي لجو زع هللاو كيرا امم ........ فخكلا ىلع :ناوعأ هل ناك

 هاتدهاش اسم ببجكع ىمو ءدهعنص فيطلو هرظن ليمجكب نيملسملا

 البلا: «ذليب اسيتيلك راشتناو ةيدخوملا ةينموملا ةوعدلا رضا ىف

 مهنم لكلا لسد اهلها يل .رأ اهفكلميل اهلفما راعشتساو

 00 ىلأ مسيهسب انهكلذ ىديب 5 انيفخ رض كلدب 0

 ١ 5 ةتذوملا راسقألا ضعب نمخ « ةكيحص د نئاوكلا نسم

 ا قتيبرتخ م نيجرب ةرهاسقلاو نولوط نبا عماسج نيب نأ مهدنع

 ناكو برغملا ةهج ىلا وظان لاثمت ايمهدحا ىلع ءانبلا « ىقيتع

 اذا اههدحا نا نوري اوناكف ىرشملا ئلا رظان لاثمن رخآلا ىلع

 ه) 1 نامؤلا» ة) 115. نيقينع»



 مس 1/5 هس

 روكذملا ريمالا رثكم بطوخ ام لالخ اهب انكسّماف ةّدج انل 3

 هللا مرح ىلا اولخديو انضعب مهضعب جاحلا نمضي ناب هرمأ كر

 وهف لاو نيدلا حالبص لبق نم همسرب نأذللا ماعطلاو لاملا كرو ن

 هديب ثاريم هللا مرح ناك هظفل اذه احلا لبق هلام كرت

 اهلّدبمو نّئسلا ريغم ناحبسف احلا نم «:وارتكا هل لثكما

 ليكلاب زيفق ةتامئامثلا وحن وهو ممقلا نم بدرا افلاو ,ناسنثا

 نديلا ةهجبو رصم كيعصب اهعطقا تاعاطقأ ىشاح اندنع ىلهبشالا ْ

 حالص لداعلا ناطلسلا !ذه بيغم الولو ىلا مسرلا اذهب مهل ١

 ٠ تدعم امل مذنرفالا عم كانه مل بورح ىف ماشلا ةهجب ىيحلا [|

 أدللا دالب حاف «احلا ةهج ىف ردسص ام روكذيلا ويمالا اذ

 توسل ءامدلاب ادع همم اكد تاي ادت 2

 كيلا د 2 هداقتعاف مهنع سيفا هذع ل --- 1
 جس

 ردك ياسالا ةصخرلا 2 نق ا 0 فديو <
 0 هيذخنا دق ماوقأ فليح الا هللا تيبو.فيكف_لاحلا »

 ليح نيغ !نمأ ]تاه عتساو بتارسالا ااقبإل ىلا ايبس » ناضج

 مهيلع ةبيندلا ةنكسملاو ةلذلا برسطو اهيلع جاجحلا ةرد

 ىع ةفحجملا عّدبلا هذه عفري ريهطتب بيرق نع هللا اه
 فحلا ىلوأ .هللا نرخو نجلا ,زاصتا نمجشوملا ل

 ه) 0 وأ ركا#
 ع
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 بطخ وأ هذوطقتلي رمت نم تاع

1.04 

 نع 0

 ' ككلذ ريغ ىلا ءام وأ نبل عيبم وا مهل تناك نا 6لامج ءاركا
 مهواسف كلذ ليان اهبرو ون 4 2

 ' لاه[ مهنا ككش الو .ءاشي امل تهبل .راحبسف نهسفناب تافيرشلا
 / نمم هللا انلعج ايندلا مهل (ضتوبب مسأو ةرخألا مسهل هللا ىصضترأ تعبي

 ْ مهرهطو سجرلا مهنع بهذا [نيذلا] تيبلا لما بحب نيدي

  اهطاطتخإ مّدق ىلع ّلدت ةميدق عناصم ةةدلبلا هذه يراضبو ءاريهطت

 " ىف ةروقنم بابج اهبو سرفلا ندم نم تناك اهنا ركذيو
 "2 لخاد ىه ةرثك م وم اهضعب لصتت كلصلا رجحلا

  ةئايثلخ كلبلا جراخ «ىتلا نأ نومعزي مهنا ىتح هجراخو دلبلا
 ١ االول والا

 طيحملا ناكيبسف ةريتك تاعوضوملا بئاكعو ءاصحالا اهذخاي ال

 0011 دعم مفر ندم يمادم ىلع قلت دع ملا نيد

 ىنغلا ا سس ساو

 ظ هللا رسبي نك ا ذانومهو ا ىف ا مهعم احلاف ابالكاتسا

 هذه ىبق نيملسملا هب هللا ىفالق ام الولو هنطو نقلا هعوجر

 « هديلو ىتداني ال رمأ ىف ملظلا نم اوناكل نيدلا ح كيصي تاهجلا

 لعجو ياكلا نع سوكملا ' بئارض عفر هناف دع نيلي الو

 ىتيذ ةخكم ربهمأ رثكم ىلا 4 امهليصوتب رماي اماعطو الام كلذ ضوع

 ' عيورت ىلا ريمالا اذه داع مهل ةبكرتملا ٌةفيظولا كلت مهنع ثطبا

 نأ كلذ نم اسنل فئفثأو سوكملا ببسب مهغيقثن راسهظاو جاسحلا

 5 ل

 6) ةلدنو. لامجلا. 5) 115. كليلا» 0) ة[6. ىذلا. )2  اه.



 تنط 101 ي

 ديزملا ىدهنسيو «هاضر علبب اًدمح ةيافكلاو' ةياقولا ىئم هبا

 رادب اهيف .انلوزن ناكو .«؛ هاوس هلا ال هنردقو هنوعب ةاليمتملا

 ىف «روكذملا ةكم زيما لبق نم ةذج بحاص ؤهو ىلع

 معرايد ىسلاسعا ىف اهنونبي ىتلا ةينموخلا حورملا .كلتا نم

 0. 55. ةمالسلا .نم هب هللا معنا امبن ارورس لجو زع:ةللا :اندعاع ةروكع
 ةرورض تأرط نأ الا نوعلملا رعبلا اذه ىلع انفارصنا نوكي ل

 ام :عيبج ىف. ةريخلا ىلو .هللاو قرطلا نم هاوس نيبو اننيب لو

 روكذملا رحبلا لحاس ىلع ةيرق هذه ةّدجو] «هتزعب هيبنسيو 5

 ىو نيطلاو ةراجاحلاب ةينبم قئدانف .« اهيفو صاصخأ اهتوبي .
 ليللاب اهيف مارتسي موطس اهلو فّرغلاك: صاصخالا" نم. توبي ان

 تناك اهنا ئلخ لكت ةميدق راق ةيرقلا هذهبو ركلا , ىَذأ

 2 عسوم اهبو *مىويلا ىلا ىاب اهب ىدحملا 4اهروس رثاو ةميدق ةان
 | ىلص رشبلا ما ءاوَح لزنم ناك هنا ركذي ةقيتع ةديشم ةبقا

 ىلا بوشنم كرابم دجسم #اهيفو كلذب ملعا هللاو هلضفو هتك
 سوتبالا بشخ' ىم ناقيراس هل رخآ لجسفو هضر تطل 3

 م ديقزلا نزره ىلا يار
 4 هاو كاري همس يلون ناس رثكاو «هيلع

 نم نهملا نم ةنهم لك ىف مهسفنأ ويهتم .اقاغشا:

 ه«) طع قست طقم 202 طوفم ست عم ات مدع أم :8م) 715. نوممت»

 اهو: 0( 11 اهقر وس ١ 6 111 ناآلأ. آر 07 ةبشو

 مادا



 دنع 900

 ىسارملا بجاعا نم وهو ةّدج نم موي :ضعب ىلع وهو «ركباب

 فيطم وبلاو ربلا ىلا لخدي رحبلا نم اجيلخ نأ كلذو اعضو
 « يداه ةنكم ةرارق. ىف هنم « بالجلا ىسئتف ةهيتناح اتلك نم هب

 ىلاعت هللا ةكرب ىلع هنم انعلقا هدعب نينثالا موي 4ركس. ناك :املف

 نم ةبرقم ىلع انيسرا ليللا نج املف هاوس بر ال رسيملا ةللاو ةرتاف جيوب
 هدعب ءاثلثلا موي ةحيبص ميرلا تلاحو انم نيعلا ىلرمب ىهو ةّدج

 بيسب مارملا بعص ىسازملا هذه لوخدو اهاسرم لوخد نيبو انني

 ىف ةيتاونلاو ءاسورلا ءالوه ةعنص نم. انرصباو اهفافتلاو باعشلا ةرثك

 فياضم ىلع اهنولخدي ءانخض ارما اهءانثا ةبلجلاب فرصتلا

 سلسلا نانعلا بطرلا داوجلل سرافلا فيرصت اهلالخ .اهنوفرصيو
 موي نهظ :ئفوا هذه: فصولا : فيبصي بتاعي : كلذ: ىف : نوتايو.:دايقلا
 نيرشعلاو سداسلا ومو روكذملا رخالا عيبر رهش نم عبارلا ءاتلثلا
 نيركاشو لجو زع هلل نيدماح ةذجب انلوون ناك 7 ةيلوي رهش نم

 ةيئامثلا كلت ىف هانياع ام لوه نسم ةاجنلاو ةمالسلا ىلع .:.:

 اهنم هللا انيضع ىتش م لاوعأ تناكو ركبلا ىلع انماقم لوط ب

 ةرتكو هحاير فالتخاو رحبلا نم أرطي ناك ام اهنيف همرككو هلضغب

 بكرملا ةّدع فعنض نم أرطي ن ناك ام اهننو :ةيف ةصرتعملا .هباعش

 بذج وأ هطح وا عارشلا عفر دنع ةرملا دعب ةرملا اهماصتقاو محو

 نم بعش ىلع اهلفساب ةبلجلا 7 تيحنس اميرو :هيسارم نم ىسرم
 اهيف اًنُعَف سايلاب نذوي !ذَح اهل عيسنف اهلّثضت ءانثا باعشلا كلت

 ةيصعلا نم هب نم ام ىلع هلل نيحلاو .ارارم ىيكانو .ارارم تومن

 «) لطنك مهتسم دءوسصق ةصمسفءالر مدئااعسب )3  115. هتايج ىتلكر سقت

 دينفاح. ه) الآدنو. بلكلا. )4  الكهمو. ةوكض. )  اله: ابيكع.

 رك) ال15 خيذوب. 9) 5 الاون. 2) 11238. كءكاسم»
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 مك. ةيمط, ءاخر خيرب روكذملا سيبخلا موي وهو كلذ انموب

 ربلا نم ةبرقم ىلع رعبلا ىف ةريغص ةريزج ىف ةيشع انيس
 5 ق ضيرر داسيا سارق تمكو .ةرايااا يا طايل نأ ففي روكذملا

 اريضب ناّبرلا. ناكو ظّقحتو رذح ىلع ءاصءانتا .انللختف انيلع
 ةريزجلاب انيسرأ ىتح اهنم هللا انصلخف اهيف اقذاخ هتعنصب '

 خيفومتعلاو :مضاخلا العمنسلا هليل انتهي انّتبو اهيلا انئرنو ةروكذملا
 نه الأ ةسقنتم ريغ جيرلاو ١دكار ءاوهلا ميصأو روكذملا لوالا عيبرل

 ناك 'املف روكشيبلا ةعبجلا موي اهب انيقاف انقفاوت ال ىتلا ةهجلا

 انتفلقاق . سقنت. ضعب ”عدرلا تسفتت .نيئالك ىوملا يينلا ول

 هذا هظانل لْيُخ ىنتح رحبلا ىكسو !دبور اريس ريسن سفنلا تنال
 هللا. عنص فيطل وجرن لالا كلت ىلع انمقاخ ىرزا ٍياجز نكحص |

 هللا انيصعف نفسلا ةقئاح ةريزجاب فرعت ةريزجلا طذقو لجو ع
 ها هو ديحلا هلو .مومذعلا 0 ايضا ]

 رهظي ملو - ينيب وسطي ندع ١١ ةليث هلال
 اريبك ةيناثلا دي طبل صا اننا 3
 نيزشعلاو ثلاثلا وهو روكذملا تبسلا ةليث هلالقلا انققحتق ديل
 فرعي ىسرمب .انيسرأ هيناث دحالا موي ىشع قت ا وم

 ٠ قوس 2) 80 314 55 اطف ممأع يل ماسر :+115 5
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 ١ هاج ربو انل ثحال ىتلا لابجلا كلت نيب نا سئارلا وهو بكوملا

| 



 - او مما

 مظعا نم اهب لولحلاف بهل هلك وجو قاعز ءام ١ هلوقب ةدللا
 هللا هداز فيتعلا :تيبلا ىلا ليبسلا اهب فج ىتلا هراكملا

 اميس الو هنودباكي ام ىلع ٍناجحلا روجا مظعاو ابيركتو اغيرشن

 ىتح اهحثابق ركذب سانلا محهل اممو ةئوعلبلا ةدلبلا كلت ىف

 ناك مالسلا هيلعو انيبن ىبلع دوعاد نب ناميلس نأ نومبعزي

 ليبسلا ةرايعب ايتم .ياجحلا هللا ارا «ةترافعلل انجس اهذختأ

 ةيقع ىلع رضم نم ىتلا .ليبسلا ىعو  .مارحلا هتيب ىلا ةدصاقلا

 000 بساوسصم م يوسملاااوب

 ا هسانهنا وصلا .هللاو 4 نم قيلينادثونإل لإ |

 نيرشعلاو سدابسبلا ءاتلتلا موي حبلا قف اكس ئدامتف <« نمي

 اسملخ بهملا «ةرتاخ حيرب هدعب ءاعبرالا  موبو يكتمل لوألا عيبرلا

 ةايورج انرشيتسا دق ىكنو سيبخلا ةليل ىم ةرخآلا ءاشعلا .. ناك

 روكذملا ربلا ةيج نم ىرب َعَمَل زاجحلا رب:ىم ةقلحملا ريطلا
 ىافآالا اسك نأ ىلا .ففالا هل ملطا كون ًاشن مث .قرشلا ةهج ئمو

 هءارو اعجاز هقيرط نع بكرملا .تفرص ةديدش مير تيفو اهلك
 ملف ىافالا 4تمعو ةيلظلا ةكلح تّتشاو حابيرلا فوصع ىدامتو
 ايهب ٌلدتساف موجنلا ضعب رهظ نا ىلا اهنم .ةدوصقملا ةهجلا رْدَن

 انمقاو ىراضلا وهو لَقَدلا لفسا ىلا :علقلا .طحو لالدتسالا صعب

 هلاوعأ .ضعب نوعرف رحب. اناراو  سايلاج نذوي لوم .ئف كلت  انّليل
 نايق ٠ . ... حابصلا عم اننرتقم .يرفلاب هللا ىسشا نأ ىلا ةفوصوملا

 دعب ىلع زاجحلا وب انل حالو هايسلا نحشاو ميغلا عشقاو .صيرلا .1:

  04( 1١ةنعارفلل. 6) المنع اني 6-5 6) الك. رتاف. 1 )«

 كتابهحو»



 دم 58 هدم , 0

 نأو ةيردنكسالا ىلا اسهفم .ليخد ءانش“ ناف 76 ىلا اهنمو داموا

 موولا نم -- دجاي .نأ نكميو ابعاوس وأ ةيلقص ىلا ءام
 اذهب هقيرط لاط'ن او َنيَملَسِمْلا دالب نم اهاوس وا ةتْبَس ىلا عل

 اة "«هسس سسوس سس

 نونكاسلا انهلعآو ءاَفْوَحَتو وكيع ىقلي 33 © نوهيف ١ مم

 مهسفنا نم ناطلس مهلو. ةاّجبلاب 'نوفرعي نادوسلا ليبق نيم اهب

 نابحالا ضعب ىف لصو انبرو اهب ةلصتملا لابجلا ىف مهغم نكسي '
 عم هبانتسمو ةعاطلل اراهظأ زغلا نم اهيف ىذلا ىلاولاتب عيتجاو '

 7 منكو 0 5 ل 8 5 6 دليلا 7 0

 مسالا يغب يم ركب يدق ديحونلا: هلك ليج -

 لحي الو ىضرم ال ام مهريسو ةدشسافلا مهبهأذم. ىم كلذ: ءاروو ١ ٠

 مهتاروع ان اهب: نورئاسي .اقرخ الا .ةارغ نودرصتاب هفواتسنو مهلاجرو 6 ٠
 حان ين انتاح 57 صلسحؤلا ا ظ

 املف 06 ابين ا من 00 سلا ةرجج ||

 لجو يع تلج كرب: ىلغت افلم لافي اللا راك |

 اوي ئدهانج باذبعب ها ةدام تناكف ا هما رخو ١

 ةقفاوملا ا مدعل ةكصلا لالتخاو لاكلا ءوسو شيعلا

 شطعلاو كاملا ىتخ بولجم هيف ءىش لك كلب نم: كبسحو
 م. 51. ءاسو ءماسجالا .بينخي ءاوق نيب اننيقاف هنم سغنلا ىلا ىَهشأ

 هذه نع ىنغ ْنَم ملظ امف «ماعطلا ءاهتشا نع ةدعملا لغشبا

 ه) 400 ةفاضالاب 7
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 ىف امنا ةنئبلا راهسم 5 لفتت 2 ءاشنالا ةقفلم ىنوغرغلا 7

 2 اهنولتخيو بكاوملا اهب ياي اننازمال هنم نولتفيو طيختي 0

 هذه ىلع ةبلجلا ءاشنا“ نم اوغرف !ذاف لخفلا ناديع" نم 20

 اهنسحا وهو. شرقلا ىهدب وأ جورخلا نمدب وأ ىمسلاب اهوقس ةفصلا

 ىف مهدسُفمو هيف' ىقرغلا :علثبي ركبلا ىف ميظع توح شرقلا ١ذقو

 ىق ةضرتعملا باعشلا ةزثكل بطريو اهذوع نيليل. ةبلجلا نامد
 هذه 10 هل ىرامسملا بحروملا هيف نوفرصي ال كلذلو رحكبلا نوم

 دولا ررفالملا راينعلا ايكلذكو نديلاو دعهلا“ عم ةنوطعم بالجلا
 رجش صوخ نم ةجوسنم اآيعرش نأ بالجلا هذه رما بحاعا

 ناكيسف اهنقوو ةينبلا لالتنخا نيف نوياسا دنت اهعويجايف لقملا

 باذيع' لهالو «هاوس هلا 2 اهيف ملسفملاو لاحلا كلت ىلع اهركشم

 ة بالجتلا مهب نونحشي مهنا كلذو ثيغاوطلا © ماكحا ياجحلا ىف

 ' اهناك مهب دوعتو ضعب ىلع مهضعب سلجاي ىتح بكارملا ىو
 ةيغرلاو صرحلا كلذ ىلع اهلما ليكي ةءولمملا ياجدلا سصافقأ

 فيرط ىف ءاهنمث مهنم ةبلجلا بحابص ىثوتسي ىتح ءاكلا ىف

 00 000 سلا

 ب نك 5 -

 نمب ىلوالاو ةدلبلا هذه اهترد فيسلا نوكب خبسحب هللا دالب

 قارعلا ىلا ماشلا ىلع ةقيرط نوكي ناو اهاري ال نأ كلذ هنكمي

 هنكميق الوا كلذ هتكمي مل ناو ىدادغبلا جاحلا ريمأ عم لصيو

 ىلا روكذملا احلا ريما عم هجوتي 4 احلا ضاضفنا دنع. ارخآ

 ه) 1[ مكح. ة) الدنس. بلجلا. ءه) الكدنو. ايقح. #) اكدت

 جاجحلا»
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 كلذ ىلا هيل نونعئاغلا بعذي ةينب ةديق دل سيفن روج هلم

 هللا مسق اهب نودوعيف ماسيالا اهيف نوميقبو فيراوزلا ىض وئارجل

 بيرق اهنم صاغيملاو قزرلا نيم هظح بسحب مهنم دحاو لكل

 عون اهناك « ياوزأ اهل فادصا ىف هنوجرختسبو كيعبب سيل رعفلا
 نم نانقشلا ترهظ تقش ؟ذاف ةافحلسلاب ءىش ديشا نانيحلا ن

 اهي نودجيف ايهيلع نوقشي مك ةضف اتراََم ةابهناك اهلخاد ٠
 نم مهل عيتجايف فدصلا. محل اهيلع ىطغ دق رهوجلا نم ةبحلا

 داو.س هلأ « اهردقم ناسكايسف قفازرالاو ظوطظحلا بسبدكإبا كيلذ 1 ْش

2 59, 

 . مكاهبلا شيع اهب اوغفلا كيذ سبابي الو اهيف َبْطَر الا ةدليب مهنكل | ظ

 شحولا ىلا برقا مهنا ىلع اهلمأ ىلا ناطوالا ببحم ناسي ظ
 :ةييظع ياجحلل ةثآ اهيلا ةّدج نم بوكرلاو «سْنالا ىلا مهنم
 مهيقلت ها نأ كسذو لجو رح هللا هملسي نمم مهنم ٌلقالا 5 1

 بونجلا ىلي ايم :اهنم دعبت ىراصصب ىسارم ىف رثكالا ىلع '
 نوركيف لابجلاب .نونكاس نادوسلا نم عن مهو ةاّجبلا مهيلا لونيف '
 مهرتكا بهذ ابيبرف ءاملا فيرط ريغ .مهب نوكلسيو لامجلا مهنم '

 ناك .اييبرو اهاوس وأ ةقفن. نم * :فلختي ام ىلع ارلصح» .اشطع 0

 كلهيو لصيف هيمدق ىلع ةلهجملا كلت فسعتي نم عاجلا نفأ ظ

 نم رَشْنُم هناك باذيع ىلا لضي «مهنم مّلسي ىخلاو اّشطع ١
 فصلا هذه, ىلع -اولصو .نق ماتا انماقُم ةذم مهتم اندفاش نيك 0 ظ

 رثكاو نيشوتملل ةيآ ةريغتبلا مهتايفو ةليصتسملا مهرظانم قفا
 نأ 5 مجيرلا هدعابست نيم مهنمو ىسارملا هديب جاجحلا كالف

 اذه ىف اهنوفرصي ىتلا بالجلاو «لقالا وهو باذيع ىسرمب طحي

 * 40) 15. حاورأ“ ) 115. اهيناخ. 0) 4 هفلخن“ 4) 114 ىنض.

99 , 
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 اهدنع ءام ال ةلفاقلا تيقبو كلذ ىلع اوردقي ملف اهئام ٍبارضنساو

 روكذبلا رهشلا ىم ىناثلا ثبسلا ةليل ىقو ةليللا كلذ انيرساف

 باذيع نم نيعلا ىاريب عضومب وهو بيبخلا ءام ىلع ةوكض انلونف
 ةريبك رثب ىو عيمجلا معيو كايلا لعاو لفاوقلا اهنم ىقناسي
 ١ باذيع انلخد تيسلا موي ىشع ناك املف ءريبكلا ٌبحلا اهناك

 |  صاصخألا اهتويب رثكا ةروسم ريغ ةّدِج رب لحاس ىلع ةنيدم ىفو
 ايندلا' ىسارم لفحا ىم ىفو صحلاب ثدحتسم ءانب نآلا اهيفو

 ىلا !دثاز اهنم علقتو اهيف ظحت نميلاو كنهلا بكارم نأ بيسب

 اهيف ثاسبن ال ءارحص ىف ىو ةدراولاو ةرداصلا جاجحلا ع أره

 نكت باجحلا ببسب اهلفأ ىكل بولجم الأ ءىش اهيف .لكوب الو

 ماغط ليخ لك ىلع مهل نال ياحلا عم ابيس الو ريثك ففرم

 فئاظولا ىلا ةفاضالاب ةنوسلا ةقيفخ ةمولعم ةبيرض « هنوبلجي

 اهل نيبجلا حالص َحْشَر انركذ ىتلا مويلا لبق تناك ىتلا ةيسوكملا
 تكارملا ئهو مهنم بالجلا داركا يالا نم فئارملا نم اضيأ مهلو

 تقو مهّدرو ةذج ىلا مهليح ىف ريثك لام كلذ ىف مهل عمتجيف
 هل نم الأ راسبلا ىوذ اهلحتا ىم امو ةضيرغلا ءادا نم مهضاضغنا

 مساق ناحيسف عساو قزرس مهيلع دوعت ىهف ناتبلجلاو ةبلجلا
 رادب اهيف انلوزت .ناكو هاوس هلا ال اهباسسأ فالتخا ىلع قازرالا

 مميحدم اهب لقت صا يش

 خبف ةديقملا خيراشلا ذم 0 هيلع هن ناداو :اهننف أاهغم يم

 عرفتسُيو ولتي ىذلا زهشلاو ىمجاعلا ةينوي رهش ومو )* فرحالا هله
 ا ع سم سمسم

 روك دما 55 سدتو.ر ال15. هنوليكي. 6) 850 113. كتاط طع سقتلك ط. ت) الآقن
 كيبقملا هه فر.حالل»



 لا

 هذيب هاندهاش ام بيجكع نمو « ويف بارتلا ىزاوي هنا هترتكل ان

 اهرئانو ةاقيقلاو .لقفلفلا» لامجلا : ايرطلا» ةراشتي ىقتلت كنا د
 8 ءايغال اَمإ ليبسلا هذهب كررت اهل سراح ال ةحورطم علسلا ن ٍْ
 نال اهعضومب ىقبتو راذالا نم كلذ ريغ وا اهل ةلماك دل
 2 راوطا ىم اهيلع ر راملا ةرثك ىلع تافآلا نم ةنوصم 5

 دخالا دعب نينثالا موي ةحيبص روكذملا ناتما نم انعفر ناك مث

 بتايرطلا نم: كيزقمم ياجمم فرعي. عضصوبب ءاه ىلج الل روكملا ٠
 ءام ىلا مايا ةعبرال ءانملا اندووت هنمو روكذملا نينثالا موي رهظ

 هذم نمو باذيع نم موس ةفاسم ىلع ءارشعلاب فرعي عضومب

 لحاسب لصّتت ءاشيم ةلمر ىهو مضولا كلسي ةيجاجملا «ةلحرلا '
 ميفا ىف ىعو هللا ءاش نأ باذيع ىلا اهيف ىَشَمَي ةّدَج رحب

 نماستلا ءاقالثلا موي رهظ ىفو الامشو انيمي رصبلا لم ضرالا نم '

 نيكلاس روكذملا جاجتم نم انعفر .ناك روكذملا رهشلا نم نيرشعلاو .
 ايو ىلع

 مي هللا 0 لوالا عيبر رهش . ١

 نجنو ةينوي رهش نم نيرشعلاو عبارلا ةعمجلا ةليل دلاله ليتسا 0
 كقو ىفو «باذيع نم لخارم ثالث وحن ىلع عضولا 0

 فرعي عضومب غاملا ىلع انلوزن ناك زوكذملا ةعبجلا موي نم ةادغلا

 نم ريثك عشضوملا اذهبو .باذيع نم نيتلحرم ىلع ءارشعلاس ,
 ءامو هل كوش ال نكل جرشالا رجش هيبش وهو رّشعلا رجاشا

 ةيوطم ريغ نشب ىف وهو ةبوذعلا صلاخب سيل عسسوملا اذ /

 «) 5620 ةلحرملا 7

 ينج نوعا و يحلم ص اهيل اجب
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 دنع 97 د

 « ىرخالاو ةةفاسم دصقا ىهو اهانكلس ىتلا هذه ىهو نيدبعلا

 ١ نينتاه عّيتجمو لينلا ىطاش ىلع ةيرق ىفو 3 .... نود فبرط
 ١ رخآ عيتاجصم اسهلو روكذملا شاقند ءام نم ةبرقم ىلع نيقيرطلا
 ' موي ءاشع ناك املخ « مويب شاقند ءام مامأ بغاشب فرعي ءام ىلع

  عضومب ءام ىلا انعفرو ةليلو مويل ءاسلا اندوزت روكذملا نينثالا
 ' وفصل نيرشعلاو ىناثلا ءاعبرالا موي ةوكض هاندروف بغاشب فرعي

 - ابيرق هب ميستف ضرالا ىف هيلع رفكي دامث ءاملا اذهو روكذملا
 املا اندوزتو هدعب سيبخلا موي رحس هنم ءانلحر مث ءديعب ريغ

 عضومب ءابلا قيرط انكوتو نانماب فرعي عضومب ءام ىلا مايا ةثالثل
 ريغ بغاش نببو هنيب سيلو قاعز هنا الا اراسي ....اب فرعي

 دحالا موي ةركض ناك ايلف لبالل رعو هيلع فيوطلاو موي ةفاسم

 مويلا !ذذه ىفو روكذملا ناتماب انلون روكذملا رفغصل ىيرشعلاو سداسلا

 هلو نيحلا هل لجو زع هللا باتك ظفح نم انغأرف ناك روكذملا

 2 وهت روكذملا ناتماب ءاملا !ذهو كلذ نم انل روسي ام ىلع ركشلا

 فيرطلا هايم بيطأ وهو ةكربلاب هللا اهصخ لق ةنيعم رثب ىف
 ىورتف ةرثك ىصحي ال ام دراولا هالد ىم اهيف 4 ىقتليف اهبذعاو

 :ايظالا ةديغبلا  لبالا "قم ىورتو .اهترثك ؛ىلغإ اهيلع ةلرانلا“ لفاوقلا

 فيرطلا هذه ىف انّمرو «ةثفرتاو هدبصْنَأل راهنالا نم ارهن تدرو ول ام
 لفاوقلا اييس الو انل ىكمت امذ ةرداصلاو ةدراولا لفاوقلا ءاصحا

 | ليتل نم اه مهلا ىلا هقصاولا ينبلا * غانشل ةلثحتنلا -ةيزاخيعلا
 '. لخ :ققلف لفلفلا 'لابخا كلذ نم اندفاش-ام رثكاو: باذيح "ىلا

 «) ا15,. رخالاو. . 6) 7ءمطدطار ىنق. | انعفر٠ 04) 4

 قلي:



 دعا 07

 5 بخ امهب 0 كلذ 25 و اًشطع انا

 نيا ل فيما اننم كاييد ةهرعترملا نه اك ع

 ةرومعم ةرافملاو ةدراوو ةرداص ةيصوقلاو ةيباذيعلا لفاوقلاو

 هيفرتلا ووذ اهيلع لمعتسي ام 100 ءاهظلا ىلع ان لبالا نام

 انهنال ةيناميلا اهعاونا ىسحاو لماحملا هابشأ ىهو فيداقشلا

 لابحلاب نانثالا اهنم لصي ةعستم ةدّلجم ةيرفسلا «هريكاشالاتك '

 نوكي اهناكراب نفح دق عرذا اهلو ريعبلا ىلع عضوبو ةقيثولا

 مغل نم نك ىف هليدع عم اهيف بكارلا نوكيف ةلظم امهتلع

 ام هليدع عم لوانتيو اتكتمو هتاطو ىف اصيرتسم دعقنو ةرجاهلا '
 فكحاصم ىف ةعلاطملا هاش ىتنم علاطيو هاوسو .ذأز نم هيلأ جاتحي

 بعالي نأ مدرطشلالب بعللا ريجاتسي نمم ءاش نمو باتك وا '

 ِبَصَت نم ةكيرم اهناف ةليجلابو هّبَعال سفنلل امامجناو اهكفت هليدع

 نيب كعقو ءاملا اذه ئفو «ةقشمو ةاتنع كلا مويس ةقشم نما

 كدصقلاو ةايملا هللا مدعح مذ ةخنتفلا اا تداك ةمرانوس تملا |

 فيرطب افرعت «ايهادحا نيقيرط ىلع صوق نسم باذبع ىلا ) ل

 ه) ةل. ريكاشالاك< 283) 6 سقتو.ر 115. ايغ. ) !1كهمه. اهينماضو
 4) آالكدته. در ىلا. ه) 115. امهدحا» 1

 6 ا ىلع كو هند يرانا نيا نص 5
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 ىقتلم» ىافرلا عيتجمو «لاحرلل طحمو عيبجلل رطخم اهننال
 اسهنمو :مهب لصتي نيمو نييردنكسالاو نييرصملاو ةبراغملا جاججلا
 5 حلا نم مهردص ىف مهبالقنا اهيلاو باذيع ءارصصب نوزوغي
 ضير ىو ةينملاب ىمجعلا نبال بسني ىدنفب اهيق انلوزن ناكو
 هروكذملا ىدنفلا باب ىلع ةنيدملا جراخ ريبك

 دتكربو هنمي اللا انفرع رفص رهش 0 * 0 9 25

 ةيام رهش نم نيرشعلاو سماخلا ومو ءاعبرالا ةليل هلالع لهتسا
 هتمب انمارم انيلع هللا «هرسي باذيع ىلا رفسلا مورن سصوقب نكنو

 ىلبقي عضوم وهو زربملا ىسلا هاوسو داز نم انلاحر عيمج انجرخا
 عيتجكي ليخنلاب ندكم ةحاسلا ميسف هنم ةبرقم ىلعو دلبلا

 ميفو نولخربو نولقتسي هنمو هيف ٌكّشتو راجتلاو يالا لاحر هيف

 ةالص رشا ناك املف «نيلامجلا ىلع هنزو ىلا ياتعي ام نزوي

 انحبصاو هب انتبف «رجاحلاب فرعي ءام ىلا هنم انعفر ةرخآلا ءاشعلا

 برعلا نم نيلامجلا ضعب ليقفن ببسب هب نيميقم هدعب ءاثلتلا موي

 سماخلا داعبرالا هليل ىفو «مهنم ةبرقم ىلع تناكو مهتويبل

 ايل افوسخ رمقلا فسخ روكذملا رجاعلاب نحكنو هنم رشع

 روكذهملا ءاعبرالا مود انكبصأ مد « دنم ءدفه ىلا ىداسمتو ليللا لوأ

 عيضوبب تيبملا ناك مق عايصلا عالقب فرعي عيمومب انّلق» نينعاط
 مث «اهيف ةرامع ال ءارحكص ىف كلذ لك ةطيقللا طحمب فرعي

 9-2 سس 2

 ابهنا ركذيو نيكبعلل بستي ءام ىلع انلونف سيبخلا موي انودغ

 ه) 1 لاحرالل. ة) 13 مهجاح» ه) 1١ مهذ“ 0) 50 15.

 طمع , ططغ ةدعاطعا“ هدد زجاحلا.



 عااأا تب

 خيرقلا هقع مام .ماق :دقو ةريبك ةنيحم مدقلا ىف تناك اهنأ ١

 نس نمأ ىض هببسب ةيرقلاف هذمو هضيق دنع نلعب الو لينلا

 لخنلا ةريثك ةنسح ةيرق ىعو ةنيّبلاب فرعي عنوم امهنمو «
 عيضوم اهنمو «درب ةعيرأ صوق نيبو اهنبي لينلا نم ىبرغلا ط ١

 ىبرغب عضوم اهنمو «نادبرب صوق نيبو اهنيبو ندملا ففارم عيمج
 نسم ةنيدم ىهو ةرَدْثَدِب فعي هطش [نسم] ةبرقم ىلعو ليلا '
 بطلا بيلطب ةرهتشم رظنملا ةنسكتسم لخنلا ةريثك كيعصلا ندم '

 يبا وطعم الكيه اهيف نأ انل ركذو ديرب صوق نيبو اهني

.2 

 اَنق ةنيدم اهنمو «شعاو هنم لفحا.ةردتد لكيم نأ ||. اهلكي

 نيك رهظت الف .تييبلا نهماؤتنلاو اهلهأ ءاسن نوس ةروثاملا اهرئاها

 ىلذكو نهنع رابخالا كلذب تكس ةنبلا ةأرمآ  اهتقزأ نم ىاقز ٠

 ىف ةروكذملا ةنيدملا مذمو اذع  ليبق ةروكذملا ةنشد ءاسن

 اهنمو «ديربلا وكن سوق نيبو اهنيبو ليبلا نيم ىقرشلا 6
 نسم لايمأ ةثالث رادقم ىلعو لينلا ىفرشب ةنيدم ىو طفق

 ناينب ةفاظنو انسح ديعصلا ىف ةروكذملا نديلا نم ىقو ةطقإ

 نيرشعلاو عبارلا سيمخلا موي سوق ىلا لوبصولا ناك مث *عضو نا ظ
 لينلا ىف انماقُم ناكف ةيام نم رشع عساتلا وهو خروملا مكمل '

 ةنيدملا هذهو رشع عساتلا ىف صوق انلخدو اسوي رشع ةينامتا

 كراولاو رداصلا ةرثكل فلخلا ةريثك ففارملا ةعستم قاوسالا ةليفح
 ةشبحلا ضرا راجتو نييدنهلاو نبينميلا رابجتلاو اجحلا جس

 برضي روسلا هناك ةراجحلا نم لاع فيصر لينلا نيبو

 ا ةايفح نابم تاأذ رظنملا ةخقيذاأ ءاضيد كيعصلا ندم نم ع

1. 



 دنا 002 كيو

 « قاهزالا ريسعو فسعتلا نم مهنع ردصي امل تابجاولا نم مهداهج
 ا نيكي لنجو ره وبللا ىلإ اوعطقتا .ءاسربخ ع ةلمانعملا هولتو
 ةحودتم ةطخلا هذه 5 ننناكل هللا ءاش ولو نيمالا همرح ىلا 'نيرجاهم

 ىف عئاضبلا ىوذ نم هوجولا ليجا ىلع ةاكزلا ءاضتقا ىف

 بنتجتبو ةاكرلا لكم وه ىذلا لوح لك سار ةاعارم عم تاراجانلا

 ناكو هيلع ال هل ةاكرلا بجت نمم نيعطقنملا ءابرغلا .ضارتعا

 دالبلا لمش دق ىذلا لداعلا ناطلسلا !ذه بناج ىلع ظناحي

 نمب ركذلا ءىسي اميف ىعسي الو هركد قافآلا ىف راسو هلدع
 هللا لمجأ نم بناج ىف ةلاقملا ميقيو هركذ هللا نسح دق

 نم ةمذرش يورخ كلذ نم هاندهاش ام عنشا نمو هنع ةلاقملا

 ةبصنألا تاوذ لاوطلا ٌلاسملا :مهيديا ىف ةاكزلا ناوعا ةدّرم
 الو امكع نوكرتي الف اهيف امل اناشكتسا بكارملا ىلأ نودعضيف
 ىف نوكي نأ ةناضم ةنوعلبلا ٌلاسيلا ىلتي اهتوللختيو الا ةرارش
 بيغ ءىش دازلا ىوس نابوتحي ال نيذللا مكعلا وأ ةرارغلا كلت

 ةنعلملا ثيداحالا ىف رثوي ام حبقا !ذهو لام وأ ةعاضب نم .هيلع

 | 1 انجيلا فشكلا نجح فيكف * سيسحاتلا ىع هللا ىهن دقو

 امأ اهيلع_علطيا ن نأ اهبحاص كيري ال لاح نم هنود نوصلا رتسب
 ىلع ذفخآلا هللاو اهمزلي بجاوب لضب نود اسافنتسا وا. اراقحتسا

 ءدللا ءاش نأ هقيفوتو لدآعلا .ناطلسلا اذه ديب ةيلظلا ءاوه ىديا

 عنوم ةروكذملا ميمخا دعب اهيملع انوتجا ىتلا عضاوملا نمو
 ةرومعم ةيرق ىه لينلا نس# ىبرغلا طشلا ىلع نادوسلا 4 ةاشنم

 ١) 4 فاهزالا ؟ 6) الك. بتاكل. ) 8621 سسحتنلا 7 قالاكأدت

 10 0-21 نرقص 49, 12. 4) 1620 ةاشنمب فرعي عضوم 7



 حا 81

 ةوكذنلا ةفصلا ىلع ةميظغلا ةاجحلا حاوُنأِب شوزفم عطس لكهبلا
 ةركفلا ىف لقعلا ّلصيو اهيف مهولا راحيق عاضترالا ةياهن ىف وهو
 اياوزلا» سلاجملا نم لكيلا اذه لخادو اهعضوو اهعيلطق ىف
 «ميلاوملاو براسملاو «سراعملاو دتعاصملاو *جرامضفلاو لض 5

 الا ضعبل مهصعب ىدتهي الو سانلا نم تاعامجلا هيف لست اه

 ةراجح نم هلك وهو !ربش رشع ةينامث هطئاح ضرعو ىلاعلا ءادنلاب
 لكيبلا اذه ناشف ةلمجلابو اهانركذ ىتلا ةفصلا ىلع ةصوصرم
 ىهتني الو فيولا اهغلبي ال ىتلا ايندلا بئاحع ىدحا كارمو ميسا
 هلسلاو هيلع ٌةلالد هفصو نسم ةخبنب عاملا عقو امناو حلا اهيلا

 نظي الف هل عضو ىذلا ىنعملاب ريبختلاو هيف ملعلاب طيحملا
 لك ناف ولاغ ضعب هنع رابخالا ىف نأ بوتكملا اذهل مقصتملا

 1 و ا فقوم تقي انانساوا انايب انشا ول ند 00
 . ىيعصلا !ذيف .كالببرأ(*هاوس هلا ال املع :ءىش لكب طيحملا هللا
 , ةينمو صوقو ميمخاسك ىيرفاسملاو 0 فيرطلا ىف ةيضرتعملا |

 أ تحبلاو اهفّشكتو نيرئاسملا بكارمل صرعتلا نم بيصخلا 7
 ١ وتصقحا ذا ىطبأت امعاّسحف راجتتلا طاسوا ىلا ىديالا لاخذأو ا اهنعا
 ظ لك دنع ةثودحألا عنشتسُتو هعامس جبقي ام ريناتد وأب مهارد ن 3

 ١ اهنم ٌباصنلا كردي ام وأ اهلحمل ةاعارم نود ةاكرلا مسرب ك
 ١ عقر بوتكملا ؛ذه نم ةليرذتكسالا ركذ ىف ءاضركلا

 2 . نورضخيو كلذ ريغ مهدنع لعو مهيدياب ام ىلع نامّيألا معومؤلا
 ١ ىديا نيب ياجحعلا فقيف هيلع نيميلا عقي ريزعلا هللا باتنكا
 | نوكملا مايا مهركذت ةناهمو ىؤخ ققاوم اميل نيلوانتملا ءالف
 أ/َوَمُأل هفرع ولو هفرعي ال نيدلل الص نا ىلع عطقلا عقي رمأ ! 1
 ناسف هبل لوانتملا ٌنَهاَحلو هنم مظعا وه ام عطقب رما امك ه لقب



 نيطارخلا ناك لكشلا ةعيدب ةنكرم تءاجف ابيرغ امكن نتنحت

 ىراؤشلاو اهاوسو ةييدروزاللا نغبْصألا عاوناب ةشّكرم اهلك ىو اهولوانت
 ليك سار ىلع بصتنا دقو اهالعا ىلا اهلفساأ نم ةشوقنم اهلك

 رجحلا نم :ميظع حول اههلت ىتلا اهتبحاص سأر ىلا اهنم ةيراس
 ةرشعو [الوط] اربش ىيسيخو ةتس هيف انأك ام اهيظعا نم توحنملا

 نم هلك لكيهلا اذه فقسو اعافترا رابشا ةينامثو اضرع رابششأ

 دكحاو شرف اهناك تءاجاذ ىاصلالا عيدبب ةيظتنملا ةراجحلا « عاونا

 سدح ةتييرغلا دعبصألا.: ةعيدبلا ريواصتلا هعيمج نتيظننا دقو

 ىلع ريواصتلاو شوقنملا بشخلا نم فقس اهنا اهيف رطانلل ليخي

 روصب رويط هتلكأج دق ام اهنيف هتاطالب نم طالب لك ىف عاونا
 اهنمو ناريطلاب ممهت اهنا اهيلا رطانلا مقوت اهتحنجأ ةطساب ةقئأر
 تّدعأ نق لكشلا ةعئار رظنملا ةقئار يمنا ريواصت هتللج دق ام

 وا جالس وا اهدبب لاثمت كاسّماك اهيلع ىع ةيع اهنم ةروص لكل م. 9.
 امم كلذ ريغ وأ هديب رخآ ىلا صخخش ةراشإ ول نيل 1 خلك
 )ابيل هذع لخادو .ةكافيتسالا ةايغلا: ىتلتت الو هل افيمولا لوطي

 ةفصلاو لاكشالا تافلتكم اهلك ريواصت هلفسأو هالعاو هجراخو ميظعلا

 ردغعتو ا ننييسنآلا روص ىنح ةجرانخا وظنفلاب ةلئاع ريواصت: اهنم
 الو اَهشا زرغم هيف امو ابجعتو ةربح اهنم ًالمتيو ابعر اهيلا رظانلا

 اذه مع دق مهفي ال ىتسيلاب طخ وأ شقن وأ ةروص هيفو الا ةربأ

 مص ىف ىتاتيو عيدبلا شقنلا اذه هلك ناشلا ميظعلا لكيهلا

 بسحيف بشخلا ىم وخرلا ىف ذ ىناني ال ام كلذ نم ةراجحعلا

 هنيبرتو هعيصرتنو 5 هشيقرتب لغشول نامولا رمع نأ هل اماظعتسا رظطانلا

 اذل> 01 لشي كوس هلا ل بتاججلل دجيملا ناحبسف دنيب ناضل

 ه) ىكل-ا1آدونتن. طوال حاولا: ة) الآه. هشقوب.



 هس 6ا/ بت

 سي“ بيلا نم ةياهن ىف ٠. نافلة رم ولا رتخي امرا
 هتيح ةنازرو هبيطل صم ىلا بلي اهحبتو اهلثم نيعصلا ىف مع © 5

 « هبالجتسال بكارملا ىف نودعصي راجتتلاف ىكلذب مهدن رهتشا دق
 اهنيب ةريهشلا كيعصلا ندم نم ىه زو

 فرعي عضوم اهنمو «فيتع روس اهروسو لخنلا نا 1
 ئف وهو ندملا ففارم رئاسو قاوسالا هيف دلي وضو « جيتا ىباب |
 ندم نم اضيأ ىمو ميبُحا ةنيدم اهنمو «لينلا نم ىبرغلا طشلا

 دجحسمو ىرصملا نونلا ىذ دجسم اهيف عضولا ةقيتع طاطتخالا
 نادجسم «اهنمو ةداعؤلاو ريخلاب نيرهنشملا ىيحلاصلا حا دّوأ
 كلذو امفيف ةالصلاب نيكربتم امهيلا انلخد :كربلاب ناموسو

 ةروكزملا ةنيدملا هذهبو روكذملا مكمل رشع عساتلا تبسلا موب '
 نيدفاعملاب نآلآ ىلا ةرومعم سئانكو طبقلا ناينب م 5 ١

 - ةيسلا لكايبلا 4بيجعأ _نسو « طبقلا ىراصت

 تحتو ةروكذبلا ةنيدملا ىقرش ىف ميظع لكي يدق 1
 اعارذ « نوتسو 'ةئام ةتعسو 'اسعارذ نورشعو عارذ انثام ةلوط اهروس
 لكيم لك فرعي ىلذكو اًبْرَبلاب ةهجلا هذه لما دنع ف

 نيعبرأ ىلع ميظعلا لكيهلا اذه ماق دق ميدق عنصم لكو
 لك نيبو اريش نوسيخ اهنم ةيراس لك و3 ةئاطبح ىشاح ةيراس 1

 دق ناقتالاو مظعلا نم ةياهن ىف اهسودو اربش نوئالق ةيراسو ةيراس

 "سل تيما نباص صا

 7. 22. رظنملا ةليمج ئهو لايما ةثالث رادقم لينلا لم



0 

 ١ وشع ةتس وحن هيف اوقرحاف © معنلا رحب ىسلا اوهتناو جاجحلاب
 ىناي ناك ابكرم اهيف اوذخاف باذيع ىلا اوهتناو ابكرم
 نم ىتات ةريبك ةلفاق وبلا ىف اضيأ اوذخاو هّدج نم ٍاجحلاب

 ١ نيبكرم اوذخاو ادحا اوينكي ملو عيمجلا اولتقو باذيع ىلا صوق

 كلذ ىلع ةريثك ةمعطأ اوقرحاو نميلا نم راقب نيلبقم اناك
 اوثدحاو هللا ايهزعا ةنيدملاو ةكم ةريمل ةّدعم تناك لحاسلا

 ىلا ةىمور ىهتنا الو مالسالا ىف اهلثم عمْسي مل ةعينش ثداوح
 ةعاشبو ٌةعانش عماسملا ٌلست ةتداح اهيظعا نمو طق عضوملا كلذ

 7 هجارخاو معلص .لوسرلا ةنيحم لوخد ىلع نيمزاع اوناك مهنا كلذو

 ' (هتنسلا ىلع هركذ اورجاو كيلذ. اوعاشأ سدقملا جيرضلا ىم
 مهنيب رّكقلا ةيانع لوحي ام مهيطاعتو هيلع مهتارتجاب هللا مهذخاف

 م14 ني اريسم نم رثكا ةنيدبلاا نيبو مهنيي نكي ملو. هنيبو
 اهيف لخد ةيردنكسالاو رصم نم ترمع بحارمب مهتيداع هللا

 اوقحلف نييرحبلا ةبراغملا نم داجنا عم ولولب فورعملا بجاحلا

 نناكو مهرخآ ىع اوذخاف هسفنب ةاجنلا براق دق وهو ودعلا

 * ناك ةليوط ةدم نع مهوكرداو ةّيرابحلا تايانعلا تايآ ىم ةيآ

 قرقو اورسأو اولتقو هلوح وا فصنو رهش ىلع فين نامزلا نم مهني

 ةنيديلاو ةكم ىلا مهنم هجوو اهب اولتقيل دالبلا ىلع ىراسالا نم

 نيحلاو اميظع ارما نيماسملاو مالسالا هعنص ليبجب هللا ىفكو

 ' اهيلع انزتجا ىتلا عضاوملا نمو ؛ركذلا عجر «نيبلاعلا بر هلل
 ّ فيرطلا فصن هنا انركذ ىذلا ةلقيلا لبج دعب كيعصلا ىف

 /* لوُلَفْتَتِب فرعي عضوم هركذ مدقت امبسح سوق ىلأ رصم نيم
 ه«) 1طنع "ه0 دووصد همصممأ“ )5  214. ايمور طهتام0 كتلط ط (طظطلغ)

 ) 215. تنتاك. 4) 115. طوقنمب مذاط !ذكر سدن#. طولغنتم هباودص.



 ةحيبص ىفو ءاهيلا هساب لقتف ةرهاقلا ىلا هرخص لمح نم ة

 ىقرشلا طشلاب وهو ةلقملا لبجب فورعبلا ليجلاب انزنجا رصم نم
 موق ىلا فيرطلا فصن وهو هيف كعاصلل ارسايم ليلا نسف

 بجي ايمو ءاهلثم نموق ىلا هنمو !ذيوب رغم ةثالث هيلا رصم نم
 ىقرشلا لينلا طش ىف رصم ريح نم نا بّحعتلا ةيج ىلع نك

 0 ميدق الصتم اطئاح هيف دعاسلل «!طعاس

 ناين ىلا روكذملا طشلا ا ىدامني «رثأ ىقب ام تنمو م ١

 لاوقالاو درب خةبنامت نموق نعلق تاع نيبو رصم كيعص رخآ أ

 بيجحع هناشف ةليكلابو فلتختو بعشتن طئاحلا اذه رمأ 7

 وبخ اهلو زوجعلا طئاحب فرعي وهو لجو رع هللا الأ كرس 2 1

 ىف اهزبخ ةروكذملا' ةحاسلا ىف روجعلا هذه ّنطأا رركذم

 ام ركن «ةدم اهب ةكلمملا اهل تناك ىنلا كلامملاو ىتاسنلا

 :يردنكحسالا انللشخ امل انآ نكلذو 2« «لفغأ ن .لاك امم »ريح ىردتسا ٠

 اوزرب اميظع سانلا نم اعيتجم تياع 0 4 عربا يقلي ١

 انربخُ منشق نع انلأسف ق بذا 0 هي اهياجلا ' ٠

 ب ل س برقأ © ىف : نكح 8 اوعيتجا

 1 نيرواجاملا برعلا لامج ىلع اهضاقثأ ؟ولبط مسا مزلقلا ْ

 ميبكارم اورمس رحبلا لحاسب اولصح املف هيلع مهعم 7اوقفثا ءاركب

 نيعطاق اهوبكرو رحكبلا ىف اهوعفدو اهفيلاتو اهءاشنا اولمكاو '

2 
0-١ 

 ه) ظمد4 ارسابه 86) 115. ةروكذملا» «) 12:0. لفغأ امم د

 2) 11ه:ج. روكذملا. ) 218. نم. 7) 15. اوقفنا.
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 ا

 ةرسايم لينلا ىم ةيقرشلا ةذغضلا ىف « نوكساب فرعت ةيرق اهنمف

 ميلكلا ىسوم ىبنلا دلوم ناك اهيف نا ركذيو « هيف ىءاصلل

 ليفلا وهو ميلا ىف هما هَنَقْلَأ اهنمو هيلعو انّيبن ىلع هللا ىلص
 هلك كلذو انل اًنمايم لينلا ىبرغب اضيأ انياعو ءركذ اميسدح م. 0.

 ةبوسنملا ةييدقلا ةنيديلا هنم ىناثلا ىفو روكذملا انعالقا موي

 هيف ناك ىذلا نجاسلا عضوم ا معاص فيدصلا فسويل

 ىلع ىنآالا ةانتبملا ةعلقلا ىلا هراجحا لقتيو ضقني نألا وهو
 4 ..... ةروكذملا ةنيدملا هذهبو ةعنبلا نيصح نصح وهو ةرهاقلا ١

 ركل ام ىلع ددزجم ىمو معلص فسوي ءاهنؤتخا ىتلا ماعطلا
 'طش ىلع كلب وهو بيصخلا نبا ةينيب روكذملا عضوملا اهنمو
 رئاسو تامامحلاو فقلادتسالا هيض ريبك هيف لعاصلل انمايم لينلا

 مكمل رشع كثلاثلا دحالا هليل /هيلع انزتجا ندملا فارم

 تنكس ميولا نال رصم نم انعالقا ممي نم نماثلا وهو روكذملا

 انضرتعي عنضوم لك مسر ىلا انبهذ ولو فيرطلا ىف انصيرتف انع
 كلذ نم نصقن نكل هنع بتكلا ىاضت الامشو انيمي لينلا ىّطش ىف

 ارسايم عضوملا !اذه نم ةبرقم ىلع انلباقو ءرهشالا ربكالا ىلا

 هللا تاولص نمحرلا ليلخ ميعربال بوسنملا كرايملا لكسملا انل

 ةكربلاب موملعم روهشم روكذم دجكسم وهو انيبن ىلعو هيلع

 ؛معلص ليلخلا اهبكري ناك ىنلا ةبادلا رثا هتانفب نأ لاقيو دوصقم

 اهب ةليمج ةحيسف ةيرق ىفو انل ارسايم اصاب فرعي عضوم اهنمو
 قيتع روس اهل ناكو ةقيتع يدم ىلاسلا ىف تاناكو ةميدق راثآ

 لينلا ىذ ردحنم بكرم لك ىلع لعجو نيدلا الص همدع

 2) طلتك طقشتو 5وولطق 01: 6) 115. خيضلا» «) 115. اهيف,

 ) ةدمصا» نزاضم* ه) 215. اهبرتخا. زر ةكدمو. ةمودمسأا] دبع



 سل مه" ب

 « ابيظع اتداح لداعلا ناطلسلا اذه ىدي ىلع 0

 جج نأ ساسنلا ىم كقتعي رم ل ىلع هل « بترتف ؟«انيلا ا

 مسيل ىنتح 00 نسم سمخلا كعاوقلا دحا « ماركا ان

 هتردق تلج وقو نينسحملا ةازاجم ءارو نم هللاو *عاقبلا ن
 ذيرصملا .دالبلا نك ببئاك سوكه ىلا المص نسحا ن0

 ىتح ّلج وا قد اسم ىرتشيو عبي ام لك ىلع 0
 ىحيف هاوس ام نع الصف شكملا لينلا ءام برش ىلع ىَدْوَ ل

 ل فا وي تاق ح مل تمل «نمالا رشنو لحعلا ا طسمو اهلك ةنستلا_عتبلا هقع ىاطاسلا
 ينعاكي هدإلب ىف سانلا ىأ ليشلل ةكايناع ناطلسلا اذه لدع

 ةبيع هداوسل نورعشتسي الو «مهينعي اميف اسفرصت ليللا ساب
 اميسح ةيردنكسالاو رصمب مهلاوحا اندعاش كلذ لثم ىلع 0 4

 0 ا

 نيتبسو جيدخ ملح مرحم رهش

 . ءاهنكربو اهنمي عللا انفيع 220

 ليربلا نم نيرشعلاو  سداسلا مويلا وضو. ءاضإلثلا ةلليل لفل

 دحالا موي ةحيبص ىفو ءاضمارم انيلع هللا رسي وصمب نت

 ىف. اندوعصو رصم نم انلاصفنا ناك روكذملا محم نم
 ةليمجلا هتداع هللا انفرع صوق ىلا ىيدصاق ديعصلا ىلع لب

 روكذملا انعالقأ موي فقاوو هّنمب ةنوعملا نسحو ريسيتتلا ١

 ةلصّتم انقيرط ىف ىرقلاو لجو زع هللا لوب ةيام نم موي: وا
 هللا ءاش نأ هركذ ىتاي امبسح رابكلا دليلا ليبلا ىطش

 ه) 1135 م ه0 طوعس هدستأأعل طعم 1

 . ةعقبو < عاقصألا نم عقص لك ىف هل ءاعدلا بجويو قافآلا

 أو < مسح



 د

 !١ ىفو هَضر رابخألا بعك ربق ةروكذملا ةريجلاب نأ انل ركذو «ٍساوخ الو
 | 'حيسامتلا اهيف ترون دق ماخر راجاحا ةروكذملا ةزيجلا ردص

 رادقم ليلا نم دلبلا ىلي اميف عيسامتلا رهظن ال اهبيسب نأ لاقيف
 اذه رخافم نمو «ىكلذ ةقيقحب ملعأ هللاو الغسو اولع لايما ةتالث

 اليمج اركذ اهاقبا ىنلا هاثاو ىلاعت هللا نم ةفلزملا ناطلسلا

 جاجحلا ىلع ةفيطو بورصضملا سكملا ٌمسر هنلازا ايندلاو نيدلل
 ىف طغضلا 0 .نوشالي « جاجحعلا_ن .اكف نييديبغلا ةظلود ةدم

 اننبرو ا ولي فسح ةطخا اهي نوبلْسُيو افحجام”اتنع ةاهنالثتسا

 ءادأ مْوليف هدنع ةقفن ل لس الا ل يكاد

 ويناندلا ىم رانيد فصنو ريناند ةعبس نتناكو ةمولعملا ةبيرضلا

 سأر لك ىلع "ةينموم ارانيد رشع  ةسمخ ىف ىتلا ةيرضملا

 اهمساك تناكف باذيَعب باذعلا ميلاب لوانتيف كلذ نع ةرجعي م.
 نم فقيلعتلا باذعلا عاونا نم هل عرتخا امبرو « نيعلا ةحوتفم *
 هردق ءوس نم هللاب ذوعن ةعينشلا رومالا نم كلذ ريغ وأ نييتنالا

 ةهنيكم نوب مل نمل هفاعضاو ليكنتلا اذه لاتما ةّدجعب ناكو

 ادق ىحيف ءادالا ةمالع هيلع ملعم ريغ همسا لسصوو باذيعب

 نم هماقم موقي ام هنم اضوع عفدو نيعللا مسرلا !ذه ناطلسلا
 2 . 0 3 هد

 ليصوتب لفكتو كلذل هرساب نيعم عضوم ىبجم نيعو اهاأوسو ةمعطأ
 اوربيه مساس ناك روكذملا مسرملا ند رزاجحلا ىلا كتكلذ عيمج

 لهسو ضوع ّلمجا كلذ نم ضوعف هللا كايعرمع ةنيدملاو ةكم
  ىقكو عالطتسالا مدعو عاطقنالا ريح ىف تناكو ياجحلل ليبسلا

 ه) 8620 اهثدتتسا*# ة8) 4404 ناو” ه) طوق 0:05 ةوؤرص أ6 طق
 متمزتع عآ035 هذ اطفع همتتع 1 نك 15 ع همعمأ آسأم اطع

 هدام )4  11318. اهه د "ع



 ل

 اهب ناينبلاو ثّحتسم نآالا اهرثكاو ةثايسيخو نيتسو عبرا

 اهنم ةيرقم ىلعو اهلوح ةميحقلا راثآالاو ةريبك ةنيدم ىفو لس

 ايلين طش ىلعو «فلس ابيف اهطاطتخا مظع ىلع ٌلدت ءار
 نابينبلا ةليفح ةريبح ةايرق اسهنيب ضرتعم لينلاو اهيبرغ ئلي ا

 لاب فرو

 ىلالعو 0 نكاسم 30 رصم نمو اهني داس

 ىذلا سايملا نب اذهب لصتيو ديف باكل ا دعس

 هثادتبأ راعشتساو نس لك هضيخ كنع لينلا ةدايز ردق هيف ربتعي

 ربوتكا رهش 8 لوا ةرصحأو .تشغا هثاهننا مظعمو ةينوي مهش

 ءاملا هيف رصحني عضوم: ىف نمثم ضيبأ ماخر دومع سايقملا ا

 ٠ ةيسقم اعارذ نيرشعو نيتنتا ىلع لصفم وهو هيلا هبايسنأ ٠
 مهدنع ضيغلا ىهتنا اذان عباصالاب فرعذ امسق نيرشعو ةعبرأ ن

 ةياغلا ىهف هيف ةرمغنم اعارذ ةرشع عسنت ءاملا ىفوتسي نأ 5

 ضيفلا مومعب اريثك 4هيف رماغلا ناك امبرو ماعلا بيط ىف مد ْ :
 مهدنع ىنسحالا وهو اعارذ ةرشع عبس ىفوتسا ام مهدنع طسونغ

 ىف هجارخ ناطلسلا هب قحتسي ىذلاو ةروكذملا ةدايؤلا نم
 ىنلا ةراشبلا ىَتْعُي اهيلعو ؟ًدعاصف اعارذ ةريثشع تيس رصم دالبا
 ةوكذملا عارذلا ماسقا ىف ةدايزلاو موي لك ىف ةدابزلا تال
 ناو اهب ىَضْقُي ىتلا ةياغلا ىفوتست ىتح ةموايم اهب ملعيو

 س0

 ماعلا هكلذ ىف ناسطلسلل : ابكام الخ اسعارذ ةرشع تس نع 6 ص

 ه) آللك. رهاظ. 6) 1115. وأ 6( لطم ؟ةيسفسأ 10 خيسقم طق 62

 هور" دتاط مدسأ هآ طف سقتوم. 24) 50 سقتع.ر !15. جنم. <) ظفدل تو
00 

 ش عمتجاب خيبيظعلا ناوسالا نم قود دحا موي لك اهل ةوببجا
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 "وج ىف تماق دق ةبورضملا بابقلا اهناك لكشلا ةعّيرملا رظنملا
 ةعس ىف اومس [امهب] وجلا صغي امهناف اهنم نانثالا اميس الو ءامسلا
 ةوطخ ةثامثلت ىناتلا ىكرلا ىلا هناكرأ دحا نم اهنم دحاولا

 ملا 0 نسم تسبيقأ دفق اةوطخخ نونتسو تسسو

 نيعي ام اهلّثختي نأ نود ىاسنألا عيدب الئام ابيكرت تبكرو

 ”ل1 كما ارو :نيعلا ىلر ىف فاطألا هدكحم اهقاضلا نلف

 نوكي ام عساك ةدّدحملا اهفارطا هىقلتف ةقشمو رطخ ىلع اهيلا
 سانلل كلذ معرجعأل اهئانب ضقن ضرالا لما مار ول باحرلا نم

 نم مهنمو هينبو دكاعل ارويق اهلعجي نم مهنيف فالتخخا اعرمأ ىف

 دحالو لجو وع هللا الا اهناش ملعي الف ةليجلابو كلذ ريغ معزي

 ليزا وأ. ضرالا نم ةماقلا وت  ئلح هيلا دَعصي باب اهنم نيريبكلا
 د ولو بع نيسمخ وسان هتاعس ر ريبك نيب ىلا هنم لخْشيو

 اهيمست ىتلا هبش ةيوجام ةليوط ةماخر تيبلآ كلذ فوج ىفو كلذ
 ريبكلا نودو كلذ ةقيقحب ملعأ هللاو ربق اهنا لاقي ةليبلا ةماعلا

 نوعبراو ةثام ىناشلا نكرلا ىلا دخاولا نكولا نم دا
 ىلع نانثالاو ةلصتم ةثالث راغص ةسمخ ريغصلا !ذه نودو ةوطخ

 ةروص ةولغ رادقمب مارعالا هذه نم ةيرقم ىلعو نالصتم اهنم ةيرقم
 لثام ىمدأ ةفص ىلع ةعموصلاك تماق دق رجح ىم ةبيرغ

 [فرعت] لينلا طبهم ةلبقلا ىلا كهظو مارهالا ىلا ههجو رظنملا
 نب ورمعل بوسنملا عماجلا دجسملا رصم ةنيدمبو «لاوهالا ىباب

 ةعبجلا ىّلصم وه رخآ عماج ةيردنكسالاب اضيا هلو هنضر ىضاعلا

 قارحالا هتثدحا ىنذلا بارخلا نم راشأ رضم ةتيدمبو «نييكلاملل

 0 نييديبعلا ةلود حاستنا دنع ةنتفلا تقو اهب ثداحلا

 ه«) 50 ه]-ظدلقتكت , 1. ىقلمش.
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 ناطلسلا لضف نيم اودجوو مهبر ةدابعل اوغرفتو ةيفاسعلاو ذ
 نم عماج اهنم امو هليبسب مه ىذلا ريخلا ىلع نيعم لص
 ةينبملا تاضورلا نم ةضور الو دجاسنلا نم جسم الو: عماوكل
 الا سرادملا نم ةسردم ا سراحنلا نم سرجم الو روبقلا "5

 اهيف ىتكسلا مزليو اهيلا ىواي نم عيمج معي ناطلسلا لضفو
 ةيرعملا ةييركلا هرثام نمو ؟لاومالا تزيد تاقفن كلذ ىف هيلع نوهت
 انهمولا رضاحم ةرامعب رسما هنا ٌةَناك نيملسملا روماب هانا يف 1

 ةضاخ ملييألاو ءارتفلا ءانيا نويتعي لصيررم هللا سا
 ناطلسلا ؛ذه رخافم نمو مهل ةيناكلا ةيارطلا بلد ىرجتم

 اهئانب ىف عرش ىتلا رطانقلا نيملسملل .ةعفنملا ةيقابلا ناس
 نم هب ىدتبا فيصر دعب اهنم لايم ةعبس رادقم ىلعو :رصم 0

 ديف ريست ضرالا ىلح .دردبم ليج هناك رم ءكراب ليلا

 وحن « ىفو ةروكذملا ةرطنقلاب لصتي ىتح لايمأ ةنس ٌراد

 6# ا ب

 رامغنأو لينلا د ويح نيكس هيج هج

 ىف اكلسم كلذ عاف هببسب ركاسعلا كولس عانتماو هب -

 7.17 نيملسملا ةزوج نع عفدي هللاو كلذ ىلا ميتحُأ نأ بيتو ل

 راخنا ةرط مقلا هذه ناش ل11 علا لفالوا تمي روذكمو عظوتم
 ها تي

 نيدجوملا ءاليغساب ناأذكا اهقودح نأ نور ةيناتدحلا هناا ه0
 ني رحم عد وو هنو نا قا غال الام ني *

 ل | © ناو هلآ 59 - . ملعا هللاو ةيقرشلا تيد ىلعو اهي
 هيت يبا

 ةيبوقلا ءاتبلا ةرجعملا ةميدقلا مارالا :تددملا ا هذه ى

 ه) 15. وهو. 65) 115. ًارطيب
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 الا م رصق وهو ةرهاقلا ةنيدمب ىذلا نافساملا ناطلسلا .

 نيعو اباستحاو ارجأت ةليضفلا هذهل هربا اعاستاو انسح ةئقئأرلا

 لابعتسا نم هنكمو ريقاقعلا نئازخ هيدل عضو ةفرعملا لعا نم اميق
 كلذ رصاقم ىف. تعضوو اههعاونا فالتخا ىلع اهتماقاو ةبرشألا

 ىدي نيبو ىسكلا ةلماك مهن ىضرملا اهذختي ةرسا رصقلا

 ٌةيشعو ةركب ىصرملا لاوحا دقفتن قولفعتي ةمَدَخ ميقلا انكلذ

 عضوملا ١ل اذه ءازابو رابو مسهج ١ قيلي امب يشل ةيذْعَألا نم نولباقيف

 لنضتيو. نهلقكي نم اضيا نهلو ىصوملا هليستدلل ا :مطتإتما مضيف
001000 

 5 0 هيف ءانغلا 4 رسب 0 7 ا 1.16

 كا

 علني ١ - اهن 0 اب .اهلباعي قينوحا ىي لك ىف
 انهب ءانتعالا ىف دكؤويو لاوسلاو نحبلاب اهلك لاوحالا هذه
 كلذ 8/لشاعن ئلع خا" ناتسراه رصبوت دنيكانلا »اياه انهيلع. ةرباشتلاو

 نبال وسيما معلا تنيسنلا زهاقلاو يمنع نيب(و) بيم مسفنلا
 ةقينالا ةقيتعلا عماوجلا نم وهو نولوط. نب 'ديحا سابعلا: ئنبا

 ةيراغملا نم: ءابرغللا ىوام. ناطلسلا هلعج ناينبلا ةعساولا ةعنصلا -
 نمو رهش لك ىف فازرالا مهيلع ىرجاو هيف نوقلحيو هنونكسي أ

 لعج ناطلسلا نأ مهنم نيصصختملا دحا هب انثتدح ام بجعا أ

 ايكاح مهسفنا نم اومّدقف مهيلع دحال اًذي لعجي مَلو مهلا حيداكحا
 اوبحصتساو هدنع مهروما ىراوط ىف نوبكاحتيو هرما نولثتمي

 ه) 50 الكور دلل اطف ؟ه>ءلو طولصع 20060. 8) الكدعو» لاثم.
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 و تاجوز نينموملا تاهمالو مهاوش نمو نييعبباتللو مهضر
 |” 2 ظعولا فظليو اًمْهْضر سابعلاو ةزيح نينيركلا هّيمعلو مغص

 نويعلا رجفتتو :ةيساقلا بولقلا عشضت ىستح ريكنذتلا

 0.15. ةقصو ةيسابعلا مسر ىلع داوسلا اسنبال ةبطخلل ىنابو ةدح

 ىمسي ىذلا وهو دوسا بَش_ناسليط اهيلع ءادوس ةدوب

 نيرضاحلا اهب عمسي ةبرض هئاقترا وأ ىف َربنملا هفيس لعنب

 ةقلاق ديعت ءاهتنا ىفو ىرخا 5 هطسوت ىفو تاصنالاب ناختا ام

 نيوادوس نْيقيار نيب فقيو المشو انيمي نيرضاحلا ىلع 3
 اذه ىف ةواعدو ربنملا ىلعأ ىف .٠ اننوكتسر دق ضايب عيورجات ا

 نب هللا نيدل رصانلا محا سابعلا ىبا ىسابعلا مامالل خير

 رغظملا ىبأ مامالا نب هللاب ءىضتسيلا نسحلا دكبحنم ىبا

 نب فسوي رفظملا ىبا هتلود ىيحمل مك هللاب دجنتسملا
 «نيدلا فيس ركب ىبا هدهع ىلو هيخال مث نيدلا حالض بويآ

 ةعنملا نيصح ةرهاقلاب لصتي ىصح وهو ةعلقلا ناينب اضيأ اندهاشو

 مظتني ىتتح هروس ٌثبيو هانكس عموم هذختي نأ ناطلسلا ٠

 نولوتملاو ناينبلا اذه ىف نورخسملاو ةرغاقلاو رصم نين
 5 روضسلا تكور .ماخرلا رشنك :ةييطعلا هتنومو ةتاسنا

 وهو روكذيلا نصحلا روسب ىقدحكنلا ىدنخلا مفحو ماس

 أ ظ ةيقابلا بئاجتعلا نم ابجع رخدلا ىف اق لواَعملاب وقلي ىدنخ

 ( مارت اضيا ناطلسللو 2 مهاوس دحا ناينبلا كلذ قف سيدك

 «) 115. كلقتم» ة) الآه. اهطسون“ «) 015. اهيذف ىيتو 5

 4) ]1ة78. مهربغ» 1 4
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 مل هنا هنع ىَكحي ىذلا تماصلا ديشمو هنم بجاعا عسي « مل

 كيحا نب زيزعلا دبع نهشم ىريفاصعلا دهشم ةنس نيعبرا ملكتي
 6 لضفالا ظعاولا هيقغلا كهشم ىمزراوضلا ىنسحلا نب ىلع ىبأ

 نارقش سهشم نيعيجا مهضر هثازاب هباحصا دهاشمو ىرموجلا

 عطقالاب فورعملا حلاصلا لجرلا دهشم ىرصملا نونلا ىذ خيش

 ىعاولا نابيش كهشم ىبربطلا 0 شرو ئرقملا دهشم ىبرغملا
 لصختت وا: ىييقتلاب طَّبضت ن نم رثكا اه.ب ةييركلا دهاشملاو

 ةفارقلا ةلبقبو «هتدعاشم ل ام اهنم انركذ اهناو ءاصخحالاب

 نيذلا مهو ءادهشلا روبق عضومب فرعي عستم طيسب ةركذبلا

 روكذملا طيسبلاو مهعيمج نع هللا ىضر «ةيراسلا عم اودهشتسا
 بجعلا نمو «ءانب نود روبقلا ةمنسأ لاثم ىلع نايعلل هلك :مئِسْم

 ىواسي :ةرومعم دعاشمو ةينبم دجاسم اهلك ةروكذملا ةفارقلا نأ
 عضوم لك ىلع هارجالاو ءارقفلاو ءاسحلصلاو ءاملعلاو ءابرغلا اهيلا

 رصمب ىتتلا سرادملاو رهش لك ىف ناطلسلا لبق نم لصتتم اهنم
 ىلع فين هلك كلذ ىلع ءارجالا نأ اندنع فقحو كلذك ةرهاقلاو
 ركّذو ةينموم رانيد فالآ ةعبرا ىو رهشلا ىف ةيرصم رانيد ىغلا

 نيتالثلا وحن 4دئافلا نم رصمب صاعلا نب ورمع عماجل نأ انل

 ةتئكسو هتموق تابترمو هحلاصم ىف قرغتت موي لك ىف ةيرصم ارانيد

 ةليفح_عماوج ةعبرا ةرهاقلاب هاندهاش اسمو «هيف ءارقلاو هتمئاو
 ةبطخلا عما 0 ئفو ةّع هيام ىلا ةعنصلا ةقينا ناينبلا

6 2 - 

 «) لطف طقتو. 2005 ربخ طولم»# مل. م) 1طه ؟ةيتدصأ 16 لضفأالا طقق

 طومم هنأ ةقرت دتتط مدنعأ هآ طف 6) 50 هل-ظدل., 115. ةيراس

 0 1620 ةدئافلا »
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 ناطلسو « ىناشوبُكلا نيدلا مجتنب فورعملا ملاعلا دهاولا مان
 الفتحا در ةلوقيو هلك كلذب دل ممسي ىيدلا حالص تاهجلا هذه
 السم اي برغل ١ ناحبسف هلك كلذ ةتومب.مايقلا انيلعو اَقُنأتو

 هتاحيب اكربت روكذملا :ىناثوبخضلا لجرلا اذه.انيقلو يساك هند
 ةرفاقلاب :هدجسم . ئف..دانيفلاق .سلشنالاب كما: انل وكذب ناك كل
 تييومو روكفملا نجشملا ليضاد دينكسي لما 2303 2
 «داوس رصم لاجر ىم قلن ملو انفرصتاو انل اسصدف ءانفلا فيض
 بحاص :بهشا كهشم ضر ىعفاشلا مامالا بحاص ىنّملا كهشم '

 امهضر كلام بحاض مساقلا: نب نىمحرلا ىبع تهشم هضر كلام
 ٍباسقولا تبع  ىضاقلا :حهشم امهضر كلاس بحاص,خوضأ ا وبا

 نب هللا دبع نب دمحمو مكحنا [دبع] نب هللا دبع دكهشم* هض

 نسحلا ئببا لسعازلا ظعاولا هيقفلا ىهشم ءامهضر مكحلا دبع

 خلانسلا:لجرلا خهشم تضر“ ضنباغلاا ناب فيشمااتر ١
 ةفاركلا ىف ةييجاع هنتصقو اقيربالا بحاصب فورعملا دكفازلا باعت

 ةقورعملا ةحلاسفلا ةأرملا دينشم ضر ىنالبكلا ملسم .ىبا كهشم

 لجربلا ىهشم: ةضر ىتبسلاب فورعملا كيشرلا نوراس نب توحم

 هعضو كدنع عيس ىذلا فطاغلا رسسق ىرابثألا ىضاقلا لكليشم

 4 نيلزنملا زيخ نناو اكرابم الزنم ئنلرلإ مهللا لوقي هدكل ىق

 اهجوز ىلع اهتولج لاح ىف ةمازكلا نم وقأ اهلو سورعلا كهشم هّنص

 «) ال5. طمنم هسه طولم» ىناسارخلا , صدت. ىناشبوتلا. ةز) 113. لاقيو
 «) الدو. اييضر مكحلا ىب ليحمو مككلا نيشم. 4) ظوس

 0 نعقم 23,7 9 00١

 | نب دوعسم ني ليكام كهشم 5 ىراب ذولا كيش اهضر ءانيعلاب

 ٠ ئرصضملا ميقربأ نب د نونلا ىذ كيشم ضر ىيضيعل لبقم جحلاصلا .



 يالا

 اهيلع ةتباثلا .ثيراوقلا نم اهانيقلت «امنا ةكرابملا دهاشملا هذع

 اهنم دكحاو لك ىلغو اهب ملعا هللاو كلذ ةكحصب رابخالا رئاون عم

 كق ناينبلا ةبيجاح ناقنالا ةعيدب تاضور اهرساب ىهف ليفتخ ءانب

 سعب دفاشم ركذ ؛رهش لك ىف اهماوقل ةلصقم تايارجلاو
 ةفثالاو نيعباتلا دعاشمو ةروكذملا ةفارقلاب معلص ىبنلا باحضا

 قيقملاو نيعمجا مهضر. تانماركلاب نيرهتشملا ءايلوالا داحزلاو ءاملعلاو

 مم هدجو ام مهئامسأ ىم مسر امذاو كلذ ةذحصب عطقلا نم اربي

 هللا هاش نأ :اهيف كّشي ال ةبلاغ ةحصلاف خامجلابو اهخيراوت ىف

 ىنّيجلا رماع نب ةبقع دهشم هضر لَبَج نب ذاعم دهشم «لجو زع
 ىبا كهشم معلص هدرب بحاص دهشم .معلص هللا لوسر. ةيار لماح
 كيشم.هضر لبجلا ةيرامس دهشم .معلص هلا لوسر غئاص ىسحلا

 دهشم مهضر هدالوا كهشم امهضر فيدصلا ركب ئبا ىب دبحم

 ركم ىببأ ةنبا ءامسأ دهشم .هنضر فيدصلا ركب ىبا نب دحا م.

 هللا دبع دهشم امهضر ماوعلا نب ريبزلا نبأ دهشم امهضر فقيذصلا
 ةييلحخ نبا دهشم مغلص هللا لوس بحاص .ىمهسلا ةفاذح نبا
 ا مهضر داعرلا ءاملعلا ةيثالا دعاشم «معلص هللا لوسر * عيضر

 الافتحا ةييظعلا دماشنلا ىم وبضو مضر ىعفامسشلا ماسمألا دهشم'

 عسوا ال اهلثم .دالبلا هذهب «رمعي مل ةسدم هئازاهب ىنبو اعاستاو

 لفتسم كلب اهنا اهيلغ فوطتي نمل ليخي ءانب لغحا الو ةحاسم
 'انهيف ءانبلاو انيقنارم نه فكلذ ريغ .ىلا مامكلا اهتازاب هفاذب

 خيشلا هسفنب كلذ ىّلوق ىصخت ال اهيلع ةقفنلاو ةعاسلا .ىتح

 ه«) 40064 ةءوص دصختب )6  اةدمو. خكض ىلع. 4) اف عيضر وخأ.

 4 101 كيعب.
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 ىلعو ءاسنلا ىم سمخو لاجرلا نم رشع ةعبرأ نماشم نيعنجا |

 ناقنالا ةعيدب تاضور اهرساب ىهف ©« ليفغح ءانب اهنم دحاو لك

 اهنوظفحيو اهيف نونكسي موق اهب لكو دق ناينبلا ةبيجع
 ءرهش لك ىف اهماوقل ةلصّتم تايارجلاو بيجاع رظنم اهرظنمو

 نن نيدو ىب ىلع دهشم «مهضر تيبلا لحما دكماشم رحذ

 ديشمو مُهَصر قداصلا يحكم نب رقعج ىنبال نادهشمو هكر ىلع

 نيسحلاو نسحلا هينبال نادهشمو مهضر روكذملا نيدباعلا '

 ىيحي هنبأ كهشمو هر مسقلا نب هللا دبع هنبا دهشمو ابهر
 هيخا كهشمو مهّضر مسقلا نب هللا دبع نب ىلع دهشمو مسقلا نبأ
 ديز نب نسحلا نب ىيحكي كهشمو امهضر هللا ىبع نب ىسيع '

 رفابلا ديحم نب هللا دبع نب ديحم كهشمو مهضر نسحلا نبأ

 ىهشمو :مهصر:.# ىلح نب نيسحلا نب نيدباعلا :ىبز قلق لل
 انل ركذو مهضر نيسحلا نب ىلع ةّيرذ نم كيحم نب رفعج

 « ىنيضر تابيولعلا تافيرشلا . دهاشم « ضر كلام بيبر ناك هن

 مُهَصر رفعج .نب دمحم نيب مساقلا ةنبا مىتلك ما ةديسلا دهشم
 ىلع نب نيسحلا نب ديز نب ىبحي ةنبأ بنيز ةديسلا لهشمو
 دهشمو مُهّصر قداصلا رفعج نب دمحم ةنبا موثلك مآ دهشمو مهر
 ام ركذ !ذهو «مهَصر ديكام نب مساقلا نب هللا دبع ما ةديسلا
 نم رشكا ىهو ةمركملا ةيولعلا دعاشملا هذه نم نابعلا هلضح

 نب ىلع ةنبا ميريل اكرابم ادهشم اهتلمج :ىف نأ انربُخُأو كلذ
 باحصا ءامساو هنياعن مل 4#اّنكل روهشم وهو هضر بلاط ىب

 ه) 115. لفغح. 6) آس اطعم الو ىلع نب 15 4 كل نيسحعلا نب

 ) 113 ىلعل» 2) 56 سمته. 115. نكل.
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 اهلك هتاطيح ةبارغلاو فّنأتلا ىف اهلاثم ىلع دجاسم ىلع ةضورلا
 اهلابشو ةروكذملا ةضورلا نيمي نعو ةروكذملا ةفصلا ىلع ماخر

 اهنيعب ةفصلا كلت ىلع اضيا ايو اهيلا لخدملا امهيلك نم ناينب م.
 نو عيمجلا ىلع ةقّلعم يابيدلا نم ةعنصلا ةعيدبلا راتسالاو
 رجح كرابيلا دجسملا !ذه ىلا انلوخد ىف هاندهاش انم بجعا

 صيصبلاو داوسلا ديدش لخادلا هلبقتسي ىذلا رادجلا ىف عوضوم
 اندهاشو لقصلا ةثيدحلا ةيدنهلا ةآرملا هناك اهلك صاخشالا فرعي

 ديلع مهبابكناو هب مهقادخأو رادبملا ربقلل سانلا 000

 نيكاب نيعاد نيمحدرزم هلوح مكوفاوطو هيلع ىنلا ةوسكلاب مهتعسمتو

 انبي نيعرضتمو ةسدقملا ةبرتلا ةكربب هناكيس هللا ىلا ى رياسوتم

 لوغأ لاكلا ىاأرمو مظعأ هبت رمالاو .دامكلا عدصيو 0 بيلي

 ةذبنب عامّلالا عقو امناو ميركلا دهشملا كلذ ةكربب هللا انعفن
 00000 يال نإ هيلخا ءارؤئابج يلعب + قتيل

 نطا امف ةلمجلابو وجعلاو ريصقتلا فقوم فقُي هذال ا

 بجاعأ ءانبلا نسم ىارم الو هنم لفحا اعنصم هلك دوجولا ىف

 ةليل ىفو“ «همركو هنمب هيف ىنذلا ميركلا وضعلا هللا سّدق عدبا الو

 ىدحا اضيا 3 ىهو ةفارقلاب ةقورعملا ةنايجلاب انتب روكذملا مويلأ

 هللا تاولص ءايبنالا دهاشم نم هيلع ىونحكت امل ايندلا بئاجع

 «لهلسلاب ١ نيعزاتلاو ::ةلبايحطللال :مهناع- ءالسلا :ناوضر تاييلا:لفاو :عقيلع
 انركذ امناو ةبيرغلا ءهابنالاو ةريهشلا تاماركلا ىوذ ءايلوالاو داقزلاو

 ليبور ربقو ملاص ىبنلا نبا ربق اهنيق «هثدهاشم انتنكما ام اهنم

 مهيلع هللا تاولص نمحرلا ليلخ ميعربا نب فحسا نب بوقعي نبأ

 مهضر تيبلا لصا دعماشمو اهضر نوعرف ةأرما ةيسآ ربقو نيعمجا
 «) 115. لدتسم. 85) 115. وهو.
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 ريخلا اهيف هللا انفع نيرا م السلا يكل كال
 الو لوماملا ضرغلا ىلا « لوصولاب ليمجلا' هعنص انيلع مّمتو ةريخ

 «ريدق ءاشي ام ىلع هنأ هتردقو هتزعب ليهستلاو ريسيتلا نم انالخأ

 ىغ لينلإ نم ىناثلال مسقلا انبنوجت روكذنلا ءاعيراللا نيب
 ةادغلا تشو يلذو وجنب فرعي عضومب اصضيا ةيدعت بكرم

 لييدانقلا ىاقز ىف ءانثلا ىبا ىدنفب رصم ىف انلوزن ناكوب ىرغصلا '
 ىلع ةريبك ةرجح ىبخ هصر صاعلا نيب وريح عماجب نيم ةبرقمب '

 «ةييجعلا ايعراتأ صعبو ةرداقلاو رصم ركذ «روكذملا قدنفلا باب ٠
 - ىنلا ةكرابملا حعاشملاو راثآلا اهنم هركذب ًةدبخ ام لواف ٠
 نلا ناشلا ميظعلا دهشملا كلذ نمخ «لجو وع هللا اهكسمي '

 نيس ئبا.نج قلح نب :ىنيسلا سكر فبح..ةرفاسلالل ة ا
 ميلع ىنب دق ضرالا تاكات نوئاحم :ةضق. توبانأ ىش وهو. امهضر

 عاوناب للاجم هب كارذالا طيعي الو هنع فصولا رصقي ليغح ناينب

 وه اسم هقمو: ضييأ ؛انعيش نابكلا نجلا ةلابتماب فوفحم جابيدلا
 ةيقذم اهنمو ةصلاخ ةضف. راوتا ىف اهرثكا عضو دق كلذ

 ايهذ. ميفاغتلا» لاتماب. هلك هالعا « فجو ةضفا ليدانق هيلع نم

 عاونا نم هيف الامجو انسح راصبالا ديقي ةنضورلا ةيببش. عضم: (

 هلّيضتي ال اسم عيصرتلا عيدبلا ةعنصلا بيوغلا عّوبجتملا ماسخرلا |
 هذه ىلا لخدملاو © نوفصاؤلا هفصو ىَنْذُأ فحلي الل «نولّيضتملا

 6) 80 صمته. 119. لوصولا ىفنا )6  50 طقكو. همه هل- هلق

 عاوناب» ) 4-هل. فقضو.٠
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 انييرو عضوم ىف ةسمخلاو ةعيرالا اهتم نوكت اًذج ةريثك .ئهف

 نم مهنيف ناطلسلا لبق نم نيبترم ةمئاب اهلكو ةبكرم تناك
 نم مهنمو ةينموم ةرشع ىهو رهشلا « ئف ةيرصم ريئاند ةسيخلا ذل

 دف نم ةريبك ةبقنم هذهو هنود هل نم مهنمو كلذ نوف هل

 فيضي .ئنلا رثاملا ىم هكذ لوطي امم. كلذ ريغ ىلا ناطلسلا

 نسحو ىلاعت هللا ةكرب ىلع هنع لاصفنالا ناك مك ءرصحلا اهنع

 وفو روكذملا ةجحلا ىذل ىماتلا دحالا .ممي ةكيبص هنوع

 وهو روهتمَتِب فرعي. عسوم ىلا: هنم انتلخرم تبناكف ليوبال. تلاثلا
 ةيردنكسالا نم .لصتم محييفا .ضرالا نم طيسب 00000

 ىرقلاو هضيغب لينلا همعي ثرحكم. هلك . طيسبلاو رصم ىلا هيلا

 موي وقو ئناثلا . مويلا. .ئف مك. ؛ةزثك :ئصخعت..ال الامشو انيمي. ةيف

 لصتاو ةيدعت بكرم ىف اصب فرعي عنضومب لينلا انوجا نينثالا
 اهيف ةريبك ةيرق ىعو اهب انتيبم ناكف ةمربب فرعي عضوم ىلا انريس
 ديبع موي وهو ءاثالثلا :موي  اهنم انركب: مث. < ففارملا . عيمجو ىوسلا

 ةالصلا اندهاشف :ةخرؤملا ةئاهسيخو نيعبسو نامت ةنس. نم رحكنلا

 اسنرصباف ذاقالا ةكيسفلا ىرغلا وسم  ىسهو « :ندنطب فرعي عضومب

 لصتاو ةعماج ةغيلب ةبطخي بيطخلا بظخو اليفح .اعمجم اسهب 2. 0.

 بلذ ىف انزتجاو اهب انتيبم ناكو كبسب فرعي عضوم .ىلا انوهس

 ةمظتنم ىرقلاو ةلصتم ةرامعلاو ميلمب فرعي ىنسح عضوم ىلع موهلا

 دلير نسكلا نمف ه«دعب: ءاعبزالا مويءاهتم.انركب (مك) ء؟اهلك انقيرط ئف

 هيف ةرهاقلا نم لايما ةتس ىلع بويلَقعِب فرعي عضوم هيلع انررم
 هدعب مث ناينبلا ليفح ريبك عماج دجاسمو ةليمجلا قاوسالا

 ةنيدم ىو ةرهاقلا ىلا اسهنم- مث ليفح :ابضيأ . عضوم وهو. ةيثملا

 ه) 115. مدنتطب.
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 اذعو ةرروكذبلا هجولل ةناصم نابثالا ةسبخلاو اهنامثا ةثالق
 <« موسرلا هذه مسرو ةدويحبلا نّئسلا هذه نس ىذلا ناطلسلا '
 رثظملا با :نيدلا حالض وع هديعبلا هدنلا ىف اهمدع ىلع ةميركلا |

 ففثا ام بجعا نمو «هقيفوتو هحالص هللا لصو بويأ نب فسوي ١

 نا ركذ ناطلسلا ىلا مئاصنلاب برقتلا ديري نم ضعب نأ ءابرغللا . ظ
 ىف ٌةبعر اهب مهل ةجاح الو ربخلا ةيارج نوذخاي ءالوم رثكا ١

 مصنتملا !ذه ْىعَس رثوي داكف مهلقي داوب الا نولصي ال مهنال ةشيعملا
 ليبس ىلع روكذيلا ناطلسلا مخ مايالا دحا ىف ناك املف
 ةلصتملا هارصصلا مهتظفل دق ةعابج مهنم ىقلتق هدلب يراخ عّلطتلا
 9 مهناهجو نع مهلأسف اعوجو اشطع مهموسر تابهذ دق مهو سلبارطب

 مهناو ماوحلا هللا تيب نودصاق مهنا هويلعاف مهيدل اسم علطتساو
 دق مهو ءالو لصو ول لاقف ةيثارحص ةقشم اودتاكو ربلا اوبكر
 ام ءاقشلا نم اودباكو اصوفستعا ىتلا لصاجملا هذه اوفسنعأ
 اوكراشي نأ بجول ةضفو ابهذ هت ز مهنم دحاو لك كيبو ةودباك

 ىعسي نمم  بجاعلاف. مهل اهانيرجا ىتلا :هداغلا نت اوعطقي الو

 هانبجوا ام عطق ىف ىعسلاب انيلا برقتلا موريو ءالوف لثم ىلع
 . لدعلا ىف هدصاقمو ناسلاجب اذه رثامو «ههجول اًصلاخ لجو وع هلل

 بيرغلا نمو «ةرثك نضال نيدلا ةزوح نع ّبْذلا ىف هتاماقمو
 راهنلاب مهفرصتتك ليللاب هيذ سانلا فرصت دليلا !ذه لاوحا ىف اضيأ

 ريدقت نأ ىتح دجاسم هللا دالب رثكأ وهو مهلاوحأ عيمج ىف :

 هريدقت ىف ىهتني رتكملاف للقملاو رثكملا مهنيف فقطي اهل سانلا ْ

 ظيصتي الاكل نوداسم للقنلاو ىجسم.:نفبلا رشسا ىلتا نأ
 ةليجلابو كلذ ريغ لوقي نسم مهنمو فالآ ةينابث لوقي نم مهنمف 0

 ه) 1 راثالا»



 دن 01

 «فصأو فصو هيثوتسي ال ايجع هانبم ناش نم اندهاشو روكذملا

 هناطلس ىلا ةقيقحلا ىف ةدتاعلا هرخاغمو كلبلا !ذه بقانم نمو

 نودفي كيعتلاو بلطلا لفال «ديف ةعوضوملا سانحملاو .سرادملا

 "0 لي انكسم مهنم دحاو لك ىقليف ةيثانلا راطقالا نم م. 8.

 عيمج هب مقي ءارجاو هبيلعت ديري ىذلا نفلا هملعي اسدم

 رما ىتح نيتراطلا ءاسبوغلا ءالوهس ناطلسلا ةاشضتعا عسّناو هلاوحا

 بصنو كلذ ىسلا اوجاتحا ىتم اهيف نويحتسي تامايح نييعتب

 نودقفتي ءابطا مهب لكوو مهنم ضرم ىم جالعل اناتسرام مهل

 ىتنلا مهحلاصم ىف رظنلاب مهنورماي ماّدخ 5 تكنو مهلاوحأ
 ةرايزلا مسرب ماوقأ هيف اضيأ بنر دقو ءاذغو الع نم اهب نوريشي

 ءابرغلا نم زوكذملا ناتسراملل لوصولا :نم نوهت ىيذلا:: ىربلل
 نمو : «مهتجلاعمب اولفكتيل مهلاوحا ءابطالا ىلا نوهنيو ةصاخ
 نم ليبسلا ءانبال نيع ناطلسلا نأ اضيأ دصاقملا هذه فرشا

 بصنو اوغلب ام اًعلاب موي لك ىف 5ناسنا لكل نيتزبخ ةراغملا
 ىغلا ىلا ىهتني كقف هلبق نم انيمأ اناسنا موي لك كلذ فيرفتل

 فاخرا دلك .!ذهلو.امتاد !ذكم ةرتكلاو ةلقلا بسحب كيزأ وأ ةزبخ

 ىلع دكاو ىئلذل نيعلا ةاكر نم هنيع ام ىشاح هلبق نم

 اوعجري نأ ؟ىش ةموسرملا فئاظولا نم مهصقن ىنم كلذل نيّوتملا
 عاستاو هيفرتلا نم ةياهن ىفف هدلب لهما امأو هلام بلص ىلا

 دلبلا اذهب ناطلسلل «دئاف الو ةقبلا فيظو مهمزلي ال لاوحالا

 دوهيلا .ةيزجو هوجولآ هذيل هليق م ةنيعملا ةسيكملا فاقوالا ىوس

 ىوس اهنم 4سيلو ةصاخ نيعلا ةاكر نم أرطي امو ىراسصنلاو

 «) 50 سهتئ.ز !15. اهي. 6) 1طم ؟ةعادسأ ام ناسنا طقق طوع ءانأ 2593

 دئاط مدح ه1 اطف سدتو.  ؟) 8620 ةدتاف 2#) 0هوطأ "؟ 10 200 نمل 7



 هبه 1701090

 ضرألا: .بحش.هفانتو نإ عضو :ىف.بلجتعلا نيضو«امسيا لاقل لإ
 عيمج قرتضو ليثلا نم ءاملا نال نئتّماو فتعاو اهقوف هئانبك

 : اولغو ةرثك هحاولاو .ماخرلا ىراوس .نم اسيا اهيف اًنياعو اضعب
 ضعي ىف ئقلت كنا ىتح مهولاب ليخضاتي ال ام .انسحو اعاستاو ١

 الو اهانعم ام ىَرْذُي ال ادوعص.اهب وحلا ضغي ىراوس اهب ةتاّرمملا >>
 نابم ميدقلا ىف اهيلع ناك هنا اننل ركُذو اهعضو نصا ناك امل 1

 هيشيو ملعأ هللاو نامؤلا كلذ ىف ةساثرلا لصفالو ةصاخ «ةظفسالغلل '

 . رانملا اهبئاجع نم هانندهاش ام مظعا ىمو «دضولل كلذ نوكي نأ

 هيا كلذل ريكس نم ىدي ىلغ لجو ربع هللا ةعضو ىف ىذلا

 ىلا رحبلا ىف اودتعا ام هالمل « نيرفاسملل ةيادهو «4 نيلكوتملل

 ةياغ 5 هاسنبمو اليم نيعبس م ديزأ ىلع رهظيو ةيردنكسالا وب

 هنع رصقي .اعافتراو اومس وجلا محاوي ابضرعو الوط ةقاثولاو ةقاتعلا '
 هل ةدهاشملاو فيضي' هنغ ربخلا ,؟«فرطلا هنود رسحنتبيو «فصولا '

 انعاب نيسمخو اغين هيف انيفلاف' ةعبرالا هبناوج ّلحا انعرذ عسّتت
 هلخاد انماو. ةماق نيسمخو ةثام نم فيزا هلوط ئف نأ ركْذُيو»
0 : 

 نأ ىنح نكاسم ةرتثكو لخادمو - راعم عاستا لاه ىارمق 0 د

 اهلصحي ال ةليجلابو ّللض امبر اهكلاسم ىق ميلاولاو اهيف فوصتملا ١
 نحسم. هالعا ئضو .هيقبيو مالسالا ةدعد نم هيلخي ال هللاو لوقلا '

 سيبخلا موي هيل انعلط ديف ةالصلاب سانلا اكربتي ةكربلاب فوصوم ٠١
 كرايسيملا ىجسملا ىف انتيلضو خروملا يحل: ىذا نسالا 1

 «) 50 ظكووءانت“, 115. حقصو ز ه1 اطع ؟ةيتاقسأ 16 بكعلا دماطتسو نقل

 طمأن اطع اممو ه4 2 هرع 3 اهانه. )8  ظفسست تاقرطلا. ه) 50 هلدظةلفت1

 115, :ينسالغلا , وود“ ةفسالفلل هلل. )#  15ءان هل 1 نيمسوتملل» ْ



 نع 77[ ع

 353 نو

 ابنا :نح ه«لاسيل:انم ناسح“ نبا لليحا لونتساو ل م لوح ةيلع

 ىلع مق الوأ ناطلسلا ىلع ابقرم هب فيطق  بكرملا عّلسو برغملا

 0017 !اايشاح نما ةغايجتا ىلع مك ناوؤشلا لها قلع :مك  ىاقلا
 نوملسلا رمأو هليبس ىّلُكَف هلوق ةدّيقي مق مهفتسي لك ىضو
 ناوعا رحبلا لحاس ىلعو مهتدوزأ نم لضف اسمو مهبابسا ليزنتب
 اوصختساف ناويدلا ىلا كلزنا ام عيمج لمعبو م نولكوتي
 صضغ دق ناويدلاو بابسالا نم دحاو لكل ام رضحأو اًذحاو اًدحاو

 لج امو اهنم قد ام بابسالا عيبجل .نههتفجلا عقوف ماحولاسب

 امع اًنحب مهطاسوأ ىلا ىديالا تلخذأو ضعبب مهضعب طاتخأو

 اه ريغ مهدتعا لق كلذ دعب .اوفاكتنا مك :اهيف نوكي' نأ ىسع

 سانلا بابسأ نم اريثك بهذ كلذ ءانثا ىفو ال ما مهل. اودجو
 للا نم فقوم كعب اوقلطأ مث د ماحولا وثاكتو ىديالا طالتخال

 ةلاحم ال هذهو ؛6كلذب رجالا مظعي نأ هللا لأسن ميظع ىَرَكلاو

 نيدلا الصب فورعملا ريبكلا ناطلسلا ىلع اهيف سبلملا رومالا نم

 لازال ففرلا راسثثاو لذعلا نم هنع ِرِثْوي ام ىلع كلذب ملع ولو
 ةاكرولا اودرتساو ةقاشلا ةطخلا ىلت نينموملا هللا ىفحو كلذ

 هب ملي ام لجرلا اذه دالبب انيقل امو هوجولا لمجا ىلع
 لامع ميئاتن نم ىه ىثلا ةثودحالا هذه ىوس ركذلا :ضعبل م. ”.

 نسح كلذ لواق «اهراثتاو ةيردنكسالا رابخأ ضعب ركذ « ىيواودلا
 كلاسم عسوأ ادلب انذغاش ام انأ ىنح #هينابم عاستاو كلبلا عضو
 م !ةياهن :ئف هقاوسأو هتَم لقحا الو فنغا الو' ىنبم ىلعا الو هن

 ف مهقتسيل» ث) 71ه. ديقيو. هه) اله مهروجا هب مظعي,

 0) آلوءاتت هنقزأ»



 مي 0

 رانم روهظب «ةمالسلاب َىَرْشَبلا.انيلح هللا علطا روكذملا وهشلا 0 ٠ س 6
 اديح كلذ ىلع هلل ديحلاو اليم نيرشعلا وكن ىلع ةيردنكسالا 1

 ةسماخلا ةعاسلا رخآ ىفو هعنص ميركو هلضف نم ديزملا ىضتقي '
 اميذ ناعتتسملا هللاو كلذ ودا انلوؤنو كلبلا ىسرمب انواسرا ناك هنم ١

 ىف انلزنو اموي نيتال مكبلا نتم ىلع انتماقأ تناكف «مثمب ىقب '
 عساتلا سيمخضلا موي ناك هايا انبوكر نال نيتالثلاو ىداحلا

 نيرشعلاو عساتلا تبسلا موي ىف هنع انلوزنو لاوش رهش نم نيرشعلاو 1
 ديحلاو سرام نم نيرشعلاو سداسلا ةقئاومبو ةدعقلا ىذ رهش نم

 لوسملا هنايحبس وصو ليهستلاو ريسيتلا نم هب مام ىلع هلل |
 ىلا بايالا ليجعتو دوصقملا نم ضرغلا خولبب انيلع ةيعنلا ميمتتب 0

 انلوزن ناكو هاوس بر ال كلذب معنملا دنا ةيفاعو ريخ ىلع نطولا

 « :وكذيلا ةنسلا نم ةجحلا ىذ رهش

 اندهاش اه لوا نمف «ةيردنكسالاب اتلوزن موي ىناك لحالا ب ا

 ناطلسلا «لَبق نم بكرملا ىلا هانمأ علط نا انلوزن موي اهيف |
 نم هيف ناك ْنَم عيمج رصحتساف هيف بلج ام عيمج كييقتل اهب 0١

 مهدالب ءايساو مهتافصو مهوامسا تبتُكو !ًدحاو اًدحاو نيملسملا ٠
 كلذ ةاحر ىذويبل ضان وأ عّلس نس هيدل امع دحاو لك لث ظ 0
 مل ام وأ كلذ نم لوكلا هيلع لاح امع ثكيبي .نأ نود هلك 1

 3 م 0 : 5ع
 ١

 ىوس اوبعصتسي مل ةصيرفلا ءادآأل نيصخشتم مهرثكا ناكو ْلَكَي |

 ١ سمدو.ز 216. ةمالسلاو. ة) ةهججم اهيف. «) 1م «هعنمصك ؛6 لبق طقك 50 )«
 طووم هنأ ةججدرت ؟تاط مدنا هذ طع طقنع. 2©) 4 أوم وا م ه) الدو
6 ١ 1 ١ 
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 2 سرنا"

 رجلا ىف لاوهالاو ر افسالا كنها نممو مورلا مه ردكابلا ءاشوز 0

 ىم“ فلسا ابيف لوهلا !ذه لثم طق اونياعي مل مهتأ ”نييلسملا ىم

 قوربلا نينو «افربخ ىف رغصي لاحلا هذه نع ريكلاو مهرامعأ

 انبحصتساو ليم ةثايعبرالا وحن ةيلقص ربو ةينادرس رب نيروكذملا م. ٠

 نم نيرشعلاو ىداحلا خعبكلا موي رصع ناك اهلخ « ميرا نوكس

 انقرافو هيف انيسرا انك ىذلا عضوملا نم انعلقأ روكذملا رهشلا

 هنيبو انئيبو تبسلا موي انحبصاو ةليللا كلت ّلوأ روكذملا ربلا

 ناكربلا هيف ناك ىذلا لبجلا كاذذا انل رهظو ةديعب ةفاسم
 0 03 هو

 هنا انملعأو ملثلا هاسك كف ءامسلا وج ىف دعصم ميظغ لبج وهو

 انذخاف ليم ةثام ةريسم نم كيزأ ىلع وكشلا عم رحبلا ىف رهظي
 1 هك 1 5 5 معي 2 5

 نمم ىفو شطيرقأ ةريزج انيلا ربلا نم هلمون ام برقاو نيججلم
 ةريزج نيبو اهنبييو ةينيطنطسقلا بحاص ىسلا اهرظنو مورلا رئازجع

 هيب ««ليهستلاو ريسيتلاب «ليفك هللاو ليم ةثايعبس ةريسم ةيلقص

 ةثامتلك نم وكن ظروكذملا شطيرقا ةريزج- ةريرجالا هذه لوط ىفو

 وهو روكذيلا رهشلا ىم نيرشعلاو سماخلا ءاثالتلا ليل ىثو «ليبم

 ال اريدقت روكذملا ربلا انيذاح سرام رهش نم نيرشعلاو ىنانلا

 نببو اندصقل نيهجوتم هانقراف روكذملا مويلا ةكحيبص ىفو اًنايع

 6 وأ ليم :تامتس ذب بردنكسالا نمو ةروك ذك ملا 20 هذه

  اعضوم هنم انيذاحو برغلا 0 فورعملا ةيردنكسالاب لصتملا ريبكلا

 ةيردنكسالا نيبو ةنيبو انل ركذ ام ىلع مايكلا ردازجاب «فرعب

 ربلاو رهسلا ىف انذخاف انل ركذ اسم ىلع ليم ةثامعبرالا وك



 نس #11 ع

 ىلع هلل ديحلاو نايحالا رثكا ىف رّذعتي هنم يورضلاو فيرطلا '
 لام ميير انيلع تفصع اهلوا نم اهدعب ءاعبرالا .ةليل ىفو «كلذ ّ

 ظعف ماهس بيباش هناك ةوقب حايرلا هلسرث رطم اهعم ءاجو ركبلا اهل ١

 لابجلا لاثمأ ناكم لك نم جوملا انءاجو بركلا ثتشاو بطخلا

 امّنم غلب دق :سايلاو هلك ليللا لاكلا .كلت ىلع انيقيف ةرئاسلا
 انب لوناام نّدعب انع فقضت ةجنرف حابصلا عم انيجاتراو هغلبم

 وه.ايب :ةدعق ىذ نم رشع عساتلا ءاعبرالا موي وهو راهنلا ءاجف

 اداوس ىافالا تديزأو اجايتها رحبلا دازو ابرك مظعاو اليه ٌقشأ
 ىجلف عارش اهعم ثبتي مل ىتح. انوضغ رطملاو جيرلا ترشتساو

 ترسكو هتقزمو اهدحا محيرلا تذخاف راغصلا عرشلا لامعتسا ىلا

 ةيرقلاب مهدنع ةفورعملا ىو اسنيهيف عرشلا طيترت ىنلا خيشخلا .

 نيملسملا ىديأ تيعفشرأو سوفنلا نم سمولا نكمت نئنيكف

 املذ دلك راهنلا :لاحلا كلت ىلع انمقاو لجو رع .هللا ىلا ءاعدلاب

 ا ةريؤج وب ن ميلا ذ ىو انعيرس نس الاول جدر «ةيلقص انيذاح ميلا كلذ ىفو اعيزيش |« صدرت
 ١ رااطلاب - مويلل ةيلاعلاا ةيلانتلا سيبخلا ةليلا ىع ىتلا .ةليللا كلت ةانثبو

 هتيحر هللا وشن د: سيلبعلا  لانلا اسملف شاسيلاو ءاجرسلا نيب نيددرتم

 نوكسلا ىف فخاو سمشلا تءاضاو ءاوهلا .باطو باحسلا تبعشقاو

 ىلا هلل نيحتاو سايلا بيهذو. نيثألا فاض نسابنلا, نس 0 1

 !ًنيح . تفر فيطلو «هتيحر ليمجب ىفالت. مث .«هتردق ميظع انأرأ ١
 وب اغل وهطبروكذملا ع ايصلا اذه ىفو ««هتمعنو هتثمل ءافك نوكي

 هه هاد نع

 اك نم. عمجأو قالا الأ معتم قبب ملو هكا د كقو ةيلقص 'ء 01

 5 هم 315. : مطحأ اطع هساطم» صمام 1 30 همأ طصمت» , 10 ممئاط وع 3 8 ؛

 0 ميؤب 7316105 ه 8000 دعهدعر -8) 0-0 اند مث“ :
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 0 نع

 ملع ريغ نم اهتم ءاج ىتلا هقيرط اسنلبقتسا انك دقو: ةيسرم
 يضف هاوس بر ال رسيملا هللاو ةرذأ عابتأ ىف كلذ دنع اند خاف

 !دوَح عوجرلا ىف انذخاف رودكزيلا ةةيبئا ترس ب مم فرط انيلع

 ”00 ديقتت فيعيو روك ملا. نيلا نم افرطت املصو.:نأ :نلار هدي نيلع

 روكذيلا ءاعبرالا موي رهظ هب انيسراف مهدنع فورعم ىسرم.ىهو
 نابينبل رثا روكذملا .عضوملا !ذهبو '«انعم روكذيلا بكوملاو
 انعلقا انا مث فلس اميف دوهيلل الرنم ناك هنا انل ركذ ميدق

 ' ةدم ىفو روكذملا رهشلا ىم رشع سداسلا  دحالا موي رهظ هنم
 طبهو دازلاو بطحلاو ءاملا هيف اندّدج روكذملا ىسوملاب انماقم

 عبا زلهج عم : ئمورلا  نابسللا طفي .نمم :نيملسيلا :نبم ,تجاو
 نم ةليج ىار هنا انيلعاف انم ةرومعملا- عضاوملا برقا. ىلا :موولا

 وسلا ىف :نوعابي :ءاسنو لاجر نيم نينامثلا وجن' قيبلسملا رمل
 ركابلا لحاوس نم مهب هللا هرمد ودعلا .لوصو دنع كلذ ناكو

 ىسرملا ىلا ّلصوو « هتنحرب مهكرادتي .ه«للاو نييلسلا دالبب

 ةريزجلا ناطلس هيف انيسرا موي نم. ثلاثلا ةعبجلا موي روكنملا

 نل بكربلا مايشا هيلا لرتفا ليخلا ىم ةلبج. عم: :ىكيلا

 عيضوم ىلا فرصنأو اوفرصنا مث هدنع مهماقم لاطو هي اوعيتجاو .مورلأ
 ببسب :ثاسرا عضوم ئف روكذملا بكرملا انكرتو « هانكس

 ىفو انل ةقفاوملا ميرلا بوبه دنع كلبلا ىف هباحصا ضعب .بيغم

 رشع سماخلاو روكذبلا ةدعقلا ىذل رشع ىماثلا ءانالثلا هليل
 وب انقراف اهنم ىقاسبلا .عبرلا ىفو اضيا روكذيلا :سرام ارهش نم م. 4.

 ىتثاملا وحن هئتاذحب انيرج ليوط رب وهو ةروكذيلا ةينادوس

 ةثامسمخ نم ديزأ ىلا انل ركذ ام ىلع ةريزجلا رود ئهتنمو ليم

 ىف ام بعصا هنال اهرحب نم شصّلختلا ىف انيلع هللا رشيو ليم



 هلا 1" هع

 ديلا ايبججم اريشمت وشم سق' ىلا رخبلا روبع ىف اقيلع ٠
 هنم نيرشعلاو نماثلا ءاعبرالا موي ةودغ ةَتبَس ىلا دنم .انضهنو هللا ٠

 ٍلوحب ةيردنكسالا ىلا اعلقم نييوتجلا مورلل ابكرم اهب انيفلاو

 مي رهط انعلقاو هيف بروكرلا :ىف انيلع هللا: لهسف لجو ره هللأ 1 ظ
 دريف نم نيرشعلاو عبارلا ةقفاومبو مهتم نيرشعلاو عساتلا وكلا

 ىف انقيرط ناكو ««هريغ برال هنوعو ىلاعت هللا لوكب روكذملا
 ىذل سداسلا سيمخلا موي هانقرانو سلدنالا مبمل اًيذاخم مكبلا '

 عباسلا ةعمجلا موي ةحيبص ىقو ةيناد انيذاح ام دنع هدعب ةدعقلا

 هدعب تيبسلا موي مث ةسباي ةريوج رب انلباق اقنآ روكذملا رهشلا ىم

 6 ةقروتم ةربزج انلباق هدعب دحالا موي مق ةقرويم ةربزج رب انلباق

 ةليل لوا ةيناذرس ةريرج رب انعم ماقو ةروكذملا ةريزجلا هذه رب
 . 5, نم نماثلا وهو روكذملا رهشلا نم رشع ىداحلا ءاتالتلا

 نيتريرجلا : نيبو لقا وا لئيم وحن ىلع ةدحاو ةعفد « سام 1

 ةعرسلا ىف ابرغتسم اعطق ناكف ليم ةثامعبرالا وكن 4 ةقرونمو ةيذأ كرس

 لادم دلل مسن !ايطم رح ليللا:نهاززلا ةلئاقم نيل ال١00
 ليحلاو هنع انجرخاف ربلا ةاقلت نم نيكلا ىف ىلاغت هللا اهلسرأ

 ءاثالثلا مي ةحيبص رحبلا هل لاه ةون انيلع ماقو كلذ ىلع هلل

 ءاعبرالا موي ىلا ةينادرس رب لوح هببسب نيددرتم انيقبف روكذملا
 ءونلاب .تاهجلا قالغناو ةشحولا لاح ىق انيلع هللا علطاف هدعب

 لثسف اناذناح نا ىلا انّدصَق مورلل ابكرم برغ نم «اقرش ويمق الف
 قامت ةنجاطرق نم هناو ةيلقص ةريزج كيري هنا ربخاف هدفا نع

 كالت قوش بتاط اطم طماع أح 5 ١ ه) ةلدعوب داوسم 4) 3لخ ةقرويمس ه) الخ نيترمس 4) الع ةقرويم
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 ««رافسالا تاقافتا نع «رابخالاب ةركذن

 ةنس لاوش رهشل نيثالث ىفوملا ةعبجلا موي اهدييقتب ىدتنبا

 انفرع ريلش لبج :لباقيب ركبلا ىنتم ىلع ةئامسمخو نيعبسو نامث

 نب ديحمو ناسح نب دكيحا لاصفنا ناكو «هنمب ةمالسلا هللا

 هللا اهنرف ةكرايملا ةيزاجكلا" ةينلل هللا اهسرح ةطانرغ ىم ريبج

 موي نم ةعاس ّلوا ««ليمجلا عنصلا فيرعتو « ليهستلا ريسيتلاب
 دربف رهشل ثلاثلا'مويلا ةقفاومبو روكذملا لاوشل ىماثلا سيبخلا

 مث بابسالا ضعب ءاضقل نايَج ىلع زايتجالا ناكو ىبجعالا

 رهشل رشع عساتلا نينثالا موي نم ةعاس ّلوا اهنم بورخضلا ناك

 روكذملا ريربف رهشل رشع «كثلاثلا مويلا ةقنئاومبو روكذملا لاوش

 هنه مث قاديغلا نصح ىلا اهنم ىلوالا انتلحرم نناكو اضيأ

 نعل ىلا .اينمب مثو رععتنسا ةنيدم :ىلا هدم مك. ةهربقا نصح .ىلا
 ىلا هنم مث ضُكرأ نصح ىلا هنم مق ءَربَلَش ىلا هنم مث ةنوُشأ
 ىلا اهنم مث ميلسلا نبا ةنيدم ىرق ىم ةمشنلا ةيرقب فرعت ةيرق

 رهشلا ىم نيرشعلاو اهدا بنلا نينثالا موي كلذو فيرط ةريزج

 هللا رسي 4ىناثلا مويلا ىم* ءاثالثلا موي رهط ناك ايلخ ؟عرملا

 ه) 4 عباولا» 6) 115. عريق. ©) 115. ريكس ر طتقت#. ريلس و 60 1

 جا-17ةط0 ه0, 182ه2ز2, م. 49. هك) طءوطدطاوب دهرصعأطتسو طقف طعوت هصتأأعل 1656
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 تف 174 دس

 نيملسملا مسح ىلع سيبلو
 هرسج عساست ردضاح الو 5

 حصن غلبم مصان الأ
 ةاكرلا لاسم نمضت مولظ

 نطاسب ىف ةناسيخلا رسي

 راجاز نم ركانبلل امف0
 اهمسر. ٌلوش مشل نأ كاشاحو

 عسوم اهسلات سما كعفرو

 اهسب ىف زبعللا كرستأو
 مكفقح ىف. ةكيصنلا ترذن

 نيرقلاسب ىنقطلأ ىبحو 45

 ىبسكم ىضم اهيف ناك الو

 رشاسغ نم دفاشيلا .كلتب

 رجارلا رضاصحلا ةّلذ ايف

 6 رفاظلا رصاسنلا كليملا ىنلا

 رئاظلا ىف ةحيصنلا ىدبيو
 ركاذلا ةثودخا َعبعِ

 رمآ نم فرعلاسبو كاوس
 2 رداع نم سانلا ئف كل امف

 رسثات نم كراسكف ءادز

 ةاودكالشل ردئابمللا كلو

 رذاسننلا ئلغ ةافولا قو
 «ضاحملا "ةلص ”يغفبا انو

 . رجاحتكلت :طانشبلا سشبو

 «) 1ع ال15: طمع ريخاظلا , مطتعط دووصتق ام ةسلتعداع اطع ؟هيتمصأ رهاظلا.
 ة) 1 00 سمأ نسلعدادسص0ل اطنخ ؟ءرتنعر ىطتعط اذ و216 0ث 6/]يو 50 1 عات

 آه اطف 1و.



 ب 0ث ب

 ا راسا رهو

 عضرأ نم نسحيقسسلا تكاتف 5

  ىصترملا هسدق ىلا تثجو

 ىدهلا رانم هيف تيلعأو
 جوتفلا «ىذق هللا رخذ مكل

 هقرز اسم دعب نم كصخو
 نيوغتلا ىف تيقلأ , مكتبكم 0

 كولملا ركذ دنع مهل مكف

 سلا 6 ضرأ مراسغم تيعشر

 دالبلا كلت فانكا تنماو)

 :ةضايف ىيدايا بكش

 دماج نم .قرشلاب كل مكف 5

 1 : رد لالا تيب جاجاح كيلا

 و ع

 الطاب افلح ميمرلل

 ةمرح مهني كض درع  نأو

 ه) 50 هل-01ةوو., 1ك. رماهلات
 ه) 1-11 برغلاب.

 :ي*ذ

 ة) 11300-41. سكم»
 2) 1 طقعو 20060 اطعفو 2 ؟ءعوفج 1ممام 1-1

 ٌصاتلا فكليلاب كامسفق

 ١ رهاسلا كنفج ىف هكيضريس

 رهاتطلا اهفصو ىلا تداعف

 روفاكلا ىبي ىنم هتصلخف

 رىقادلا ةمسز وسم تييحأو

 وباسغلا لوالا نموا ىم

 رخآلا ىف كعاسنطصال اهب

 ىداط 0 0 هزب

 « رماغلا لماشلا كماعتاب

 ئباسعلا ىلع ليبسلا نام

 4 (ردايم ىكدعو دراو .ىسلسع

 ركاش ىم اي با مك

 دكاذملا 5 دف ا

 رتاجلا .ةوطس مهب وطسيو

 رغاسم فقوم نم كيفانو

 ىبسالا نسي نيف ميهناك

 روليملا ناع نيميلا ىبقتو

 رهافقلا ردافقلا كلملا ىلع

 ه) 81د. 1فف»

 ير 115. كالا.



 دل 75! عن

 ضيشلا ىنثدحخ لاق 17 ةنس ةيردنكسالا' رغثب ىريمحلا ئتابسلا
 ريبج نب نلمحا نب ديكم ©« نيسحلا وبا ثكحيلا مامالا

 بكر ىف ةيردنكسالا ىلا درو هنا ")1 ةنس ىردنكسالا ىنانكلا

 ديلا قب دالبلا ىلع رطانلا رماف حلا مسرب ةبراغتلا نم ميظع
 تكتفو ءاسنلاو لاجرلا شّتفف مهيدياب امع ثحبلاو شيتفتلل مهيف

 ىنتءاج اهملف لاق دحا ىلع ءاسقإأ مهيف نكي ملو موكلا ةمرج

 اوجرعي ملف مهتظعوو هللاب مهُنركذ مح ىعم تناكو ةبونلا
 ىريغ اوشنف ابك ىنوشتنو ىمالك ىلا اوتفتلا الو ىلوق ىلع
 نيملسملا ريمال احصان ةديصقلا هذه نتيمظنو ىلعت هللا ترختساف

 نييلسملا ىوقح ىف هللاب هل اركذمو بويا نب فسوي ىنيدلا حالص

 تماقف خل احدامو

 ريتاذلا كلفلا ىم دوعس رفازلا ةكىقنا ىلع تّنطا
 ها هك

 رتابلا ئكفيس ىلا ٌكِمَت اعلا باقر ناف رشبأاف

 ردا ىعلاسلا فريكمب :'ىتتلا لاصاي لكيلف انمصو

 رماهلا اهمد نم بئاسصحس ىرثلا ىقست موي ىرولا بصخو
 رداخلا لسالا ةكنف تكح مهيف ةكتن نم كل مكفا

 رشلكم ندم ىرذ ةلثلبف وتنعم بتيطم ترنسك

 رباج نم رهدلا اهل سيلف ايلك مهراتآ تريغو
 ريتاسعلا مهل اسعتف مهقوزرغ ىف اكدج تيضماو

 "اهلا هداك وذوي“ مصستلاج# نحلم دسم
 رتباسص وأ :تثش ىتم وجانف ةروصتم بعرلاب كدونُج 0

 "الإ كر كيش اههحب  كدلاع ىزايع هلا
 رئاق نم هللا كرتاف ادعلا ىف ىدهلا نيدل تراث

 «) للك, ىسحلا. ةز 1طنه «هج0 ذك مكدساتنسو دس اطق ل15. هز الك رثادلا.



 سا 15 ب

 :يردنكنالا هفصو دعب هتلحر بانك ىض ىردبعلا لاقو 1

 ىنعي) مهنيد غلق نع مصفأ ىذلا لاكلاو برغتسملا ر رمالا نمو 1

 رحب نم مهنوعرجايو ' اجحلا نوضرتعي مهنا (ةيردنكسالا لصا ٠

 6“ جاجفغلاو قولا مهدنو ىلع نوذخابو «ٍءاجألا جياملا فاعلا 7

 ««لاجولاو ءاسنلا سشينفتب نورمايو « لام م مهيدياب امع نحل ا

 لعجو « ىبجع هل تسفل اع مهيلع انذورو موب كلذ نم تيار كيقو

 تءاج .بكرلا اهيلا لصو امل كلذو «“ىبرأ ةياغ - لاصفنالا

 اويغتفو ا اكحكلا ىف 0 ««6 خسيرف تاق نيم مهنم |

 نم اناولا مهوقاذاو ملاظملا نم اعاونا مهومزلاو ءاسنلاو لاجرلا ٠
 ةدابعلا هذه ثتييار امو هلك كلذ ءارو مهوفلحتسا مش ناوهلا 0
 سانلا ىف تييار الو داليلا ىم دالب ىف «« خيبتللا ةميشلاو «ةييمذلا 1

2 

 هنكيس هللا ىع اضاوغأ رثكا الر رم. هيحب لقا الم اس 0 ا

 «نالخخلا نم هللاب دوعن كلبلا اذه لفأ نم هنيد لعمال ءافجو ا

 لعف تيار ذأ نينكو «نانسولا هينناو لئاملا © :لدتعال ءاش ولف

 رون ىنثذح ىتح نثدحا رما كلذ نأ تننط نيروكذملا

 نب. ىيعي نسحلا .ىبا نيدلا نبيز نب هللا دبع وبا نيدلا
 ةسابح نب زيزعلا تبع نب روصنم ىلع ىبا نيدلا هيجو خيشلا
 ىف مهل نأ تضنقا ةياكح روكذبلا 4 هذج ةسددمب ىردنكسالا

 هباتك ىم ءالم ىنثدح هنا كلذو ملاص ريغ افلس مكاضفلا هذه

 ديحم نب رمع نب دمحا سابعلا وبا حلاصلا ئيشلا. ىنثدح لاق

 ه) 215. مرش. 6) !15. خيسرف. ه) الآ. لدتعا ال. هك) 115 ةدج.
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 ا
 ك0

 لاو تت

 هلوق  ىناقلاو
 ةنايدلا ضكحم نم مصنلاو ىقكيصن يحب عموسأ

 هتاسمالاو ةطاشولاو كظذ .اهشلا..ىسلا نيرقت ال
1 

 ةتايخ وا لوصف وار وزل ىّعُت نأ نم ملست

 © ىهتنا كلذ ىلع ىهجو قر

 ه0 ربح نبا عش ضو
 اداك وا باصا ىّنأت نمف الجاع نكت ال رمالا ىف ةنأت
 اداك نم لك ّىغب هب نمات امصتعم «هلالا لبحب نكو

 اداك هسفنب ءىسم ثيع هتيغب لاتنف ه اديك

 اداكناو هب ابوطخ فلي هل نامزلا ةبحص ّلطت نمو

 دلو

 رصيلا عوط ةريصبلا ناف 2 ىوه ىف ةظحل نع 4 لقعلا نص

 ردكلاو وفصلا هيفف ربتعم رهدلا ىف امأ
 مخضلا ةنيبج 1 0 0 0

 رتتحعنو هيقارذ لجل ىلا انيبحس

 رغسلا ىتم ىردي الل لحترمل ابجاع ايف

 ه) 1طممم 3 مامعود هرعع عه اطع 1من واف ه5 دل-' قطلقتارو 101. 29 ؟. رو 30 ةر

 1127. ة) آ5. ا «) الآكو. هللا. 4) 113. لعقلا (ةأع). ه) 54

 كنوفج هنا خيدح (2). رك) 1 ىلا موو 1هرادج 8109. طنط,

00 11 



 تا 477

 نكلو امكضامتجا ىف ىل دصقلا ناك ام انا لاقن كلذ كا 0
 نإ ايكفارتفا"ىف:ابضيا “عسا انا اضو كتطرغ”ىت + ىاليس |

 ههجو ىف رأ ملو ةيضقلا لصفف نيحلا ىف رخو كضرغ نم وح
 نيحتفف باب قرط هنا مث بيعصت الو نانتمال اناونع اريخآ الو الوأ '

 نبأ اي'لاقف ةّينموم رانيد ةئام اهيف ةظفشم هدي ىفو لخدو هل
 ترسخ كنا :تكشا هلو: هيبصقلا هذه ىف ببسلا ثضك ىلا 10 0|

 هلئابخ كبح دنع نآلا هّدذَجِم ىذا رذقلا اذه براقي ام 01 ٠ ١٠
 رمالا اذه ىف كنم ىيحتسا ام انا هل تلقف هلوبقب ىنتررس ام الأ '

 ىدلاو لام هيف ثفلتا اميف هتفلنال لاملا اذه ثذخا نأ هللاو |

 كل ثحرش نأ دعب هب ىننبت نأ كل لكي الو بابشلا روما نم ٠
 ةليحب ةّنملا نع يورضلا ىف تلتحا كقل لاقر مسبتق ىرمأ ٠
 دعم اموي انركاذتو سمتلملا بحاص لاق مث «ىهتنا هلامب فرصنأو '

 تيار انف هدم هثبحضص لاقف ىلثراملا ناربع ىها كل 203
 تعطتسا ام اسبعاسنا الو امهثيسن انهم ىّيرعش سل 00د

 ظ ظ هلوق لوالف ٠
 لونا الو موجحا اذ مكطو لصفا الف لوشا مكن د ا

 ليقت الف ىسفن حصنأو ىوعرق الف ىنيع رجنزأو

 لقغي ال توملاو لفغأو اقبلا لوط لموا اذ مكو
 اولحّراف الأ ليحرلا ىدانم انتي ىداني موي لك ىفو
 لجعنت اهدعب ندا عبسو اقبلا وجرأ نيعبس دعب نمأ

 لَهْمُأ الو ىشعنب قاسُي ىعرُشَم ىلا اكيشو ىب ْنْأك
 لقْتَأ ايل ماقملا لوطو لاوسلا دعب ىرعش تيل ايف
 ه) 0 ىغللعت ؟ اة



 مهأ ام اهب ىقفكنف هيدل اسيا نام نأ ىسع

 مهذلا ىعري لاز امف امامذ دع ىف دكاوزل ىعرسو
 ملتساف هقيرقب ملا نمل ىبوطو مالسلا هيلع
 ملظلا ىف اهءاوشع « طيخنو انءاوهأ ميم مك ىخا

 معالا فقيرطلا مهن ىكماما ٌثصنقاو معف ترج كّديور

 مدنلا نس كعرق لبق نمو ىسالا نانب ضع لبق كتبو
 اهغمو

 مسنا ةاصعلا ىميسب كبعل دغ ىف ةمحر ٌبَه بر ّلقو

 معتلا وفكب  نادو.اًيسم ءهنايصح نيدايم. قل و
 م0 نو سة 0 ب

 1 ل د ا ىنج امع ككفص بر ايف

 هباتك نم عباسلا بابلا ىف هيلع هللا ةمحر ىرقملا لاقو

 هركذ ام سلدفالا لسحا ةءورم ىف تاياككلا ىمو «هصن ام

 نيسحلا ىبا ريهشلا بيدالا بتاكلا ةيجرت ىف سمتلملا بحاص

 سماخلا بابلا ىف هتيجرت انملق دقو ةلحرلا بحاص ريبج ىبا

 اقشاع تاءورملا لها نسم ناك هنا ئلانع انركذو بانكلا اذه ىم

 كلانه اندشناو ناوخالا وقح ىف ىعسلاو مئاوحلا ءاضق ئف

 هلك كلذ ركذ دقو « خلا بعتم ىناب سانلا بسحي . هلوق

 ام برغا نمو سمتلملا بحاص ىنعا لاق مث سمتلملا بحاص

 ابا ةطانرغ ىضاق رهاصأ نأ ىلع سانلا ضرحا تنك ىنا ىككي

 ةطساولا ريبج نبا ىنعي هتلعجف سرفلا نب معنملا دبع ديحم
 هتتجاف ةجوردلا نيبو ىنيب-ام هللا فوت: ملف كلذ رسينا ىنح

 «) الك. طبحتو.



 تاك

 رمعلا ةلضف ىّنع وطاف

 : وكيلا لا هيف ىنجلح

 4 2و : 03

 | ةعبس ىفتوت مش نأ بر
 ىسمز ىف كبللا كح الا

 رسكنمل ربَج مف ام  ربجانمل شك مهف
 دشنا هنآ ةنس رخآلا' عيبر 1 ةكم هللا هيحر ريبج نبا لصو املو

 ْ اهلوا ىتلا هتديصق
 مرهلا دعب كئبابش كاعف 2" مركلا تالحو .ىنملا تغلب

 مزتلي هركش نمل اركشو اهب ًالفا ةكربب ًالهاف

 ةلحرلل هكرحت دنع هللا هيحر لاقو اهضعب ىتايسو ةليوط ىو

 ةيراجحلا ٠
 جاد ريبختلل اصح قو لوسقأ

 نانتغلا نيل لفي نأ مارا ١
 'مل نا لامالا ص تقل 0

 مش الك: ىلإ هايد تيا ١

 كلا ا لقوا ١

 هلوقب هتمجرت متخنلو
 هيع نبأو ىفطصملا ئينلا ٌبحأ

 مهنع سجرلا بهذا تيب لأ مه
 ملسم لك ىلع صرف مهتالاوم
 ضغبمب ماركلا بحسلل انأ امو
 هداهج شح هللا ىفاودهاجس م
 ١ مهركذ ماد ام هللا مالس مهيلع

 ةيميملا َرختا ن0

 مابهتسملا نين مل ثننح

 مارحلا تيبلا ىلا ٌلَحرا ملو
 ماقملاو موسهز نيب ام فضا

 مانالا ري ةبْيَط ىف رزا
 مالسلا راد ىسلا ىنْخي دو

 نيقيبلا

 .ارفولا ةمطاخو هيطبسو اًيلع

 ارذز امجنا ىحهلا قفأ مهغلطاو
 00 -ن 5ك 53

 ارفك مهقح ىف ءاضغبلا ىرا ىّناق

 ارصن ىَبطلام ىدهلا ىيد اورصن متو
 :اركذ هب ميكاو ىلعالا الملا ىدل



 دن 3٠6

 لتكلا هاررع فيدص ّلكو نامزلا اذه ناوخا ريغن

 للعلا فورح مهتلخاد دقف ةّكص ىلع اميدق 0

 لَدَّبلا باب علاطا ثرضف مهرما نم بكعتلا ثيصق

 ةمجرش لوا رخآ هجو ىلع ةثالثلا هذه نم ناتيب مدقت دقو
 هلوق وهو رخآ هجو ىلع نيتيبلا ديعس نبا طخب تيارو روكذملا

 للخ هنج ايمم ىدنعف نامزلا اذه ءالخا نكت

 1 بأي علان ترض 1 مهنا من بجعتلا' تيس
 « ىلاعت هللا هبحر ريبج نبالو ؟ىهننا

 ؛دض الو اعفن ناسنالا كلمي امف هديرن رمآ لك لأساف هللآ نم
 اركس مهب 5 يومت لاح ىف ربكلا ىم مهئاف ةالولل عضاونت الو

 7! ةذاجسلا اهنا ءاهنع ليق كقف ةحار ليبقتب ىضرت نأ كابأو

 لثاقلا لوق وحن د

 اسورلا ناسزلا ًاطأط امير ٌرصْقَأ ىغبلاب ليطتسملا اهيا

 4 ىسوم موق نم ناك نوراق نأ دست نبك ليش ركذتو

 رصم ىرق نم ةتَدنطب .ديعلا دهش دقو لاقو
 اوناب كف ةيحالاو مصمزاوحاس ةبرغ ضرأ ىف كيعلا ةالص اندهش

 ناسبرف وسلا الأ انل سيلف « عملمب دج ىونلا ىف ىلخل نلقف

 ريبج نبأ .لاقو
 مصان هرم ىثأ اهب لمعت الف ارومأ سانلا ثدحا دق

 ملاصلا فلسلا هيلع ناك ىلا الا ريخلا عامج امف

 / لاقو

 4) 1طتك هتف طع اسم ؟هالموذسو مامعمك دف هلك ط0 طف ؟هاتسم ذه اطف 135 هل5

 ه, د1-'قةطقممت , 115. 10. 2(11) , 101. 30 , د11 اطعم طونسو اطغعتع ةأامتطاتأعل

 10 1طصس لمطدت»“س. )5  ىل-'ةطل. ديمت. ه) ىلل-'ةطل. ايبك. 4) قل-0همقم

 28, 76. ه6م) 41-'خط0. خعمدب. رك 11ءانو ديدملا»



 هس |( ع

 هعطقي موثكملا لجالاو شيعلا ىف هعيلتت هابيسند ىف ءرملل تيكاع
 مل 2 هع هد و

 ه:عدخات لاسمالاو ةرببصبلا ىمهعأ ايطبخي عاوشع ىف ميدصبو ىسمب

 هعربصي رهدلا نأ نقيت“ لقو

 هعبجي ريغلل هنأ ىرد دقو

 هعفني سيل اميذ رمعلا ففغنا نم :ب
 02 يا

 لاقي 1
 هدعجو نامزلا ردغ ىلع تربص

 نجل ملف نامزلا ناوخا تبرتجو
 هتفلاو هترشاع بحاسص مكو

 دب ىط نيسحت ىو
 هديرت رع لك خص .كسفنب

 د

 «رجعل اقرر ناسفالا ا
 ةداعسو ةوقش م ىتغلا ظوظح

0 
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 اهلك كرومأ ىف داصتقا 0

 « «دهشب فاعلا مّسلا ّىل باشو

 هدعب لاح ىف بيغلا 3َيلَج اهينكم

 هدهع. ىسح ىلع امو ىل ماد اهف

 «سنزل ىحادتقا لوط ىلع ىل ّىئضي
 هذو  ىفاسم كيقسي قت ال

 هدحي الا قينلاب ءاسصفر سيلق

 هديغب . ماسكلا ثكم عفان امف

 لج ألح لان لك يمارأ ملف 3
 ةدسقا ليج تقلا لارجا: سكاف
 هدكب اسوي. قزرلا لانب ١ امك

 هدرل - ليبس ال ءاضقب تسج

 لسعلا نم ءىنش اهعاوفأ قوفو ربص اهوشَح فورظ لثم -سانلا
 لكَد ىم هيوحت ام ,نيبق هل تيك .اذا ىتص ن7
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 كا

 ' اكبر هنم ىنتمالس تراص نيح ٠٠ ىدادو هيف ثوسخ فيدص ىل

 احبذ لوقلا عبتاو ىمس را .ٌرجلاك لعفلا ةئسب لوقلا نسخ

 نب دبحم هللا بع ىبا نع ءافشلا باتكب هللا .هنيحر ؛ ثّدحو

 00 0 رقم مدق اشنلو ,نداتنيه ئصانقلا نحن: ىبيبتلا ىسيم
 ىلع نب ىيحي نيشحلا وبباو ىرْذْنُملا ديحم وبا ناظناحلا

 نيرشعلاو عباسلا ءاعبرالا موي ةيردنكسالاب ريبج نبا ىقوتو *ىنثرقلا
 فيقرلا نبا هلاق باجتسم هربق دنع :ءاعدلاو 18 ذنس ا نابعش نم

 نب عيبرلا وبأ لاقو ءاهدعب ةنسلا ىف فيقولا نبأ لاقو هللا دمحر

 فرعيو ىئتاجبلا ىميمتلا نب هللا ىبع دبحم وبا ىندشنا ملاس

 ١' كج انهم ىفو لاقو ريبج نب نيسحلا :ئبال :بيطخلا .نباب
 ءاضق ىنتنيالو هغلب امل ةريخالا هتلحر ىف ةّيرصملا رايدلا نم ىلا

 كئلانه تيئوتو كلذ لبق اهنكس .نيسحلا وبا ناكو ةتبس

 اهب اهنقدف ىشقولا رفعج ح ىببأ ثعب هناجوز

 ىنا اهيلا ميرك لخو ىلا كني ناني ةتيلبمي
  انتّيبلاو ىحلا اهب ثرزف وهلا تبكر عيطتسا ولف

 ةلحرلا نع هودص دنع هسفنل هللا هيحر ريبج نبا كشناو

 هلوق اهقيرط ىف وأ ةطانرغ ىلا ىلوالا

 سبقلاو املا نيب فّلوي قوش . سلدنا قرش نم ىنملا ضراوكن ىل

 هلوق هرعش نمو اهرخآ ىلا
 ةداهتجا .لطابلا ىف ليعا + كيع هاعد ىلوم ريخ.اي

 ٠ ةداهشلاو. بيغلا ملاعاي .ىنم تملع دق ام ّىل ٌبَف

 هللا ةهمحر لاقو

 ' ارئاعلا ةّلز ىلع ىئضغاو . ىفطصا نسم رسقوأل ىو
 رثازلل لضفلا دقتعال  ٌّبحا نمم ةرايزلا ىوشاو



 دع لا د

 هلصاو هنع تيبورو اريثك هتسلاجو هثيقل نمم ريبج نب نيسحلا
 « نبا هركذ اهئاسورو اهباتك نم رفعج وبا كوبا ناكو ةيطاش
 عّلوتو ههيا ةقيرط ىلع نيسعلا وبا أشنو هخضيرات ىف عّس
 ابا بطاخي هلوق مسفنل هينحشنا ايمو لاق اهب ىنكسف ةطان

 ' ةيليبشاب دعاولا .
 ةعيدولل لحإ كبناو ككيدل ىبله, كيلخ للا |

 ٌمَعيِطقلل رمنت دف وه اهف ءاقو اخا نامزلا كب تبحص
 ىف ىعسلاو جئتاوحلا ءاضق ىف اقشاع تاءورملا لها نم ناكو لاق
 وقتي. كلذ. ىفو:. ءابرغلا :سانيال ةلدابسلاو ناوتخأل] محلا

 ىَرَولا فيلكتو تاعافشلا ىف ِبَعَتُم ىثاب شانلا بسحي
 اركفا نل اهريغ ىف ةحار ىل كاذ نم مهبعُتُي ىذلاو '

 ىرَكلا ىف ىنح بالطلا ةمدخ ىف ريعلا ىضقاأ ول ىذوبو ٠

 اهيناءالا لاحرلا نشبت ال تالف جاقج ىلا قلل 00 |
 اهيلع الا مكي ال ارئاط ىنامالا هامس ىف سفئنلل نأ

 اهيكل عوقولا وجري موي لك ضيهم وهف حانجلا هنم نسق

 نيتيبلا راجحلا ضرا كبعلا غلب اذا
 0 اهيذ لح ىتلا ىلوالا هتلاحر دعب سلدنالا ىلا هللا همحر داعو

 | مينرفالا عم اكع نيم برغملا ىلا بكرو دادغبو لصوملاو فشمد

 5 لصو نأ ىلا كئادش ىساقو فّيضلا ةيلقص ميلخ ىف بطعف
 ١ نأ ىلا ةدم دعب قرشملا ىلا ريسملا داعا مث همأ ةنس سلدنالا

 ه) 115. وبدأ.



 هل 41 تك

 اهنا ول مراكم 9 0

 ترصق دق لئاصف ىلع هلو

 اهعلطم ةديصق ىم ريبج ىبأ لاقو

 ىتملاب مترف هللا توفو اي

 مكركذ ىرجابو برغلا ىف نكن
 اهنمو

 ىونلا طحت ىلع هيداتيف

 ىَسَع بكرلا ىداح اني انب رس
 اعد امل :ىونلا .ىعاد ىعد انم

 ّلقو حال اذا قوبلا انل © مش

 ىضقل انيلع رهدلا ىنح ول

 مكوحكنتن نم اتهوسم :فقروبا 2

 مكدعب اكشن بابحالا متنا

 اًهلوأ ةلوطم ةديصق هللا هيحر هلو

 رشحملا مويل غرف امل تدع

 رحبالا ماظع اهامعن ضعب نع

 ىتم لما مكل اًينهف
 انب ىوشلا حب !ذهلف

 انقف ىرجي عمدلا بورغب

 از ععج م نال نا

 اذعلا هن يسارع

 ”2 احس ذيذلب

 ىتحتملاب مكب .عامتجاب
 انه شيعلا اًنَع ام ىرمعلف

 اندعب ىم اندعب متوكش له

 ليلخلا ٌبلق لصولاب لثعي لوبقلاو ىضرلا ةريشب ّلعل
 اهبحاص ىلع ةفرشملا ةنيدبلا هلابفتسا .كنع اهدشنا ىرخا هلو

 اهلوا رغلا نم اتيب *نوثالتو ةثالك ىهو مالسلاو ةالصلا

 تايبالا ران لهللاب تسنآو لوقا

 ةضيرع ايند بدالاب لان لق هب مجرتملا ريبج نب ىنيسحلا وبا ناكو

 بتاكلا هيقفلا هقح ىف سمتلملا بحاض لاقو «اهيف دهزو اهضفر مث

 2( 3 مث“ 4 07 رب



 نبا 05 مم

 اهثيفلا لاق ْنَم رصتخا كقو ««تانهملا اهرورس تاقوأ الو «تاع
 «ىهتنإ «« نيعالا للتو نيفنألا هيهتشق ام, ايفو. «نسلالا :فصت
 « عماجلا فصو ىف ركذ مش لوقنذ ريبج نبا مالك ىلا

 َلافتحاو ةعنص ةبارغو ءانب: ناقتاو انسح مالسالا عماوج رهشا نم
 نم هب ام> عماجلا ”تصو .ئفسفنلا: قم .مث :عبلا نييؤتو ان 4

 جراتخلا :نيمي..نعو..«.ةدصن.انم :ىاروأ ةقع بغي لاقا.مك .:

 قاط ةأيه اهلو فرغ ممامأ ىذلا طالبلا رادج ىف نوروج بايد
 ندمت ةطانق رع مرآ : هوينخم ةيعس نبأ ىكحو 6 « زيلا ايبا

 مهلوخد دنع اهب .ماشلا فشمد لما ىتكسل سلدنالا فشمد

 دقو راجنالاو هايملا ةريثك اهوار امل اهب اهوهبش دقو سيدنالا
 ةلحرلا بحاض .ريبخ . نبا :لوقي هكلذ :ئفو:يلثلا لبج اهيلع للا

 اهيلحا تدر نفل كبئنتاع برغلا داشعم او 0
 اهيلا ٌبصنت ىهو ىرجت راهنالا كتكت

 فرشُم ناكم :ئف ةطانرغ نأ ىلا رهبج نبا راشا كبعس نب لاق
 اهيل بصنت ةدقو ىف فتشمدو راهنالا اهيف ىرجات اهتكذ اهتطوغو
 اهتكت نم ىرجات ةتجلا ففصو ىف ىلاسعت هللا لاق دقو راهنالا

 هرعش: نمو اذلللا :هبحرب ريبجلا نبأ ىلا جر ***« ءسلا اا
 انيلامْسُأ باوثالا نم ليلا ع بكايشرا, كلر
 اه انني ىلتشأو نغفل ب وشاب - )ا .ههاقف, نا نابل علو 0

 0 . ا

 بنا خلاب وهث سفن ةنايص اهتم نيم كرس ١ نع هونت
 دقيسأ متشلاب متشلا ىقلتي نهف اهتانم هيفسلا تبواج تننا !ذأ

 تاحشوبلا بحابص سيلغدلمب فورعملا احلا نب هللا دبع وبا 8

 ه) 115. م. 154. ة) 115. م.160. ه) ىل-0سهيقم 3 , 13. 130. 19



 دع 17 هع

 بحابص نموملا تبع نب كيعس ىبا ديسلا ىع كرمأ لوأ ىف بنتك
 هدي ليف هبارش ىلع وهو اباتك هنع. بتكي نال هاعدتساف ةطانرغ

 هللاو .لاقف١ طق اهثبرش ام ىديس اي لاقو ٌصابقنالا رهظاف ساكب هيلا
 'مل ًاليف ساوكا عبس برش ةميزعلا ىار املف اعبس اهنم نيرشتل
 هليكف هرجاح ىف كلذ بصو. تارم ا ا

 مث ىيناندلا كلتب محلا هبرش ةرااكف لمعي نأ رفضاو هلونم ىلا

 جخي.هنا اهنع هل جورخ ال ن نايناهب نفاخ هنا مسدس

 رهئاندلا كلت ففناو هب كورت هل اكلم عابو هفعساف ةنسلا كلت ىب

 ةطانرغب اهكرت ةيراج ىف هرعش نمو ءربلا ليبس 4
 هيلع ىل للاب بس 0 قوش حربو بارتةغا . لوط

 هيلا ىكتشي نم ريخ اي  ىفالأ ىذلا وكشأ كيلا

 2١ ديدي ىف نعرلا « قلع دق بيبح ةطانرغب ىلو

 يزل انه سعب قل رهكي .ساخشترابب وهو هنو
 هيبتنجو درو ىف لهني هيسجرن ٌلط ىرش ولف
 هيتكفص قوق هعمد ىم (فقيقع ىلع ارد ترسبأ

 هدلب ركذن دادغب لصو املو سانلا ىدياب ةروهشم ةلحر هلو
 5 بيرغ لك ناطوالا ىلا درو .. ةمامغ بوص قاطلا باب هللا ىقس

 علطمو «قرشملا ةتج 20 فشمد فح ىف هتلحر ىف لاقو *ىهتنأ
 ئنثا ىذإولا رباج نبا ةمالعلا لاق ءزلا «ىرشملا فنوملا هنسح
 اييف نسحأ كقلو ءدصن ام فشملل ريبج نبا فصو هركذ دعب

 ' «دافا انيب اهتروص ىلع عّلطتلل سفنالا ىوتو «داجاو اهنم فصو
 فصو امو «“ :مالع ةقيقحب اهنع برعيذ «ةماقا اهب هل نكت ملو اذه

 اهلوصف نامزا الو «بورغ سمشلا نم كف دقو اهليصأ تايبهذ

 ه) 115. فلع. ة) الف. م.127. ه) 1و, مم 1540



 رش هللا هداز مارحلا كيبلا ىلر امل هللا همحر لاقو «

 يدعم ىّدِهلا تيب مالعا ىل ثّكب ٠

 هيلا ايده: ىنبلك: تودفاو .١١ ضوهلاب ذك ابكوش :كبمرشلا ف

 ] « اروم هل ىدعا نم تطاخي دلو

 هات كيداعي نمل بسنرق نع هيازو

 ريصعلا ىلع موش اهروهط درك .اسئوصح ىف ترها ىنق ١
 ةوصخ وناو انيس نيبال امج 30 نوشلا نسل

 تدلع نينا ةلغاش ةقرف نم مالسالا ةشحو اي 0

 لاقو '
 .ةقيرجلا ريب ا ' ةعينشلا اهلاعناب .نّلص

 ّلوأ ةّيقرشملا :ةلحرلا ىصقب ةطانرغ نم هللا همحر هلاصفنا ناكو '
 © ةيردنكسالا لصوو هم ةنس لاوشل ىماثلا سيمخلا موي نم ةعاس

 تناكف ةنسلا .ىم ماركلا ةدعقلا نم .ىيرشعلاو عساتلا تيسلا .موي

 اموب نيثالك ةيردنكسالا ىلا سلدنالا نم رحبلا .نتم ىلع هقماق

 هللا همحر محو نيثالثلاو ىداحلا ىف ىناردنكسالا بلا لونو

 ناكو ءاهريغو  ةريزجالاو قارعلاو ماشلا لخدو .دالبلا ىف لوجاتو
 هللاب نيفراعلا ءايلعلا مالعا نم فيقرلا نبا لاق امك هللا هيحر

 ه) ا[هأنه ثنجحملا. ة) .1.٠ ىكل-7ةيقطآت, ) !آك طعم سف 11
 جاملر طواو» ذيردنكسأ»



 هأأ وأ + ةنس شكارمب اذه رفعج وبا ىقوتو © ملعلا نونف ىف

 كتيدحلاو هقفغلاب سلدنالا ءاملع ىم هنأ هقح ىف نيدلا ناسل لاق

 ناطلسلا ىف :ترهتشاو ةروهشملا ةلحرلا هلو باذاآلا ىف :كراشملاو

 اهلوا امهادحا نانتديصق هل بويا ىبأ ىنيدلا حالص رصانلا

 رشادلا كلفلا ىم ٌدوعس رهاولا قفا ىلع تّلطا

 هلوق اهنمو

 رماغلا لمفاشلا كماعتاب راجحلا سكم مراغم تعفر

 رباعلا ىلع ليبسلا ناهف دالبلا كلت فانكأ تنمأو

 ةرداسم ىلعو دزاو ئلع :ةضايف ىكيدايا بكسو

 ظ وكاش نم. بزغلاو هكل مكو - كماعبا نم ىرشلاب كل. مكف
 سكملا تخآأ ناك ىذلا ركش نباب ىوكشلا ىف اهنم .ىرخالاو

 زاجحلا ىف سانلا نم
 ماشلاو رصم هتلان كقو احالص مكب زاجحلا لان امو

 هرعش نمو
 للعلا فورخ مهيلعا تلاوت 2 نوُخلا نامزلا اذه ءالخأ

 لَحَبلا باب علاطأ ثرصف مهباب نم بّجعتلا ثيصق
 هلوشو

 هناجشأ ركذلاب ميهف ٠ هناطوا ركذن بيرغ

 هنافجا مجنلاب دقعيو ىسالاب هنبص ىرع لكي

 ه) 181ه:6 ؟هالو» ذص الطف اك. اطف "0505 : دبيعس (”. وبأا) ىبا ديسلا مهنمو

 ةيطع نب فحلا ديع ليكم وبا ىضاقلا همال هدلجو نموملا كيع نبأ
 ىطتعا ةوعرص 16 ؟هرحص اطق ةمرصصعمءوصفسأ 0 ةمماطعتت طقم ر هس طقكف طوقص

 طرع ةمصم ةمونلعسأ ستفمادعمل. 6) 115. ,داح.



 تن 3] دع

 ىونلا فيراصت ٌرُكذاو نطو نسمع ٌبرتغت ال

 قوخ:ليصالا نراه ام 131 :قتمغلا ئرخ اه ١
62-2 

 ىدنجكلا ردصلا بطاخي هللا همحر'

 داوف هيف ملعلا لحي اردص :هرصع ىف نيدلا هاوح ْنَم

 دادولا هنم بطخي رشاز .ىف' ىضترملا انذّيس ىري !ذ ام
 داني نكت قرشا هتيم. قرش ىوسالفط 00
 داهعلا شك ضورلا رفز فقمت ام لثم هّلمنا اهمسرت
 دادملا ليل كسم ىلاعملا كي اهل ىتفأ عبصلاك ةعقر ىف

 دالسلا ىتفثو نئقبق ةرئاسج 2 ىلعلا ةاهينكرؤيي ةايجا ٠
 داتع ىنسأ داجّمألل ركشلاو اهل ابيدخ ركشلا بحصتسي م 0 6 3 ِ 3

 ْ ١ ىدنجخلا ردصلا هباجاف

 ىدنز طقس ىدتجي سباق نمو . ىتآتخ بطاخ نم هللا كلا

 ىدنع مص امو هتّدح امو ىل هوزاجا ام هل ثزجا

 ىدنجخلا فيطللا كبع هارت ىتلا روطسلا ىذه بئاكو

 ٠ ىسحلا نب ليحأ د ةاحرلا هذه ىف ريبج نبأ فقئفارو «

 هيسنلب لع اضم اهدا نم .هلصأو ىعاضقلا نسحلا نب دفحا نب ظ

 ىلا دال ىبا نم فشمدب اعمسو ةضيرغلا ا

 ىلا اعيمج الفق مث ةدام الوجنتو دادغب الخدو امريغو رك

 رفعج وبأ ناكو ءايهدتع ناك ام ضعب هب امهنم عيسف ب

 ةلماكلا ةكراشملا عم كيفم كيبقت هيف هلو بطلا ملعب اققحتم اذه

 ه) ىل-1آدنون. دءودق 16 طقجو رصق0ع 2 متقاملم طقطعو 1طص 21-آكطقأتط

 ةدمتن) هس4 ةطص 3سطوت»ع ظطئسقواك (!13. زم, 4 ةهس0 م.79) هدأأ] طنس 3
+ 

 ناسح» 6) 115. كيحكم وبأ. 3
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 هس 6 ت

  ىليصالا هللا دبع ىبا نمو ةبطاشب هببا نم عمسو كلذ ريغ هدلوم

 بادالاب .ىنعو .تاارقلا هنع فخاو شيعلا ىبا نب نسحلا ىباو

 اهب .لانو ةباتكلا ةعانصو ضيرقلا ةعانص ىف مدقتو هيف ةياغلا غلبق

 ىبا نع افشلا باتكب ثدحو اهيف دمزو انهضفر مت ةضيرع اهتد
 ضايع ىضاقلا ننع ىتبسلا ىميمتلا ىسيع ىب ديحم هللا دبع

 رصم مدقو امهب عمسو ماشلاو دادغب لخدو مكلا ىلا هجوتو
 نيسحلا وبا ظفاحلاو ىرذنملا ديحم وبا ناظناحلا هنم عمسف

 نيرشعلاو عباسلا اعبرالا موي ىف ىفوتو ىشرقلا ىلع نب ىيحي

 8 ةيامتسو ةرشع عبرا ظنس نابعش نم

 فنيصمل أ خهيجرن

 نىصغ نم « بهطلا جفن بانح سم سماخكلا بايلا ئم

 © هللا هيحر ىرقملا دمحا ئيشلل «بيطولا سلدنالا

  وباآ (سلدنالا نم قرشملا ىلا نيلحارلا نيم ىنعي) مهنمو

 ٠ ايينليد هةييظتس والا عيدو رشاع .تيبسلا ةليك هكلزم ىسنلب

 هللا دبع ىبا نمو خبطاشب هيبا نم عمسو كلذ ريغ هدلوم ىف

 ' ىنعو ,تاارقلا هنع فخاو شيعلا: .ىنبا. نب :نسحلا. ئباو :ىليضألا

 نمو «ةباتكلاو ضيرقلا ةعانص ىف مدقتو هيف ةياغلا غابف بدالاب

 دحا نم اريضن انصغ عطتقاف دادغب ىلا لخد سفو هلوق هرعش

 هدي ىف ىوذف اهنيناسب



 ملعي الو ءرئاصبلا جير ىمعلا ىلع ىلوتس نكالو «ةباه اكير
 ميسن كروت ٌةمحرو «هليبس ةيادق هللا لّثسا ««رئاص هيلا ام ناسنالا ٠

 تاتلف ءاهنمو «هاوس بر ال نانملا ناّثكلا هنا «هليبسلسو سودرفلا '

 ءامَدَت بقعي ال عفان اهتم «تاوهشلا تاتلغب ءىش هبشا «تابهلا '
 3 د 00 00 م -- : :

 اهعوشو ةبهلا ررضخ «ءاسملاأ سوغنلا ىف ىقبي (”. راض) رض اهنمو

 روضو ««ءادتعا هدنع ثرّقا .امبرو «ءاذأ اهل دقتعي ال ّنَم دنع

 ««ءاذأ اهعبتسمل (”. ريصتخ) ريصيف «ءادتبا ففاوت مل نا ةوهشلا '
 اذاخ ءدانَج (>. ةرالحب ) ةرلحب اهبحاص تلي ركسلا لثمك اهلثم

 :ن وج « :يضقلا هذه سكع هب «« هاج ام رق فرعبب (6 ىحصأ) ىحضأ :

 ةيطاششب ليقو 4 ةنس ةيسنلبب «هدلوم *«اليعوملا :لاحلا شد 07
 (”. عباسلا) عساتلا ءاعبرالا ةليل ةيردنكسالاب ىقوت 1 < نع, انس 11 ْ

1 0 

 فنسصملا ةهمجرن 1

 2 ىقت خميشلل ىفقملا ر بكلا ردصم خيراف وم : 0 ل

 هللا همحر ىزيرقملا دمحا .نيدلا

 نب ديعس نب ريبج نب كبحم نب ريبج نب كدبحأ نب ديحم كمل

 ناورم نب دمحم قب ريبج-: نب ليبعبس نب ريبج ىب ضيعس ىج ريب

 ىلا لخادلا ريبج نب مالسلا دبع ىب نآورم نب مالسلا دبع ىبأ

 وبا ةنانك نب ةانم دبع نب ركب نب ةرمض كلو نم سلدنإلا | 1

 ةايل هدلوم ىئستلبلا ىسلدنالا ىنانكلا رفعجب ىبا نب نيضحتلا 000

 ىف ليقو ةيسنلبب ةبامسيخو نوعبرأ نس لوالا عمر رشاع تعيبسلا 11



 هسا لا ع

  قافألا ةملظ بقعت ءارفص ةّيهك بورغلا دنع اهل رظناو

 | (قلارف اصوشب اينلالا 6 ئثوت“نأ اهبرغ نم اهعولط .مويب ىفكو
 1 ايابصولا ىف لاقو

 اقيقش نامزلا ىقبأ ايف اهيلع ربطصاو بئاسملا نابتكب كيلع
 اقيحص دوست وأ !ًردع رست ٠ اهنا نانلا ىلا ىوكشلاب ة كل افك

 «لاقو

 لقاع لكم ىف اهعضنت مل نأ لقاع (ةذ0) ةيتلف فورعملا عناصق

 لجاع ويصب ةداع اسهل انفقو نكت مل نأ اهتاوهش ىف سفنلاك
 ووعي فوشب <« ناسنالا فرش نأ ؛هلوق هيكح 8 < لرمثاسق

 م يحي نأ ىغبتي « او ليفتبف * «ىلف ن : 0

 أ(. ةئسلالا) ةنسالا ثاثلف ! نع نادال 3 ةرثع ثدحت) هرشع

 ًارضحي ال نامز ىف نحن «دادحلا سبالم اهئارو نم «دادحلا
 14+ بغشا#) لغتت ««قافنب لماع ف الا «ىاقذ هيف (: صحي 0
 0000 دسلا (ط) ارجمك ءضارشألا فراخوب فيرطلا نع شانلا
 اهبح ىف تقع مكو «مالخأ ثاغْضَأ ىع (*) ايند اورثآ « ضارعالاو
 أذ مهلاب ام «مهلامعأ اورصقو «مهماسللا اهيفا اولاطا ©« مالخأ ىم

 أ|, «ئابتسا اهناذيم ريغ ىف مهل ام «اهريغل (”: اوغرفتي) غرفتي
 1 ناك ائّمل «رارشألا فشُك ول هللات “ ىاشنتسا اهأاده ىوس

 | . اهنوست نق عمو « نويبعلا (”. تريلا ةوهسل « راوسالا ٠
 ٠ ذدلا ىف ام عيمج تأرل «ةاح اهتّتس نم ةينعبلا نيك نا ولك

 ه) ظمعدل ىذوي* 6ة) 715. كافك,. 2 ه) 1طه ظنفأ ه؟ اطعم 170 ه1

 دن تسفطلو 16 ةصفس4 زر ذص اطع ةعءوص4 >6 ةطمقلل مويتطقرو 5634 اقفو ر ةه

 ناع. 14 10ا1ودتسع ةموعزسمسد 0, ءطردسمل مرمدو هع ةلقو 7617 6020 صأم

 -يوع

 ديره



 همس ا  ْا/ سس

 ' ناسشعا انسخ نيتثالاب : انشح هيرب الا 0 و. 8
 ارافقلا تيجو راحبلا نبكر ىدهلا ّنبن كيلا كيلا

 اراذتعا «ٌدجي مالك برود تنم 0 ىلا تدرس

 اراثآ دق ام ولا ىعوادا اح ىوق يل 2

 !رايطصأ فقيطأ ىكنم ثنك امو ىدهلا ىعاد. كيبل تيدانف

 ارايتخا تيضر تلقد ىلع ىومهلا مكحب ىسفن تنظوو 0
 ارارسغ الا مونلا 4معطا الو. ىرسلا ضوراو ىجدلا ضوخأ 0

 اراطم فداصا ملولو كرا ليبسلا عيطتسا ال تىنك ولو 50 '
 اراث دْعَبلا ىلع كارت بحم ىضرلا كنم لان نم َرَدْجأَِو ٠

 ارارغلا نانيجلا ىف يل بد كغ ىف ىل كنم ةظحل ىسع

 اراجكتسا كارذب نم لذ الو ىدتعا ءدكارسمب نم ٌلض امف 20
 7 لوقي معلص هربق ايزو هنيب ّححل هيلح هللا ىم ةطبش ىو |

 اهرازوأ . سفنلا ولع طظحو '.' ىدهلا تيب مح نيل انيقه ١ ١١
 اهراز وأ ةبيط جح نمل م ةفتوسمضم ةداعسلا 'نإو 1

 ١ ش لوقب كلذ لكك ىف

 ْهَل مآ ام لصفا لان نقف راجحلا ضرا ةكرملا غلب !ذأ 20
 دلمأ ام هللا ليكا دقن . ىدهلا بنام راب 0 ١

 قاقحتساب لضفلا ؛زاح قرشلا ه«برسغو دالبلا نرش ىوتسي ال ٠

 قارسشالا خدكابب بجاعت ءاوقز اهعولط دنع سمشلا لال رظنا 1

 44 ل1-': شط مروع 5( 4-41. انبجو هوه6 انبكر. 0 دما 1

 رجي# )2  316. مطعأ ل ه) حف كاجيب# ركز 1طنم هسق اطم الموسم 0
 مامم6 هع ةلفم كامل طر هل-لآهوودمت. م) ىلل-1100. ةمومضم. 2) 2لل-1- ا

 ديعلا. 2 17 زاج. 7( 17 لاح ىلا“ 58 ا

 يد 1/0171 زازا تو وول واطامأا 39 يور وسمر ةرزسو وج. مب سمح جلال صسم

 و 4 نادم تبق بيبا هيض اذ



 ديلا 3 د

 اران ليللاب تسنئآو لوقا

 ىجللا ففا لاب امف الاو

 سدتح ىف ليللا نم نكنو
 دق ىسملا اَذَش ميسنلا اذهو

 ىكتشت انلحاور نناكو 8

 ىرسلا ءانع انوكش اًنكو

 ترعشتسا دق سوفنلا ظأ

 تنذا ىرسلا حبص « رئاشب

 انئيب ام ةبيط ركذ ىرج

 ىفطصميلا ثيحا ا اسنينح 0

 اقرصم يحل اننبلاا ع

 ىجدلا لظ كلذ ليجأ نمف

 ارانا دق ىّكهلا يارس لعل

 ٠ اراطتسا هيف ىربلا ىْنَس ناك

 اراهن ىلجتت لق ةلاب انف
 اراعتسا دنم كسملا مأ «ريعأ 0

 ارادتبا 3 انتقبس دقف اهاجو
 اراهملا عارس ىرابت اندعف

 ارازم ىنادت بيبحلا ناب

 اراطو الا بكرلا ىف بلق الف

 اراعتنسا جولضلا حمي اقوشو

 4 ارانتسا ءاديشلا نم رونب

 « ازاثتنا موجنلا دوقع لكي

 اراشنتنا م تاهجلا معو ارشد مسيسنلا باط ” برتلا كلذ نمو

 اًطخلا ثح بكرلا برط ىو

 ٍلوسرلا هءانف انللح اَملو 15

 مالسلا ضرفل انوند نيحو
 اسالتخا الا ظحللا لست ايف

 امانتكا الا دجولا رهظن الو

 افيعا فطن مل للبدل: نيون

 ارادبلا رادبلا ىدانو اهيلا

 5 فلخ مكاب .اننلون
 !راقولا انمزلو اًطحلا انرصق

 اراسكنا الأ فرطلا عفرن الو

 ارارس الا لوقلا ظفلن الو
 ٠5د

 اراجفنا انةيله اهعمداب

 ارارم ءاهيلع مالسلا ديعت #مالسلا راد ةضورب انفقو 20 |
 8 !رادجلا انقونلاو ىوتلا انمثل سوفنبلا ىف هقبايه الْولو

 ه) اف. ريع. ةز 4ل-'ةط4. انتقباس دقلف اجو. . © 44-41. رشابت.

 4) 215. اراعتسا٠ ه) 215 اراشتنا, هل ةطل. !رانتسا٠ /) 44-41. برشلا.
 م) لل 1س بانكلا. 01 0-41 مالسلل هتضوزب.٠ )24  215. انيلعو

 41-'ةطل. ديلعع. م) 4-41 ار ادجلا انمزلو ٠١... سوفنللا



 دس ا5ث

 رصف نب ىسحلا وبأو .ليعمسأ .ىب مامت وبا ظعاولا ىنباو بيهم نبأ

 ناميلس وباو ىراشلا ىسحلا وباو ىثاجبلا هللا دبع نب صقاف نبا أ
 ىبأ نب دكيكم نب ىيحي ركب وباو ءايركز وباو هللا طوح ىنبأ

 نب ساسيعلا وباو (”) ريجب نب نسح نب هللا دبع وسدأو نصغلا

 ىب (10 نباوللا نسح نب ديحم وباو « ىنانبلا نيوملا يع '
 نب (. عيبرلا وباو 7) ورمع ونباو ىروروملا دمحم ناو (ة) تيتمات

 ىور نممو ىسنوتلا ىميبتلا رغشا نب نايفس نب ناسثعو ملاس
 ءاطع نب ميركلا كبع كيحم وبا ىنيدلا ديشر :يردنكسالاب دنع

 رضفو (”.راطعلا ىيدلا ىيشر*) راطع ىب .ىيدلا كيشر رصمبو هللا

 «دفيناصت «ةاضقلا لامج هنباو ( بابجكلا) بايجلا ىبا ةاضقلا

 ىلع نوكي دّلجم ىلع هنم تفقو كلملا دبع نبا لاق همظن اهنم
 ةجايتن هامس (”. ةزجو) اوجو سوا نب. بيبح مامث ىباأ ناويد ردق

 دجدلا ما هجوز ىثأرم ىف.ملاصلا نيرقلا نيبات ىف جئاوحلا نجو
 ليسرق هلو نامزلا ناوخا (”. نم) نع ىكشتلا ىف نامجحلا مظن هامس ءزجو
 قراشلا نسحلا وبا: ناكر هتلر بلتكمو .هداجتسم لسا ل ا
 ىلوت هتنيضت ام ئتاعم كيك .انناو هفيناضتا نم تيبس 030
 هللاو هاقلت ام ىلع هنع' نيذخآلا ضعب اهيناعم . ثيصنتو اهبيترت

 فراش فك.قو اسهيظن, ىتلا ةريهشلا ةديصقلا كلذ نه «ةرعش «ملعا
 تاولصلا لضفأ هللا نم اهنكاس ىلع ةبيط ةمركملا ةنيدملا

 5 «ميلستلا ىكزأو

 «) ىشيرشلا , أطو همسسعسادأم» ه5 هل-ظآه:51.. 6) ىف طم اهل[ ه5 الغ

 15. ذك ذص سصمصر مادعوو هغامعلر ههتماءالتوتطاو , 1 طقعو ذص عجوسفمتل 26م4

 اطهأ هوصم4 طوع د1-*ةطلمتت, 115. آمل. 2(11). 161. 112, طقفطو 2656761

 .٠ 4 هسا 7. 33-28 هننع هدصزأاو0. 31 طم ظرتقأ 3 ؟هرتووو هع 2150 160 طا"

 1132021-01 (؟؛ ذصكتنم)»



 كل

 وباو © ىسنوتلا ىناسغلا هللا دبع ىب فحسا (4:8) نب ميعربا

 4 ىجنايملا) ىجاثابملا ىشرقلا رمع ىب كيجاملا دبع نبرمع صفج

 تكلا ىبطرقلا ىلع ىبب :تمحا: فعج ىسباو .ةكم (7. لجون )  اليوف

 ميكا لج ىلع -نبب ؛دبخا نب :فسي جاجاخلا وباو (5. ىكنفلا)
 فيطللا لكبع كيكم وبا نيدلا ردصو ىدادغبلا ليكم ىبأ

 ملاعلا دادغببو ناهبصاب ةيعفاشلا سيئر (: ىدنجخلا ) ىرجحلا
 جرشملا (460. و) وباو كلغلا ةرداسن (”: ركبتملا ”) رجاتسملا ظعاولا

 (. ىروجلا) ىزوج نب (”. لئاضفلا ابا هانكو) لضفلا وبا هافكو

 نم سبب الجر اندهاشف (”. ةّيظعولا) ةظيعولا هسلاجام ضعب رضحو

 وبا فشمدبو « « ديصلا لك !مقلأ فوج. ىفو «ديز الو ورمع

 ىملسلا سابع نب هللا كبع نب ىلع نب ةزيح نب دمحا نسحلا
 وباو نورصع ىبأ نب كيحم نب هللا دبع ديعس وباو (” ىراوجلا
 هللا دبع وبا نيدلا دامعو هيلع عمسو ىعوشكلا تاكرب رهاطلا

 هنع ذخاو (ة0 بناكلا هلآ نم ىناهبصالا دماح نب دمحم ىبأ

 رضخالا نب نيسحلا نب نمحرلا دبع مساقلا وباو هييغو دمالك صعب
 |0000 ٠ ليصل قيلزلا زيار ديلخت عيضا# ركاسحا لب ىلع انا
 01 اللا مق نبا طيفخم, نب.اهللا دبع نب نيسحلاو مهظربا
 مّلكتملا ناركبو هل اوزاجاو ىفوصلا ديعس ىبا نب ليعبسأ نب نمحرلا
 ىذاحكلا هنباو زيزعلا دبع نب نايح تاكربلا وبا فراعلا ىفوصلا

 فحسأ وبا هنع ذخا © كليلا دبع نبأ لاق دنع دخا نم «هولح

 ه) ةطص لمطدتعر ال15. م.111 , هدالك طئس ميهربأ نب فحكسأ ميه بأ وبأ»

 ة) 566 ةطس لوطدتعر ال15. م. 64: هسا دآ-!![دوودتت , ال15, 6هأطم 101. 140 7

 194 ., 3127. ه) 5هء 115. م.129. 24) طند دمحسع 15 ؟هرة"نمأعا : 1طن

 لاوطدتع5 5طقتلعلط 5 مساقلا دمحم وبأ. 6) 566 20275 70160165 517

 د ارا51. 06 7 ة7دربموام , م. 403 20.7.



 تا

 هي» لاوش نم نولخ نامستل سيمخلا موي نم ةعاس لوا ةطان

 نابثل ةطانرغ هنطو ىلا داح مك ناسَح نب رفعج ىبا ةبحرا
 مهب ( فيرعتلا) فرعتلا .ىذاي امالعا اهب ,ىقلو ما مرحم نم نيقب

 7. امو *) كقاشمو هلقانم ركذو ةروهشملا ةلحرلا فقصو هتخيشم ىف

 وهو عناصملا عئادب» دعاشملا بئارغو نادلبلا بئاجصع نم (دفاش '
 ايلو .ملاعملا كلت ئنلا .سوقنلا ىكاوس ىّتوم عمم سل 03|

 ني ىلع سّدقملا [تييب] متفب (”. يّيهملا7) جهلا ربختلا ل

 ىوق « ىرومب نسب بولا نسب فسوي نيدلا الص رصانلا ناطلسلا
30 - 

 موب ةطاسنرغ نم اهيل كركتي ةخيناستلا ءلجرللا لامعا ىلع همزع

 ةطاكرغ ىلا ؛بآ مك هده طنس نم لوالا عيير نم نولخ علا د
 ىكسو +. نابعش ىف تلخ (” ةرشع) رشع ثالثن .سيئفالا - |

 ثيدحلا عاسإ ىلا اعطقنم ساف مك ةتبس م قام مق او
 لايعا فّقحتي - عيدب ١ هدنع ام ةنيورشو فوصتلاو

 ١ م رقعج ىبا ريرولا تقب دجملا ما ةكتاش هجوز |
 0 اهب رواجو ةكم لصوف اهيلع هّدجو مظعف اهب اًقلك

 ثّدحي ماقاف ةيردنكسالاو رصم (”. ىلا لوكت 7 لوحب مث سدقملا '

 نع سلدنالاب ىور ؛هتخيشم «هبرب فحل نأ ىلا هنع ذخوتيو '
 هللا ديع ىئباو شيغلا ئبا نب ندبحم ني نسحلا .او 0

 تخاو ىليصألا هللا نب ىباو) نبا. صوزه نو
 هللا نبع ىبأ نع ةتبسب, نوعست نب جلا ىبا 0 0000

 وبأو ةكبس ىب كيلولا وبا هل زاجاو ىتبسلا ىميمتلا ىسيع نبأ ا

 ه) 8620 ىذا. ة) 56 ةطص هلحفططقةم ذه 58 غ7 12 230 ْ 1



 « ةطانرغ خيرات ىم رسيت امب ؛ةطاحالا باتك نم

 © هللا هبحر بيطخلا نبا ىيدلا ناسل ريزولل

 «سلدنالا لصاولا ىنانكلا مالسلا ليع نب كيكم نب ريبج

 نب مْلَب ةعلاط ىف ريبج نب مالسلا دبع هّدج لخد «هتيلوأ
 ةيودلس ةروكب هلوزذ ناكو 1“ مركم ىف قريشقلا ضايع نب رشي

 ةنانك نب ةانَم لبع نب ركب نب ةرمض كلو نم وهو (#72 ةنوذش )

 ىظانرغ من لصالا ىسنلب « سايلا نب ةكرذدم نب ةميرخ نبا
 اعراب ابيدأ ناك «هلاح «ةطانرغ ىلا ناعو ا قرش ناطيتسالا ,

 قالخالا ميرك سفنلا ىرس ةمهلا هيزن الضاف اينس :!ديجام ارعاش
 دليع نب .نايثع كيعس ىبا نع ةتبسب بنتك ةقيرطلا فينأ

 جادُمأ مهيف هلو هتبارق ىوذ نم هريغ نع ةطانربغبو نمؤملا
 نيبو هنيب ثرجو فرشملا ىلا هجوتو كلذ نع عزن مث ةرينك
 هيظنو هثداجاو هقعارب اهيف ترهط تابطاضم هرصع ءابدأ ىم ةفئاط

 ةليلج هضارسعأو نسح ليس لسرملا همالكو عيدب هرثنو فئثاف

 لك تراط اهدخو ةجايسن هتلحرو ريهش نكذو ةيضض هنساكمو
 (”. اًقالث) ثالث لحر هربخب ىنع نم لاق «هتلحر «هللا همحر راطم

 [نع] لصف اهنم ةدحاو لكك ىف محو قرشملا ىلا سلدنالا نم

 .«) 404 رضم نبت
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