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 ةال_صااو * باوسصلا قب رط ىلا ىداهلا * باهولا كالملا هلل دجلا

 باو م< بائام * باعسالاو ل الاو * باوالا ىلا ىلسع مالسلاو
 هل ىلاعتهللا رع * ندبام رع نبا * نيما ده ريعذلا لوةيف ( دعبو )

 ماهذالا ىوذ هي اهتيع# ةلاسز هذه * هيلع قدح هل نو * هدلاواو

 امهجج ىلا ىعادلاو * ماعلا ءاربالا دعي ىوعدلا ضن ركل انالطب ىلع
 لج+ر ىف فلالاو نينا كعا نيسوحو ىد حا ماع 6 تعوو ةهنداَخ

 ناب اغا ىلع هم“ ل-جر ةئرو ليكو ىلع ىعدا ليئافور هع“أ ىدوهب
 مهارإا هنأ لحر ةئروأ ةعيدو ةمواعم مهارد عليم هدنع نأك ىدلملا

 مهارا هنرو ىلا هءقديل امنا ىلع ىلا علمملا كالذ عقد ىدملا ناو ىدنقا

 ىلع ةنرو ليكو باجاق غلبملا كلذ عش دب لو 6 ىلع نأو ىد فا

 اما ىلع تأربا تنك كلاب ىدوهلا ليئاقور ىلع ىعداو كلذ راكناب اما
 مالا عئمو ىعرم_ كلا مالا ىدل ماعلا ءارالا ليكولا تدثاو اماع ءاربا

 كلاب ىعرم_ثلا مالا هل حرم_هو ةروكذلا هاوعد نم ىعدملا ىرمثلا

 ّك لامو مكملا اما ارمافاع 00 ريعفلاو ىوعدلا هذه ص عونم

 الو ذخا كئيب و يدب سبا هل تاق اًماو امام ءاربا هئربا مل انا ىدوهللا

 ٌكرارؤاتك لخاد ومق ءاطعا ةيأا علبملا عقد كاوعد ناب هّديِجاف ءاطعا

 ىلع ىدوهملا ىعدا هدم دعب ( م ) مالك ال ماعلا ءاريأالا توبث دعبو

 ىف قاب غلبلا ناب روكذملا ءاربالا دعب رقا ناك انا ' ىلع ناب روكذملا ليكولا

 ىعرمشلا مالا بتكو كلذ ىدوهاا تالاو ىدنفا مهارإا ةثرول هتمذ

 ماشلا دالو.رارم“> مظعملا ريزولا ةرسمضح ىلا اما سراو هلسارو كلذ

 ودا



 *ي
 لجال كلذو مالسسالا ثعش هب ملو ماودلا ىلع هقيفوتب ىلاعت هللا هدا
 ىلاعت هللا هدا ريزولا ةرمضإأل ل_صخل امنا ىلع ةثرو نم غلبملا ليص#

 هأوعد نم ىدووهاا عْسو قئاسسأاا ركملا تاساشإ تناثن الا كالذ ْق هش

 "ةلسارملا ىلا لسراف © تاثرالا هترمذأ تروا يلا# بابسالا نه هريغب و

 اهيذ روكذملا ىناثلا مكللا ناب (تبجاف) ابق رداصلا مكمان ع ءاتفتءالل
 هديا ريزولا ةرمذ> لسرا مث هتئييذ كلذ ناب ىنع باطمثهعةو* عفاو ريق

 ريغ باو اذه نا ىعداف ىعرمشلا مالا ىلا باولأ هقيفوتب ىلإعت هللا
 ةرمضد> ىلا املسراو لوعب ا1 لدن اهنا نط تارابع ضع ندك و م

 قطاوه اع * باوجا بلطل رنققلا ىلا اعاسراف ىلاعت هللا هدبا رزولا
 نودب كلذ ىلا ترذاب *لاثتءالابجاو مالاىلو ىماناك الو# ب اوصلاو

 "هل سارملا ه هروص 2 نم الوا دك * لوحا ىلاعت هلو< و(لوقاف ) لاما

 هلاقام ل-صاح ركذ مث هب ثدجا ىذلا ىتاوج ةرو_ص ركذ مث ةروكذملا
 (اذكجف 50 ةروص اما ) ىذرب امل هقيفوت هللا مادا ىعرسشللا املا
 نسخ ميشلا َنِلَع قارمصلا لجافور ىعدا مكالودل نعادلا ضورعم
 7 ناجرتلا امنا ىلع م وىحرأا ةمرو نع 2 ولا ىرعجلا ىدنفأ

 معاو ويل ههأه ناجرلا امنا ىلعأ ع هرجاوخب نكس 0 ىف ىعدملا

 ني> امنا ىلع ناو ةروالا ةئدملا ى-كاَق ياي مهاربا مو>رأا ةئروأ

 قاب هنا غابأاب رقا 58٠ ةئس مر ءانثا ىف ماشلا سلب ارط جسم ناك نا

 ىدذم ىذلا : محلا ءانثأ ْق مأنا ذو ىدنوا مهارا ةدرول هدد ّق

 علبملا لصا نم هم ضءقو ىدنؤا مهعاربأ ةئرو د>ا ىعدملا ىلد ىعدا

 7 موقرملا امنا ىلع تاك مرتم نع عابلا هياص قدملا بلاط

 سلايارطل قدءد نم هرقس لبق انا ىلع ناب ركذو كلذل راكذالاب باجاف

 دم نم ماخلا ىدل ىدملاا قّرتعاو ماع ءاربا ىعدألا نيدو ه؛لن ردص

 ديفبال كلذ نا هانفرعف هرفاع لبق امنا ىلع ةمذاأر ا هوكب رعشا ةئالث

 كالذ ناو ”ىثذ تءد] ىدنفا مهارإ "رو تناك أف ميراتلا كالذ ىف نال
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 هئع ءارالا الو هب هرارقاىرمسي الو ىعدملا هكلعال ةرولاقوة> نع غلبملا
 ىف هنعذ ىف هاَدِبو ىدنفا هاربا ةثرول غلبملاب انا ىلع رارقا اهسال
 55 مزلي و عقد كالذو هب عدا ىذلا ءارالا ب ران نع رخؤم حيراتلا

 ىلع رارقا تنثو موقرملا ميراثلا ىف اهنا ىلع راروأب ةئس ىعدملا نم بالطو

 ةداهشب ىدتفا مهاراا ةثرول هئمدب علبملاب ٠٠ ةئس مرحم ىف ناجرللا اغا

 ناججرملا امنا ىلع هًثرو ىلء تدثو ةيعرششلا ةيكارنلاب نيلوعشم ئدهاش

 ةيغ ىف رر>و مكيلا مالاو ىعدملو ىدتفا ميهارا ةثروا ةهاه

 ( هذهف ) ىعرسشلا مالا مخ ةل_تارما هذه ليذ ىفو 1١؟8) ةئس اذ
 ىوعدلا هذه ل.ة ىيغدلا ىلع لوالا يمخ امو رك د لو ”هلسارملا ةروص

 أريا هلاب ىعدملا باجا امنا ىلع ةثرو ليكو ناف رهشا ةثالث ودب ةيئاثلا

 ىرمسشلا مالا بّدكو امام ءاربا ماشلا سابارط ىلا هرفس ل. ثروللا
 تدث اذا هنا هل تنتكف اهباو> هل بتكال ئوعدلا هذه ةروص ريققلا ىلا

 هنال ثروللا غلبملا هعقدب ليكولا ىلع ليئافور ىوعد عمستال ماعلا ءاربالا
 اذه ةئامالا لعشل ماعلا ءارالاو ةئامالا قإ رطب كلذ عفد هيلع ىعدب
 .«تنك ىلا قفنامث ةبوتكملا ظافلالا سن ىنهذ ىف سلو هتّدكام ىنعم

 قاراو هل هتدتك اهف فقوتف مانا دعب روكذملا ىعرم_ثكلا مالا سام ىف

 لاقف ةفااؤتال هلا هل تركذف كلذ فلام اهنا نظ ةيناغلا نم ةرايع
 هلاهجرت ماو ةروكذملا هاوضد نم هعئمو ماعلا ءاربالا كيلع تان ىئدملا

 مااا ىلا ىعدملا عجر رهشا ةثالث و< دعب مث هنم لو_صخملا ضيفي
 ىف قاب غلبملا كلذ ناب اغا ىلع رارقا ىلع ةثب ىدنع لاقو ىىرمثلا

 لءجو غابملا هل تدثاو ةئاثلا هاوهد ععمت ىدتفا معاربا ةئرول هتمذ

 ةءوقرألا "هل سارملا ْق هركذ 3 ىلوالا ىوعدلل اهقد ةيناثلا ىوعدلا هزه

 ( ىباوج ةروصاماو )لوالا مك انحيرمصتلا نع تكس ءىش ىال ىردا الو
 مكللا نإ ةإهارملا هذه ىف لمأتلا دعب انا رعظ ىذلااذكمف :هلسارملا نع
 لاملا اس هنا ىعدا لئافور نا اهنم * رومال هعقو» عقاو ريغ ايف رداصلا

 )ىلع )
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 مع-الو امدو« اغا ىلع راسصف ىدنفا ميهاربا ةثرول هعذديا اا ىلعل

 دااتسا اهندو * ىواعدلا لكل لءاشلا ماعلا أربالا دعب ةعيدولاب ىوعدلا

 ميهارإ وول ,غلبلا ءاقم ندهاشلا دنع اما ىلع رارقا ىلا ليئافور

 رقل ل هنال 0 اور الما ةيلاطملا نوكَتق هدروأل رارزا اذهق ىدتفا

 يلبث 6-50 هنرو نا اهن هو *ل- دافور هب ىعدب َىَح ع .افور علبملا ءاعبن

 نال امنا ىلع : هن زو ىلع هب عو>)زا هل تيذنال ليافور نم علم !.لا ادخال

 ىذلا لالا اذهو هدعت ثداح * ىكن الأ معدلال ماعلا ءار الا دوي ىوعدلا

 عقدلا اذهو 1ا/ ةئس ج ىف هل هعقد هلا ىىدب ةثرولا لع لسافور 4ع دب

 هب ىوعدلا معسل الو ءاَر 24 تف هك وق ءأر الا 2 راث ىلع قييم

 دل ىعرولل هن رعل 1 هنالق الوا اها فحل مجالا رو اناىلءنوكو

 رذأ نوكي عدول هن رذا ناك ول هنالؤ اناث اماو ىدنفا مهارإا ةئروأ هب

 هاوعد ممل داو ءا رالا موع ىف لخاد ومذ ءاربألا ىلع قياس ”ىئب

 ىمتنا ىل رعظام اذهف * لاو>الا قئاق لعاىلاعت هللاو* لاح لك ىلعهب
 ىلع هضارتعا كال ذ5 © ىضر ال هالو» هعفو#*ىرمشلا مالا( هلاّواه اماو )

 اغا ىلع راصف ىلو5 ىلع هضارغءا ( 1م عسضاو» ىف ىباوج

 الف نايعالا نع ءاربالا حدب الو اهتارعاب ظفح عئادولا لاقف لأ اعدو»
 : تنال اًيعقال ىع ءارالاو ةيزازملا ىف لاو ةعبدوأاا نع ءاربالا مح

 قاه أمم ةريشك عور ل_الا اذهاو ةلازنع همدعو هدو>و راضصق

 هدلاو ةكرث ضبق هئارقا ناب اماع ءارا ىدولا ثراولا أربا اذا ناو
 ل.عأ نه ريو ا : ىدولا ف . فحدا م 1 ءافو:_سا الا امم قد هل نإ لو

 ةنوكتم ىوا امل! ب هز 0 ُُ هي كلا ةعللاب ىواتفلا 2 نعهو لهن مث 1

 تاعورُلا و لصالا اذه نع ىطخلا عملا اذه لؤغف لئاسملا هذه لاثعاب د

 416 ءاربالا دعبنرقا اذا صوصخللابو ةظوفحم نبع ةعيدواا ناب ركفت اهو:
 ظفل ناب هعز ىلع ءاربالا دعب ةعيدوااب ىوعدلا ععمنال ناب يك-و هدئع
 6 هفالخ ىلع ءاهّوقا! لاوقاو ىواعداا لك لع#ل ردص اذا ءاربألا
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 اًمع هالك ىهتنا أظخاو دسافلا عزلا اذهب عرشلا مكح أطضف تاع
 ( الوا اما ) تملا هن ع ىضقي مالكلا اذه ( لوقاو ) هنعو انع هللا
 ءاوعد عام“ مدهي ىدووبلا ىلع مكح هناق قياسلا هيكح هب ضقان هتالف
 كرو ةلاطللا قماح دو. كج نما ه ىف اسما. تنبكو .ماقلا ءاربإلا بيد

 امِعَر ىلا ةءيدولا لوا ءارالا كلذ ناك اذأف هب ىعدملا علوا انا ىل

 ءاربالا ْنا كول وهو ملا انه ىلع مادؤألا هإ عاسضس فيكف ىدوولا

 ( اهناثاماو ) كلذ ىالخ ىلع ءاهقشلا لاوق' ناو نايعالا لو#لال ماعلا
 ةئطخت هيلع مزايف ميمح ريغ وهف دساف عز هناو أظخ هلا ىعداام نال
 أه ريغ و  نايعالا لعل ماعلا ءارالا نا ىلع اوقفتا مهناف ءامقفلا ةماع
 قف اولضن ةدصعاقلا نع. جرام وهف ةينانملا: عوقد نم. هركذ اهو
 نع ءازبالا نا نع هركذ امو هقرعتس أي ةيئاسسصسا ةهلءإ اهنم هنانثتسا
 رادلا هذه نع كنأربا لاّم وا أك اهب ديقملا ءاربالا ىف كاذف لطاي نايعالا
 مالا دنع تدن' ىذلا نال ليبقلا اذه نه تسيل اننثداو ديعلا اذه وا
 لاما عفد هأوعد نم هعئم كلاذاذ اماع ءارا امنا ىلع را ىدووجأا ْنا

 ه2 سدملا ةلدالاو * ةصوعحاأ لوقثااب هاثلؤاع تاثا نم ( دب الو )
 ءاربالا الوا ركذناو * ماهوالاو ةيشاا عفئرو # مالك نعاطا قبال ىح
 ماعلا ءاربالا رك دن مث * نايااو ليسصفتلا نع هيف امو # نايعالا نع
 ىضاق نع راملا عرؤلا رمل م #2 ماعلا اذهىف دوديصعملا وه .ىذلا

 هاندشالا ىف ( لاق ) ناسك الا قد رطب ةدعاقلا نء ىئئسم هناؤ * ناخ

 ولف مه اسهاوعد نع ءاربالاو نابيعالا نع ءاربالا حدبال رياظتلاو
 انهي ءاوعد ععمت الف ءارالا عد نيعلا هذسه ىوعد نع كنأرا لاق
 نع ءاربالا ةيئاغلا ف ( لأقو ) نيدلا ىف لوقلا ىف هركذام لأ هدب
 زفز لاقو بصاغلا دب ىف ةناما ريصتو اهناعك نعءارا ةبوصغملا نيغلا
 ”ىرب و ءاربالا عد ةكلوتسم نيعلا تناك واو ةنوععم قبو ءاربالا حدللال

 نم :تئرب لاق ولو :نياودصفلا عناج ىف ( لاقو ) امنئث ناع< نم
 ( ىاوعد )
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 ماما ةصالخلا ىف (.لاقو ) هنامذ نم أري و هدنع ةعبدو نلا قب 'نقلا
 وه اعاو بوصغألا يق نع را نوال نوصفغملا نع هناوا ىلع هئيبلا

 هيلع بجاو درلا همابي.ق لاح نال نوعا ناعك نعال دراا.نامج نع ايبا

 بجاولا ناك ال نعي ( تلق ) ىمتنا بجا وو سيل 1ع ءاربا ناكف هتوف ال

 يع ءارا ءارمالا نك يي ناعدال هزيع در وه بوبصغأا مايق لاح

 قب مل درلا نال نعال دعت الب كله ولف ن الا بجاولا هنال.درلا ناعج

 كال مو باطلا كسا دعو ولام ىلع ةعيدوأا هل ريع راص ل هيلع امجاو

 ( لاقو ) ءاربالا تّقو اهب وجو مدعل ذيعلأ نعأربي ملهئال نعد هكلهتما وا
 ءارءالاب هأ ا.ه نوك.ال 2 كا لطاب نا.عالا حظ ءارالا ماو د3 هايشالا َّق

 ( ناَمو ) ةئامالا ىلع م وا ميخك ناوؤلا طوةسا اهنع ءاربالاف الاو
 نأ ءازوم لطان نايرعال 2 00 ءأو ا مماوق ق عرقا حرس ىقدنملا ردلا ََق

 ف طف ا لد هاوعد 0 وجا هناال هيلع عدلملا 7 ريسصتال نيعلا

 ىفال م لا َّق هسيقأب ن نعأ هد اعأ هياق ندلا ضع ىل بع حلصلاك "ل

 أماو اره ربغو ىددم ب ىل ايس سوعلإ 3 ركد هد>(| 4 ردط ولو ةئامدلا

 هأ._شالا ىساوح َّق ) هلثمو ( 00 | ميوصت نايعالا ىوعد ن :.. ءار .الا

 نأ 1 ) تلف ( درعا هع ةيبعاا ردصص .ىثاوح ن#© ينحل

 الف ءاضق حب 7 ويموتلا هب أربت الف ةئابد لطاب نايعالا سفن نع ءارإالا
 لف اولطم 2ك < وهو اهاوعد نع ءارب الا فال هيلع ىوعدلا معن

 معسل ال بتم اهاوبعد نعو نابي 1 نم عار لا لاذ ا تقل 6 قرف

 ابتلاع ر ىف هلكسملا هذه. رعت ( ماعو ) 11 صفا ىلع هدعب ىوعدلا

 نأ يال .رعط ءأن ررذ ) اع 3 ( ماعلا ءارألا ماك>ا َّق مالعالا مالعا ملا

 هبجو كال رعظو هقالطا ىلبع سدا دلال نايعالا نع. ءاربالا 'مماوق

 ىوعءدلاو نايعالا لى“ ماعلا ءارالا نال ماعلا ءاربالا ى نايعالا لوخد

 ىف مم١الك كلل ( ركذنلو ) مث اهاوبعد ند ءارالا نا. تاع دسقو
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 ىلع تاباورلا تقتا هيناكلا نع هيدامعلا ىف ( لاو ) لودتش ماعلا ءارإلا
 م هلدد ىل ةمويصخ ال وا نالف لبو ىل ىنو-ءدال لاَ وأ ىدملا 2

 ( رظناف)' ىهننا ةءاربلا دعب ثداح ق> ىف الا هيلع هاوعد عمال ىح
 ءاريآلا دعب ىوعدأا ععستال ها ىلع تاناورلا قافئاب رع فريك هللا كجحو

 بكذا نم معتو * ميعصلا نم دسافلا زا ع5 هبو ثداح 'ىشب الا ماعلا
 واو اهريغو ةءاربلاب رارقالا باب ن* طر#ملا ىف ( لاو ) م رصلا ًاطغلا
 ةعيدوو ندو ريثكو ليلو لك نم 4 وزو“ نالق ل. هل قدال هنا رْدأ

 ثلا ىف ةركذ ىل ق>ال هلوق نال اهريغو ىذقو ةةرمسو دحو :لافكو
 اهريغو ةيلاملا قوقل راس لواتش ىل ق>ال هلوقو مع قئنلا ى ةركشلاو

 قوةللا نع *”ىرب وعف ق> نع ”ئرب نالف لاووا اذكو .( لاق مث )
 د>او ق- نع ةءاربلا روصتت الو ركنم دخاو قع نع اي رب هلءج هنال اهلك
 همالك رخا ىلا ه>واا اذه نم اماع راصف لكلا نع هءارملا دعي الا ركتم

 اذه ىفبلخدب نالف لبق ىل قال هلوق ىف مث ةصالؤلا ىف ( لاقو )
 ( لاقو ) ىهلتا دحوا ةيانج وا ةراجا وا”ةلاقك لكو نيدو نبع لك ظفللا
 نيع لك نالف لية ىل ق>ال هلوؤ ىف لخدبو ظوسللا ىف لاق ركاأ ق

 نبا ةءالعلا ( لاقو ) لا دح وا ةزاجاوا ةياتجوا ةلاقك لكو نبدو
 راردألا ناتك زهد ماهل لصالا نع داوان ءاربالا ىف دتااسر ق مم

 الو اشرا الو اصاصق الو اد ىعد نا هل سدلف نالف لبق هل قءال

 الؤددي زاض# الوم رام الو ةعبداوب الو. ءانكق*الو لافالو قست" افك
 قمت ايشلا الو هما الو ادع الو !اضرا:إلو :!راد الو“ انارثخ الؤدكر ام
 ( لاقو ) ىهتنا ةءاريلا دعب ثدح ائيشأألا هريغ الو اضرع الو ءايشالا
 لوانتيف هلبق ىل :ق>ال هلودك ومذ نالف ىلع ىل قاعثال لاقوا ةثعلا ىف

 كير صا هعم ىل 55 لاو وأ اًضنا ( اهدو ) نايءالاو نويدلا

 دا مولا كيلع 9 ىؤعدال لاق وأو نيعلا ىف ءاوعد نعو هند نع ريس

 ءاربالا دعب ىوعدلا ملال هابشالا ىف (لاقو ) مويلا دعب ىعدب ن هل
 )( ماعلا )



*» 
 هنارقا ناب اهاع ءاربا ىدولا ثراولا أربا اذا امو كردلا ناع الا ماعلا

 ىدولا دب ىف ىعدا مث هافوت.االا اهله ق> هلل قبب ىلو هدلاو ةكرث ضبق

 كمر ( رظناف) نيتي رخا ْنيتلْثسم ركذمث لهل نهرب ودسا هكرت ن* اًميْس

 امءراوص ىرعتأل ىلا * لودلا ةمئالا نع * لوقتلا هذه ىلا 6 هللا
 هدعب مع ال ماعلا ءاربالا ناب ت>رمص فيك * لوقا ابةاوثالو * لولف
 نه ىلع ضريعي فيكذ * اهريغ الو ةعبدوالو نيعالو ندب ىوعدلا

 هقالخ ىلع ءامهفلا لاوقأ ناو بساف عزوذ هناو ىلع هلاب مماومذ فا

 ( رظذاو ) ممءارع مهل مل نع ىوس * ممالك فلاخ ادحا رث ملاثا عم

 ءانثتسالا هجو ىلع ةراملا ناي ىضاَم "هلث_بم ركذ فيك ءابثالا ةرايع
 - ىدولا ىلع ثراولا ىوعءد انه < ثيد- ماعلا ءارالا ةدعاَو نم

 اوركذو ان اننَدعا هحو ق مداعالا اعلا ري دقو ماعلا ءار ا .الا أبا هنأو 1

 ىف هنهشلا ئاريلا ديع ىضاقلا مالبسالا مجش هلاوأم 6 اًقرطدإ

 ىدولا ىلع تراولا ىزخو عمل اما هنا ةيئايهولا ةءوظاملا ىلع هدر

 مايقل هدلا و لق نم هقحسااب هتفرعم مدع ةهش ةوقل ابايقال انايكسا
 ناك اذاام ىنالخغ ر رهلاو'لي_صفتلا ةءج ىلع هدلاولام ةقرعع لما
 ءاوعد عام“ اون.ضساف روكذملا لما ةقباس نع ادرحم داهشالا ذنه لثم
 ءايثالا ةيشاح ىف ىوجلا ديسلا باولا اذه ( لقنو ) ئهتنا هلأتف انه
 0 || مامبو * ىلهرلا نيدلا ريخ معد لا تاجا هلثعو هافتراو هرقاو

 ىف ءانرك ذ ءا. .تاآلا ىف ةاننَدسْلا لئاسسما هيل نع باوإلا سه كلذ ىلع

 نملا وه ه انيتفاام نا كل رهظ ( دقف 7 مالعالا 8 اًيلابصو

 بتك ةماع ىف لوما قفاوملا هئال * بارا الو كش الب * باويصلاو

 ىلع درتال ناخ ىداَم هلكسم ناو بايلالا ىلوا ىلع قال م * ناجحالا

 ةجراخ اهنال * ءانشا الب اًياثسم اهياع ساقتالو * ةانئدس» اهنال كلذ

 نا ىلع * ساكبال هيلع هريخف سايقلا نع مجرخامو *. سايعلا نع

 زو فيكف * نيعدقتملا ميييعلا نه *# نيدهتملا ريغا غوسسلال سايقلا
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 ( ناف) ممءارتحاو متت كرو د مهمل در ىلع رسام نأ 8 ل لولا

 تس لَو 3 ديلا نأ هإ (لوه:9) مأع ءأ ربا امو سدا ةئداطانا ضرما لاق

 ىعدملا ت»:هو كلذ ل نكح دقو اماع ءارب 1 ربا ىعدألا ناب كيدأ

 ىلع * عودزا هأ تاناو لوالا كو 2 را لا فق ةعددولا هاوعد 5

 لو نم اناث كدزد تدناع دارت َْل د عو رعمم 7-2 3 امنا ىلع ةثرو

 ناف ىذنفا مهارا ةئروا ىدنع قا اذك هردق ىذلا غلبأا نا انا ىلع
 ىعدملا هعزام ىلد ماسلا 7 أ رط َْ امنا ىلع 0 ردص رارألا !لده

 كالذ ص.ب ىاّرعألا ىف هس ا ء- ةوداؤلا سا ىال هدوهُسو

 هرد5 ىذلا غململا ناب ىعدملا ةييغ ىف ادكمرأ رارقا وه لب ىعدملا نم غليألا
 روك ذلا ةثروال رارقا اًذ_مذ ىدنفا عقارا رولا ف َخءذ ىف قاب اذك
 تكل امنا ىلءا عل ١ 213 تدك نأ ن آلا لءافور ىوعدف علبملا ألد

 ف مزاد ال ذا دوعدلا هن ودل يح اع سابارط 6 امنا ىلع قاّريعا درك

 كلذل'ةلالدالو امنا ىلع دنع هعدوا هنا ن الا ىعدملا ىعدا ىذلا غابملا
 تناكوا معن هداع الو هلو الو اا «رالال دل هود>و نم هدول هيلع

 0 كيلا تءقد أب امنا ع م 0 ودا ىىداو دعم ىوعدلا

 هنأ ىعدأملا ىوعدب افاريعأ هداعلا 6 نوكي 0 مهأرب ا ةمذ

 ع امم در أ تأ و0 َق داعم لاوسسلا نال عاب ءلإ اذه هل عهد

 نلف ةمروأ نءذ ىف قاب هن ان ىر>ا هداب ىف امنا ىلع رارؤا ئدهاش !|

 قاب هتنارو ىلع ىدوولا ىوءدب افارتعا نوكيال ىهاردلا نم اذك غليم
 باوأ ىف هاتتكام اذهف نالف ةثرو ىلا هل_صويا اذك هيلا تعفد
 ةبااطلا نوكتف ىدتفا مهارإ ةئروا رارقا اذه نا ةلسارملا نع
 ءأ ريالا تود 0-10 ظناا عطو ا هلك اذهو ىدوهعلا لءاهوزال مل

 ماعلا ءارب الا 0 يأ لد كزال مالك الو هو لول 4 راس ١

 )و مهسنال (
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 الصا * ش ىدمأل ثدي ل اهو زغب ا ”ىب-إ الا ىوعدلا ءدعب عمال

 مالا ( هب ضرتعا أاممو ) هلال ةئرولل رارقالا اذه نا نع تعم“ ال

 ةيادءلا ىف لاو ١ فلاخم لدافوزال معل ةبلاطملا نوكت ىلوق نا ىعرمشلا
 رخا دنع لوآلا عدول ندا الب لدزا امعدواف ةعادو الدر عدوا ن“و

 نا هل سداو لجرلا نعت! نا لوالا عدوملل ىا هلف كالمذ هلايع ريغ .

 ىوتنا ءاسش امكأ نع! نا هل الاوو ةفش> ىبا دنع اذهو رخالا ذخاؤي
 ايش ناو ةفش> ىبا لوقو ىالخ ءثروال ةبلاطملا نوكب ىقملا لوقف لاق

 نيعذل ةئرولا راتخا اذاف ةريخم ةئرولا نوكت نيمامالا لوق ىلع مالكلا

 انما هلوك دعب ىاثأا عدول ىلع ىدوولا عوجر زو 9 فى ىدؤوجلا

 هوارا أماو ىدووعملا قا للاملا اذه لدتناو فن رشا عرسشلا رماد هاداو

 ىدذتوا مهاربا“ ةثرول هرارذاو ىوعدلا 5 عنام ع هنا تق نع لهو

 ةدولع بعذألا 6 نأ ىلع ىدوولا هواعد ىذلا لاما انه نيعل راردا

 ظافلالا هذه هوغتأأ ىلع ىيغملا نام اذ اع ىروش لاح قيانسملا هداج

 ضّرعملا اذه ( لوقا ) ىهتنا هنع هللا زواس ةمالا لاوقال ةفلا_خلا
 ةئرول امنا ىلع رارقا نا نع هممتام ىلع هانم هنال مالكلا اذهىف روذعم

 ةلالدال هنا 'تلع دقو لرافورا هدنع ةعيدو هلي رارقا ىدتفا مهارإا
 لامي رذا نم لك نا مزإ الاو ةداع الو ارم الو العال كلذ ىلع هل .

 دب از ةهعقدتأ لاملا اذه كدنع تعدوا انإ لوقو رخا لدحر قأب نإ د.

 تررةأكنوك ك.اع 4 عجرا ع 0 عي لاما اذه ىف قع ادب ر ناو

 قدا هل نك دحا ه. لوعبال © مالكلا اذه نا وح الو ديزل لاملا ناب

 ةءولم بهذملا 21-2 نوت نا هلا ىشاحو ند ماكحالا لئاسسع ل ماملا

 ىلع رم هاد فك مز لعام الو اع م لوعدأل ا * لب اعلا هذه

 ةيانبلا نع هلقتام افاو * مالا راس لب * ةعالا لاوقا فااخم اع يكملا
 قال ام ةثداطلأ ءذهىف هلقثا ةيبانمال نكلو © هيف ةهيشال قد وهف

 الب. ة«معلا هوجولا نم هجوي * عادت_سالا تول مدعا * هيدن ىلع



 « 9 ١١
 ىدستفا مهارإ ةءرو نا باو ىف ىلوق نا ( هب ضرتعا" امو ) عار
 ركفتلا مدع 7 نا لاعق ]لا 4 عود-زا هأ تبدد ال علبملا او ليا اذأ

 نال ثدا_أ قالا وه نيىذتلاو ثداح قَد الأ معدال ىوعدلا نق

 ق> ناك لب هقع غلبلا اذه ناكام اغا ىلءا غلبملا ةءقد تقو لكافور
 عقدت نيمحَلان ىدوهعلا نع مههح ةئرولا ذخا ىف ىدتفا مهاربا ةئرو
 ىل د اهدا عقدلا ب راث ْنأك نأو امنا ىلع دوع قد ه] ثدَح 0 ريع

 لسقو لحر ىلع 8ك مي لاخلا اذا نوبدملا نأ قب الأ ءاربالا 2 راث :

 ءارا ليلا ةمذ لاتحلا أراو ةلاولا هيلع لاتتأو لاتحلا نم دحاو لك
 اذهو ماعلا ءارالا هسئع الو ليحلا ىلع عجري ىوثلا قدح م اهاع
 ( لوقا ) لاّأم رخآ ىلا قالت+ا الو ىفالخ اب هب لومم#و رودس
 1 ََّ هب مكحو نيملأم ىلع قى هليقأم سد نك اظا مالكلا از هو

 هنالطب تاع دقو روكذملا هرارؤا درد# امنا ىلع دنع ليئاقورل ةعيدولا تورث
 . ةعقد هنأب هفاّرعال غلملا كلذ ىدنفا مهارأ ةكرو هنعك اذا ل.ئاقور ناد

 داردعأ ا ىلع ةثرو ىلع 4 عودا هل عوسسإ فك مهنذا ذل انا ىلعل

 ىلةنوك تش ىلو ماعلا هناراتويثدعب اهنسالو انا ىلعلعلبملا عقد هناي هفارتعأ
 ىدنفقا مههارإأ ةثروأ رذا انأ ىلع ناتدل اهاو ليئافور ع علبملا ضف امنا

 نآل ةعيقم> تبان ىل رارقالا 8 نا ( ىلع ) مهاردلا ند ذك علم
 اماو 4+ ه.اع يهاوعد ند ادب راه ىكدتفا مهاربا ةئرول هن رذاأغأ ىلع

 رع منا ىلع غابملا عقد هنا هآوعدو ىوعدلا هذه ق ىنجأ ومو ليئافور

 عقدا ىوسعد نع أمونم ناك اذاو ماعلا ءارب ألا لأ دهر لعل موو عمم

 ىدنفا مهاربا ةئرول رقا انا ىلع نا تابنا هل ىتأت فيك روكذللا
 اوعدب / مهن عم هو--وأاا نم هس ول اعىدح الو ممنع اليكو سنأو

 هعكعال ةنأ مالو امم قياطور ىونع د ععمتل فيكو لمافوز ىلع و

 3 ىلع رارفاب تدهس قل ةئزيلا هده نأ ف لو اهم هدو هع تاب

 ( ةلطاب )



 يم
 اضدا اهم مك اف ىع رم ثلا مهلا مدعل د>ال + ثنا " ”هلظأن

 مهو ه هن دام كعذ نو نا ديال مك نأ ند رر#* وبه ا لطاب

 مدع لاق ور نا لاعب نا امبصإ فىركو 0 ناك اذاف هلإم ىلع نصل

 دعب ثداح ىح هل تدن غلبملا كلذ ءابا ىدستفا هاربا ةثرو نيعضن

 ىقوهسلا ناو قالأ نءاف هن هاوعد نم ماعلا ءارالا هعنع الف ماعلا ةارالا
 "هله نع هركذام ( اني ) هللاب الا هود الو 1و الو هان: الا اذا

 الب هلوق نكلو يخت وهف هب لوهمو رومث٠ اذه نا هلوقو ةلاوأأ
 هلاوللا نأ نم اهريغو ةيزاربلا قام ع ريغ 9 الو ىالخ

 لاقو ىفايسوب ىنأ دنع هياع لاحنلا : هءذ ىلا ايل همذ ن 0 لذ

 محعنال نيدلا نع لب لا لاتملا أرا اذا اعف هترعو ةيلاطملا 0 0
 نوعملا ن ١ د الو ىهتنا ده دنع حدو نيدلا لادال فسو 9 ل2

 حورم-ُنلا نادصأ 2 هريغو زيكلا ىف هيلع ىبكم فسوت ننا لوق

 اذهو هءدعك هدوجو نوكي و حبت ريغ روكذملا ءاربالا نا ريعلا نوكيف
 محدبف اما ءاربالا ناك اذا اذكف ةلاو عغأبلام سفن نع ءارالا ناك اذا

 د لوق ىلع اماو 2 ءارالا ودك مدعأ ىوتدلا قدح لدغ لالا عودجرلا

 ىطتعم نال هليد الو ىوملا سعت هل عوجرال هنأ هان قدح ءاريالا 0-

 دعو هئمذ ىف ندلا ءاهبب دم ل وعل ليلا همز هم ارم نا ءا ريالا دك

 عودجرلا لاردحال تش الف طقسيف نءدلاب ةلوغشم ةمذ ءارالا قداص
 ن* اريثك نا عم ىنالتساا الو ىفالخ الب لاقي نا دب فيكف هن

 مث « وعلا فس وب ىا لوق لع ٠. عوجرلا لب 00 ءالعلا

 الصا ةلاوملا ركذا اذا اما كال اك لاو ا نيمدصُدلا يضاريعإ دنع اذه

 الو اند الو ةلاوحال ماعلا ءاربالا دعب ؟ ىذه لاسم لا ىوعد عع الف

 م قعد ريغ ةميدولا نأ كلزك تيتا 1ك ضف الو ند امودر

 ىلع ساقت فيكف هانررق اي ماعلا ءاربالا دعب ,ةعوعم ريغ اهب ىوعدلاف

 ماعلا ءاربالا لبق اه عوسجرلا تب هلا لاقيو اهب ىنرتعملا ةلاواأ ةلكسس»
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 ناك ول هن الف اناث اهاو تا اولا رخآ ىف ىلوذ ىلع هب ضّرتعا ( امو :

 ءاربالا موع ىف لخاد وهف ءاربالا ىلع قباس ”ىشب رقا نو ىعدألأ هنر
 ل .الا دعي رارؤالا نا ونام ءامدقلا نا ا هن ءاوسعد عمت 57

 هردو انقل ماما نا ناو ول انا ىلع نا كاد دا رعو ( لوقا ) لا

 نال ةروك ذملا هاوعد ىف رار الا اذه هعمل لدوامورل هذ ىف قاب اذ 0

 مهاربا ةنرو مهو هءاوصال ىإيسيل امنا ىلع دنع هعدوا لاع ىعدب لج انور

 0 كالدب عد ل وهو لاف هور هع قلام اغاىلع هن هن ردا ىئذلاو ىئدتقا

 ةلالد ىف ممن اب ءاوعد عسل الف ماعلا ءاربالا ىلع ةقباسس ةعبدو دا

 مقاولا نال هيلا جات ريغ ناوجلا اذه نكلو ءافخ ىنعملا اذه ىلع ةرابعلا

 لبن اف ا يباع دقو ل 1 ور ال ىدنفا معهارا ةثرول رقا اغا ىلع نا

 هب هاوسعد ناو نر روكذملا ةثزوأل هن رقما غلبملا اذه تايثا ىف ئه سول

 ىلع هباو_عدب مل معار هملا نآل ىوعدلا ىف ايوسطق هوك نهد رع

 هدستع مل نا هيلع اوعدا ل, ىوعدلاب ىعدملا اوذكو و رهلا ةةرو

 هرارقاب ةعددولا ونعيد امنا ىلبس»أ اهءود هنا ىعداو م ردأف ة-عئادو

 ىوعدلا دنم عدل لو رقملا ىلع ةرمضاق ةح رارقالا نا كش الو روكدملا
 . ىلعل هم رداسلا ماعلا ءأ رب دلل هلا ةعيدولا م 15 3 ما ىلع هيرو ىلع

 عندو قشيعاقلا مالا هب . 3 دوو اعس الو م هلال ىبنل اا

 ( ءايسشالا ىف لام ) اينأن 4 عع الو ةعندولا ءاوعد نم يأ .اقور

 قلت ىعدا اذا الا هندب الو هاوعد عوسلال ةءدام ىق هيلع ىسيضعألا

 هركذ أك ءاسضعهلا لاطبا ىلع نهرب وا جانلا وا ىعدملا نم كالملا
 ءاسضقلا ضةتط و ع ركذ امم دحاوي ءاضقلا دعب عفدلاو ىدايعلا

 ىه لب ركذ امن ةدس>اوب تسل ةيئاثلا هاوعد نا كش الو ىهننا

 ةييقاا ءونولا قد هجوب ان ةعصالا « ةيض عب ريغ هلطان وعد
 ىذعملا 9 م ىوعدلا هده تناك اذاو * هانرر>و ءانتواو * هانررو اك

 ضذو امج م ١" نع الضو * لعد ِ اهعاعم عودت 21 ةهلطأب هيا

 (مدلا) ظ
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 نا * سبل الو ءافخ الب * سعثلا روعظ رهظ دقق © لوالا مكملا
 ةهيشال ىذلا * حيرمصلا لقنلا هيلع لد اي * مجم“ ريغ ىتاثاا مكملا

 عجرملا هيلاو # باوصلاب معا ىلاعتو هتاهس هللاو * هيريعي نءطمالو © ةيف

 ليا 8 هليلق تاّموا ىف « ةليلطا ةلاعلا هذه تر دقو * تالاو

 ىدحا ةئس مام مات وه ىذلا مارال وسلا ىذ نه عباسلا سيلا
 قادشاا هب لازو * فلالا هب مث نء ةرعش نم + فلاو نيئامو نيسخو

 ماظعلا هبامصاو « ماركلا هلا ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص * فللاو

 مانخلا نس> مهعابتاب وجرت نذلا

 رهن ىلع م فراعألا نسلم ةم.طم َْق ماشا قسد 6 تعط

 هنء ىنعنيدنام ريغلا ىلا ريقذلا مجمح# ىلاعت هللا هجر اقاوم

 )1: ب هني هو
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