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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ميركلا يبنلا ىلع يلص مهللا

 :ةيناثلا ةعبطلا ةمدقم
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 ةيحورلا ضامألل فيرعت نم نفلا اذه يف اهيلإ فل ؤم هقبسي مل يتلاو باتكلا
 .ةيفاشلا ةبسانملا تاجالعلا اهئاطعإو اهبابسأ نييبتو
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 .4ِثيِنَأ هْيَلاَو ٌتْلطوَت ِهْيَلَع ع هللا ال
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ميركلا هيبن ىلع هللا ىلصو

 ىلرألا ةعبطلل رثانلا ةماك

 يما هيلع نماموخ لع كرار هللا نلتمز يشنلل ةبفانلاو قئاعلا ترداللا وللا
 57 هادي ىدتهاو هليبس كلس نمو هلاع ىلعو دمح انديس هيحو ىلع

 :دعب اما

 تيأر :امهملاعم ديدحت يف ةبغرو امهنأش مظعو ةماقتسالاو ىوقتلا ىلا ةجاحلا ةدشلف

 دمُح ةمالعلل ((بويعلا ةرتق نم بولقلا ةرهطم)) باتك :وه ديدجلا انرادصا نوكي نأ

 .لاف دمحأ نب دولوم

 دمح نب يحب دم روبشملا ةمالعلا طخب ةخسن ىلع اذه انباتك عبط يف اندمعا دقو

 .هوبا نب نيمالا

 فوصتلا ملاعمديدحت نم فدهتسا ايف اهفلؤم فقو دق هذه بولقلا ةرهطمو

 ىدهلا ةمئال ةدئار ةبرجت ةليصح يه يتلا ةينابرلا تاهيجوتلاب ينغ باتك يه ذا ءيعرشلا

 .ةنسلاو باتكلا نم اهجالع طابنتساو بولقلا ءاودا ديدحت ناديم يف

 ةفطاعلاو ةيناميالا ةوقلا رداصم ىوقأ نم يه ةينابرلا تاهجوتلا هذه نا كش الو

 يف بولقلا ماجم اهب دقوتل ناهيالا ةلعش اهنم سبتقت ةمالا هذه لازتال يتلا ةينيدلا

 ,ماجلا هذه دامحا لواحت يتلا ةيتاعلا ةيداملا حايرلا ةهجاوم



 (ب)

 ةدماه ةثج تحبصأو ءاهريثأت ةيصاخو اهتوق ةمالا هذه تدقف :تأفطنا اذا ىتلا

 .اهفاتكا ىلع ةايحلا اهلمحت

 ماع لاجم يف نوثحابلا اهنالغتسا نسحا ول ةيسيفن ةيماع ةورث اذه دعب باتكلاو
 .نيماسملا دنع سفنلا

 ةيمهأ هل ما وهو هباتك فيلأت يف اهيلع دمتعا يتلا رداصملا ركذب فلؤملا ماقدقو

 .نيثحابلا دنع ةغلاب

 :هباتك ةياهن يف هللا همحر لاق دقف

 باتك هركذ ام مث ةدقعملا بتكلا نم رثكاف نانثا هيلع قفتا ام باتكلا اذه يف يتدمعو"'

 .دقعم

 سوسجو «ديعس نب دمح ةماخو ءايحالاو ,فراوعلا)) :اهنم تلقن يتلا بتكلا نمو

 ىلع.قورز خيشلاو يواقرشلاو يبونرشلاو «(خب) حارشو ءعانقلا فشكو رشاع نبا ىلع

 ."((يركز نبا ةيفكو ءمكحلا

 .هاضتقب لمعلاو



 : فلؤملا نع ةجن .

 ةنس يلاوح .دولوملا ءابهذم يكلاملا يوسوملا يبوقعيلا لاف دمحا نب دولوم دمح:وه

 اهمظن دقف ,فلأو ةئامئالثو نيرشعو ثالث ةنس يفوت دقف ةطوبضم هتافوو ه٠

 :هبلوقب يلاديلا بوبحلا نب راتخلا

 لاف دمحا لجن هيف تام ذا :* لافسنا يف راص كاب ماعو

 يولوم ملعو لضف اذ ناك نم + ىوسوملا ينعأ دولوم دمحم

 ماسظنالا نمو حورشلا نم * ماظ لك دربلا يقسي ناكو

 قلعت اذ هللاب الزتعم :* قبسيجىل اهل دئارف نمو

 ءاهلهاو ايندلا نع ضارعالاو «هينعي ام ىلع لابقالاو عرولاو ملعلاب دولوم دم ربتشا

 ءلئاسرلا ريغ اذه .افيلات نيتس وحن ىلا هفيلآت تدع دقن ؛ةديقملا فيلأتلا ةرثكو
 .فتنلاو «عطقلاو ؛مئاوتلاو

 ذم انخيش لاق" لوقي :هبتك يف كلذ دجن اك لاتم نب لاف ذم خيشلا :هخايشأ نمو

 "لاتم نب لاف

 نع وحنلا ذخأو ءاملع (هوبا) هللا بيبح نب راتخم دم ىلع اضيأ هقفلا أرقو

 (عم) :ب روبشملا يغفلالا ديعس نب ديس نب لاع دم

 ةمالعلا ماقب

 هوبا



 :لاف دما نب دولوم دم ةمالعلا تافلؤم ضعب

 :نآرقلا مولع يف ( أ

 شرو ةياور هب تصتخا ام نايب عم ءارقلا هيلع عمجأ ايف فيلات ١

 .19986 عبط

 ١9960. عبط .هحرش عم «نيملاعلا بر باتكل نيلاتلا رئاصب 1

 .ميظعلا نآرقلا ريسفت يف رئاشبلا
 ١598. عبط ديوجتلا بوجو يف ديدسلا لوقلا 4

 ١. 6 عبط هحرش عم «ميظعلا نآرقلا نم فدارتملا 6

 ١9/1/44 يف ةرم لوأل عبط دقو (روثنمو موظنم) «ةوالتلا بادآ 5

 ةعومجملا هذه «روبقلا ىلع شقنلا , نايبصلا مهلعت ء فحصملا سم ميرحت

 .1998 تعبط دقو دحاو دلجم يف دجوت

 : ثيدحلا يف (ب

 . ثيدحلا مولع يف ثيدحلا فيلات -

 :هقفلا يف اج

 رصتخلا حرش يف رفظلا حاتفم ١

 ١99١ ةرم لوأل عبط يرك جرفو يبر ةمحر ١"

 ١99١ عبط (قباسلا يبر ةمحر باتكل حرش) ةمحرلا رشنب ةمعنلا ركش -؟

 .19817 هعبط مت .هحرش عم دبعتلاو تاداعلا ينف يف ئدتبملا فافك 4

 .1981* هعبط مت .لاؤسلا ماكحأ يف لاقملا ماكحإ 6

 . معنلا ةاكز يف ةلوبقملا نسلا يف ةلاسر 1

 مدعو نسلا ةاعارم معنلا ةاكز نم بجاولا نأ يف ىرخأ ةلاسر

 . ردقلاب ءافتكالا



 . «يثاوملا تالضفب ريغتملا رثبلا ءام» مكح يف ةلاسر 4

 . «هلاكنو» مكح يف ةلاسر 5

 .«دفولا يصهو» ةبرصلا-٠

 . ءاقرألا ةأياهم يف ةلاسر ١

 .لافطألا ملعت يف ةلاسر ١١

 دققو هحرش عم طيقنش دالب نم جحلا ىلإ رفسلا مكح يف ةلاسر ١
 .ما 9/4149 يف ةرم لوأل عبط

 . جحلا مكح ١4
 لوأل عبط دقو برغملا ةالصو حبصلا ةالص تقو قيقحت يف ةلاسر 6

 .ما 9481 غسل يف ةرمر

 . ساطعلا ماكحأ يف فيلات 5

 . سجنلاب لفنتلا نع سبللا ةلازإ ١7

 ةاضقلا ماس ىلع حرش 4

 :فوصتلا يف ( د

 "١9481 اهعبط مت بويعلا ةرتق نم بولقلا ةرهطم ١

 .19886 ةيناثلا ةرملل تعبطو تدفنف

 < اةيذلا ةيفقانا

 .ما 541/49 يف ةرم لوأل عبط دقو ءركفتلا يف مظن -'"

 :-رشاع نبا فوصت ىلع حرش 4



 )و(

 : ةوعدلاو كولسلاو بادآلا يف (ه

 .ما 5/8174 9 يف ةرسم لوأل عبط دقو هحرش عم رارقلا قارشإ ١-

 ١ اهعبط مت ركنملا نع يبنلاو فورعملاب ألا يف ةلاسر 19417.

 ١19948. ةيناثلا ةرملل عبطو دفنف ١1417 عبط هحرش عم ناسللا مزاحم 1"

 ١1587. عبط بادآلا نم قافنإلل ايف بادنألا ةبدأم 4

 .19417 عبط (بادنألا ةبدأمل حرش وهو) بادنألا ةبدأم نع باجحلا فشك

 .1596 عبط هحرش عم برشمو لكأم يف بدألا ةبدأ 1

 ١996 عبط هحرش عم دادجألاو ءابآلاب ربلا يف دارملاب رفظلا

 . ةفايضلا بادآ 4

 . ماعلا بلط بادآ 4

 .م1 8481 ع8. يف ةرم لوأل عبط دقو .دجاسملا بادآ يف مظن ٠-

 . ماصخلا مدعو ,كولمملاب قفرلاب ةيصو ١

 . ماعطلا ىلإ ةوعدلا يف فيلات

 :وحنلا يف (و

 .٠ راثآلاو رابخألا نم وحنلا دهاوشب راكفألا ةراناإ د

 . ةرطلا يناعم نم ىفخي ام يف ةرثلا نيعلا "1



 ارا

 :هتافلؤم نسم عبط

 .(هحرش عم) ةوالتلا بادآ مظن ١

 .(هحرش عم) دجسملا بادأ مظن ١

 .(هحرش عم) رارقلا قارشإ مظن 1"

 .ركنملا نع يبنلاو فورعملاب ألا 4

 :هحرش عم) ركفتلا ياوطن
 .(هحرش عم) جحلا مكح يف ةلاسر 1

 .برغملا ةالصو حبصلا ةالص تقو قيقحت يف ةلاسر -1

 .ةيناثلا ةرملل (هحرش عم) مظنناسللا مراحم 4

 .رشعلا اياصولا : ةلاسر 4

 .(هحرش عم) دبعتلاو تاداعلا ينف نم ئدتبملا فافك ٠١

 .ةمحرلا رشنب ةمعنلا ركش ١

 .لاؤسلا ماكحأ يف لاقملا ماكحأ ١١

 .بادآلا نم قافنإلل ايف بادنألا ةبدأم ١

 .ةيناثلا ةرملل بويعلا ةرثق نم بولقلا ةرهطم 14

 .بادنألا ةبدأم نع باجحلا فشك 6

 .شرو ةياور هب تصتخا ام نايب عم ءارقلا هيلع عمجأ ام
 .هحرش عم نيملاعلا بر باتكل نيلاتلا رئاصب ١١

 .ديوجتلا بوجو يف ديدسلا لوقلا 4

 .فحصملا سم ميرحت 9
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 .نايبصلا ملعت ٠

 .روبقلا ىلع شقنلا ١

 . هحرش عم ميظعلا ناءرقلا نم فدارتملا ١"

 دادجألاو ءابآلاب ربلا يف دارملاب رفظلا 1



 هللا ىلص دم ىلع ماسو ىلصو هتيعر حالص بلقلا حالص ىلع بتر يذلا هلل دمحا

 حرش اذه لاف دمحا نب دولوم دمُح لوقيف دعب اما ءهتيدهو هطارص هلاءو ماسو هيلع

 يف افالخ دجا ل ينا هيلع ينثعبو .بويعلا ةرتق نم بولقلا ةرهطم ةاسملا يتموظنم

 دقو ؛هيهاونو بلقلا ساوأ ماع وهو فوصتلا ماع بوجو يف الو ةديفملا فيلأتلا بوجو

 بلقلل نامسق رشاع نبا لاق ؟ ماسقا ةعبرا ىوقتلا نا ماعاف ةعاط لضفا ماعلا نأ اوصن

 ىنعف بلقلا نطابلاف ((نطابو رهاظ يف)) :هلوق ىنعم اذهو عبسلا حراوجلل نامسقو

 لو انزك هع جنت امو لت رتو تاوجو ليك نلهلا ار[ هاوطابلا لع كرف
 دقافو ىمها نينفلا دقاف نا اوحرصو اهيهانمو ةرهاظلا حراوجلا ماوا ماع :رهاظلا

 رئابكلا ىلع ارصم تام فوصتي مل نمو قيدنزف هقفتي ْملو فوضت نف روعأ امهدحا

 ماع ىناثلاو .ةلماعم ماع ىمسيو مام امهدحا :نابرض فوصتلا ماع مث .رعشيال وهو

 .رارسالا هل فشكتو ةفرعملا لانيف رهط اذا بلقلا يف رهظي رون وهو ةفشاكم

 .فراغملا فراوع رظنا



 هه

 اَمرَل يلَعَو ٍلْفَص نم بقل * ام َنَيَب ىِذلا هلل ُدْمَحْلا

 اسبّقَسَو اعّلش ِهْيَلإ نك * اَهم آلا دع َلَع ٌلَص

 ٍفَدَص يف ِةَرُدَك اَهِرْيَغ يف * ٍفّوَصَنلا ِرَرُد ٌتاَريَت اَم

 اّتَتُك ٍداَدِه رطَس بنج يف * اَبَهَذ اًطلاَو ٍداَّضلا روطشكو

 لاصتُرإلاَو لاقشآلا َناَوَأ * يلاحآا ٌناَسِل ]َماَر دقو اَذَه

 لابشإ يف هللا ٍلْضَفِي اَذِإ * لالا ِعالَص يف اًباَتك ىئم
 ّمَقألا مَظْعَم يِيفَي ٍلْصَق 5 محط ا 0

0 
 يأ َرِيَع ألا هي وُدْغَي 2 مقَقلا ءىطتل َديِعَبْلا ندي

 . عيمج ثيدحلاو باتكلا ركذ دقف ((امزل لحرس م باقل: اف نلا دلل نطو
 9اّين)) ةيفرظ ((ام)) هيلع ((اماسو ماس هيلا ناك ءام لآلاو دم ىلع ىلص)) كلذ

 : )) مولعلا ةر فوصتلاف ((فدص يف ةردك)) مولعلا نم ((اهريغ يف ءفوصتلا ررد

 'نيعستو ةعستك رهاظلا عم وهف ((ابتك دادمب رطس بنح يف ءابهذاطلاو داضلا روطسكو
 .انه)) حلا فوصت نُف دفت مل رطسلا كلذ الول نكل د ارطس

 : يأ ((لابلا حالص يف اباتك ينم)) يلع ((«لاحترالاو لاغشالا َناَوَأ ,لاحلا ناسل مار دقو
 . مني هياوج يف تنخلا) مادو لطم رطلا لبسا ((لابسا يف هللا لضفب اذا)١ بلقلا

  مظعمب يفي)) «لصف لوقل هنا)ل :لطابو قخ نيبو هبتشي ام نيب قراف ماو ((لصف

 . ئيطبل ديعبلا يندي)) .رصتقاو حلصاو مقو عدباو رصتخاو ناباو بترو عمج دقف ((مهالا

 ْ .((يا ريغ يالا هب ودغي مهفلا
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 ص 6 3 1 1١ 0 .دعا اتشرف آدم

 ةلرلاَو ايلا ءَِالُك ن أب التت و َآلَع ِهللا َعَم بّدَأَت
 هر مم و 0

 اَعِراَصض ِهْيَلإ ةَباَهملا تخت * اكِضاَخَو ايلا تت اًبكنُم

 «دنيعو علا نعيرخ 37 ةدر م ىلإ َكَداَم : و د 7 8 عع 9 كه ]آل 7 1 لك[ 0

 ' لَو ّيأ يف ٍبَدآلا ٍةءاَسِإ * لت ْنِمَو هرمأل اًرِداَبُم
58 

 ّى

 راص بلق نا ءدبلاف ىلاعت هللا عم بدالا نايبب ائداب يأ ((.ءدبلا بلقب ائداب تلقف))

 :لاق ديسلا ينعا ((ءدبلا يلاعم فرشا وهذا)) ابدا

 (انايش راض اانا نا مهأدبو * مهأدب ءاجام اذا اَناَْف ىرت)

 ماقم تاماقملا فرشاف مضلاب ناينثلاك ةدايسلا يف يناثلا :مضيو رصقف رسكب انثلا

 الع هللا عم بداف)) .اهنيب ريخ امل كلملا نع ماسو هيلع هللا ىلص هراتخا اذلو ةيدوبعلا

 غلم ءاعراض هيلا ةباهملا تحت ءاعضاخو ايحلا تحت ارسكنم ءالذلاو ايحلا مزالت ناب ءالجو

 لضفلا نع اتكاسو هالوم رايتخا ريغل رايتخا هعم نم لصي الف (( ؛هدارم ىلا كدارم

 ةكرغ (((لطو نمر رع ردابخ ةدايع و عمطلا نه لاخ)) سفن ثيدح وا لوق نم

 ةيهلالا ةرضحلا نع درط بدالا نسا لجو ى قاسدللا <اتبا) :١ نظاننلا ةينعلا

 هداهجو ةريبك كلذب نواهتلاف ضارتعا ىلع هرطاخ دبعلا نطوي نا هنم ىقتي ام دكاعو

 .مكحلا يدابع رظنا .ةعاط لضفا



 (غ(

 و

 ل 0

0 

 ٌدَمَكلا ٍفاَضْواب ٌدْيَعْلا اَيَأاَي *
 مو 1 8 -.

 ريتكقملا َنِم ئَغلاَو ّرِعلاب
 هه

 تحمل م 4 حراتج لك ذا

 د

00 

 هي هه ل 589 7
 ناَّيسنلا ةدئئالا للعل

 ٌبَِحَو اَنْيَع ةليو# اَمَو هك 7 ود 0 ا
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 اًناَس ابق َقُِر ْنَم َكِلَ * اَززآل َسْبَلَو َلاَرََقْلا ىدل 1 2 ما 001 1 رم 7 صا ها
 اًرِئاَرَع اهتارثأ ىَرب خي * اًرَقْلاَد يلاَرَعْلا ْبَع ىتآ اًنِ دغر 82 2 ضمور ن2 ١ شو رق

 32 أه 2 اًياججتأل اَهاَعَر هيف * ةَسيككلاَغ ةاَوِسَو جودكألا يبف

 كرقفو كيو َكَلُذِي ققحت ((«دمصلا فاصوأب دبعلا اهيأاي ءدمت كتافصب ققحتت نا))

 ةاجن الو ءردتقملا نم ىنغلاو زعلاب ءرفظت ققحت رقفلاو لذلاب)) هتوقو هانغو هزعب كدمي

 حلص تحلصا اذإ ةغضم دسجلا يف ناو الا) ريخل ((بلم هل حراج لك ذا ءبلقلا ةاجنك

 هناقتا يا (( بلا ضو دعبو)) (بلقلا والا دسجلا رئاس دسف تدسف اذاو هلك دسجلا

 امو لك ءببسو بولقلا ضارما نافرع)) .مضلاب ((ناينثلا ةدئفالا للعل ناقتالاف)١

 ريغ ىدل اهنم املاس ابلق قزر نم كلذ امزال سيلو يمازغلا ىدل ءبجو انيع هليزي

 اياجي ال اهاءر هيف ,هبلاغ هاوسو يدالا يف ءازئارغ اهضارما ىري يازغلاف يئازغلا

 هريغو ساش نبا لعف ا؟ هريغ هيلع ساقيل مثالاب تيفتكا رصحنتال تناك املو((«هبزال
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 ِدَكَبْلا ٍقْوط يف َسْيَل 0 4 هقأآآل ىت ىَتَح َولا ني َلْعاَ

 يناَهألاَو ٍلْصَألاَو اَهّدَح ْنِم * ٍفناَقَكْلاِب َ كيتا« اَنَأاَهَو
 هقكاآل اَينلا ٌلْخْبلإَوم دم # ود مْوَأ اًعونَم بحي اَم ٌمْنَق

 تاسنتتلا ٍقوَقُحَو َتاَقَقَتلاَو د ما كبلاَك ْجِعوَّشلا ٌبِحاَوْلاَف

 4-20 يع 9 ف ترو

 رتلفآخحن يف ةقياشملا كت د ٍرنخآلا لاَثِمَو سفن كفَو
0 

 004 0 هس © 5 0 0 .٠ م لل ذا
 ىّوذا ْنَمْوَأ ٍبيِرَق وَ ٍراَج ْنِم 3 ىَرحأ هيف ءاصقتسإلا كَ

 ةوهشو بضغ ةدشو لامو هاج بحو دسحو ءايرو ربكو بحيو لخب نم ماس نم نا عم

 بح اضر دهز ركش :اضيا رشع اهنم ينكت تايجنملا نا ؟ اهريغ نم ماس جرفو نطب

 :لاق اعلا يف ركذ ةيزحاءاكرو فرخ لاتكعا ةليدوص كلخ نبش عوج ضالخا

 كركذت هرشلا ءاود نمو اهكرتب فرعي نا هحرف نمو ءاير اهكرت نم ريخ تاوبشلا لكاو

 اهو «رشبلا قوط يف سيل ىقبي نمل رثأ ال ىتح وحلا نب ماعاو) مثالا تافص نم هن

 "ام عنف)) ءافش عمج ةيفشا عمج ((يناشالآو لصالاو اهدح نم فافكلاب كيتا. انأ

 قوقحو تاقفنلاو ؛ةاكزلاك يعرشلا بجاولاف «ركذي اّيذلا لخبلا وهل ةءورم وا اعرش بهي

 ,يْزحآْلا لاثمو)) رطضمل توق عفدك ((سفن كفو)) محر ةلصو ةيدو نيدك ((«تانلا

 “ان نم) ركدانم مقر نأ ((ئرخا))>ى ((هيف ءاضفتنالا نانو نقع ق ةفياقلا كر

 .هلام رثك يا ((«ىرثا نم وا بيرق وا
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 مب 03 رع او 355
 | هََف كت نا لب م 28 فسكت ا 1

 ةئقتأل ٌرْيَع راجلاك ِهَقَح يف يلا 7 0 جمب رص < #0 سل 3 0 ا يبا يو هر

 ال و >
 03 هر ه-# م 60 ب هي

 توتا موي سفن َةَّبَ 2 92207 دن

 9 «* اجا انثلا بح هلْضأو © يب ساس ع 01
0 5 

 ديرت ,ءىرتشي ئيشو ةيحضلا وا ءنفك ءارشك هيف كلذ ,نسحي ملامو ةفايضلا يف وا))

 راتسا كثه ءةقتال ريغ راجلاك هقح يف ؛:ةقياضملا نم قياضي نف ءارقفلل هفرصت نا

 مؤي وا سفن ةبيط ءانود تابجاولا يدوي نك ءاكحلا ةادهلا ءالجا لاق ءاك ةءورملا

 اضرق هللا ضرقي يذلا اذ نم :لاق دقو ىلاعت هبر ضرف يف ثيبخلا مهتي ((ءانوتلا

 اومهت الوإل ىلاعت هلوق ركذت رايخلا عفدو تابجاولاب بلقلا بيط ىلع نيعي اممو 4 انسح

 افا هتيحضا يف وا الثم هتاكز يف سانلل عفد ام كلذ عم ناو 4نوقفنت هنم ثيبخلا

 اهعمجب نمي حلاع ءاهتاذل نم سفنلا لانتل وا ءاهتاذل اندلا بح هلصاو)) .هسفنل هيطعي

 .(( ؛اوبلط ام اووخل اليوط ارهد ءاوبعت دق



 (ا/)

 قالا تعج ذا اَتَرْهَر * يقات اوُجراَ فاََمِتَبَ

 ِضْعَبْل مهُصَعَب دعب كح ىَتَح ِساّنلا يف 3 هيي البا ءاَرِدْزاَيَ

 وكيحلو 0 3 هبا 4 طاع دي امو

 عدكم 1 ةّدِشِب حلملا ُهَرَسَف * خرب او اًدِج + عكا رطبْلاَو

 رج َلاءنيِحِرَفلا بِي الَو * ةرِخألا ٍرْكِذَو عوجلاب ُهَجلاَع

 ىتا مجمو .توملا ءاسا نم ماطقك ((:«قالح تمجم ذا اهترهز ءيارم وجراد مهاؤيبف))

 ((«مبضعبل مهضعب ىتح سانلا يف ,مهضغبو الخبلا ءاردزابو)) نذا الب لخد وأ ةتغب

 .مهتبيغ يفاح ا رشب زوج دقو .ءالخبلا ضغبي ليخبلا ىرتف

 :تلق تنكو-

 (ةنئالثلا ةصق دعب لخبلا يف * ةبوجع نم تيار ام بجعا)

 (ةبيغ نم هدنع ليخبلل ام  ةفوصلا ماما ثراح نب رشب)

 هرسف «حرملاو ادج حرملا رطبلاو ءهبلق ءاد لاملا بح ناك نم .هب جلاع هتجلاع هب امو))

 .هنع ((:ةرجازلا نيحرفلا بحي الو ءهرخالا ركذو عوج اب هجلاع ءحرفلا ةدشب ململا

 رج ام مومذملا حرفلا نا ىلع لدت ةيالا حلا 4مكيتاع امب اوحرفت الوؤ دنع :يبلاعثلا

 عضاوتو ركشب انرتقم لج هتمعنب حرفال ءرجتو لايتخال
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 ٌيلتكلل م اَعذدلا ه وَ 08 0 اعلا ِبِناَج يف ضْغَبْلاَو

 ءهاقتتفإ لمفت لوارعك * لق إال اق
 يع ربقب قْلخلا ُهياَذإ * ىلا تق هيف لاق نْفَبْلاَو

 ةتآت نأ ّتدَرَأ ادا ِدكْذاَف * ةلزملا ب فَقهَقْلا اَهُماَدُم

 اذه)١) كنم ناطيشلا طنقيل ((«يلقملل ءاعدلا هؤاود يلعلا بناج ينال ضغبلاو))

 .بنذ هنال ضغبلا كلذ هركت تنك نا هل كضغبب مثاتال يا ((هركت ءهالق نا مثأت الو

 .هذؤت ماف ((ءهاضتقمب لمعت مو))

 لوقب ((قلخلا ةياذا)) لاتم نب لافذمح خيشلا فنصم ((«قحلا حتف هيف لاق يغبلاو))

 هتيأر نم ىلع كحيبقتك بلطت دقو زوجت دقف هب اما يعرش ((«قح ريغب)) هريغب وأ

 ىلاعت هللا ىصع نمل مامالا مولكو ههلعت وا هلفط بدا كرتي وا ادمع ههوضو سكني

 ركذاف)) بولقلا يف ((«ةلزنملا بح فقرقلا اهمادم)) هديدهتب عرشلا ا نم ديدبتكو

 .(( هللخت نا تدرا اذا



(5) 

 هل رقما ٌدِجاَّسلا يا ةحلمأ اهني لات ري ٍربِمَأ ْنَم

 آاتقجبجلا م عيرقتفملا هِداَبَع 4 ئدحلا للا - ليم هئاز
 رة هر ريكا -

 اًبّطغ ُضْعَب َع 00 نب اجت بول غو أل

 نع ليم هنا)) ركذا ((و هل دوجسملاو دجاسلا ىوتسا مث ؛هلما اهنم لان ريما نم :5))

 مظتني ال اهبعار نا لاقي ((ابعت بولقلا يعر يف ناو ءالخبلا نيرقتفملا هدابع ىلا ىلوملا

 وا ءايروا عدخب يعر ام هنم مارحلا نكلو ءابضغ ضعب رف اضعب ضرت نا)) ادبا هلمش

 دم لاعفأ ة رخام انلعيا هتاودب نيمو ني وتلاو تحتلا شح قلكت عتضتلا (ق): ( ضن

 هئيد رشنل ىلاعت هللا هربش نم الا دوم لوملاف لوما ضرال ةرجهلاو ةلزعلاو هردق نم

 عنمو ءاطعو لذو زع هدنع وتسم ينابر ملاع وهو نسح دصقل اهبلط وا ةرهش بلط نود

 نم يناصوا :مثدا نبا لاق ( («ردتقملا زيزعلا روصملا اضر ءرظتنيال ماضر يغتبمو))

 لكالا رثكا نم نا مهربخا نا ايندلا ءانبا ىلا تعجر اذأ :نانبل لبجب هللا لاجر نم تيقل

 بلط نم ناو املاس ايندلا نع جرخي مل لوقلا وا رمعلا ةكرب دقف مونلا وا ةدابعلا ةذل دقن

 .ةيفاكلا رظنا .هللا اضر رظتني مل سانلا اضر
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 ١ هر ا 7 0

 عما اخ
2000 6. 

 نين سلبَرلا اًذهل ٌنوُباَص وهف * نِئَعْلا بص ِتْوَمْلل هَلَعَجو

 اكسيل آل ٍسفّنلا ظَح ٍضْيْا * ام ِمِمَدلا اني نب مَعَ
 دالقلا ىلا ِدولل وأ # وادابمعلا َنِم َمسَتَو َكنِم  6ممص|إل ه5 ب 52 هر 1 1

0 
 0 هي ميس 20000000 هم مي دهب مى م
 كان هيف َنيعي ام بسحب وهف 3 هرتعت ةءاكحالا انذلا تح

 هل هه م ل د 5 هر 1 .

 ا 1

 م : دا اخ ت ايدل ماع 95 هدف ع ةَتاَحا اًمئم ام ف
 1[ 0 - َت نم ٍنىبس 5 يبتلع هن ِ امم بح

 هر ءىم هود 2 هس عع مهد 575 عع موع مدشةهر تةضصدعر

 .ايندلا ءاسا نم بابح ماو بحلأ مضلاب بابحلا ((هبلقب ءنيري هما بابح نمو))

 هقفلا لها دنعو ناهرب نع ةفرعملا :ديحوتلا لها فرع يف وهو ((«نيقيلا هبطف))

 ىسومب كنيقيف ةلدالا بسحب توافتي هيلع هؤاليتساو بلقلا ىلع مالا ةبلغ فوصتلاو

 ىوق نف ءرثكا نيلوالاب كعاس نكل رتاوتلا هدنس الك نا عم ربيخو عشوي قوف ةكمو

 .ىذال ةيحو عوجل زبخك امهاءر بنذلا ررضو ةعاطلا عفنب هنيقي

 ءام ممذلا اهبح ناب ماعاو «نيرلا ذهل نوباص وهف ؛نيعلا بصن توملل هلعجو))

 ((.داعملا ىلا دوزتللو)) كانغل ((دابعلا نم ماستو كنم ءاماسيل ال سفنلا ظح ضحل

 هيلع يأ ((هيف نيعي ام بسحب وهف ؛هيرتعت ماكحالا اندلا بح)) بيبحلا ءاقلل ئيبتلاو

 ام ريغب ديقم اهمذو اذكهو ءالظخ تامرحملا نم ئيش :ىلع ةناعا اهم ام بغل ))

 .هناعا هدفرا :نيعي ((«دفري ةاجنلا ىلع



 ايندلا اوبستال) هلوقب (("اهبس نع ىرولا ريخ ىبن اذل اهبح مذل ديق هديقو))

 اهيلط ةرثكل اهمذ رثك امناو (رانلا نم اهب وجنيو ةنجلا غلبي اهيلع نموملا ةيطم تمعنن
 ئيشلا بحف الغاش رقفلا نوكي دقو ىلاعت هنع اهلغشلو سينبو ءايحالا يف ؟ ىوهلل
 نم ريخ قفنملا ينغلاو فوع نباك هايند هلغشت مل ينغ نم كو .هدقف وا هدجو هب لوغشم

 .صيرح ريقن

 لج هنع لغاشلا اهريبدتف ((مقسو ءافشك رجت املءمذتو ايشالا حدمت امناو))

 (اهيفام نوعلمو ةنوعلم ايندلا) ربخل اهحدم قلطي الف دوم هاضرل لصوملاو مومذم

 ةعاطل ةلصوملا :يأ حلا (ايندلا اوبستال) :ربخل همذ الو امهوحنو (ةرذق ةفيج ايندلا) ريخو

 اهراثيا عونمملاف افورعم هب عنصيو امحر هب لصي حلاصلا لجرلل:حلاصلا لاملا معن) ربخو

 َنوُبحي» 4ِنودبْعَيِل الإ َسنالاَو ّنجلا ٌتَقْلَخ اَمَو9 هل انقلخ امع هلغشل تاوهشلا لينل

 رهاظ نتف أشنتف اهيف هومحازم رثكي امل يعاسلا نالو 4آليقت ًامْؤَي مثءآَرَو َنوُرَذَيَو ةلجاعلا

 ءاد لكل لصا اهنم ةيعرشلا ةجاحلا قوف ام بحو بذكو منو دسحك نطابو

 .اهبح ديقل ديق هديقو :ةخسن ١١(



 )؟١(
 5 8 07 اد 2 5 0 3

 ْنَسَح هاج ْنِمَو ٍلاَم ْنِم ٌلِصَتأ * ْنَدَمْلا ِتاَهُم ىلا هب اَق
 ل ل سي 07 هو 0

 لالخ ا ِنَع ِهِجوُرُخ َفْوَخ د لاملا عمج َراَثكِإ اوهَرَكَو

 5 2 2 6 و ص 0

 ٍرِئاَبَكلا ىبستكُم ْنِم ُهوُدَع * ٍرْخاَمَّتلِل لاَوْمألا ُبِساكَو
 هاري ص

 يِعْلا مَع يف ٌعمطلا ُُبْبَس * لفي لاب عملا ُهبحَو
 - تسلل

 نارقالا ىلع لواطتلل وا اراثكتسا اهبحك كلذو بلغا اهمسو قايرتو مس اه ةيحك لاملاف-

 لجرو قفنيل هل ريخ دوجولاف دقفو دوجو هدنع وتسم لجر نيلجرل الا حلصا رقفلاف

 .لضفا هفافكف ينغلاب ىغطي الو ةرورضلا ردق نع رقتفا

 هاجلا بلط ممذلاف ((.نسح هاج نمو لام نم لصت ءندبلا تامهم ىلا هب امن))

 ةمتاخ رظنا دومحف ,فوهلملا ثوغو ننسلا ءايحاو عدبلا مدل اما نارقالا ىلع مدقتل

 .فوصتلا

 :يلالهلا لاقو ةرايم هركذ ( (لالحلا نع هجورخ فوخ ءلاملا عمج راثكا اوهركو))

 -(عقاوي نا كنشوي ىملا لوح * عتارلاو ردان لالحلا ذا)

 قفنيل اهبسك وا ادغ هباسح لقيو ةاجانملا ةذلل غرفيل اهنم للقتلا لضفالا له فلتخاو

 .حجرا لوالاو

 يقٌتيطا هيلع صن نم ( (رئابكلا يبستكم نم هودع ءرخافتلل لاومالا بساكو))

 لعف امب هبح اما ((«يلعلا ريغ يف عمطلا هببس)) ريخلا نم ((«لعفي مل امب حدملا هبحو))

 ناف قولخم نم ارجا ةعاطلاب بلطت نا زوجيال :معن يزج نباو قحلا حتفو (ي) يف م رئاخل

 .هدر كمزل كسفن نم كلذ تدجو



)١*( 0 

 1 ني د دَسحلا َكِرْيَغ ْنَع * ةفقغثلا َلاَوَر َكَبْحي ُمْراَو م هه مهل م ل 1
 2 رت - مورو مود * <

 ةتيملا َكْلِت تلمعَأ اَهَليُي * ةتيج َكْئَتَكْمَآَوَل نأ ٌكِيَعب
 هَ 2 هوم هدف - راو هت ل ا بص م )ع
 دَسَح اذ َتْسلَف َكَدْضَت اَْنَع * دَحَكلا َةَفام تنك اذا اّمأ

 _ 0 م 5 هم« 6م - 6 عع هت م

 ماَركإلاَو ٍلالجلا ىذ ٍلْضَف ْنِم # مالنشألا هت ىَجِ >0

 ني ئي 4 سفن تقي « ذاك ىلع ةعزك خم لاَ

 ىَدلا ىتقنُم ضب لعن « ارنا اًمآُهَمِرَلاَش ءاوأ 2“ '
 انيك اكد كل تنفع هلع < :ايتتكلا# ار ناز ْنإ هعفَتُك

 ادني َدَعي يو و لا فَي #2 اك ياما ُدْعَيْهَنا مَعَ

 الو اَم هدوُسَك نَع لير 3 آلواَ يشب 3 د ٌةَديِفَي الو

 «ةليح كتنكما ول نا ثيحب ءهمسر نسحت دسحلا كريغ نع ء؛همعنلا لاوز كبحب مسراو))

 ايف ءدسح اذ تسلف كدصت اهنع ءدمصلا ةفاخم تناك اذا اما «ةليحلا كلت تلمعا اهليرت

 نسحلا لوق هوحنو ((«ماركالاو لالجلا ىذ لضف نم)) يلازغلا يا ((مالسالا ةجح ىجرت

 ام ءادأ ءنم ئرب هل هسفن تقمي ءنأك ىتح ههرك نمو لاق)) .مثاي مل يغبل هزواجي مل نم

 ارض ناز نا هعفنك)) ءاد لك بط وه أك ((ىوم لا ىضتقم دضب لمعف ءاودلا اما همزل

 ىلع عرشلا ضح دقو نافلتاتف كلذل كبحي هناف ((.انيز امذ كل ثيح هيلع ءانثلاو

 دجي مل ءاودلا ةرارم ربصي مل نم نكل مم اذهو (اناوخا هللا دابع اونوك) ربخلا يفو فلأتلا

 هنا ماعو)) قفانم وا زجاع :لاق هل تعضتا ول :ناطيشلا كل لوقيسو ءافشلا ةوالح

 ام هدوسحم نع ليز, ءالو ام ئيشب هديفي الو ءادغ بذعيو نآالا متغي ءادساحلا رضي



 )غ1١(

 و

 ياي اًنِم يتاََللا هَباَبسَأ * ىي
 0 هر آر ١) 00 ب

 ىِرَتْيَو ىأألا َلَع ابي ىَوقَي *
 01 6 2 2 5 .٠

 ا * ٍرِئاَرطلا ْضَرَم روتي ايف
1 

- 

. 
 ل اه 59 6

 ؟عدو كت

 3 هو ٠١ الي

 د
 0-0 ع ا همس | يناس را

 ريشاع نا ةهرايم هذ

 بلط يأ ((ببحت)) .دسفل دق بضغ ئيش يف فلوخ وا يذوا نف ((ةوادع هبابسا ١)

 هيلع اربك كعنق نا ةمعن لان نا فاختف ((ربكت)) ةذمالتلاو ةوخالاو تارضلاك ةبحم

 مالا فلاس لوقك يلازغلا لاق ((بجعت)) هتمعنب كيلع هربكت فوخ وهو ((ززعت))

 هلعل هتدجو نا هحرش رظنا اَنِْقِم ِنيركَبل ِْموُن اوُناَقَت 4اَنَْثَم رمَب الإ نأ آم)
 ريخلاب ((حشو)) كتمعن قوفت وأ يواست ةمعن هركتف ((ةسائرلا بح)١ كلذ كل مضوي

 اهنم يتاوللا هبابسا يتاه)) هرس هتوسبو هءاس دحا لاح نسحب عمس ناف ىلاغت هدابع ىلع

 .((«يتاي

 لثملا ينم يهو ةطبغلا اما ((رشاع نبا ةرايم هدافا)) اهلاوز ينمت زوجيف دسحلا ينعا

 - رض اهيف ةمعنلا كلت نوكت نا فوخ موق اهعنمو موق اهزوج



 7 م 2-2 0 2
 ه 2< م2 ١ جدر 22 ع ملال اك م 1( <

 3 0 7 عءو 5 2 57 . مه 0ه»#ر 00 ِ 0

 كلاما َنِم دع ىذلا وهف * كلذ وِحْنَو نيذلا َنِم رم

 2 9 م 9 م 52 22

 ارَهَقَت اَبَئْيَر ذا ىقطصملل * ىرسج #6 مَرَك ءاَيَح اَّمأ
# 

 ةقآلت ىَوِس ُهَنَع اوجَرَحَو * ةتقإتلا َنِم َمْوقلا َعَبْشاَو
 قالخألا نسا نِم ّرُهَف 2 قآل طئالاب ْماَي كَ 6

 ! اها رب ألا ؤئجي الو * اَماَص َآلْجَر نك َالْجَر نك ْوَل

 .هراد حالص لب ديز رادك اراد ىلاعت هللا لأسي الف اهينقل-

 بنذ لوا ليق ءردقلا طخ نم وهف ىلاعت هيلع ضارتعا هنال دسحلا مرح افا :هيبنت

 .ليباط ليباق دسح ضرالا يفو مدآل سيلبا دسح ءامسلا يف

 ((ءارمقت ابنيز ذا ىنطصملل ؛ىرج ا؟ مرك ءايح اما ءكلاهملا نم دع يذلا وهف «كلذ

 :لاق حكن

 .ارشان يأ (اصشان نهاوكلا يتات ةيعاضق #* تحبصاف ءاشع خيش اهرمقت)

 ماي ماف)) اوماقا ((اوبل ,ةثالث ىوس هنع اوجرخو ,ةملولا نم موقلا عبشاو))

 :هلوق دح ىلع ((الجر ناك ول ءقالخالا نساحم نم وهف «قالطنالاب

 (انايرع الجر انبقل انا # اناربخا ةبض نم زالجر)



)15( 

 اَمُرَع اَميِف َناَك ُتْيَح ْمْرْحَي * امن يِنْعَي َسْبَل اَميِف ٌصْوَحْلاَو

 بسَكُلا زييلشملا ِتاَرَوَعَو #١ يجب نياك يف ركفلاك

 ٍنْشحلا يف اَوَدلاَو لاَعَت هب *« نَا موش فَلا ٍفْوَحْْلْضَآَ

 0 اأو زحل تلاع لو

 اني دق ِهعِئَب يف ٌيِحاَتُم * انا حآلال يلا ُلِذاَب
 00 ىدنعع َهواَوَو # ا ولاَ ُعمّطلا اًهَلْضاَو

 0 0 ٍَْآَأ

 ءاوذألا ىذ ةَلا ٍدِقاَع # ٍءاَووي ف َتْذَخَأ ْنا ِرَْشَو

 .( (« احتار ريخب الا ىجي الو ءاحلاص الجر ناك-

 قحلا حتف يف هلاق ((ءامرح ايف ناك ثيح مرحي ءامنا ينعي سيل ايف ضوخلاو ))

 ىلاعت هتاذ يف وا نيرضاحلا وا ((بيغلا نيماسملا تاروعو بناجالا نساحم يف ركفلاك))

 يف اودلاو ىلاعت هب نظلا ءوس رقفلا فوخ لصاو)) .رفكلا افش ىلع اهيف ضئاخلاف

 .((«لصي كل هقزرت ام ناو لقي ال هيدل ام نا ماعو ءنسحلا

 ةنهادملا يأ ((اهلصاو ءانبغ دق هعيب يف نهادم اندلا حالصال نيدلا لذابو))

 يذ ةيولا دقاع ءءاود يف تذخا نا رمشو ءاود اهل يدنع هؤاود ءءايرلاو عمطلا))

 .((.ءاودالا



)110) 

 ٍ لاخلا ربِ ِةَيرُق عاَفيا ** ٍقيِئاَوَبْلا َدَحَأ ءاّيتلا ينْع

 ٌةلقلا ءاقثا وا ِهْفلَخ ْنِم 03 و

 آلقجُيل عَرَو يِدْبُك بند * ىلإ ًلضو َناكاَم ُهَمْطْمَ

 اعل ةاطقما قريش * اسم متيْلاَم هيَ
 امس

 ٍرَقَبلا ِنوُيُع ْنِم طْخن ٍقَعِب * رست نوي نام تي

 اًررسَق ام ىخأ َكلؤأ َكْيَلَع * ارقاطت ْوَل قا َنآ ماع

 0 2 6 هه 1 5
 زروكشلا بلا ٌرداقلا َوهَو َكْيَراَذ #» روخأ ُهَدنِعَو هنْذاب لا

 م 5 موري م 5 0 7 0

 اَََعْدَي ْنَأ اَدَو ُهَضْعَب َكِلاَذ * اََسيكَيَف ِهرُص ٍروعُشِيَو

 نم ءدمج وا عفنل ابلط لب «قلاخلا ريغل ةبرق عاقيا «قئاوبلا دحا ءايرلا ينعا))

 ميتي لام هديب ءالعجيل عرو يدب بنذ «ىلا ةلصو ناكام همظعا ءدضلا ءاقتا وا هقلخ

 .((ءاماس هاطتما)) هيف بنذال ((يويندل ام مث

 هلوقب اربخم هئاود يف عرش مث ((رشبلا نويع نم طخ نيعب ءرظن فوخل ناكام تمث))

 الا ءاردقام يخا كل وا كيلع ءارفاظت ول قلخلا نا)) هؤاود يتآلا هلوق نع ((ملعب)١

 ابسكيف هرض روعشبو)) بيقرلا ((روكشلا ربلا رداقلا وهو كيراد ءروجا هدنعو هنذاب



)1١4( 

- 
 2 2 وعم

 لَمَعْلا ءاَوَتلا ٍساّنلا ْحَأ نع ه 557

 راسة ليقالا ديس نور اهنيب © راتكإلا ي يالغلا ةررشو
 6 م

 هاو اضيسفلا 205 يبقا .ابيعكلاوو ِبْلَقْلا صَل
0 

 8 - 0-4 :. .٠
 2 تا سا رتب ره

 | ب يركز نبا | 8 بح * "نكح وأ يو راب الا ام

 مالا
7 

 60 2 م هر 58

 هب دن 4 ءْنَم َنيَب َروُدَي تل هبب ٌلُكَجَّتلاَِت ع اجمل اَمأ

 0 ه1 ع و1 كس ص62 نام مثلا ءاًهظاَد
 ْميَق خآ لع ْنَل اَذَك ٌبذَت * ميم و اال

 1 < َءاَه 029 هأ ةلاعخا ني ه4 00 و هر

 مرح ةاهابمو اًيتح 42 > موس ناو نسح ِدَصَق لَكَ

 تن ا دمنا نرد 9 -2 3

 دقن اَراَخَدا آل ّنآلا عفتل * هيحصل ركنا و هلو

 1 ١
 يم

 »>2 يا

7 3 
4 

4 

 يف صالخالا ةروسو «يلمعلا ءاودلا سانلا نيعا نع ؛لمعلا رتسو يماعلا هؤاود))

 اما :ءاود ايا ءاوذ قلي :ءايرلا نم بلقلا نمزل ءرافقتسالا ديس نمو اهنم ءزاقكالا

 .((انيب يركز نبا ؟ بجاوف «ىنخ)) رتس ((وأ بنذ رتسب ايرلا

 .بيعلا بوجولا يف اهلثمو دشر نبا هلاق كريغ ةشحافو كتشحاف رتس بحي :يركز نبا

 هللاو ةرعم نع هرتس بدن هفنا ةالص يف ثدحملا كاسما بدن نم مهفيو :تلق

 «معنلا راهظاو ماعلا بلطل ءهبدنو هعنم نيب رودي ءهب لمجتلاف حابملا اما)) .ماعأ ىلاعت

 مو ؛مرح ةاهابم وا الايتخا هب ءمؤت ناو نسح دصق لكك ؛مدق خا ىلع نمل اذك بدن

 .((ءدغل اراخدا ال نالا عفنل ءدبعتلاب يعسلا يف



)19( 

 ءارلاو ٍصكلْخألاب نآلْوَق * ءالسمتسالا َعَم وأ ِدَقِلَوَ 206 م 2 0 0
 | مد ع اف ل | قل ثحك "11 ا رد
 سانتا ىَدَل ىعاَر ِهيعَسب 36 سانلا روعشل ٌبِحَتْسملاَو

 يلازغلل لوالا يف ءايرلا ((«ءايرلاو صالخالاب نالوق ءءالحتسالا عم وا دغل وا ))

 قورز خيشلا نع ةمحر لا ةيشاح يفو .ءاقستسالا ةينس يدنع هديؤيو هريغو يفارقلل هدضو

 مارح دغ رجال لمعلا ناب لوقلاو لسعلا لصف يف اهرظناف صقان صالخا هنا ديفي ام
 ءاهقفلا بهذمو غابدلا ريزعلا دبع فراعلا هب مزج لاثتمالا ةين هيلا مضنت نا الا

 ابر هنوكل هدبعت نا اهالعاو ةاجنلاو رجالا بلط اهاندا ثالث ةدابعلا بتر نا نيققحلا

 وهو يوانملاو يبالا هلقن هيلا ةبسنلاو هتدابعب فرشتل هدبعت نا اهاطسوو هدبع تناو

 :يركز نبا لوق

 (باقعلا هفوخل اذك ةلزان #* باوشلا هلينل ءرملا ةدابع)

 (ىلعالا كاذ هللا لالجل وأ + ىلوا وهف ةبسنلا ىون ناو

 تلحتسا يه ناو) :يريصوبلا لاقو عانقلا فشك هركذ ءاير ءالحتسالا ناب لوقلاو

 :قورز خيشلا لاقو («مست الف ىعرملا
 روعشل بحتسملاو)) .فلتم ءاد اهدقف :يلالملا لاقو .لمعلا لوبقل ليلد ةاجانملا ةوالح

 افيفخ ءاير هءاير اومسو ((«سانا ىدل ىءار هيعسب «سانلا



 ساسأ ىلَع ْيْعّسلا نينا * سا نم هب م | ْمْجَنلاَ

 يأ ((.ساسا ىلع يعسلا نب نا ءساب نم هب ري مل١) كلام بقل ((مجنلاو))

 َناَسِل ْمُهَْل اَنَلَعَجَو) (ينَم م َةَّبَحَم َكْيَلَع ُتْئَقْلاَو) ىلاعت لاق ىلاعت هلل هلصا ناك

 اهتلق تنك ول هنبال رمع لاقو , (:ررخألا يف يد َناَسِل يل لَعْجاَو9 (اّيِلَع ٍقْدِص
 .اذكو اذك نم لا نحأ

 ينب لك هللا لوسراي :ذاعم لاق دقو هيف بنذ ال يعبط روعشلا بح :دشر نبا

 ئيش ىلع لتاق نم) لاق ؟ ديبشلا نف ةبسح وا ءاير وا ةعيبط اما لتاقي ةماس

 (.ديهش وهف لتقف ايلعلا يه هللا ةمأك نوكت نا هرما لصا لاصخلا هذه نم

 عنم اذكو دبعلا عسو نم سيل يبتشي ال ىتح عبطلا عقو :يلازغلا :تاهيبنت

 .ناطيشلا تاغزن

 هلثم وا هنود ادصق رجا دصق هباش ءايرو ضحن ءاير: عبرا ءايرلا بتر :يناثلا

 .فخا وهو لفن مث ضرفبو رفك وهو ناميالاب ءاي بر :ثالث هب ىءارملا بترو هقوف وا

 جو ءوضو حصيو طقف رجالا وا رجالا عم لمعلا دسفي ءايرلا له فلتخا :ثلاثلا

 .نالوق ؟الثم



 «نانجلا غراف ناسللا ركذ ءاولضفو هفوخل هكرت نم لضفا ءاير ىلع لمجعو))

 .هريغو (ح)هركذ ((«ناسللاو بلقلا لوفغ ىلع

 يبر ريغ اتوبهرو)) الفاغت ولو ركذلا لضف مظع ىلع ثيداحا تلد :يوونلا

 لك نم «نيتملاب ذيعتسا نيرمالا ,ببسو هيلع لكوتلا دض)) هريغ يف ((«بغرلاو

 كرتل ارج اذا اما ءابجو ام ٌدضتت َةَبَلَغ اَبَلَغ اَم امهنم مارحلا مث ءنيقيلا ةلق ءاد

 ((الو)) عفان ((ال نا انروعش ءهاود امهنم الك ناف ءبرلل امهنم عزفاو هركلاف بدن

 ثيح نم الا ةبهر وا ةبغر رظن قلخلا ىلا رظنت ال نا لكالاو ((هاوس)) راض

 فوخ بجيو اهومدقت الف ضراب ءالبلا عقو اذا ؛هللا دابع اووادت وحن كلذب ترما

 .هتيصع ولو هلضف ءاجرو هيف انبغر ام ةبغرو هنم هللا فوخ ام



 ََق اف َالَعَو َّلَج ِهْيَلَع * اَصّرْعَي نآ ِردَقلا طخَو

 ىدألا اَذَه يب َدَج بند يأ ؤَأ * اذ ٌقكِحئسآ ُتْنَك اَم ِهِلْوَقَك

 تاّقآلا َنِم اَبِضوُلُح َدْعَب * تايعاطلاب ٌراَبخإلا ٌةَعْمُملاَو

 لَمَدنا َتْبُك نإ ِنْكَلَو َدِسْفُت * ُلَصَعْلاَو»ف ايولا ض ٍِضاَرْعَأ ٍضْعَبِل

 ىعَو دق ْنَم ىَتل ْمْمَسُم َوْهَف * اَقعَينُتل اَهَلَعَف نم َكاَذَك

 ٌعَمّطلا يب َيِكِلاَشلا عيبع لَع * ٌعطَقَي ٌقيِرَطلا يذلا اَهَْظاَطِش

 ءاذ قحتسأ تنك ام هلوقك ءىضق اهف العو لج هيلع ءاضرتعي نا ردقلا طخسو))

 نم رارف وا هقحل راكنا هديس مكحل دبعلا طخسف .((؟ىذالا اذه يلرج بنذ يأ و

 دئارف رظنا روجلل هبر بسان ريغ طقف يضقملا نم هملات نيماسملا رثكا معن هقر

 ضارغا ضعبل ؛تاّقآلا نم اهصولخ دعب ؛تاعاطلاب رابخالا ةعمسلاو)) .دئاوفت

 اهلعم نسم كاذك)] لاك هانحا(«ليمدتا فيحان وكل همفت»:لمعلاو هارت

 ىءار نمو هب هللا عمس عمس نم :ماسم ((ىعو دق نم ىدل عمسم وهف ءاعمستل

 هظح ناك ليقو فسأيف هاطعي الو كلذ رجا هيري ليقو هتحيضفب يا هب هللا ىءا

 هعمساو هبويع هللا رهظا سانلا بويعب عمس نم دارملا ليقو مهتيؤرو سانلا عمس

 ظاظش ((«عمطلا نيكلاسلا عيمج ىلع ؛عطقي قيرطلا يذلا اهظاظش)) هركي اس

 جحلا ردص يف م براحلاو قراسلا ةثلثم صللاو لثملا هب برضي يبض صل باتك

 .(بع) نم



 كلان لش 7 كت شلش 4 2 ريع 35 هت 57 رعب و م 3
 هس مسعمهو 32 ع ها 2 7 2 5 9 9

 اَنسهاَدَي نا َنِم َدَب و انْيِم 3 اَنْثلاَو ةالّصلا يف باق ٍلْغَشَو

 200 »ع ٍٍّئ م 9 ©را س -2 ع - هل

 ٌباََجأل ؟هيبأ ْنَعْواِةَلَذَم * ٌباَسِتْكا َلاَق ؟ةئفدح اَم َليِس ول
 ةدسمما هي ناتماملا لاق ** ؟دشياع وعدا روتفملا قف كشلا و 95 7 ع 0 1

 تخت وذمرتجحم ٍركدايَو # يف أ عفَتل ُتْوَكَعلا َوْهَو و - 3 1 58 ١
7 5 

 لَجَألا دعب ىلَع َسْفّنلا َكْنيِطْوَت رجلا 18 ام ْعِعاَسلا اَهّعمَو 0 ص ظ 2 ًْ

 ةلص هنمو نبجو لخب ببس يأ ةنبجم ةلخبم دلولاك رج ببس يأ ((ةرجم وهف))

 ((هريغ تابيكو ةبيقك ريض لكلا لاملا يف ةارغم:لجالا يف ةاسنم محرلا

 ام ليسول ءانهادي نأ نم دبالو انيم ءانثلاو ةالصلا يف بلق لغشو)١ بذكلل

 «هتياغ نع وا رودقملا يف كشلا ءباجأل هيبا نع وا ةلذم ءباستكا لاق هتفرح

 ((.قحم وذ مزج راكدابو «قلخلا عفنل فوشتلا وهو ءهتينما نم نامرحلا يه لاق

 دعب ىلع سفنلا كنيطوت)) وهو ((:«لمالا ليوطت يعاسلا اهمسو)) .لاوز يا

 الو توملا نع ةلفغلل لاقي دق لمالا لوط يميملا لاقو قحلا حتف يف هلاق ((«لجالا

 فيوستل وا رثاكت وا رخافت دصقل الا زئاج وهو لاملا عمج يف لسرتللو هيف مثا

 .ةريبكف ةبوتلا



 (1غ)
 3 3 مم ا

 لظخمن ا ام َماَحِتِقاَو ٍضوّرفلا ٍنَع اين لتسكلاَو بولقلا ةوسف ثروي 1 م |م اع هيام 0 ع رع 0 هرم ثا ىو -

 ْبَعُي 1 مِع ٍفيِنْضَت يف نك ؤآ * بأ دَقل ْنَم َّىَع يف ُهنكل 9 2 هنآ دين 2 1 -2 1 52 ٠
 ُْط 2 -# - 0

 ةئآدكك لالا َّنآ ٍِلهَج نم # ةلذشآَّناَي ديطتلا اّمآ

 نم قح يف هنكل لظحنا ام ماحتقاو ضورفلا نع لسكلاو بولقلا ةوسق ثروي))

 قورز لوق وهف هؤاود اما ((«بعي مل ماع فينصت يف ناك وا)) أيت يأ ((بأ دغل
 :همظن يف

 ها(توفلا فوخ ريبشتلاو دجلاو #* توملا ركذ ماود هؤاود)

 ((ه للك قنا نا لهج نم هع هلا ناف ىطعلا انا

 هدريال نا هنم جرخلاو هعمسي الثم لوق نم هوركملاب مؤاشتلا ةريطلاو ريطتلا ليق

 ةياور ينو (اريخ يب نظيلف يب يدبع نظ دنع انا) :هبرب هنظ نسحي ناو هدصق نع

 لعفلا ةريطلاو نظلا ءوس ريطتلا :هقورزف يف يفارقلا لاقو .(ءاشام يب نظيلف)

 تبسلا موي نوباصلا ءارشو منغلا نيب روبعلاك هرضب ةداعلا درطت ملامو هيلع بترملا
 ضعبو عبسو ةيحك هرض برج امو ىلاعت هب نظ ءوس هنال هفوخ مرحي كلذ وحنو

 مالسلا هيلع رذخ دقو ءالقعلا طف (١١نم جرخ هفخي ل نمو هفوخ زوجي ةيذغالا

 .ضارمالا ضعب ىلع (ىودعال) :ربخ مهضعب لمح اذلو ءابولا دلب ىلع مودقلا نم

 .ديفملا يف هلقت
 .ضرمملا ىلع حصملا لحي الو حصملا ىلع ضرمملا لحيال :يزج نبا نع :ىورو

 )١(اعن



)3١6( 

 اال ُهْنِم ٌضْعَب ُنَطلاَ
 ةسيَلَع لكَ َكبْلَك ُدْقَع يا

 ادتكشا اَم لَو َكَّشلا ين مثال

 خم , 7 لإ ماقيل بيا

 ا 2511 عب بَبْط

 * دَرَضَوُأ اعف َقَلَت ْنا ِْجَعْلاَ

 هنكحو كبلق دقع يأ «حالصلا هرهاظ نمب وسلاك ؛حابيال هنم ضعب نظلاو))

 روما سانلا نم ظفحتلا اماو مارح وهف ( (هيضتقي ليلد ريغ نم كاذب ؛هيلع

 يف ((الو كشلا يف مثاال١) ةرم فلا فلا هبرجت مل ادحا نمات ال :قورز لاق دقو هب

 رهظي ءامريظن قسافب اننظف)) ةنيرق نع ((«ادرجم نكي ماف ببسل ءادنتسا ام))

 «عققو هللا نم هنوك نايسن ءعم ميعنلل ماظعتسالا بجعلاو ءامرحم نكي مل هنم

 وهف ءررض وا اعفن قلخت نا زجعلاو ءالالا يتومو روصملا وه «ىلاعت هنأ ماعب ببط

 - ((ردص نيرمالاب لهجلا نم

 1 ملا ُهَرِهاَظ ْنَب وسلك *:
 ةضكقي

 ةيِضَكَقَي ليل ِرْيَغ ْنِم َكاَذِب 0

 ادرج #١ :فيولت بعل
 ات ْنَكَي | ُهْنِص هَهَظَي

 مج هللا ع نم اهِنْوُك ِناَيَسِن 1

 ل1 ىدقوتنمو وضم او
 0_ 726 5 راب لا 5 20

 ردص نبّرم د لهجل نم وهم



 ٌجَروََحَآلَو َنقَدَح ُهْنَعَف الأ * ٌعَجللا اَذَك ٌةَيِماط ُةَجاَوْما

 ةَعَفْدَي اج نإ يناَثلاَو يجي الف #* ةقق# اوه ِناَءاَوَد هل
 م سل 1و 0 ل

 عضأاوَتلاَو ماجلا حدَم ةراك عنفقارلا ىلحب اد ا
 8 1 و #0 وي --_ ار 0 -

 اهي اًرط ءاَيِبْنألا ِفْضَوَو *# اتكحلا ِرْثتَو ِرْعّشلاَو عزشلا يف

 ربكلا نم هنا ىفخي الو اربكت قحلا نع ضارعالا ضارمالا نم اودع :هيبنت -

 :فسوي نب دمح لاقو هانغل ينغ ميظعت اهنم اودعو هتعانشل صنلاب هوصخ مهلعلو

 عضاوت نم ربخ هرصتخم يف )١( يتانزلا فعضو مارحال ىلوالا فالخ وا هوركم هنا

 وحنال هانغ راقتحا وهو هيقل دنع هظفحب روماملا هنيد يأ هنيد اثلث بهذ ينغل
 .موصو ةالص

 هنأب ءهحرش ضعبو دهاعملا وا ءيذلا نع ولو يويند وا ينيد ررض افخا شغلاو))

 ءابئاجعلا رت هطش تات نا ءابضغلا ينعا رخازلا اهرحبو «:ةحلصملا ريغ نييزت

 يجي الف :هعفري ءاود ناءاود هل جرح الو نثدح هنعف الا .ججللا اذك ةيماط هجاوما

 يف ؛عضاوتلاو محلا حدم ةرثك ,عفارلا يلحب نادزتل ركذاف ءهعفدي اج نا يناشلاو

 :(( ايي رطب داضالا فض رو اكن زاير عشتار هورفلا

 .يناقرزلا :ةخسن يفو 1(



 (؟ا/)

 2 5 0 7 م8 م عوير م عر رم و ص ايمن.“ ني
 ردعاق ِءاَكِتاَو توكشلايو * دهرااترام َئْضَوَتلاِبَو 0 3 59 ر هقلا ىّوس عاف َسْيل نأ راقعتنتساب َ

 م11 0734 عَ و 1 هم (م و هوم
 2 محلا يف 5 ذ دو ال5 ىرد ب ماَيَق ْنِم ٍدوُعَقِيَو

 ىروسبلا هنه نمو ةلآلا هب ا مآ ًامع ُلوُقُقْلا ُهلْفَعْلاَو ٠ يع عود 0
 2 3 01 ُ ”نأَروو عقاب اَهُواَدَو * بلت: أ لضأ مع

 يللا ِةَباَتِكَو َيَِّنلا َلَع * ل تكسو درو هللا ِرِفْغتْساَف
 ةَناَيِخ َلَع ُبْلَقْلا طبيب نأ 0 ةَناتبت يِغَتْبَي ْنَم ِ

 ١> دهيم َوُه ِطاَبرلا كلاذي * ٌدَسل او ٍةَعيِدَح وَ ٍرْذَغ وأ

 ءدراب ءامب ئضوتلابو ءراهقلا ىوس لعاف سيل نا ءراعشتساب لصحي هعفدو))

 يف ؟ ذوعتلابو)) عفدني ((:ىردني مايق نم دوعقبو ءدعاق ءاكتاو توكسلابو

 ,ىرولا هنع ىبنو هلالا هب ءارمأ امع لوفغلا)) :يه اهنم اودع يتلا ((ةلفغلاو «ربخلا

 ءاحلصلا ((رزو هللا رفغتساف ء«بأروذ عيراب اهؤادو ءبنذ لك لصا مه.دل يشو

 قفتبي ناي لعلاو ملكا ةياتكو)) ةسوةيلع هللا لص ((يفلا ىلع لصولا

 وه طابرلا كلذل .دشلاو ةعيدخ وا ردغ وا ءهنايخ ىلع بلقلا طبر. نا ءهنايبت

 .((,دقحلا



 (؟14)

 ا

 رجلا يف ةدِراَو رفْعَم * كذا اًنعالأ طفت ِهْيلإ نسخ

 ٍنِدئتإلاَو ِسيِجْلا يقوَي يف * نيس جلا را يف
 لالا َكْحّدَم َوْهَو * لا يذوق زير

 اتيت ْنآأ تدر ْنإ ُهَّقَع * اًرِئكلا ينْعا ٌعاَّشلا امُدْوَطَو

 يف «نيترم عمجا رئاس يف «ربخلا يف ةدراو ةرفغم ءركذا ادعالا طنقت هيلا نسحأ))

 نيترم ةعمج لك سانلا لامعا ضرعت) :هريغو كلام ىور ((«نينثالاو سيما يوي

 هيخا نيبو هنيب تناك ادبع الا نموم دبع لكل رفغي سينما مويو نينثالا موي

 كحدمت وهو «لالخلا يذ ةلمج نم رخفلاو)) (ائيفي ىتح نيذه اوكرتا لاقيف ءانح

 ةيؤر وهو( (ءاربكلا ينعا غاشلا اهدوطو)) (ِروُخَف لاك لك ُبحيأل) ((لاصخلاب

 ٌةَيَبِفْلاَو حتفف مضب ء ءالبخلاو ةيدهك ةيمحاو ةكرغم ةفثالا هفدارت :واريغلا قوف سفنلا

 ش ءابآلاب اهرخلو ةيلهاجلا ةّيبِغ مكنع بهذا هللا نا) ثلاشو ناث دشو نيترسكب

 ' ىنعمب ربخ حلا بهذا هلوق (بارت نم مداءو مدآ ونب متنا يقش رجافو يقت نموم

 ملول لب بجعملا ريغ يعدتسي ال بجعلا نا بجعلا نيبو (١)هنيب قرفلاو يهنلا

 ن0 ارخي نا تدرا نا هرقح)) هبي روصتل هريغ قلخي

 بجعلا عم )١(



 (؟595)

 نيو ٌعَضاَوَكَي نيد فرع هك و ِيفَتَو كبَر ماعب 5

 رب وذ هل عضاَوَتلا 6 3 : ثلا م يفنَي ُهُماَقَم ةسج وذ هل ٌعُضاَوَتلا م ؟ُءلاءاَقَم فني 1
 00 28 2 ع 7 0 00 7

 قاب ميدقب الا قيليال ربكلا نا فرعتو هتافص فرعت ناب ((كبر معي ))

 :نيذ فرع نفقا: لهتلا هنساق نما بلع اذه الاعب الاجر ةلضا ((كسفنوأ)

 ن4 مضارتلاا)) ةرانح الارز( (نكشلا ءاقق قت ومات هوجو عففارخب

 ( («ربكتسملاو ينغلا ىلع ربكاو ءرذحاو بنج ةعضلاو لذلاو)) ةيزم اهايو ((ءرج

 هَّللَذ9 نانسح امهو ةزنعو سوا نايدر امهو 0-5 ربك :ةعبرا دبعلا لاوحاف

 لحبب اهعضي نأ ةعضلاو يويندل اهعضي نا هسفن هعفر نموملا ةزعف 4جلا ُهَرِعْلا
 لك نم حصنلاو قحلا لوبق هتارامأ نمو ةعضو ربك نيب دصق عضاوتلاو هب يرزي

 كرتب همظعت ناو هاقت نع فنات ال نا ىلاعت هل عضاوتلاو «فراوعلا رظنا دحا

 تلا رفع تلهلا ل كرز غانا ناضل و يركتلا لع يكلي كان كر
 .نيعلا يف

 ريتقتو ريذبت نيب ءاخبو لاهماو ماظ نيب لدعك نيصقن نيب ةليضف لك :ةمتت

 .دحاو امهو نادض فرشلاو وهو ةساسخو ربك نيب عضاوتو



 ُثوُفولاَو داَبِعْلا كتف * أَم تح ملا ٌةَهاَر

 ٌناَقْرِع ٍباَجحلا َكِلَذ ٌمَطَقَو * ناسحإلأ ٍماَقَم ْنَع ٌباَت ْمُهْعَم
 ًالَجَو الَع كلا ِكِلاَم نِم * آلا دُضَو عفت نِم َسْبَل ْن

2 

 القت ييلَرَعْلا 6 مر * ىلا َرِع اَم ُهِْم ْماَرَخا#6
 ىَرَج ِساّنلا َنِم َمَد ْوا جدل 0 ا: ظنت ال نأ قدصلا لك ْنِكَل

0 

 نكي ام اذا ٌفَنَأَيَو ُهنِم 00 ذنَب تيب تْولا ٌةَماَرَك صيام 2 3 د

 باجحلا كلذ عطقو)) )١( كلسغل كرظن قلخلا ىلإ رظنلا نمو ((«ناسحالا

 رجام هنم مارحلا مث ءالجو الع كلملا كلام نم ءالا رضو عفن نم سيل نأ ءنافرع

 سانلا نم مذ وأ حدمل ءارظنت ال نا قدصلا لاك نكل ءالصف يلازغلا ؟ مرحم ىلا

 .كملعل :ةخسن )١(



 هبآأل ْنَع مارصنإلل الو * هيهات هلق اًذِإ ام
 هل هت 39

 0 3 82 هر وم ©

 هداََعَم ىلإ هللا ةعاطب # هدادعتسا نَع هعطق َفوَح لب

 يمك ىك ربسم# | 4 ل نين ا ا
 ةالقتأ ؤأ ةادرأ اَشَي اف * ةالوقخ ىلإ ألا َضَوَف وأ

 ىناّدلا َكْنِم ُدِعْبُي آل ة5لاَو # ناو ناَحوُدت ناَذَق سرا دو يع < رك - رع . م

 امب ضراف ءضارالا ةلمج نم ةدودعم ءلهج وذ ىتا يذلا هل سفن ,ءلك قوذب هناك ىتح))

 نع هعطق فوخ لب هتاذل نع مارصنالل الو ,هتاذلال هالق اذا اما ءضاق ىلاعت هللا

 ناذف هاقبا وا هادرا اشي اف ؛هالوم ىلا مالا ضوف وا .هداعم ىلا هللا ةعاطب ,هدادعتسا

 .((«ينادلا كنم دعبيال هركلاو ءنادومح ناحودمم

 هللا هرك هللا ءاقل هرك نمو هءاقل هللا بحأ هللا ءاقل بحا نم) :يراخبلا ىور :ةدئاف

 قكلو كلذ سيلا: لاق توما نكل انا هللا لوشزأي اهزيغتوا ةنفئاع تلاق (ةءاقل

 هانا امدنلا يفا تش نميلف كفاك و هللا ناصر كح كرملا ةرضخ اذا قولا

 .هلوأل رسفم ثيدحلا رخا. :يوونلا لاق رفاكلا يف هلثم ركذو (هللا ءاقل بحاف



 (3؟)

 ةعاّقلإ هلق ٍطاَشَنِبِو * ةقدتفلاب ْمرْكُي ةزكاذ هر 1 8 29 2 خم 95
 التثلا داتضاي همم | يبات 2 ىن لتتيبو هيوت ٍراَدِبيَو 8 ًّ 0 عل م عع 5 يورشر هءلسميه مما

 .... مكي اَمَواْنَع ُلْذَمْلا هلْضأَو * تلا ُناَيَسِن ٍسْفنلا ٍبوُمُع ْنِمَو 3 م ُْم 6( 0 يمس ها[ < 9. 2 - 0 1م م6 رع 01 1 00 92ج 00
 4 را هره 4-5 ن 7 9 9 5

 اَهرّيَغ تافجملا يآلا ركذَو 2 اًهيلكؤ ماَوَدِبَو ةمعِن نم

 مسخجي َكنَع ُنِمْرملا اَهضَرَع *خ . هتّركَش ْنْيِل يعي ال6 وع 1 1 و 3 - 0 ا ا 2 2 هما طير <
 3 اتّزخي نا ةدصق ْنا مْلِعَو 3 اتَركلا جالعي لاَعَءٌَرْهاَو : وعوا هس هع 41 1 وه ا ىثإ كيرلا ع يا

 5 ره 7 م 7 رت ساجر س6 7
 ىّر عي اَوَسَو هللا ىدل هي * ىّرأ َكاَذَو اَنَدْنِع رس

 دادضاب ةينملا يسان ىلتبيو ةبوت رادببو ؛ةعاطلل هبلق طاشنبو ,ةعانقلاب مركي هركاذ))
 اوركذا :ةرخافلا مولعلا يف يبلاعثلا ىور هركذب انرما نيرماللو ةرورض همر ةث( (الثلا

 نم ءمكب امو نع ةلفغلا هلصاو ؛معنلا نايسن سفنلا بويع نمو)) .تاذللا مذاه

 ركشلاب اهولباق يأ ؟مكيلع هللا ةمعن اوركذا# :ىلاعت لاق دقو هللا نف (ةمعن

 ((متركش نل)) ٍمْوَقِباَم ((ريغي الك ءاهريغ تافجرملا يالا ركذو اهركذ ماودبو))

 نأ هدصق نأ ماعو ءايربكلا جالعب جلاع ءزهلاو ءمسحي كنع نمزملا اهضرم)) مكنديزأل

 .( («ىزجي ارشو هللا ىدل هب ءىزخي كاذو اندنع هاوس ايزخي



 م

 مما ٍراَقَتْا يف ِديِعَولا َنِم * ٍمْسُم حيج يف اَجاَم ٍملِعَو 0 -- 5 5 هوع هي ا عود

 بسحب) :هاسم ىور .((«ماسملا راقتحا يف ديعولا نم ؛ماسم حي يفاج ام ماعو ))

 ةريبك وهف هردق نم عضيو هنأش رغصتي نا هيفاك يأ (ماسملا هاخا رقحي نا رشلا نم ئرما

 نوكي دق ذا ((«قداصلا بيصملا همانمبو قراخلاب هرارتغا اهبيع نم)) يرابلا حتف رظنا

 نمو ةماركلا يلولا هب عدخي ام فطلا نم :دينجلا لاق هنع ضارعالا هؤاودو اجارادتسا

 حدمب هرارتغا اهتمو قدصلا لاحب ققحت مدعو قحلل ةفزاجم وهف ليواتلاو صيخرتلا اهيع
 ماحب رارتغالا هنمو لكوتم وه لاقيل بسكتلا كرت هنمو هعفن مدع هماع هؤاودو سانلا

 :هتزوجرا يف قورز خيشلا لاق هديز ىلع اهثح هؤاودو هلمح اضر هنمو رازوالا نع هالوم

 (الصح دقام طخسي اهدعبو #* الوا ريختسي نا اهيع نم)

 .دضلابو ريخ وه ام هركي دق هئاب هماع هؤاودو «هبرل هتمهت نم كاذو

 (لصح ناكامدعب نم هدقفو * لمعلاب ذاذتلا يفن اهيع نم)

 (راكذالابو ىوقتلاب لغشلاو * رايخالا ةمدخ يف هؤاود)

 (لابتباو يبرل عرضتلا مث * لالا هلكاو نطبلا ةفخو)

 (هركش تابجوم نم هنا عم * هرسبصل هتيؤر اهييع نم)

 (ةمتقنو ةمعن لاح لك يف * ةسحدرلل هتيؤر هؤاود)

2 

 (ا ضارعالا هدصقو هلعفب * اضاوعالا هبلط اهيع نم)

 وه و و

 الع ناو قم يالا يقر 2 ليلا دارا لع و همر
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 ا ما

 علقت انع فنلا يهم نط * ٌعماجلا ٍبوُُقْلا ٍضارمأ ُبطَو 1 ا 0 هل
 يِلاَخ َرْهَو ةركفلاو ٌتْمَّكلاَو * يلاللا ٌرَبَسَو ٌّبَكُسَو

 '' ٍّتضتنلاو ٌمهلاَحي ىدتي ْنَم * ٍقَْدَّصلا ٍلهأ ٍراَيْخألا ةَبْححَو 9: م . 1 2 5 034 ه4 5ع ع

 (هتبه نع ازجلا بلطن فيكف * هتنم نم انلامعا ىناور لأ

 .فاك اذه نا يدنعو تلاطا دقف قورز ةزوجرا رظنا

 ليبسال نا اوعمجا ((عبتت امع سفنلا يهن نحل عماجلا بولقلا ضارما بطو))

 تمصلاو «يلايللا رهسو بغسو)) ٌعَسَتب لخبك هدضب لباقيف ىوهلا كرتب الا ةرخالل

 لثم ئيش بلقلا عفن ام :مكحلا يف لاق الادبا لادبالا راص عبرالاب ((«لاخ وهو ةركفلاو

 ةطلخلا تمزل الاو كنع مهانغو سانلا نع كانغ اهطرشو .ةركف ناديم اهب لخدي ةلزع

 سانلا نع لزعني دقو ةمقن لك نم ةمصعلا يهف ةعامجلا ةنس ةمزالم اضيا اهطرشو

 سانيياو سناو ملعتو ماعتل ةطلخلا هنيد ىلع نما نمل لضفالا لهو مهعم وهو ىنعم

 ماسيل مهاذا ىلع ربصي مو ةركف هتدافا نمل ةلزع وا موقو يعفاشلل ا عافتناو عفنو

 ىدتهي نم ؛قدصلا لها رايخالا ةبحو)) لجلا لوق وهو دبعتلل غرفيو هنم ماسيو

 ((2قطنلاو مهلاحب



 (؟6)

 ١1 كاتيا ىلع * نك وأ ٍقِيِرَقَك َنوَكَي نأ

 وكمل ًةَوْعَد بيلا َوْهَف * رثلا معلا نها ىب

 | قي ْوَل مَا َوه َوهَو ةَعَفنأ *: لحت نم ٌرْفَص بلَقْلل هب اَمَو

 للفقتنالالَجؤأ ٍباَبْلوأ * لقأ لب دنع لع :

 آج هيَ ُةَيْعَسَف ٍبِغاَر ٍسْكَعِ * ّلَمَعْلا ىزأ ْنِم دِحاَرلا ٌلَمعَو

 06 ا 0 2 ه1 ًّ هارضا

 جلا يفشل هاك نم يس ني 0 لتجار ىتسا َنيِجاَّرلا لَمعَو

 نأب))رشانع ناو مكحلا يف اك ((عفنالا نهبط وهف رومالا ءعجرت هيلا نمل اجتلالاو))
 وهف ءردقلا مظعلا نيهملا ىوس ءنم ثايغلا ىريال هيتب لض ,نكوا قيرغك نوكي

 كنع لمعو ءلقي ول مادملا وهو هعفنا ءلمع نم وفص بلقلل هب امو ءرطضملا ةوعد بيجملا
 نم ايعس سانلا ىزا نم نآك اذلو ىلاعت هبح هيلع كثعب يا ((بابحل وا « لفا هدوهش
 لمعو.,لعفتا لالجا) لجال ((وأ)) افوخال اركشو ابح هوعيطيل هدابع ىلا ىلاعت هببحي
 نينا لتجار نسا نجازلا لتعو «للج ةيمسق ناو سكي « لمعلا قرا نم دهازلا
 :(لجولا ضال اعد قزم نعم

 ءاّدلا َنِم اشي ْنَم ِهْيَلإ)) ىَل ((يثأ ْنَم بيجي نمالا ٍدَحَأ)) : ةخسن يفو )١( -

 يشن( (( نفي
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 71 1 م ا : لال

 لاب ٌقَّشْوأ # هرلقل ٌةَعفَت ىَدَعَت اَمَو ب 220 م عرلكلملا تكرم رد
 8 2ك ع يك هل
 7 2 هع ه|[م< و - هاا "| ثءمع
 و8 3 ملأت يف ٍباَبشلإَةََشَنَو

/ 
 ه- لذ

 اي » اَقِناَق خيِحح َوفَو ُهراَيِخ
 ا كد ا يمعاسر عر ا
 34 2َ ام ىْعَّسلا ٌرْيَخَو اذك :* ةةانخأ اَمَو ِهيفَصَي ا 2

 0: كا وآ ُهَتْمَدَأ ّنأب # ةاَسقأ اَم بنذلا ٍدَمَأ عوز 1 ميم رك 5 م94 كرب ربك

 ا

 حالصاو حصنو ميلعتك لماعلا ريغل يأ ((هريغل هعفن ىدعت) ) ًادتبم ((امو))

 سفنلاب قش وا)) هب ىدتقيل ةاكزك ءضرف راهظاو عطاق لصوو مظكو وفعو قافناو

 مثا بنجت يأ ((مثأت يف بابشلا ةأشنو)) اضيا مظكو وفعكو ((«هرشلا موصك

 ةردقم قفني وا تاقفن لوعفم ((هرايخ)) ليخبلل ةكرحم ((«ماملا تاقفنو ةعاطو))

 هسفنل اهاطعا امنا رايخلا نا هماعل ((ءاصلخم ىلاعت هللا اضر اهب ءاصناق حيحح وهو))

 نع لماعلا ((«هافخا امو)) ىدعت امو هلوق ربخ ((هيفصي امم)) اهحبرو هتجاح موي

 ام برقا ام :كلم يل لاقف سانلا ىلع ماكتا ينك تيأر دينجلا لاق ((اذك١) سانلا

 .هللاو قفوم مالك لوقي وهو ىَلَوَف يفو نازيمب يفخ لمع تلق ؟هللا ىلا نوبرقتملا هب برقت
 لق ولو ((هتمدا ناب ءهاسقا ام بنذلا رضا ؟)) تماع ؟ ((هافصام يعسلا ريخو))

 .بلقلا ((هالحتسا وا)) اضيا
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 ار للك َقْتَسَك َةواَبِع َلَع * اريج لل ابنَ اوُلَّصَفَو 2 3 1
 2 ره هم -_- رس

 يلكَوَتلاَو دْهُلاَو اًضَرلا ٌلْثِم * يللا ٍبلَقلا ِلَمح ْنِم َرَذَو
 نإ ه#آ ه2 001 يب 6

 لاق#أآلا رِهاَوَظ نِم َنْخَمَش * لابتج نِم هللا َدنِع ُلَصْفَأ

 ه#خخو ِتاَكَدَصَت نِم ُلَصْفَأ د ةدييحظم هنْوُكِل مرد كَجَو
 ايي

 رس شاع ٌنباَو ياللا ّحَح ايف :* رضاحلا بح عماجلا اَهَلَصْأَو اع خباو يطليما ّكَح اف ** رضا بع ٌعمإَما اهنْسأَو
 ]َ م للامم <
 يناَطَعلا هِسفن نع ىتقلا اًضر * ٍءاَو لك َلْمَأ َنِإ َلاَقَو

 دسك هق ةحرلاو ةنمدع 4 ةظيقكقت ل3237 لقا

 ْنَشَحْلا َريَغ يتّئتَن اَهِقَالْخَأ * نع كيت ىلإ عاد ُهَن

050 

4 

 ؛يلعلا بلقلا لمع نم ةرذو ءاربك كتسك ةدابع ىلع ءارج لذل ابنذ اولضفو))

 ,لامعالا رهاوظ نم نخمث «لابج نم هللا دنع لضفا :لكوتلاو دهزلاو اضرلا لثم
 عماجلا)) ضارالا يأ ((اهلصاو ءرمعو تاقدصت نم لضفا ءرظح هنوكل مثرد كرتو

 هسفن نع ىتفلا اضر ؛«ءاد لك لصا نا لاقو ءرشاع نباو يلالهلا ىكح اف ءرضاحلا بح

 «نيب هيف هجولاو همدع ؛نسحتست ةلصخ لك لصاو)) .هللا ءاطع نبا ينعا ( («يئاطعلا

 لك دلي اهنم لك نوك حصي :تلق ((«نسحلا ريغ يقتتف اهقالخا ءنع كنب ىلا عاد هنال

 .امهريغ نعو اعم امهنعو دربلا نعو رخلا نع أشني الثم عادصلاف بيع
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 ِ 0 رم  7 / 5 0ب ١ ١  0مم 5

 لجخلا نيد ءإملا ٌييدَق هلك لهأ لالخ نيلع ا لَصَأَو

 6م
- 

 ن3 نأ 0 0 0 طا

0 
 00 ع

 هك 5 8 8
 سم

 هَ 00

 انتا هني ناقل هليل * احقغلا ماَعِزِب ىتصَو َكاَذِل
 مم 5 0 0 ا

 2 كيما ضرالل لئولات تقلل
 - خم” ع -

 نإ ةجلا رو َءاَيَحإ اًبكشَم

 ور 11 .ءاس 2

 | ُهرِيَع هيف عرش األ * ُهَرِيَخ ُنآرُعْلاَو اك َركَذلاَو
 ااا

٠ ١. 
 هب

5-5 
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 انتم لج | ءام هلا قت نقف لأ يداءزلا يده لك لها لالخ نيلصالا لكفاو))
 رون ءايحا اهبشم ءاكحلا ردب نامقل هليلس ءاماعلا ماحزي ىصو كاذل ءامزج هورضاح

 ناف كيتبكرب مهمحازو ءاماعلا سلاج ينباي لاق ((«ةتيملا ضرالل لبولاب بلقلل ءةمكحلا

 هللا اوركذا# ((رثك ركذلاو)) ءامسلا لبوب ةتيملا ضرالا ايحت م بولقلا يحي ةمكحلا رون

 .ايظعت ؟ركذ نكيلو يأ 4هوحبسو اريثك اركذ

 انيقي كديزت هترثكو :قورز .(نونجم اولوقي ىتح هللا ركذ نم اورثكا) :نابح نبا ىور

 أشني هنعو لوالا اهالعاو المع حراوجلابو اقطن ناسللابو ايظعت بلقلاب ةثالث وهو ىقتو

 ركذل ةراشا وا هبلق روضح عم يأ (هبل وفصب ركذلا رثكيو) :رشاع نبا لوقو .نارخالا

 نم هل ىجنا المع مدا نبا لمعام :هلوقب ذاعم دصق وهو هتبقارمو هفوخ وهو بلقلا

 هركذ ناسللاب هللا ركذ نم لضفا هنع هللا يضر رمج لاقو .هللا ركذ نم هللا باذع

 ناف كيلع هعالطا روصتو هفوخب ايبنو اما هدحام دنع فوقولا يأ هيهنو هرمأ دنع

 .حلا هتلعفف تركذ اضرف تيار



 (؟9)

 ندور ونود د وورود وو ووو ور جوو وج ووءفم نير هدد دووفووقو نة وءوفومفومموم مومو ويم مفف

 نم دشأ هركذ نع كتلفغف هيف كروضح مدعل ركذلا كرتتال :مكحلا يف لاق :تايبنت

 نكلو .ثيداحالا يف مك ميظع لضف وذ هنكل ادرجم ناسللا ركذ ركذ فعضا :يوونلا

 نا ال اليلهتو احيبست بلقلا ركذ يف هلم لضفا امبيا بلقو ناسل ركذ يف فلسلا فالتخا

 يذل ةبسنلاب ينعي ةلفغلا عم ركذلا يف ريخ ال مهضعب لوقو ضايع لاق .ايهال هبلق ناك
 ازرار دنع نمل حرم رنا ال لام تلف وم داكن [ قدري ان انك نوفل

 .هانعم لقعتيو لوقي

 بابرا ريغل ركذلا ليقو هدحو بلقلا ركذ نم ريخ روضحب ناسللا ركذ نا مصالا :يناثلا
 :يبرقللا)ازبا لاق اذلو ركذي 1 دبش نمو دبش ركذ نم ربخل دوبشلا

 (بولقلاو رئاصبلا سكعنتو * بونذلا دادزت هللا ركذب)

 (بورغ اهل سيل تاذلا سمشف * ئيش لك لضفا ركذلا كرتو)
 :اضيا لاقو

 (هاسنا تسل ذا هركذا فيكو * هركذا تسل ينا ماعي هللا)



 ا ا ا

 .ماقملا اذه لها لقو حلا راربالا تانسح باب نم اذهو

 ةدابع رثكاو ةيالا «دف الكإل هتبحمب مهصتخا موقو هتمدخل مهماقا موق :مكحلا يفو

 .يبلق نيفراعلا

 هقلخ ددع هدمحبو مظعلا هللا ناحبسك ةعماجلا راكذالاب هيلعف هتوم برق نم :ثلاثلا

 ةيجاارب كيل لصعب لاعف هنا يوتا لطلاب ر دمام ةاضر ةعره دوو هجقت اع

010 

 :ربخلو ارس يأ 4كسفن يف كبر ركذاوإ ىلاعت هلوقل رسلا لضفالا له فلتخا :عبارلا

 يتلق عقرب لبا اهب ألا هريس تدني ىورقلا ميجتوم» ايزل نما نيا دئالو حلا زكذلا نخ

 يف عطقيف قيرطلا تاماقمل ىوطاو رطاخ يدرو لسكو مونل عفدا هنال رهجلا لضفالا و'

 .دعتم هعفنو ديرملل عفنا هنالو رثكاف ارهش ةعاس

 .ىلوا هرسف تايابنلا يوذ نم ةيعملا هيلع تبلغ نم :اهثلاث

 ما دنع بلقلاب هركذ يناثلاو (يفخلا ركذلا ريخ) ثيدحب دصقلا وهو ضرالاو ءامس"



 )١غ(

 0 وو ووو وو وو ممم

 هللا ىلص يبنلا ىلع ةالصو ءاعدو لمحو ليلهتو حيبست هنف :عاونا ركذلا :سداسلا

 .همساب كقطن ىلاعت هركذ ىنعفف ماسو هيلع

 مظعيل اناءرق اهنوك ظحل ةلليطلاب ركاذلل يغبني ريمالا لاق يبونرشلا لاق :عباسلا-

 رع

 يفو هللا ناحبس هللا يلا مالكلا بحا ربخ اما يرزجلاو يوونلا لاق اك ((هريخ نارقلاو))

 انا تلق ام لضفا اماو يوونلا هركذ انمالك ىلع لومحف مالكلا لضفا ةياور

 رهاظلاف هئطوم يف كلام هاور ام هل كيرشال هدحو هللا الا هلإال يلبق نم نوئيبنلاو

 .هلوق هدافا !؟ ءايبنالا مالك ىلع هلمح
 عرش امب الا)) اعطق مالك لضفا وه ذا )١( ىلاعت همالك نم هوكح ام لمشي الف :تلق

 ناذاو لصم سولجو عوكرو دوجسك رخاء ركذ هيف بلط لحم الا يأ ((هريغ هيف

 .امهدعبو ةجاحلا ءاضقو مونلا لبق درو امو هتياكحو

 لضفا وه ىللعت همالكف (1)



 (85؟)

 هو 2 75 8 ا 2

 تالا ىلا ح-نليل5 ىلَع * ةالَصلاو راَمغِتْمالاب ْأَدْباَو
9 

 ريو 6 1 أ
 و - تيك و 0 م2 ا[ »ص <27 6 مَع

0 

 رد لا

 ىلص ( («تاريخلا ىلا انليلد ىلع ةالصلاو رافغتسالاب)) راكذالا يف تعرش اذا ((أدياو))

 روضحو لابقتساو ثبخو ثدح رهطك ((ةالصلا بادائب بداو)) ايلست ماسو هيلع هللا

 رون يفو هتماقا ىلع ردقي نم هعم عفني الو ((«مرحلا نم وهف هنحل نم «متحاو)) كاوسو

 لاقو اركاذ نكي مل املا لبق يذلا فلالا ةلالجلا مسا نم فذح نم نا هريغو رصبلا

 يا اماما و 5 ةي--" ١ ) :يرضخالا

 (اطرفت وا مسالا فورح ضعب * اطقست ال نا ركذلا طورش نمو)

 (ةعينش ةعدب كلتف ادع # ةعيرشلا كسانم نم ضعبلا يف)

 (قييليال هللا ركذب ادمع * نيس دبل خارصلاو صقرلاو)

 ( مايل ا

1 

 .نا" ث 4-0 وتل أ) :ناملا دوقع يف لاقو ب
 ( لن ةتاغ لك لعق نع 6# يطختللا ىذ ند ساور)

 (ءاكبلاو عوشخلاو نزحلاو * ءاوسصعرالاب ىلتي امناو)

 (لالخالل حازملاو وغللاو * لاسشمألل برضلا يف هعنمو)



 (ع3*)

 . 9 م21 ل : 0 مماخوأو يللا ا ا

 إ
 17 - 3 - 2 000 را |( سهر سرس

 يطصاتم اب هلإلا َدَبَعَو * يِهاتألا َنِم عامجإب ىَصَع
 .٠ كلا ُهَمآلك تدي ءَئ 0 كب 006 ع 1 © 7 5 م © 0-0

 رون نم #* ةنيؤخلا يف َحَرَص هي 6
 َ يورك 19 6 7 ل ىلا هرج 6

 ٍفصصَوَو جّرُع يف هّضَو نِم هن فرح لكل ٍركذلا يف دبل
 2 0 0 ١

 (1 1 1١
6 1 

3 

 ا
 1 : يع

 ا
7 2 

 ماقم لك يف ماسو هيلع هللا ىلص ينلا ىلع ةالصلا نع يبنلا :رصبلا رون يفو هقحب يأ-
 ظافلا جراخم ححصي مل نم نا ةنيزخلا يفو .اهريغو سارعالا يف بعللاك ميظعتلا ياني

 دودرم نوحلملا ءاعدلا نا دحاو ريغو (جع) يفو هرارساو هصئاصخ دحيال هتافصو ركذلا

 اهءاه وا هلا زمه ةلليطا نم دم نف اهرييغت مرحي ىنسحلا ءاسالا نا :اضيا ةنيزخلا يفو

 .ىصاعملاب ىلاعت هللا دبعو اعامجإ مثأ

 هزمه دم وآ اللهم)) نزولل هءاي ففخ فلالا وهو ((ايواملا هلا اهدعب داز نم))

 يف حرص هب ؟ ,يصاعملاب هلالا دبعو)) رايخالا يأ ((:ىصانالا نم عامجاب ىصع ءايب

 هناقتا يأ ((هصو نم ,ءفرح لكل ركذلا يف دبال ءهنيكسلا همالك ترون نم ءهنيزخلا

 .((2«فصوو جرخم يف))



 (غغ)

 رهاطل ل م ل 0 7
 00 هكانتساط .٠

 ريب را م.|)١| عص# ر بيار 2240| هاسو ل مع 5 هم م / د © ريا هع
 ٌربكألا ُماَقمل انفلا ةَرْيَحَو 6 ٌهكَكَفَتلا ةداَبعل ا لَصْفَأَو

 :ناميرض وهو امهدضو تايجنملاو ةعاطلا يف بجيو ((ءركفتلا ةدابعلا لضفاو ))

 ركشتو بوتتف كتعاطو كبونذ يفو ايندلاو ناطيشلاو سفنلا رورغ هب ماعت ام امهدحا

 .فاختو وجرتف هرشو دغ ميعن يفو

 لصحتل هعنص يفو هب قيلي ال امع هتاذ هزنتو هلالجو ىلاعت هتافص يف ركفلا يناثلاو

 ريخ ةعاس ركفت) ربخ اولمح برضلا اذه ىلعو فراعملاو مولعلا رثكت هترثكبف ةفرعملا

 امو توملا يف ركفلا ىلع ةنس ةدابع نم ريخ ةياور اولمحو (ةنس نيعبس ةدابع نم

 .هدعب

 قلخ ىلاعت هريركت :يلازغلا ةرم نيعستو اسمخ ركفتلا ىلع ناءرقلا هبن دق : هيبنت
 نم ابنم أشن امو اهبابساو اهتاذ يف رظناف رظنلل لب طقف عمسيل سيل ةفطن نم ناسنالا

 يف ركفلا يف ((انفلا)) ركفتلا يأ ((هريخو)) هعدب بيم رخاء ىلا عمسو لقع هل رشب

 .ربكالا ماقملا وهو يأ ((ءربكالا ماقملا)) هريغب كل روعشال ىتح هلالج



 (غ6)

0 0 

 ارسل

 دِآلا انْئِمَو ٍلاَمعألا َعَبْنَم * م ِضاَوحلا ِتّنك اّنَو اَذَه
 4 كه 7 م 32 0

 ةحعيعط اا ٌديِري هنأ مَع * ًالَصت ْنَمَو ًارهاظ ريا

 ّناِئَتَنَكلاِب اَهيْرَوِل اَنَقَتِمَو ** ْنِيَكَمْللا ٍقْرَفب اًقْذاَح َناك نإ

 سادشأ ىلإ سامحأل ٌبْوَص * ٍساَتحلا ٍدْئاَكَم نم َناكَو

3 
 2-0 هه - م 0 2

 اذلا كل ىثيت كئيرص كل * ادعألا ىَدْعَأَو ٌهَع 1

 1-0 - سس 2 5

 ةقكيرّشلاب رطاخلا َةَيِزَو * تتّتلاب 7 اعلا رسم و

 ريخلاب ءىمآلا اهنمو لامعالا عبنم رطاوخلا تناك املو اذه)) بلقلا رطاوخ يف (لصف)

 ناك نأ)) لطاب اهب ديرا قح ةماك برف ((ءالطابلا ديري هنا ماع ءالمات نمو ارهاظ

 انقتمو)) .يذمرتلا ثيدح يف نيتدراولا كلملا ةملو ناطيشلا ةمل ((نيتمللا قرفب اقذاح

 تناك ىلع فطع ((ناكو)١ عرشلا نازيم يتفك ((نيتفكلاب)) رطاوخلا يأ ((اهنزول

 5 راق) رظنا .عدخلا يف ىعس يأ ((سادسا ىلا سامخال برض ءسانخلا دئاكم نم))

 / كسفن يأ ((كريرض كل ادعالا ىدعاو)) عدخلاب يضقنت ةثلثم ((ةعدخ برحلاو))

 1 رظاخلا ةنزو ءتبشتلاب لماعلا ساو)) «مهتاف حصنلا كاضحم امه ناو «((ادلا كل يشت١١

 :تستع ال تيحارم كلت اليل (((ةعيزعلاب



 (غك)ر

 ,ياطيشمأ |

 - ل رخو بت ل 03 نم 2 ٍزيَم معور ىقتسسسسلا يي: ُههَج نال * ىتعلا خم اقدحآلا رم لغو رل

 ْثاَجِتْحِإلا فيل ٌدِحاَو ٍكالمآلا * تابع بقل هبا ِس 08 >2 ِ هاه م
 ع 2 7م 2 ع 2 وقاموا ضر
 تلت | - _ى 6-0 نت خخ ثث بص | موقلا َس 3

 | طم هيك سم هع مل 7 ملا
 3 2 يكلم يسفهلو يبر * نااتخ اجاوح ةعبر

 َناَددَر لكم نارِخآلاَو #« نآلّوالا ابتلاب راكي هل 4-5 7 00 4-02 رهن

 رطاخ نم ريخلا رطاخ زيمب يأ ((ىدعلا نم اقدصالا زيم)) ماعب ساو يأ ((ملعو))

 ((باجتحالا فيل دحاو كالمالا «بابو ةمج بلقلل هباوبا ءيدرلل رجي هلهج نال)) رشلا

 فقت نا كيلعف نيع ضرف وهو صلو ديكو سفن عدخ ماع ةلماعملا مع ضمغا يلازغلا

 كعبط ىوبب ال ةريصبلا نيعب الماتم ؟صل نم ما كلم نما ماعتل كل رطخ مث لك دنع

 هبتشيف دحاو ةكئالملا بابو بلقلل اهباوبا ةرثكل ءاماعلل ةكلهم ةضماغلا صللا قرطف

 فطع ((نيبو)) .ةنسو باتك نم دقسم ريزغ ماعو ىقتب بلقلا فصي ملام ةريثكلاب

 رطاوخ ةعبرا تلقف ارصتخم اهصيخلت تمر)) رطاوخلا نيب ((قورفلا موقلا)) تناك ىلع

 تابثلاب زاتمي)) موق اهيلع دازام عجري ةعبرالا ىلاو ((يناطيش يكلم يسفنو يبر «نانجلا

 . («ناددرتم نارخالاو ,نالوالا



 (عال)

00 3 5 
 ع للا ٌرِطاَح يحي امنإو
 2 ِط و  ةَبَحْضَت

 : حبلا
 0 ةةاجحكأ 3 ٌناطْيَ ا

 0 كقيال اًعاَضتا

 للتلاو دابتجالا َبَقَع 0-2 ل
 طبتزا عْوّشلاِبَو ّتَفَو لَو هل 3 ا 0 يآ ا < رك

 01 2-5 ع 0 5 ' .

 كلنا كلإ نيكعي فراغا
 ةراتقكأ ام ٌفَكَف ُهَضَراَع

0 50 2 ٠ . 0 

 ا "الط اَهَح َتِيبَأ نإ ٍرْيَخلا يف دلع |[ طر احيان َْلْلاَو
 يبأ ركل ِنَع نإ اًنَبَصَق اًركذ * ٍبلطَي ةآلَّملا َبَأت ْنإ َرَخاَ 1 9مم 5

 ةدوُرُو ابجي ٍحاَرشْنا عم * ةةورب ُهَلَو ىوتقَي ٍركذلاب

 اودهاج ئذلاو# دبعتلل عاطقنالا ((«لتبتلاو داهتجالا بقع يلعلا رطاخ ئجي اهناو))

 ((تقو الو هل ءطف' الو ةدورب هبحصت)) .حلا 4هداَّر اًوَدَكْه اوَدَكَها َنيذلاَو) حلا (ِهَجي ددكتل اتيف

 بنذب ماي الف ((طبترا عرشلابو)) .عونلا طفلاو هنع هولاس امل يليجلا هفصو اذك

 صللاو سفنلا هل داقنت لب ((فراصب)) فرصيال ((كفي ال احاضتا دادزي حبصلاك))

 هضراع)) ءوسلاب ((ةراما وا ناطيش امبرف «كلملا ءاقلا سكعب)) .هيلع ناعلطي الوا

 بات نإ رخاء ءابلط اريخ تيبأ نا ريخلا يف ءابغرم امان يكلملاو .هراثا ام فكف

 ابحح حارشنا عم هدورب هلو ىوقي ركذلاب «يبا ركذلا نع نا اتمصف اركذ بلطي ةالصلا

 .((ءهدورو



 0 5: و ٍِس 0. م

 كلل اوقلُخ ثق الإ * كافاللا رئاتآل ادب
 ا 9< - وو 5 ” ينل نسا اس هو

 ىيلاجلا بئذ َبِقَع ةبوقع * ىبنابرلا وكب ىحي ٌدَقَو
: 3 

3 

 5 6 م .٠ - و 4

 اج ُهْنِم َكْبَلِإ يذلا ىلإ َكْنِم * اجلا الإ ٍفِراَص ْنِم َُلاَمَو

 8 2 [ه2 99 يو ل .٠ ءّون أ اا | ََ

 ىيفي فو ٍناَطْيَم ف اَبْثَو * فقيل اإل ُِياَحَ
 و دلي ع - 0 3 0-4 4

 فَي ليلا اَذإَف اَحْبُص بست * ٍفِلُحلا ءْوَص ٍِسْفّنلا ٍسْت لَكَ
 ىتتأ هام نم وجو نم ةرط * ىسكم بيل نطيل لكَ 2 2 و 6 2-_ 5 د 1

 29 53 ه-

 لفاَوَقلا َنِم ةرمأ نَماَت

 ةسطت كل ةلاكم يف قلو: ةنتستسم

 بنذ بقع ةبوقع «ينابرلا رشب يجي دقو «كلذل اوقلخ ريخب الا ءكئالملا مات ال ادباو))

 يذلا ىلا كنم ءاجللا الا فراص نم هلامو)) ةيالا 4مهبولق ىلع نار لب# ((«يناجلا

 نف ابنذ ءفتقي مل اذا رشلا رطاخو)) اباوت اك هنا هرفغتساو هيلا بتف ((ءاج هنم كيلا

 ((«ىتا رخاء نم هجو نم درط ءىتم بيذلاك ناطيشلا لشمو ؛يفي سفن وا ناطيش

 سجاهلاو لسك هعبت امبرو ةرارح هبقعتو رابغو ةزازكو قيض هعمو ران ةلعشك هرطاخو

 نقوت «لئاوغلا نم هرمما نمات ءلجعب رطاخ كاتا ناو)١ ضابقناو سبي هبقعي ههبشي

 :نطناكا هلاك سيلو رنا هبا ةنوخ



 (غة)

 ٍناَذ تق َقْقْلا َتنَِع َدَقَو * يناطُبت وأ عاَسْفت َوُه
 ناتج مّ دكا ٍرْكذلاب * ٍناَمَُفيُناطْيَشلاَو ُسْفَلاَ
 فَ ِراَنلا نم شثإلا 6 نم * دَقَم نياق روث رك
 اسخياإلا َدْعَب ةَيوذآلا ُديِفُت ه» اسما اود كذا ِنْكَلَو

 ءاماعلا نم اريثك تعيض تاسيبلت ريخلا تحت صللف ((يناطيش وا يناسفن وهف ))

 هبكريف رئاط ةروص يف هيتاي ناك يذلا لجرلا ةصق لخدملا يف رظناو ءايحالا يف م داهزلاو

 الك حلاعف ((«ناذ نيب قرفلا تماع دقو)) اسجن ءولمم هنا نابف هيف يلصي تيب لحم ىلا

 نيطايشلل رون ركذلل ,ناعمملا مزهي ركذاف ركذلاب ناعمقي ناطيشلاو سفنلاو)) .هجالعب
 ((اتهالا دعت ةيوداألا ديفت ءاقاو اود ركذلا نكلو ءرقتزانلا نم سنالا # هن زقم

 حلا «ناطيشلا نم فئاط مهسم اذا اوقتا نيذلا نإ9 ىوقتلاب هترامعو بلقلا رهط هطرشف

 .هللا ءاطع نبا ريونت رظنا .تبشي الو هب رطخي ناك رهط ناف

 لعف نيب ددرت ناف ارطاخ يمس هيف ىرج ناف اسجاه ىمسي بلقلا يف رطخي ام :ناتقت

 الو اهل رجا ال هلبق ةثالثلاو ابنذال ةنسح بتكيو مهف لعفلا جر ناو سفن ثيدحخل كرتو

 .يونملا ريغ ابنذ بتكي هنا مسالاو مزعف مص ناو رزو

 ينابرلاو هفلخ نم سفنلاو هراسي نم يناطيشلاو بلقلا نيمي نم يتاي يكلملا :ةيناثلا

 .ةرمج يبا نبال يراخبلا ةيشاح سوفنلا ةجبب رظنا .رهظلا ةهجل بلقلا هجوو هماما نم



 زل مجدا عكا ج 3 لك يَ ارئاَح ةكأ ْنَعَو

 بعخأ اف هرييخت ىلإ ْمْوَك د ٍبَهَآَو ِديَتجلاَو ٍءاَطَع نبإل

 ىَوْللا َّنِم اًمُهَدَعَْبَأ ُفْقا هيف *' سا ماعلا دي ِناَرِطاَحَو

 ٌرلكْعَت اَذِإ ابكت الو ُهْنِم 7# َرَِتَعَت اَمَو َكَبْيِري ام عد

 2 م من نع ف 5 هره4+ ىو + هيت 5 سعر
 افرفُث آل نأ بحت ْنأ ٌدحأ :* اَفرعَي نأ وا فّرعت نا ٌبَحَو

 نم سيلو لوالا ىنعمب مضلاب ((لالا عبتي وا رخالا عبتي ءلهف ريخ ارظاخ هاتا نمو))

 ,ىوس ماعلا رظن نارطاخو ءبحا اف هرييخت ىلا موق ءبهذو دينجلاو ءاطع نبال)) هتدام

 جعزات مل اف توملا لوزن ردق وا ((«ىومملا نم امهدعبا فقا)) ابدن وا الثم الح ((هيف

 وا ةزانج روضحو لفنتك الثم نابدنلاف لطاب هعم تبثي الف قح توملاف قح وهف هنع

 يواقرشلا هركذ لايعل يعسو ينيع ملع بلطك ناضرفلاو نيتيوتسم نيتزانج روضح

 .فلوخ نا بضغي لكو نيدضب نيوبالا صأكو يبونرشلاو

 اهدنع ةعاطلا ةوالح لب لطابلا لبقت ال قحلا ىلع تضير ىتلا ةنئمطملا :هيبنت

 رذتعت امو كايا :درو ((هنم ءرذتعت امو)) ثيدح ظفل ((كبيريام عد)) اهلوبق ليلد

 سفن ةيكزتك امهوحن وا ةبيغ وأ بذك ىلا كلذ كرجي دقف ((رذتعت اذا رثكت الو)) هنم

 لادبالا لجر يقل ((افرعت ال نا بحت نا دحا ءافرعي نا وأ فرعت نا بح)) عد ((و))



 :لصف .٠ :

 1 لكتاب قر ذأ اَذِإَمُك

 * ٌعَمْطَم َسْيَلَو ِتاَماَقملا َنِم

 د (تاهكأ قو دب ّْنَمَو

 َّ ٌلََكَواَحو ماع ْنِم َوُهَو
 * مااَقَم آلَ أئدتبا ةَيوّتلاب

 00 ىدتكع | نأ ىلَع ُمُدََّتلا ضو

 رشا اذا مث)) (١)تاماقملا يف (لصنف)

 ا ئفَي الق بْن 0 0 هر اما

 اَماَقَم 4 اك باب

 لك ماجاب لاا طن

 ْماَمِإ اه يه اَهِّبْسَ
 انيسكأ ةركر ل نأ ةهقدقَم

 نم «يلحتلا نع ينغي الف بلق ؛يلختلاب ق

 و ((عطقت تابقع)) تس ((لبق نييف ءعمطم سيلو تاماقملا

 لمجو لاحو ماع نم:وهو ءاماقم هلاناك بداب ءاماقأ ىنعو دجب نمو)) دغل دوزتو لذو

 رمي لاحلاو لاحلا رمثي ماعلاو ثالثلا نم مظتنم ماقم لك ((لحت ماعلاب لاحلاو مظتنم

 بجتو ((ماما)) تاماقملا يا ((امل يهف اهقبسي «ماقم الف ئدتبا ةبوتلاب)) لمعلا

 ىلاعت هللا ىصع يأ ((ىدتعا نا ىلع مدنتلا يهو)) ةريبك ةريبكلا نم اهريخاتو اروف

 وا دغ باذع فوخل همدن يف فلتخاو ةبوت ريغف الثم هضرع وا هندبب هرضل همدن اما

 كرتيو ناث ىمال ال همدن ةدشل ((ادبا دوعي ال نا همزعو )) ةبوت هنا مصألاو هيعن ُتْوَق

 . حوصنلا ةبوتلا ريخ رسف ادبا دوعلا

 ها هلهأ قالخا يهو نيقيلا تاماقم يا )١(



 (ه1)

 ا
 ركنا امَق هِرْيَغ ٍبوُنُذ لَع + 3 فيحان نال ا 27

 دريو روزلا ةداهش نع عجريو امهنم بات ةبيغو رظن نع فكيف ((هل نالا هكرتو))

 يضقيو بصغلا نم اهتحص عنمال ناث بنذ هضوع عنف تتاف ناف هتاذ تفت مل ابرصغم

 يفت ةحلاص لامعال ردابو لعف هنكما ىتم هنا مزع يفنالتلا رذعت ناف ةيعد نم عيض ام

 لطملا ريغ نم ئرب هعفد ناف اح نيكاسملل مث هثراول وهف هبر دقفل لاملا طقسي الو كلذب

 يف هنايصع نمو هاضرو مهلعف رظن نم بتيلف موق هيف هكراش بنذ نم بات نمو

 ليقو امل دوعلا ىونو اهيلع ماقا يأ ((هريغ بونذ ىلع ءرصا نا)) حصت ((و)) ةعامج

 :ليقو هسنج ىلع رصم بنذ نم حصت ال ليقو ((رصتنا ان)) طقف دوعلا ةيت رارصالا

 .(١)هريغ نود دجسمب رمْخا برش نم ةبوتك دشالا نم حصت امنا

 ىرخاو ل ا

 لزت ام ريخلا ينو حلا 4ِمْوَقِ , اَم ُدْيَكُي اله 4:؟يِرْيَأ َتَبَسَك احب ةَبيِصُم ِةَبيِصُم نّم ٌْمَباَصَأ اَمَو#

 .ةبوتب الا عفر الو بنذب الا ءالب

 #معنلا ليزت يصاعملا نافذ * اهعراف ةمعن يف تنك اذا)

 هريغب هنود )١(



)01( 

 لودر موو وورد ووو وجدد يم مم ومموفول 207 وورود مم مومو وو موو و وووفوم

 ىتح بنذملا هيلع مدن بنذ برو اوبات اوصع اماك نم نيباوتلا بحي ةبوتلا ايازم ماعوت

 عالقالا لمعلاو مدنلا لاحلاو ةنجلل ترج ةبو برو هيف هعقوأ [ ينعيل ناطيشلا لاق
 .دوعيال نا ةينو تافام يف التو للحتلاو

 .صللا ديك نم كلذف دوعتال نا كمزع قدص مدع ابنم كعنهال :ىيناشلا

 يفو ؟صآلا تثاو مزعا ال فيكو ؟رهاقلا تنا تناو مزعا فيك يملا مكحلا يفو

 درهعلا ضقن يسفن نم يماعل دوعا ال لوقا ال ينا يملا :يزارلا ذاعم نب يحي ةاجانم

 .دوعا نا لبق توما نا يلعل دوعاال لوقاو

 م اهرفكي بانتجالا نال رئابكلا يقتم مزلت ال ليقو رئاغصلا نم اهمتح مصالا :ثلاثلا

 يفو نالوق ؟ينظ وا يعطق نموملا نم املوبق لهو نالوق ؟انظ وا اعطق لهو ةيالا يف

 هبنذب فرتعا اذا دبعلا نا (1) (خب) يفو لوالا رصني ام ثيداحالا نم هريغو )١( (م)

 رق حرفي مل نا هبدن لب اهديدجت بجوي ال بنذلا ركذ نا محالاو .هيلع هللا بات بات مث

 .هاضرو هحرف نم بجتف

 هبهةقسش)>:يزاسبلا ((): لسع 1



 (6غ)

 و 7 ص 32 2

 يّرحْلا ِرْيَغ ٍرِهاَظلا هَّنَع ْنِم ** يدلل ةالختشا اَهَطْوَسَو
 2 ا 2 59 1 4 >0 66
 ٌهلَصَنَت نأ َنِم َدْبَالَو ةنِم 32 ةلأخحت ٌعطَْسَت نإ ِهوْحَنَو

 هنم هلعجي نا هبلط يأ ((هقح نم يدالل هلالحتسا)) يدآلا قحلا ناك نا ((اهطرشو))

 ينعي رافغتسالا هنع يفكي نسحلا لاقو اهيف اطرش هنوكو للحتلا مح مصالاف لح يف

 فالخب ((رهاظلا)) اضيا هينب للحتيلف نينب اذ باتغا نأو رهظالا وهو اكل وا مولظملل

 نيف يتلا مراحلاف مرح وا ةجوز يف ةنايخك ((يرحلا ريغ)) ءايحالا رظنا .هوحنو دسح

 نا بجيف بصغك ةيلامو ةبيغك ةيضرعو فذقو ريفكتك ةيئيد :ةسمخ يدآل قح

 كسفن بذكت نا بجيو هب هتماظ امم كئربي نا هبلطت يأ ثالثلا يف كمولظم لحتست

 نالوق هسفن بيذكت فذاقل اهطرش لهو روزب هيلع هدنع تدبش وا هل هتقش نم دنع

 ةيمرحلا اماو هغلبت مل ةبيغ نم ةبوتلاب مثالا طوقس مهضعب ركذو كلامو يعفاشلل

 ميلست لتاقلا ىلع لهو بجيف لتقو برضك ةيندبلا اماو ظيغلا هتراثال اهيف مرحيف

 نا قح لك نم ((هوحنو)) .ثيداحالا رهاظ وه يناثلا :قورز لاق دشر نبال نالوق ؟هسفن

 هللحت عطتست نا)) هيلع نئاو هل رافغتسالا رثكاو امهبم الا هلحتست الف هتيذا. هل هتركذ

 يف فلكتلا نم همزلي اذ ام رظناو هتايتزج نم وهف يفالتلا يف م كفرذعت ناف ((هنم

 .((«هلصفت نا نم دبالو)) هبرل بوصغملاب باهذلاو للحتلا



 (ةهه)

 بنذلا هل نيعت ىتح لح يف ينلعجأ هل كلوق كيفكيال كلام لاق دقف مصالا ىلع ((هل ))

 ىتح ال لاقف كلذ هعفني له هوءرباف مهنم لان ايف دشرلا دعب مهللحت ماتيا يصو هلاسو

 يبأ نبا لاقو نالوق ضرعلا يف مهلو لاما يف ةيعفاشلا جهن وه اضيا اذهو ردقلا مهل نيعت

 مالك انه طسب دقف ديفملا رظنا قلطم ءاربا يفكي ليقو نييعتلا بجي :ةرمج يبا نباو ديز

 .ةدقعملا بتكلا

 لديو هللحت مدع نيريس نبا راتخاو كلذب أرجتلا مهفت ملام كملاظ ليلحت بدني :هيبنت

 هنع ىلاعت هللا يضر مضمض يبأك نوكي نا مدحا زجعيا) :ماسو هيلع هللا ىلص هلوق لوالل

 اذهو ءاماعلا لاق .نيماسملا ىلع يضرعب تقدصت لوقي حبصا اذا ناك مضمض ابا نا كلذو

 .ةيفاكلا ىلع يركز نبا رظنا عقي مل ايف عنهف عقو اهف

 ةلزتعملا ضعبل افالخ ةمولعملا اذكو ةلوهجم ((:ةلمح بونذ يف)) ةبوتلا ((يفكتو))

 بئاتلا ((زجي ركنم)) يف ((و)) ةمولعملا ليصفت بجي :ةرايم لاقو (سج) يف اذك

 .هبابش يفاصل ناك ىمعا مرهك ((«هل دوعي نا))
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 دج اَهثلاَث 2 هرافغتسا يف َرَصأ ْنِإ ُفلُخلاَو تم |نإإ5 00-2 ؤ عدا | را

 يذلا لجرلاو كلام نب بعك لعف ؟ بنذلا لحم ةقرافمو رافغتسالا امله نم :هيبنت

 :تلق دقو نيعستو اعست لتق

 (ةيصعملا نمز يف اهداتعي * يتلا لاوحالا قارف يغبنيو)

 (ال ل اقف هلاس نمب افاق # الكاو طض لتاقلا لجرلل)

 (الصو ام ىوتف رصنل ريس * ىسلا دشراف لاسي راسف)

 (ارتف اننع ىلا هب دعتلاب © ارهما عن ترقلا فزئاف)

 (اربشو كلم ماصخ وان * ارصنل هردصب امدعب نم)

 (امهنم لك سيقب اورما دق # امدعب هودجو دق ا ىندا)

 داقتعاو بنذلا ىلع ماقملا رارصالاو :ةلاسرلا يف لاق بنذ ىلع ((رصا نا فلخلاو))

 .هيلا دوعلا

 :قورز خيشلا ((هراسكنا ىدل)) عقو نا عفان يأ ((دجم اهثلاث)) هنم ( (هرافغتسا يف))

 نيبذاكلا رافغتسا وهف امهنم الخ ناف اراسكنا بح ام مث ةبوت بحصام رافغتسالا لكا

 4 اوُدِصُي ْهَلَو) :ىلاعت لاقو ريثك رافغتسا ىلا جاتحي ةعئار تلاق يذلا



 (ةآل)

 هدر لقا

 .. ٌمِيِهَظ 4 رطَنلا ةروش نِم * ٌديِثكَتلاَف ٌباتملا هَدأع نَم
 9 تت 2 7 2 0 2

 ”لبتي ةيفاشلا رو كَ 3 يلعلل ٌعَرْفاَو ٍءوُسلا ىف او

 ألا نَع وأ ِةَلْفَع وأ هزُك يف * ًالَر نك ٌةََقلا ُبدنَتَو

0 

 ماع :ىلاعت هللا لاق رفغتسا مث دبعلا بنذا اذا) :ريخل هل جاتحيال :يرعلا نبا لاقو-

 نم حصي هنا نصحلا حرش نع (سج) يفو (هل ترفغ دقف بونذلا رفغي ابر هل نا يدبع

 نم ريخ لفاغلا رافغتسا يكبسلا لاقو رهظي ايف بعالف هاون ناف دوعلا وني مل علقم

 اثيدحو اناءرق رافغتسالا يف ءاجو ء«ءايحالا يف هوحنو ريخلا لوق داتعيل هتوكس

 ميقم وهو بنذلا نم رفغتسملاو هل بنذ ال نك بنذلا نم بئاتلا ربخ اما ((ءاجام))

 هرخاع فقو مصالاف هبرب ئزهتسملاك هيلع

 انكر فيقوم نيف لفقر لزق هه تاصألا لا فعلا نون

 ذاق ا ديلا وطفل رزعب نم يفك كراع هيل يعل (باقلا ذا وفا

 .باتملا ((«لبسي نيحلاصلا روبقرزو يلعلل عزفاو ءوسلا نيرق رجماو))

 .ةدئفا قرا مهناف نيباوتلا اوسلاج درو :ةديئايف

 لضفالا يأ ((ىلوالا نع وا ةلفغوا هرك يف ءالز نم ةبوتلا بدنتو))



 (ة4)

 و

 لجو َّرَع ةناحتم هبي نع * لقمع ان ٌهَبَوّتلا اَيَياَغ

 اَجَقُحخلا ىَصْرَأو ِهَّللا لإ بات * اَم َلْبَق اَكْيَش ٌديِرملا َدَماَع

 الإ , .اسمِظُت عاقل ِفْشَك ْنِم ْمَلَب * اق 00 َ

 دسم ين

 ((«لجو زع هناحبس هبر نع ءلفغام لك ةبوتلا اهتياغ))

 عجطضاف ةرجش ىتاف اهنم سياف هبارشو هماعط اهيلعو هنم تتلفناف ةالف ضراب هتلحار

 لاق مث امهاطخب ذخاف هدنع ةمئاق اهب وه ذا كلذك وه اغيبف هتلحار نم سيا دق اهلظ يف

 نم هيفو تاياور هيفو .حرفلا ةدش نم أطخأ (كبر اناو يدبع تنا مهللا :هحرف ةدش نم

 .اثبعو اءزهال ةدافالل هتياكح نع اذكو لوهذو ةشهد لاح هلثم رودص نع وفعلا هقفلا

 .ضايع نع (سق) نم ىبتنا

 نطابو رهاظ بئذ لك نم ىلاعت ( (هللا ىلا بات ءام لبق اخيش ديرملا دهاع نا ))

 خيشلا كلذ ((غلب ولو هب عفتني مل١) يضرع وا يلام قح لك نع ((ءاصخلا ىضراو))

 هنا الئاق ((اظن)) عاسلا ةيبش نع ((عانقلا فشك نم)) لضفلا نم ((غلب ءام))

 .اثدحم ىلص نك
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 راجسفلا ُداوَصلا ره َكَبَر # ماكحأ َلَع َسْفّنلا َكَسْمَحَو
 ةقجلا ُباَجيُهْكْلاَ ٍراَنلِل # ذ + تاَوهَّشلا نأ مع

 ءاهتقتلا يفوةداَبِهْلا وأ * ءالبلا َلَعَو يال نع
 اًَريِهاَظَو اَنِطاَبَالْعِنَو َدلْوَق 00 اًرواقملا ُطَخْسَيَأل نأ يناَئلاَ

7 
 هرم هنا امد 12 9 5 يا دع

 دريل َداَرأ هللا اَمَو اَذَه دَرَو سقت اي لوقي هبيفنل
 سادس ماس دباب دي 5 هع 100
 اَعِرَج ْنَم ْعَّرَج ديفي آل َد 08 اََحَم ْرْفَعلاَو ٌرِجألا هيف كلو

 5 0 3 ٍم ل 8 1 ©« و.هر5 و 9

 ةلقاجا ِنَع يملا ُمَدَعَو ان ةتيصملا ناقكلا هلي
 هةموص -

 :لبس لاقو فينملا ((«ماقملا وذ ربصلا وه كبر «ماكحا ىلع سفنلا كسبحو))

 تاوبشلا نا ماعلا) اجرف علاطي الف ربصلا يف ربصلا وه ليقو جرفلا راظتنا ربصلا

 يف ؟ ((ةنجلا باجم)) هوركملا حتفو مضب ((هركلاو رانلل)) رتس مضلاب ((ةنج

 ((و ةدابعلا وا «ءالبلا ىلعو)) ماعل اذكو كسبح ةلص ((يصاعملا نع)) نيحيحصلا

 ءارداقملا طخسي ال نا)) مضاوف لوالا اما ءالبلا ربص وهو ((يناثلاف «ءامعنلا يف ربصلا

 هيف كلو ؛ دري ال دارا هللا امو اذه ءدرو سفن اي لوقي هسفنل ءارهاظو انطاب العفو الوق

 مَ انْعِزَجَأ) ربصلا مدع ةكرحم عزجلا ((ءاعزج نم عزج ديفي الو ءاعم رفغلاو رجالا

 .4 اًنديَص

 ضعب يناثلاب»و ضعب لوالاب هرسف ((ةعاملا نع زيملا مدعو «ةبيصملل ناتكلا هليمح))



 انستا ريآل ىلإ ميقنم « ىتقثذتي ٍتاَعلا ىلإ مَ

 يوسف وأ لكي اللقا هل انتسب قواه:
 اَهَقَكِب اَهَدْعَبَو هِقْدِص ْعَم * ين

 . لا ربكلاو اهب ىَوْقطلا مدَعَو * رسُكشلاب اهي الا ين
 نوما اَهِعاَف ٍباَرَس ىلإ * نوقإلا ِنَع ِهيِسْفَت ِفَرَصَو
 ٠ يمل او هرققلا ْمَكو كولا * متقلا ديك ترتتم ةنعو

 >7 وق ٌيوئو ربثلا ُماَمألا ؟ * دبل ديرو ِتاَماركلا لي

 ءادعبو عمو اهلبق نوكي ءءازجا ثالث ىلا مسقنم ,ىزعي هنم تاعاطلا ىلا امو))

 ةعمس الو ءاير اهيف ثدحي الف ((هقدص عم ءاهمتخل اهظفحب اهعمو «ىدوت نا مزعب اهلبقف

 ((و)) عبسي الو اهب رخفي الف ((اهتتكب اهدعب)) هربص ((و)) اه انوكر وا ابجم وا

 فرصو)) سانلا ىلع اهب ((«ربكلاو اهب ىوغطلا مدعو ءركشلاب اهديقب الآلا يف)) هربص

 متكو يلوالا «ةمدصلا دنعك بودنم هنمو «نونمملا اهعاق بارس ىلا نوكرلا نع هسفن

 ناقك ىلع ربصلا ةبيغرلا هبدانم نمو ((«ربعلا ةيؤرو تاماركلا لين ؛ةبيصملاو رقفلا

 .هفراوع يف ((ءركذ يدرو ربسلا مامالا ؟)) ةربع نم هارت وا ةمارك نم هدجت ام

 ليصفت ىلع ربصلا لضف ءايحالا يف راتخاو ريصو ركش ناسق ناميالا نأ درو :هيينت

 رجألل رظان امإ وهذإ «ءاحنأ ةعبرأ ىلإ وحني ؛ءالبلا ىلع ربصلا يف دبعلاو)) ءهيف لاطا
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 را ترم 7 هزم ىلا ا ولا 2 ده فاو وب وار
 !ءاغخآ ِةَعَّبرا ىلإ حني # ءالبلا ىلَع ِريَّصلا يف دّبَعلاَو

 5 اع 0 لج 4 معمر ق؟
 رلككإزل مشتسم وأ: َناَهَف *#* ريبجألا هِظاَن اّمإ وهذا

 ةللَعَن هيف َءاَشاَم هلم يف * ةل َكيِرَس الق ٌرّوَصملا هنأ هو "و 00 0

 5 5 7 2 لد ُن 0
 داهسستلا ٌهلاَّزِإ ِهْئاَعِتْبا ِنَع ا ااغاشت هَبَن بابتجت وأ

 لضخخ# مث5راَو اًردق هر * لتحتا َمهَو هي ذذلكم 9 -_خ 000 0 ا تو 2آ <62 >َ
 3 نر ل

 ىَرَو للا ْيِراَب َةَسْلاَج ىلَع *
2 7 ُ 49 - 3-2 

 ٍبصتلا ٍرَدَقِب ٌرْجألا ُمظْعَيَو * ٍبَصَع ْوأ«ِةَوْهَس ِناَوأ يف ؤأ

 4 م 2-3 7 ا ا 21 3 م 4 0 م22
 الختنا ام ىلَع اًهرابطصا طوََت 2 الب ةّبيصملا َبنذلا ٌرفكَت --

 اديس ١ كلو هياشلا كوع ل سبت كلاك ةركاقلاو 7 هاأ هكر ب 0 0 م 00 2

 وأ ناهف ءرجألل رظان امإ وه ذإ ءاحنأ ةعبرأ ىلإ وحني ؛ءالبلا ىلع ربصلا يف دبعلاو))
 هبر بابحب وأ هلعف هيف ءاشام هكلم يف هل كيرش الف روصملا ُهَنأ ءركذل لستسم

 رت مل نم اهس ذيذل هلك بيبحلا لعفف ((هب ذذلتم وأ ءالبلا ةلازإ هئاغتبا نع ءالغاشت

 ىلع ءاربصت نأ هقشأ نم ربصلاو ءلمع مهاكزأو اردق هرفن ءلجأ وهو )) هنم الا اريخ

 بنذلا رفكي بصّنلا ردقب رجألا مظعيو .بضغ وأ ةوهش ناوأ يف وأ «ىرولا ئراب ةسلاجم

 ولو نيباصملا بوح ءرفكت اهنإ نولئاقلاو ءالختنا ام ىلع اهرابطصا طرش ءالب ةبيصملا

 .((اوربصي مل



 (519؟)

 مد رميت ضاظ مع لج ِ روفر د ىن هر اهمات

 1 زالايوألؤأ َكِلَذ * ْعَم ُتاَوَتلا ٌلِصَْي ْلَه املاك
 طاح يناَرَقْلاَّنَأ اَمّرَجَو * ٍطاَقلا ُمباَو َنلَقْسَع ظِناَح 35 2و 25 عكر د يوهم مناع

 رح 5-4 0
 باقخما ٍِنَعَّبن ١ هَوعَو 3 ٍباوللا ةِّيَعَم هيف يف 0 : 5 رت نع 5 هو ع - هاإ هس <

 1 ود 9 كه 7 011 2 2 3 2 ت2 له
 ريض رجأ ِربَص ِرْلَو 3 روت ءالبلا دَّرَجْمَو

 دقهتي هّيلإ نمل ىّشألا هيف * دذمهثت ْتَفَو كتاقؤأ َرْيَخَو < ةتئشث هنلا ؟1 كألا هيف # رست ٌّتْوَو كتاَقزَأ ت5 و

 و 20 58 وه 0 ص وع <بىمو عمي سم هر 0

 ناممّرح هق ّنِم اطعلا ف ناتتما ةتاحبس هع

 هلق رع 2 - مم ل ميغ
 | دَياَف َوْهَف * تانلا ٌرْدَكَي ام ُكَو

 00 كي ا
 ةهاَص يف ةأمعت نم هالْوَم ع هالؤأ ام دبعلا ْفهَض ٌركَشلاَو ١

 طاشلا نباو نالقسع .ظفاح ؛عطق لوالابو الوا كلذ ءعم باوثلا لصحي له اوفلاخت١)

 باصملا نع بنذلا اهوحمو :«باوثلا ةيعم هيفن يف :طاخ يفارقلا نأ )١( امزجو

 قنا ١ نقر نك( نشا عا صو اقرتو رس ركيذاملا):كريضم (١ رعت

 هناحبس هعنف ءدمصي هيلا نملا) رطضا حرفك ىشا ((ىثشالا هيف ءدبشت تقو كتاقوا

 ((تاحتلا لا هناف رهن :تادللا رفكي انه لكد :نامرخ قع ندع اطقلا + ءوانعما

 يف هامعن نم هالوم .هالوا ام دبعلا فرص ركشلاو)) ركفلا باب يف يلازغلا هركذ

 .(( هاضر

 .امعزو :ةخسن (١1
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 56 4 2 ىرص نس 2

 مقتلاب هزوقب آل ِهْيلَع * مهم اب اًحِرْفَو اًعْضَتُم
 0-0 ص 7 يف 1 -ت## م 5

 323 ده 2ك ع |[ 2 05 5 8
 الك م حرفف :ةثالث * لكعلجههقن معلن يف س اف

 ءاهيف ٍسوفنلا عّتَم لَب * اهِشنُمآلَو اَيِدْهُم ٌتْيَح ْنِم و عي ب 00
 : دَمَحلا ّنِم ْلَضَفَت اَنأ نِم 2 دب اتيف امل اب حرف 2 3 32 ر د 5 اع َ ا 2378

 ًالّوالا نو سلم اذإ ىَتَح # آل هنو الع هب حيف“ 201 ما م رك , كي

 لقت يلاثلاههرَد م هللا * لُفّرم اوُمَْفِلكاةوتَ © رك 2و رمد ف هللا يي د غ9 قا

 ع , هلل

 ١ ما
١ 

 حرفف ةثالث «ىلع لج همعن يف سانلاف «معنلاب هزوفب ال هيلع «معنملاباحرفو اعضتم))

 ءدهش اهيف امل اهب حرفو ءاهيف سوفنلا عتقل لب ءاهيشنم الو اهيدهم ثيح نم ءال نيب

 اهتنم نطابو اهتعتم رهاظ نع هلغش ((الع هب حرفو ءدمصلا نم لضفت اهنا نم

 هلوق هلمش ةثالثلا لوا نا ينعي ((الوالا نوسلبمل اذا ىتح)) رصنو حرفك ((المشو))

 هلوق ((هولت١) لش ((و)) (َنوُصِلْيُم9 ىلا 4اوثوأ احب اوُحِرَف اَذإ ىَلَتَح) ىلاعت

 ةعاطلا كحرفت ال :مكحلا يف لاق 4َنوُعَمْحي ام رَْحه ((ره اوحرفيلف)) 4َكَلاَدبَق9

 «مهرذ مث هللا لق9 لج هلوق ((و)١ لج هنم تزرب اهنوكل لب كنم تزرب اهنوكل
 .مكحلا رظنا ((لمث يلاتلاو))

 ىلع نوع اهنا ثيح نم هتمعنب حرفلا لاحلاو معنملا هنا ماع انه ماعلا :هيبنت
 بلقلا ركشيف حراوجلل يرسي حرفلا كلذو اهي كلصوت لمعلاو ىلاعت هبرقل لصوتلا
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 00 م6 2 14
 ٠٠ َدَعَتْساَو ٌوُدَعلا ناَسنإلِل هب * َدَعَق ذلا ةيقكشملا طاَرَّصلا َرْهَو

 8 يآ ةحادك .رد ىأ : هما ع كك 6
 ةهتما َنْفاَوَر نِمَو كل ان ةهننم ٌديِزَي ةنا ملعب

 ىَكَم يرِكاَشلا َماَقَم اًنيِد * ىقرألاو اَنُو ىتذالا ِرْظَنَو ةرومدر ماكةوإ رةع < هكا 4 2

 5 م
03 

 لا د

 نبا هاور ربخ يف ؟ ركش وهف معنلاب ثدحتلاك هريغو دملاب ناسللاو تاعاطلا دصقب<

 ظعاولا رضيف سفن ظحل ناك نا ال ةينلا تح نا ريثك هرجاف سانلا ظعوكو هريغو يزج

 .قحلا حتف يف م بجاو وهو ةنهادملا كرتو هراهظا وهو قحلاب لوقلاكو رخالا عفتني الو

 لاق ((«دعتساو ودعلا ناسنالل هب ءدعق ذلا ميقتسملا طارصلا)) ركشلا يأ ((وهو))

 مالك ءدب هبو هدعقم ناكل هنم ىلعا صللا ماع ولو ماقم ىلعا ركشلا :نيققحلا ضعب

 كظح نم هريغو بيبحلا لجا نم هنال بحلا اهالعا مبضعب لاقو همتخو ةنجلا لها

 ركشلا ىنعا ((هنا)) ىتآلا قرت هلوق ةلص ((ملعب)) اهيلع كفوخو كسفنل كؤاجرف

 :اودشناو ةيالا 4ساعنلا مكيشغيذا# ناما يأ ((«هنما نهلاوز نمو كل هننم ديزي))

 (مقنلا عفد بجوتسم #*: معنلل ديق ركشلا)

 (مو ملعاف دي بلق # ةثالث ىلع وهو)

 :ربخل ((قرت نيركاشلا ماقم انيد «قرالاو اند ىندالا)) مع ىلع فطع ((رظنو))

 .(مكنود وه نم ىلا اورظنا)
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 ه- © - رنيم 7 1 م 9 506

 ىلغلا ىلإ ٌثِعاَب َنوُقْقُم * ًالَجسُم ىذآلا ْرَظَن َلَب َلاقو
 ناَتزآلَتُمَو ْمهِقْفَوِب * ناَِحاَو ءاَجَرلاَو ُفْوحْلاَ 5 وب 0

 0# 03 ع ل 0 ل

 لقتا كركر نْمَأ ادم * ٌلَمَألاَو
0 6 

٠. 

 و
 0س

 بقت بع حاّيترا ِنِم 2 ٌبتَس هل ىَرَع 0 اَجَلا اما م 1 0 رك 2 0

 .ىلع عمج ( ( ىلعلا ىلا ثعاب نوققحم)) انيدو ايند ((ءالجسم ىندالا رظن لب لاقو))
 .هلماتف انسح ناكل اهل ئيدلا يف رظني ليق ولو :تلق

 ةوهشلا نيعب ايندلا ةنيز رظنك كلهم ىلعالا نيعب ىندالا رظن :لخدملا يف لاق :هيبنت
 هسفن حيردت لبق دبعتلا يف مهتفرحب ّمَهَف تاياهنلا لها رظني ئدتبك ةريح بجوي هسكعو
 نيعب ىندال ىلعا رظنو حلصأل حملاصو هقوف نم رظني ملاعك ديم ىلعال ىلعا رظن اما
 خيشل بعت يأ :وه هماقم ىلع هنيح نم بلاطلا لمح ديرب خيشك ٌبِعتُم ىلعالا
 امهو هناريط مت رئاط احانج لدتعا ناو نيبرقملا احانج( (ءاجرلاو فوخلاو)) بلاطو

 ةبغرو ثعبو ربق لاوهاك هنم ىلاعت هللا انفوخ امم فوخلا بجيف ((مهقفوب نابجاو))
 ءلمألاو سأي فوخلا ضحم نال ءنامزالتم)) انيصع ولو هلضف ءاجرو هيف انبغرام

 .رفك اهنا ليق لب ((لظحنا)) نمأو سأي نم ((لكو نما ادرجم
 ]ل للا ٍليبَس يف ًاوُدَهاَجو اوَُجاَهَو أوُنَماَع نيا َنِإ) ((«ببس هل ىرج اف اجرلا اما ١)
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 0م 8 20 .: رم م نأ| يمت سمسم © ياس

 تاَشألا ذإ فوخلا ىَرَذ هب *# غاعرلا ترام ىَرَد ْنَمَو
 الّمألا باتملا عفن نِم 2 * التقج ٌودَعلا اذإ اَجَدلا وف ل 2 92 م 6م ع

 يقع ١ رز كما ع 7 - 7 3 - 0 .٠ .٠ ٠

 َضَرَع َنوُدْخاَي9 .ةينماو رورغو بذاك ءاجرف ببس الب ناك ناف حلا 4َنوُجي َكِئِلَلْوَأ -

 :ثالث هبترو .ربخلا يف ؟ (ىنمتو هاوه عبت نم قمالاف) اَنَل ُدَفْفِيس َنوُلوُقَيَو ىنذآلا اَذَه
 نم)) هيلا اقوش هءاقل ةصاخلا ةصاخو .مهبر اضر :ةصاخلاو رجالا ءاجر ةماعلا ماقم

 لمعلاو حايترالا لاحلاو دغل كببسب كماع ماعلاف ((«بقترم)) ءاحلا حتفب ((بحل حايترا

 .هدهعت يف داز هرذب يف هؤاجر قدص نف ببسلا كلذ ةمادا

 ملعلاف اهدادضاب فرعت ((ءايشالا ذا فوخلا ىرد هب ءاجرلا مسرام ىرد نمو))

 ةرطخ :ثالث هبترو ىلا ابانتجا ىوقتلا لمعلاو ام لُمّنأَّكلا لاح او دغ لاوهأب كماع

 رومالا دصق يفرط الك) :طنقت ةديدشو ةبرقل ثعبتو ةلفغ نم هبنت ةيوق ةرطخو مدعلاك

 ٌوَك)) :هلوقب امل راشا نيرما يف ءاجرلا بيلغت يغبنيو طسولا دصقلاب ىنعي (ممذ

 نم.هللا ءاطع نبا مكح ةمقاف ((ءالمألا ٍبانملا عفت نم عطقي ءالعج ودعلا اذا اجلا

 لقزلا هوغو قع اجلا قاض لمعلا لع ةايعالا ةجالغ
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 كات دغَولا قتمأي ِتاَرَشَبما يآلاب 2خجكاف

 َالّفَتَتلا َكِدْضَق َدْنِع ّضَرَع * السك َتدَجَو اَذإ اًدَكَمَو

 ٌردْضَي ِهْيلإ َكنِماَم ٍءوُشِل * ُدَطّنلا َكنِم ٍفَوحلا باَب ُعَْفَي

 ءاسجرلا َةَوبَأ ِنَسَح ْنِم * ءاجَقْبَلِإ ُهنِم ام ظْكَو
00 - « 0 

 سعرا ُنِيَع َوْهَف ىلاعت هي #* سنألا ْماَقَم نيده قوفو

 حلا « اوفرسا نيذلا يدابعاي# ((«تايجرم دعولا قدصاب ؛تارشبملا يآلاب همجراف))

 ءالسك تدجو اذا اذكهو)) #نيباوتلا بحيإل 4مهماظ ىلع سانلل ةرفغم وذل كبر ناو#

 يلا برقتي يدبع لازي ال) ك هيف درو اب كسفن بغرف ((«الفنتلا كدصق دنع ضرع

 نع ةيانك وهو (خي) هاور (اماكتمو ارصبو اعمس هل تنك هتببحا اذاف هبحا ىتح لفاونلاب

 .هل ىلاعت هللا رصن

 ام ظحلا) حتفي ((و ءردصي هيلا كنم ام ءوسل ءرظنلا كنم فوخلا باب حتفي))

 ماقم)) ءاجرو فوخ ياقم يأ ((نيذه قوفو ءءاجرلا ةبوبا نسح نم ء«ءاج كيلا هنم

 نبا راص ىلاعت هب سنا نف هتنربو ريخلا ((سغرلا نيع وهف ىلاعت هب)) مضلاب ((سنالا
 .باجم فوخلا :يطساولا لاق اذلو بقترمل رظنيال هتقو
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 4-5 َّ 9-5 8 ين هر 1

 بولا لام ٌعلاَطُي اَذإ * ٍبْلَقْلا روم ُهَنْعَم ُسْنَألاَو
 مه 2 م ون يلف 1 -

 ٍليِلَجْلاب ّنظلا ُنْسُح َكيِتاَي * ٍليجت َلَع بلَقلا َكّدَقَعَو
 اًراَيِتْخاَو ٍديِهَرلا اَهِداَرِي * اًراَقَتْحا اَنّدلا ِنَع ٌبِغاَرَو

 هركذب سنالا نوكي دقو ((«برلا لامج علاطي اذإ ءبلقلا رورس هانعم سنالاو))

 وه نونلا وذ لاقو ةبيملا دوجو عم ةمثحلا عافترا وه :دينجلا لاقو همالك ةوالتو هتعاطو

 كيتاي «ليمج ىلع بلقلا كدقعو)) .سناتسم بحم لك ةعبار تلاقو بحت امل كطاسبنا
 .قورز خيشلا لاق اذك ىلاعت ((«ليلجلاب نظلا لسح

 .امهرياغت يلازغلا رهاظو ءاجرلل هتفدارم هريغو دابع نبا رهاظ : ناهيبن:

 ةعاطلا نع السكمو لج همعنل اريغصتو ىوهو اضارتعا هوأرو ينقلا موق مذ :يِنامِلا

 يأ خلا (حتفتوللا نافوللاو مايا) :ةياور يفو (ناطيشلا لمع حتفت ول ناف ولو ؟ايا) :ءاجو

 عقول عفترا ول عناملا نا دقتعا نا اذه مث صللا هب سوسويف ردقلا ةضراعم بلقلا يف يقلت

 هللا ىلص اهب قطن دقو رضي الف لبقتسي ايف ديفيل عناملاب ربخا ول اماو رودقملا فالخ

 ىلاعت هتئيشم طرش رضا نا رضيال اذكو يوونلاو ىركز نبا رظنا .ارارم ماسو هيلع

 هتنزبو ليلقلا يأ ((ديهزلا اهدازل اراقتحا اندلا نع بغارو))

 .(لحطا فئانتلا هادابت لزا * ادغ اك ديهزلا توقلا ىلع ودغاو)
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 يقاَر َِدِحاَرلا ماَقَم ىلإ * يِقاتلا ِمّنلاَوراَرَقْلا راد
 2 9 5 أ مهد مس. مم 0

 بيجي مَرَخ ُدَوُم يبو * بد ةَبرإلا قوق اف دهّرلاو
 7 عاب دلل م هس 56 3

 ده ٌرْيَغ هللا رْيَغل كَ د دطصطقلل ْعَبَت ٌرومالا#
 ف

 مرهم ع رف

 كسلا 1ل َكُذْحَأ َنكَيَلَف * + كر, بَاَو هل ٌدْحألا ٌدْهُرَو
2 

 .((«ارايتخاو))-

 نيدهازلا ماقم ىلا)) 4ريخ ةرخالاو ليلق ايندلا عاتم# ((«يتابلا ميعنلاو رارقلا راد )١

 نوكسلاو دوعوم ىلع دمعم الا دوجوم يف دهرال ذا لكوتلا ماقم ىلا اذكو ((

 ملعلاو فراوعلا رظنا دهزلاب لاني ةبوتلا نع يقب ماقم لك لب لكوتلا نيع وه لج هدعول

 يهو لاحلا ثروي كلذو ثيدحلاو ناءرقلا صوصنب بلط ام بنج يف كرتام ةراقح هماع

 عسي لو اهيف دهز ناف ىرخالل يعسلاو نيعو بلقو ديب اهذبن وهو لمعلا لاحلاو ةحضاو

 هسفت هبلغت دق ذا رطخ يف هبحاصو فلكتم :ةثالث دهزلا مث انثمو انت كرت دقف اهترضل

 ائيش كرت هنا همعزل بجعي دقو اهقمري هنكل اعوط اهنع رباصو ادهازال ادهازتم ىمسيو

 مرح دوم يفو ء«بدن ةبرالا قوف امف دهزلاو)) بهذل افزخ هكرتب هماعل هدهز يف دهازو

 ٠ .((,دهز ريغ هللا ريغل كرت ءدصقلل عبت رومالا مث «بجي

 مركو هنع هللا يضر يلع لاق (( «كرتلاو هل كذخا نكيلف ءكسملاو هل ذخالا دهزو))

 نكت مل هريغل اهتكرت ولو ادهاز تنك ىلاعت ههجو اهب ديرت ايندلا عيمج تذخا ول :ههجو



1 

 بكَ نَم ُلوُقَي ِهّيَتُم با
 3 لاكي ْنَم ٌبْغاَرَو انّدلا َىَع

 رشات ْنَأَف كولا اًمأ

 ُراَشَي اَم َّنَأ مِْع ْيَأ

00 2 

 2 حف 0 مل

 بَ ْوَلَو ٌدِجاَر ماَرحْلا ِنَع *

 لالخ ؤأ ٌماَرَح لَه ُلاَتي اف
 اًربَدُملا َكِدوُهُش ْعَم َباَبْسَآلا

 ْعَنَصَو اكن ام ُهبَع ُوُكَي لَو

 هيلا هب برقتيل امم لضف كاسما اهيف دهزلا نمو .ه ككرتو هل كذخا نكيلف ادهاز-

 كلغشي ام كرت دهزلاف ةلمحابو امهيولقب ىلاعت هل |مهتلماعف فوع نباو ناثع لعف اك لج

 مل نم بغارو اندلا ىلع بكا ولو دهاز مارحلا نع بكن نم لوقي هبنم نباو)) .كبر نع

 لالخب الا اهبنم ضري مل نم هدنع اهيف سانلا دهزاف ((«لالح وأ مارح له لاني ايف ءلابي

 .حلا لابي نم هدنع اهيف مهبغرأو بيط

 .نيلكوتملا مادقا لوا نيدهازلا مادقا رخأ :ةدئاف

 اذه :يمثيحلا لجو زع ((«اربدملا كدوهش عم بابسالا ءارشابت ناف لكوتلا اما))

 ب هؤاشي ام نا ماع يأ)) هدودح نسحا

 - حلا رضب هللا كسسي

 ناو# (( (.عنصو اش ام ريغ نوكي الو ءعقي



 (ع7/1

 ننتبه درب ووو ووو دري مم مموفوم 7“ ووو وردود مهو دوور وم ومو ووو ووم وو رورو ووقف

 ءايشالا طبر ىلاعت هللا نكل ببسل ريثات الف حلا 4ةمحر نم سانلل هللا حتفي ام9-

 توق نم هنم دب ال امف ةنسلا عابتاو هردق ذوفنبو ىلاعت هللاب ةقثلا لكوتلاف اهبابساب

 خلا 4ةكلبتلا ىلا مكيدياب اوقلت الو# 4عرذح اوذخإل .فوخم نم زرحت نمو الشم

 راغلا ركبوباو وته لخدو نيعرد مالسلا هيلع رهاظ دقو 4اوبرشاو اولك خلا 4 اودوزتوإ

 يوق نملو لكوتلا نارضي الف ةراجتك نظ وا سبلو توقك هعفن ماع ام :ةثالث بابسالاف

 كدعاست مل نا عوجلا ىلع اربص لكوتلا عنميو هرضي وهو موهومو هكرت نونظم كرتل هبلق

 كلهمل هسفن حرط نمو كتدابع كيلع شوشتو كبلق برطضيو هقطت مل ناب هل كسفن

 لاقو هريعب لمها يبارعال ماسو هيلع هللا ىلص لاقو ىصع هيجني ىلاعت هنا هدنع ماع الو

 تحت وا ةعبسم يف مونك رشل ضرعت يف لكوت الف (لكوتو اهلقع الفأ) :هللا ىلع تلكوت

 نا هماع ماعلاف لاحو ماعب تلق ؟الكوتم رذاحلا نوكي مبف تلق ناف الثم لئام رادج

 هللا ىضق امب هاضر لاحلاو فيخ امل داق وأ دفي مل ببس 6و ىلاعت هنذاب الا ديفي ال ببسلا

 ىلع ايرج لب كنم ابره رذحا ملو هب ضار اناف يلع تيضق امفيك براي :الئاق ىلاعت

 رح مسق] 9إ يقال طق © يويللا تنل للا تفر يسن ارق كتم
 - ىلاعت هللا عم هبلقو ببستم
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 هدر ثم موه زل وءءوومموم مو ممءوم مون رزيق 50“ ووو مدرووءموومر روم ةموووة مو مه موو هم فمتم

 .ببسلا عم هبلقو بيسلل كراتو- .

 سانلا ىلع الكوت هكرت مرح الاو هانغا هللاف ببسلا نع ينغ نم ءاماعلا لاق :ناهيينت

 :رسيملا نم امظان تلق دقو هريغو قورز هلقن هيلع ردق نا

 (همزلي بيرقلل ال هسفنل * همصيال امب ءرملا بسكت

 اكرر: رظعني الوءدبر ةةايعل بيشلا كر نا رعي م ءايحألا قدماح وبا لاقو

 نال هل ريخ بسكلاف سانلل فوشتي برطضي نسمو لضفا هل هكرتف هبر ريغ نس

 نكس نا لب الولعم نوكيف تاداعلا قراوخو ةاجنلا بلط كلكوتب دصقت ال :ىيناشلا

 :نويساك هل جدلا انلا عيضسسلا بكف نينا كد لستل لَقن



 (ع/19)

 الرسن اَم اَذِإ ِهِعْفَرَو ًالْضَأ * البلا عْفد يف ذ ِبْلَقلا داَيْعابو

 رودتحل يدرس رايح بإ ينو ِرْرصْلا لَ
 ارمبتلا # اكَطَف انَطُم ماَقَم لِ *: .ل]سيقت كيلا لرش دب

 انضّرلا ّنيَع ٍنِطاَبَو ٍرِهاظ يف * امرت ذأ نم ةمالشلا

 محم َكاَسَعَف هْيَلَع ضِرْخاَف * م: ققتلا َكاَعَت ُهْبَب َوُهَو
 م26 7

 آلألا ٍلِضاَوَف نِم َكْيَلَع هب 3 السقف ام َكدكذ ُهَكِيِتوُي

 داتعا ةلص ((روصملا ىلع ءالزت ام اذا هعفرو الصا ءالبلا عفد يف بلقلا داقعابو))

 ملو هتمحرو هتردقب كقوثول ((كيلا هلوصو دعب «لاوزلا نم هظفحو عفن «لاصيا يفو))

 ( (ءاولكوت انطف ماقم ىلا لصت)) .عنم امل يطعم الو هريخ الا ريخ ال هنمالا اريخ دجت

 ملثا)) .بجاولا لكوتلا وه لوالاو ةصاخلا لكوت اذه نا مهمالك نم ىل رهظي يذلا

 ((«مظعالا ىلاعت هباب وهو ءاضرلا نيع نطابو رهاظ يف ءاضرتعت نا نم ةمالسلا

 دخ مطل ايس ةريبك هكرتو نيدم وبا لاق ؟ ((محرت كاسعف هيلع صرحاف)) ايندلا ةنجو

 .يفيطلا لزاون رظنا ارفك ىلاعت هئاضقب اضرلا كرت ناك ابر لب ةبيصم دنع بيج قشو

 يدايالا لضاوفلا ((«آلالا لضاوف نم كيلع هب ءالضفت ام كركذ هكيتوي))

 الف هلهاو بنذلا هرك الو ىلاعت هلاؤس هيفاني الو دحاو ءاجرلا حاتفمو هحاتفف ةينسلا



 (7ع)

 6 َلقَو * ٍلزالَّرلا َةَعاَس اَروُقَو نكد

 ٍجِرْجُم اَضَرلا ِنَع هَل َسْيَل * ِجِعْرُمْلا دنع لا ِنُْع ُروُهَظ

 يرسللا سكن قة 6 رست 16# كلقلا نكس نإ
 كيحب 4 امل ٌبِحْوَكْسُم * 0 13 َىَعَف ُهَيحلا مَآ

 مر ري م 1 و ع 2 6
 هبح بح ُبَي اَذَك َّلَج #* هلح بوجُو ىِلَع اوعَمحْأَو

 نم هتهركل كودعلو كل ودع الجر نا ول لب هجو نم هركو هجو نم اضر نيب ةداضم-

 .ءايحالا رظنا هجو نم هتببحاو هجو

 دنع ءرملا نزح روهظ .يلب ذا لاق ةورع ؟ لقو «لزالزلا ةعاس اروقو نكو))

 هحتف يف هبسن ءرجم نبا ؟ بلقلا نكس نا ءجرخمب اضرلا نع هل سيل ءجعزملا

 .((«يربطلب

 ءايحالا يف هلقن اط موقتل كيوادت نم ريخ ادعاق كتالصب كاضر :لبس لاق :ةديئاف

 ةفرعمب بوبحم لك ةبحم ىوقتو ((«بحملا ةعاطل بجوتسم ءيبلق ىنعف ةبحلااما))

 هئايبنا بح اهتمالعو اهتوقب ىوقت اناسحاو الالج هتفرعم هبح ببسو هبح بجو

 ءهبح بوجو ىلع اوعمجاو)) هركذ رثكاو هل بسني ام لك بحا ائيش بحا نف هبتك

 ةكضلملاو ءانلرألاون اننتالا  اديزح تع يف ادك لج



 (ع70(

 ٍَيَنلا ٌقُدِص َرُم ٍروُصَلا َعَم * ةةاَجهلاب دوُبمملا َكداَرْفإ رس ا نو مقا ا نو رك ل رم# و9

 ُ د 1 :
2 22 

 يم اجيب هداَرْفِ * ٌروكَشلا ٍةَداَبِع صآلْخِإ مرو

 : 3" ”ةيليسولا يف لاق-

 (افرعاف هيلع اعطق انناميا »» افقوت ايبنالل انبحو)

 (ابغرتلف هئاعد يفو اعرش ٍ ابجو ام لولا انبحو)

 .ىلاعت هبزح بح يف فلاخي ادحا نظا الو

 ,روكشلا ةدابنع صالخا مسرو ,ةينلا قدص وه روضحلا عم :ةدابعلاب دوبعملا كدارفا))
 نيعدلا نإ يوترعلا ىو يساخلا ويم ءادقلا فقك و ذك (( نوت هلي وتوت اه دارقأ

 ماقلاو ةوقلا قدصلا لاقو اباب لكل يلازغلا دقعو (سج) رهاظ وهو دحاو صالخالاو

 ةبذاك لاقي 6 ةقدانض ةربشو قداص فؤخ لاقي اقداض هبحاص يم ريش ةقيفح تف نآن

 هروما يف قدص نف ءاجرو فوخ يف قدصك ماقمو لمعو ةينو ناسل يف نوكيو تفعض نا

 ةينلا قدص صالخالاو اقداص يمس اهضعب يفو اقيدص يمس
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 و

 52 9 وه م م ه4 ضل

 ٍقاَخلا كلما ٍليِلَجاَعَم * ٍقتالنغخآألامِركَم ِهِذَهَف
 8 2 200 رم 2 2 2 ره

 ٍفطَلاَو ْمُمثِم ُهليْحاَو َكاَدَأ ** ِفْقْكاَو ْمَحْرا ىَرَولا عم اجي َنْعاَف
 هر

 ٌصْللا هْيََع وُدْعَي آل بلقلاب * صر ْي اًذا ِتاَماَقملا ٌروُس 27 1 هاو 5: 2 ا 0

 0 7 ع يف [|< دلع هم“ مي ا 0
 اَيندَو ىّوهَو صِلَو سان #* اّيه لوصولا بحم لز

0 

 ردصلا ةمالس ساش نبا دازو ((قالخلا كلملا ليلجلا عم «قالخالا مراكم هذهف))

 دازو 4ملس بلقب هللا ىتا# يف ليق م بيع لك نم هتمالس وا لغلا دض اهنا. يدنعو

 كرتو توملا ركذو يصاعملا كرتب هرسفو ءايحلا ىدروربسلاو صرحلا دض يهو سفنلا ةواخم“

 ءايح يوطناو ةماظ يف لستغا :ناثع لوقك لاخل صلاخلا ءايحلا اما : لاق مث ايندلا ةنيز

 ((كاذا)) مهنع ((ففكاو)) درو م« محرت ((محرا ىرولا عم اهب نعاو)) يبر نم

 روس)) هلك مالا يف قفرلا بحي هللا نا :(خي) ((«فطلاو مهنم هلقحاو)) مارح مهاذاف

 ودعي ال بلقلاب!١ 4صوصرم ناينب مهنأل# :ضعبب هضعب قزلي ((«صري اذا تاماقملا

 فيك :فراعل ليق مهلكوتو مهتيدوبعل 4ناطلس مهيلع كل سيل# ((«صللا هيلع
 (لصنف) .هريغ انافكف ىلاعت هلل انمه انفرص ؟ناطيشلا امو لاق ؟ناطيشلا كداهج

 ءايندو ىوهو صلو سان ءايهو لوصولا بجم لزا)) يلحتلاو يلختلا دعب (مث))



 (ا/ال)

 اهتلا ٍرِطاَقِل ُهَلَعْجاَو َكََم #* اَمَمَع ْمَقْراَف ُساَنلاَو انّدلا اَمأ
 ةَبَبْط ٍسوُفّتلا ىَوَه ٍةَلَبْسَح # ةسبتتقاجلاو ِنّرَلا ماَوَدبَو 1 2ع ه- 5 -َ أ ممم -

 ِناَيْعَألا َلَع ٍضِئاَرَقلا َنِم * ناُيّسلا َنِم باقلا ٌةَياَمج
 2 رع © لع ١ نمل + ماس وسو 2 2
 يِوَقَو َتفَعَص اذإ اًيسال * ىوققكلا كل ُهَنَّيَر اَم ىتاَف

 : 2 عام لسع س2 ع أ 00 م و
 لستقلاكَو عّبشَو ةَوْهَّسك 3 لص ابنِم ىتلا َباَوَبَآلا دّسَو

 :هيقارملاو نزحلا ءاوديو ءاسسلا رطاقل هلعجاو: كنه: اهع عقراق سانلاو اندلا اها))

 هنئال هسفلا اذكر: سقتلا عورنأل قوز. الهنا لغاز (هببط سوقنلا ىرم ةلليع

 ىلاعت لاقو عاطم حشو عبتم ىوه نم لب امهدوجو نم مالسلا هيلع ذوعتي ملو ةعيبط

 نم بلقلا ةيامح)١ فراوعلا ءازجا ثلاث رظنا لزي نم لقي ملو #هسفن حش قوي نمو#

 ودعلا ديري نصحك بلقلاف ءايحالا يف هلاق ((نايعالا ىلع ضئارفلا نم ؛ناطيشلا

 .بلق ضرمب ((تفعض اذا امسال)) حصنيال ودعلاف ((يوغلا كل هنيز ام قتاف)) هحتف

 رذحلا همزلتو ىلاعت هللا ركذب كبلق لغشت نا هرذح ةيفيكو كضرمل كيلع ((يوقو))

 نع هب كبلق لغشت ال نكلو هعفدب لغتشاف كغزن ناف هركذب هل لغاش ريغ صللا نم

 ءلصي اهنم يتلا باوبالا دسو)) ءايحالا رظنا نوققحلا لاق اذك هعم هكرشتو هللا

 بيع لك اذكو لقعلا فعضي هنال بضغلاك درو ا؟ يمعيو مصي ئيشلا بخل ((ةوهشك
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 : ا مح رب 0
 لصف /

 آلولتلا رشي نأ اَهماَيْلا * ىتروألا تسب َسْفّنلا ٍطِباَرَو 4-5 و 0 0 2 0 2

 كرت يأ ((لجعلاكو)) هحالس وهف ((عبشو)) ةرغ ىار نا مجييف هل لخادم بويعلاف-

 سانلا نيب امب لغشلاكو ةلجعلا لبق نم مدا ينب وتيا :هدنجل لاق دقو مالا يف تبثتلا

 .بصعتو ماصخ نم

 ةنلعالر يرملا فلم ان يسار ةامحلا ينك نا رهن لاق شبع

 لذ الو لمالا رصقك ةرعاط الو نيقيلا ةلقك مدع الو بنضغلا درك ةوق الو هشبلغك

 تزواج اهامسم يف لاوقالا نا ماعا سفنلا يف (لصف) .ايندلا نك وسم الر مطل

 :هريغو يلحاسلا لاقو لقعو بلقو رسو حورو سفن نع فقولا قورز راتخاو افلا

 هازل رارخالار ةراشا رابغألا فص لاق عش سنلا بقرو (سعاا ضنا :ةقالازج

 ةيضر لاعفالا تايلجت ماقمبو ةيضار لاصولاو ةنئمطم لاكلاو ةمهلم رارسالاو

 "كلب انلانضتاو ةماردل ركآ اداهج اهداهج ن حلا مس دقر ةلم6 تافطلا تايلتو

 :دئادش سمن نيب نموملا :ربخلا يفو .نييف رافكلا داهج فالخب عابتالا لاك ىلع هفقوتو

 .هعزانت سفنو هلضي ناطيشو هضغبي قفانمو هلتاقي رفاكو هدسحي نموم

 اهيلع طرشاف ةبتاعم ةدهاجم ةبقاعم ةبساحم ةبقارم ةطراشم ((تسب سفنلا طبارو))

 ادغ لاست كناو كرمع كتعاضب نا اهل اهبنم ةعبرالا ىوقتلا ماسقا الثم ةودغ
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 2 هذ 2 هل ِءَرَع 2 و م6

 تاعءعاطلا يعوتي ُةَفِداَ »*» ىتاتو اَدَبَآ اًهْرَكَو اَعْنَم

 َ سهلا الر نم 0 عر

 ٌربٍقثُي ال ه4 وَلا لَ اَذِإ * يسيل اهتبيار تن 4
 ب 5 01

 ْباَسِيلا َوْهأْتَكْرَتَو تَتَأ نع * تاَولا ُتيْلكَتَو اتِس

 اتي َكاَذ لعجي اَبصْوَأَو * اتيِهلا ِركْشاَت تت

 اعنم ءلوظحلا رجب نا اهمازلا)) تسلا نم ((ىلوالا)) رظنو لوق لوضف نع

 اذا ءنئاحلاف اهنبقار تمث)) القنو اضرف ((تاعاطلا يعونب ةقداص ءيتاتو ادبا اهركو

 تتا امع ,باوجلا فيلكتو اهساح)) الثم تيسما اذا ((تمث ءنقتيال هلوجلا الخ

 كلذ لعف يلو امابق توكسو لعف (١)لك نع باوجلا اهفلكيف ((.باسحلا وه تكرتو

 نعو ؛هينيع لحك نع ىتح ئيش لك نع ةمايقلا موي لأسيل دبعلا نأ درو دقف هريغ

 اهمارحو باسح اهنالحايندلا نا :دروو ءهيخا بوث هسمل نعو هيعبصاب نيط تاتف

 .هتذل ردقب ميعنلا صقني نكل حابم يف باذع الو يلازغلا امهاور ءباقع

 ذل ((انيهملا ركشاف١) 4نهمتافإ ىلاعت هلوقك امات هتلمع يا كلذ ((تمتا نإف))

 .ةطراشملا نع ىنغت ىتح ((انديد كاذ لعجب اهصواو))

 نوكسو )١(



 )6١م(

 004 ص رة 2 م را ريم

 اَهآل ْتِتاَعَف ْتَصَع ْناَو ٌتَتآل # اَمَرْبَجَو تك ام اًضق ْبَلطَأَو
 0 7 را
 ةقهآاَط ُهْتَمَحَمَتاَم عْنه * ةكراج 5 َنبِقاَع تت

 4-0 2 01 أ و مه 5

 السزرا فوط ٌَضَغَو مدع 0 هلق ام اذا عوج اب نطتبلاك

 7 2 2 7 دب
 هدا ِناَرْجْجَو ةريثكلا لف #* اونا ماّرلاب اَتَدِهاَجَو

 يَّيْشَك اع ٌفَكْلاَو ٌتَعِرش ْنإ * هراكملا لَع لمْ اَمُداَيِج هم ك5 1 2 1 همر ا ل
 5 2 لت ١

 هيي ةّنصل ُةَقاَقو * يِبنَسلا اًهِداَهَج يف طَوَشلاَو

 هتدا يأ( (تتال ءام ريجو )) موصك ىضقي امم ((تكرت ام اضق)) اهنم ((بلطاو))

 ام عنمب ,ةحراج لك نيقاع تمث)) اخبومو امل ((امئال بتاعف تصع ناو)) اصقان

 مازلاب اهندهاجو ءالسرا فرط ضغو امرحم ءالكا ام اذا عوجلاب نطبلاك ؛ةحلاط هتمحقت

 امج فكلاو تعرش نا ءهراكملا ىلع لملا اهداهج ,ىومللا نارجمو ةريثكلا لفاونلا

 هفلكتو يبشلا مارحلا نموملا كرتل يأ رفاكلا ةنجو نموملا نم ايندلا (م)( (يهتشت

 اهداهج)) عفن ((يف طرشلاو)) هب دعوام يقلو اهنم حار تام ناف ةقاشلا ةعاطلا

 الو ؟ماع هب كل سيلام فقت الوإل ماسو هيلع هللا ىلص ((«يبنلا ةئسل هقافو ,ينسلا

 ولو بعت لهاجلا لمعف خلا اماعي ىتح رومالا فقويو .حلا ىتح العف لعفي نا هل لحي

 دمهجيلف هيف عنصي ام لهجو رخؤيال ما يف ناك نم معن تالا ىلع عرشلا قفاو
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 ل كيمننق

 دل دهملا ٍلْذَبي وأ َنَمَف * دج َنوُد ْلِصِّي نأ َّنَظ ْنَم

 لابس نأ [دُكَي َسْيَل *# لحمل قيف 5 ؤأ نعَتف

 لصف

 ٌمَبْتَت رِصَب حِيَه وأ ٌقيِرَص * مسي هيلإ قوطلا اماَقْدِع

 اَمدَكَت ىّنتا اوُمَذ ماَعَر *# ا ٍساّنلا ٌةَطَلُخَو ُءاَيِإ

 ءاماعلا دجو نا مث ةظيرق ينب موي محرصع يف ةباحصلا لعف اك هدنع جر امب لمعيو-
 نا ماعاو ةرمج يبا نبا هدافا هب لخا ام ربج الاو هافك ماعلا ناسل هقافو رهظ ناف مهلاس

 .ملا شانلا تعمس ىردا ال دنع سوفنلا ةجهب رظنا فلتم ماع الب سانلا عابتا

 الهاج (١)هلمعب رزوي ليقو رجوي ليقف عرشلا تقفاو لهاج ةعاط يف فلتخ:ةيقت

 ريقب لمعلا نا ديرملا ةدغ يف قورز خيشلاك دحاو ريغ صن دقو اضيأ اهرظنا الوال ليقو
 ءدهجلا لذبب وا)) كلذ رودنل ((نمتف ,دهج نود لصي نا نظ نم)) (لصف) مارح ماع

 يأ رسكلاب ((«لزاب ىنا هرضي سيل :لكالا يهش)) نظ ((وا))١ بصن ىنعت ((نعتف

 هبصنت نيد ريصب ((قيدص عبرا هيلا قرطلا اهنافرع)) اهتفرعم يف (لصف) بذكب

 تايفخب ((ريصب خيش وأ)) فلسلا لعفك نطابو رهاظ نم ركنا امب كيني كل ابيقر

 ىقتا اومذ مهاءر اف سانلا ةطلخ)) ثلاثلا ((و هءاميا عبتت)) و ةتّكَحُت تافآلا

 ((ءامركت

 هلمعل )١(



١ 

2 1 
 9م (ع ىو بس

 يِلاَرَعْلا عِلاَط َكيِف َكاَدِع * لاو ْنِم اَذَرْعّت اًذَكَهَو “دس + - اصول

 لصف
04 

 هيرو ل يف ع

 اَمَيلاكَو ِوْحَصلاَو ركَسلاَو 2 را 3 الاكَو ٌلَجّتلاَكَ

 و ل6

 1< اَصِنإلاَو احلا
 ه 0(

 ن اذع

7 8 
1 

6 0 5 
 م0

 93 2 0: 000 200 2 ل مم
 ةَبيَع دوهُش نيولَتَو ِتقَو *“ ةَبْيَم ٌيِرَو ٍبوَّشلاَو ٍقْوُذلاَو

 هو

 .((يلازغلا علاط كيف كادع «لاوقا نم فرعت اذكهو))

 تلقلا قايائتعم لاقلاو ((لارعتألا نع تارابع هل ] لاوحالاى ليقف

 نم قايلاحلاو تلكم تاماقملار بهاون لاوحالاو ءاقف ةكلمراضو ماد نآف لور

 كرا رمل لقا اقم رو لاس لارحالا قمر هوتيل هن ومقالا ةركا نع

 هانعم برقلاو) :يركز نبا لاقو اضيا هرظنا هنم بيرق وا لوصولا وهو ((برقلاك))

 ةبجم عفر وهو يلجتلاكو ,لاصتالاو ايحلاو)) (دجلا ميظعلا هالوم برقل دبعلا دوهش

 ىحيوتلاو ركسلاو)) بلقلا تان ىف نفل تام ناهد[ اراها ]9 رمت

 نم عاونا نع تارابع ((ىرو برشلاو قوذلاو )١بلق نود حور ةاجانم ((«رامسلاكو

 نهرظنا ((ةبيغ دوهش نيولتو)) كيلع بلغ امج ةرابع تقولا ((تقو ةبيه)) بحلا

 :كرارعلا ل



)89( 

 6 0 يم 5 6. 0

 ىِدَقلا ِهِعْمْحَو عاجاَو ِقْرَقلاَو ** ٍدَجاَوَّتلاَو ٍدوجَوْلاَو ِدْجَولاَو
 .لر د8 هههر ف 9 2 1 ٠ ءا| < هكا 3

 ركفو ركذب اهبلطلو دجو :بولغملا اهدجي ةبلغل نولوقي ((دجاوتلاو دوجولاو دجولاو))

 قرفلاو)) نزحو حرف نم لج هنع كيتاي امل اضيا لاقي دجولاو دوجو اهلينلو دجاوت

 هب ماعلا نم وهف ديحوتلل ةراشا عملاف احيرو امعط بيطلا يأ ((يدقلا هعمج و عمجلاو

 هيلع تلوتسا يأ عملا نيع يف نالف لاقي هرماب ماع يهف بسكلل ةراشا ةقرفتلاو ىلاعت

 ىلا رظن ةعاط تبغا نف ةيدوبع يهو ديحوت وهف ةقرفتلل داع هماعل داع ناف ةبقارملا

 لاعفالا ةيؤرف عملا عمج كلذف انفلاب ققحت ناو عمج ىلاعت هب.اهتبثا نمو قرف هبسك

 رظنا ليطعت هنود يهو ةقدنز ةقرفت نود عمج مث عمج عمج تاذلاو عمج تافصلاو ةقرفت

 | 0 .فراوعلا

 تيمر امو# قوذل تافصلا ينو (نولمعت امو مكقلخإ قوذل لاعفالا ٍٍق ((انفلا اذك))

 نافلا ءانف لق ((فئاض ثالشلو)) هعم ئيش الو هللا ناك قون كا ذل ذا

 وا هيف تينف نمب الغش ؟.يش لك نع وا ؟ظوظحلا نع له ليواقا ءانفلا يفو هئانف ءانف

 هنم ةمعن هل كتعاط ىرت ناب ((ديرفتو)) اهدادضا ((اقب)) ءاقبلاو بونذلا ءانف وه

 ةفص ((ىفص)) نيرادلا مث نم ((ديرجتو)) خلا ةعاطلا كحرفت ال :مكحلا لوق سو

 وفصلا نم ليعف :تيبلل ةقتو ديرجتل



 (8غ)

 مل ٍِساَوَلْاَوَل ٌقِراَوَط * عِلاَوَطلا َكِلاَح يِاَوَأ ْنِمَ : رو © ل اا ل رك
 60 همم

 ٍفْري و م: ِهِراَوْلاب هرب * ٍفِراعملا َنِم ِبْلَقْلا َلَع اَمَو
-_ 

 ساو )١( دراوفو ((«عماول ٌعاول قراوط ,علاوطلا كلاح)) لئاوا ((يلاوا نمو))

 مس دراولاب دري ءفراعملا نم بلقلا ىلع امو)) لاوحالا لئاوا نع اهب ربعي ةفدارتم
 ادراو هيلع هب نوكتلدراولا كيلع دروا :اهوق يف دابع نبال هوحنو قورز هلاق ((«فرعز
 ملعلا ىبه ول لاقيو لاحلاب هنع ربعُيو يهللا ّلَجَت انه دراولا :يواقرشلا لاقو

 :مكحلا يفو (1) هيلع صن دقو داهتجا بقع يتاي اما ينابرلا رطاخلا نا م :نامهبنت
 .دادعتسالا دوجوب دابعلا اهعدي نا امل انوص ةتغب الا ةينابرلا تادراولا نوكت اماق

 دادعتسالا نع اهدوروف اهريثاتل ةبجوملا بولقلا ىلع تالزنتلا يه تادراولا :قورز

 .ىبتنا .ئيش ىلع فقوتتال ةيلا حنم يه لب ردان

 بسحب دادمالا دورو :هلوق اماو ةقيقحلل قيقحت اذه حلا اماق :هلوق :يونرشلا

 نع ةعيرشلاب نوربعي :ىناثلا ىهتنا بسنلا ثيح نم عرشلل تابثاف حلا دادعتسالا

 .رداويو :ةخسن )١(



 (م6)

 كا
00 

 هع عر 9م - 2 هه 2
 ىنتغت ى يتاح دعت 2 تم ُماَيِق هللا ٌةَكِرْعَم

 عقم م
 - ع لفغت الو هي

01 

 !ةنيبحتما فاق
 رو *ع هر, 92 :

 ريع نم درأ لكلا دعب * هريس كزب ُهَبْلَق ىلحت نف

 1 سك هور ا” مس يس رعد 0 + ةقركش امال هاوس انيس
 اًنْيَس بح ولَو َفِراَع ٌرح رهف

2 

 هاوقب بلقلا هجوت ةمهملاو ماسو هيلع هللا ىلص هلاعفا عبتت نع ةقيرطلابو ىوقتلا-

 ىلجت ةعنام بلقلا يف روصلا عابطنا باجحلاو كريغ وا تنا لمكتل لج هيلا ةيناحورلا

 كولسلا ريس رظنا .كلاسلا تالز نم وهو ةنوعر اهيف ةماظ حطشلاو قحلا

 الف هب ,ىنغت ىتح سفنلاب هديحوت ىنعم مايق هللا ةفرعم)) .ةفرعملا يف (مصف)

 وهو :لاق.ةيقيقحلا ةفرعملا !سج) مسر اذك((الج هنع لفغت الو هب ءالا اسنا دجت

 ليق ؟ وهو رقفلا اذه نم برقيو دبع لك نم بولطملا

 (يلرلا رف ىذحلا تاير ويك ا :ىلحلا اه وم تاقلا راسو
 بحا ولو فراع رح وهف ؛هريغ نم الوا ىلختلا دعب ؛هركذب هبلق ىلحت نف)) وه وه وا

 نيل قرتنالا ار اك

 :ركب وبا لاقو ةريح كيف يندز مهللا درو :هيبنت

 ايلوالاو ءاماعلا لاق اذكو (# كاردا هكاردا نع زجعلا



 (4ك)

 اعطت اَهَالُخَو ٍبولقلا َرْهط * اك وىىزلا هلل دمْحاَو يل ا 0 217 ل د. عك[
 0 0 ري 277 7 ص 07 0

 اما ظُأاَم هروث ٌرْدَب ءاَضأ * امه ّيّنلا ىلَع َماَسَو لَص
5-5 2 

 4 م ه5 5 5 ءشاس تو( .« عم يد -

 ٍفلكت الب ِهلهأ َنِم ناك 3 ٍفُدَصََنلا َنِم هيف ام َراَح ّْنَم

 لة 9 جر 500 ا
 نساحلا َةَيِداَب تّرَرَب َدَق 3ك ٍنِضاَبلا ماع تاَرّدُع هب

 4 8 ا تبا هم 0 0

 ٠١' نذاويبيلا كمت ٍقلاَف * ٍندجلاب اوعلوأ ْنَمم تنك ن
 را هر ديل ه2 م9 بوس ىلا مل همك د س1 م8 م

 َدنِهَم دْيَس وهف ةنع كاتيع 32 دعتال اهرب اًعلوم
 هك

 - مس و# >َ 2 03 22 ل نه رت
 . اليت نأ َتْبَبْحَأ نإ َتْبَبَحأ * ًالذلا هْيَلِإ َوْهَف ىلا وأ

 *ةلا

 ردب ءاضا ءام يبنلا ىلع ماسو ىلص ءابظن اهالحو بولقلا رهط ءامتا ىذلا هللا دمحاو))

 ماع تاردخم هب ءفلكت الب هلها نم ناك ءفوصتلا نم هيفام زاح نم ءاماظا ام هرون

 نسحلا توصلا ةكرحم ((ندجلاب اوعل وا نمم تنك نا ءنساحلا ةيداب تزرب دق ,نطابلا

 اثاثاإل نسحلا رظنملا يءرلا ((اهمءرب اعلوم وا)) عمتسا ((.نذاو هيلا كعمس قلاف))

 ((الدلا هيلا وهف ىدحلا وا)) نسح ((دهم دبس وهف هنع كانيع ءدعتالا)) «ايءرو

 .أربت يأ ((البت نا تببحا نا)) كئاد نم تئرب يأ ((تببحا)) مضاولا قيرطلا مضنأب



 تلوحت نا ((و ؛لوحتلا نع انامزا تينغ)) .هب ماقملل حلاص ((:لمثم ناكمب ماقملاب وا))
 مرحم يف هفلؤم هما ربحلا يف ((اترما ؟ ىدسا نمل عداف ءاترس نا هعم هيتتال)) كناف

 .فلاو ةئامثالث دعب رشع ةسداسلا

 ام مث ةدمقعملا بتكلا نم رثكاف نانثا هيلع قفتا ام باتكلا اذه يف دمع :ةمت

 عم ا دع ةكاشو انحالاو تقرارعلا ايم تلق ىلا دكا لموت ةقشما تانك ورك

 قورز خيشلاو يواقرشلاو يبونرشلاو (خب) حارشو عانقلا فشكو رشاع نب ىلع سوسجو

 ها يركز نبا ةيفاكو مكحلا ىلع
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 :ةحفصلا عوضوم ا

 00000 ةمدقملا

 1 مل ىلاعت هللا عم بدالا ركذ

 15ش بولقلا ضارما ةفرعم يف مكحلا

 8 ةءورم بجاولاو اعرش بجاولا لخبلا ىلع مالكلا

 1 ا لا احسان لخبلا لصا

 000001 1 هجالع

 1 داو هاو مط ا رطبلا ىلع مالكلا

 7 لاعت هللا ريغ يف ضغبلا

 00000 0 0 00002021ببببب8 يغبلا

 ا و سانلا بولق يف ةلزملا بح

 ا عرشلا ماكحا هيرتعتو ايندلا بح

 0000000 لعفي ملاب حدملا بحو رخافتلل لاملا بسك

 0000000 0 دسحلا ىلع مالكلا



)84( 

 ةحفصلا عوضوم ا

 ا هنم زوجيام

 11 املا م دومحملا ءايحلاو مومذملا ءايحلا

 01010100000 ىنعي ال ام يف ضوخلا

 11 و رقفلا فوخ

 )إغ1غ)ش'*هش ةنهادملا

 ا ل لا ءايرلا ىلع مالكلا

 1 ام بجاو انخلاو بنذلا رتسب ءايرلا

 00000 0000000012بببب و7 حابملاب لمجتلا

 117 هللا ريغ يف ةبغرلاو ةبهرلا

 ١ لا لا ووش ردقلا طخ

 ا م ولا وم اول د ا ةعمسلا

 ل00 2111111011117 52 عمطلا

 00 ]11 لمالا لوط

 هولا ووو م موف مققل



6 

 ةععتتسلا نوصوتما

 . بيسلا دئتسا ام الو كشلا يف مثا ال

 ... شغلا

 . بضغلا

 ةنئفغلا

 دقحلا

 .. رخفلا

 :::.:.نككلا

 . ةعيضلاو لذلا

 تت... مللا ةهارك

 ناس هدم ا ثوم لا ةهارك

 . هئايسن راضمو توملا ركذ دئاوف

 . هللا معن نايسن

 .... نيماسملا راقتحا وهو ءزملا

 ....... بولقلا ضارمال عماجلا بطلا

 000 اا ااا اا اا ا يااا 0 0020211ؤؤ1ؤؤ1 نفر

 9999 ووووومم 1 ١ 2000 ل ي ل

 000101101110110 انقر

0 

 وووووموو

1 

 ونه ممووموومومع

 وموووموو 50

 030 "هه

 دوم مرمر وو موو وممم قي

 "/ هةموو مءءوهووهوو

 1 ويروووهموو
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 باتكلا اذه تايوتحم

 ةحفصلا عوضوملا

 0 اهلضفاو لامعالا عفنا

 00 بولقلا ضارمال عماجلا لصالا

 00 ب هليلخ نيد ءرملا نيد

 0001 هبادآو هللا ركذ ىلع مالكلا

 ل ركفتلا

 0 ةعبرالا بلقلا رطاوخ يف "لصف"

 51 حلا فرعت نأ بحو حلا كبيري ام عد

 2 وول ل او تاماقملا يف لصف

 ا 1 1 1 11 اهفيرعتو ةبوتلا

 192,2ظظظش 8 يدالل هلالحتسا اهطرشو

 100000000 رصملا ةبوت

 ااا 1 1 1 بوتي نا هزع نم

 000 ] ] ] ] ]ز ] ] ]ز ] ]ز 1 ةبوتلا بدنت ىتم

 ةورووورروروممو اقل



 (ة؟)

 :باتكلا اذه تايوتحم

 :موضوملا

 2 ... بوتي نا لبق اخيش ديرملا دهاع نا

 ك1 1 1 0 ب-ب7-بب7 هسعاوناو ربصلا

5 
 0١ 00 نوءمموءممفموف 5 هبتار

. 

 617 ميت لأ بئذلا ةييصملا رقكت

 601 2ظ ه9 2171 ركشللا

 80 1 و د دا او ماسرتلاو:فاوخلا

 ا 0 2 0 5 قاعت هب نظلا نسح

5 7 
 077 1 ا ل ل 2 دهزلا

 6 211110111 1 211110111011011 ظ511 5270 ا 4 2 ا

 1١ ْ ا

 00 0 5-0 ا 2006 15ش 2111111 ]1 1١ ةحلا

 2 وز نووه منوم ممم مهموم هوو م مومو مو هموم موو م هو هوقو هوو و دو م موو وم فمفف قدص 517 ةنلا ق
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 ةحفصلا عوضوم ا

 31 و مل اما حلا لوصولا بجم لزا مث "لصف"

 1 لم نيع ضرف ناطيشلا نم بلقلا ةيامح

 0 1 سفنلا ةطبارم "لصف

 00 اا كلذ ريغو ةبساحملاو ةبقارملاب

 تاوبشلا نع اهفكو هراكملا ىلع اهلمح سفنلا داهج

 اا ا عما حلا ةنسلل اقافو

 دهجلا لذيب وا نتف دهج نود لصي نا نظ نم "لصف"

 00001 لزاب ىتنا هرضي سيل لكالا يبش وأ نعتف

 1 سفنلا ةفرعم قرط يف لصف"

 0 1 لاوحالا يف "لصف

 ا 210111 1 ]1 ]ذم هللا ةفرعم يف "لصف

 0 ةمتاخلا

 ااا 0 ] ] ] ] ]ز]ز]ذ]1]1 1 فلؤملا ةدمع

 اا ا و باتكلا اذه تايوتحم


