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 كة

 ترسمخلار ةدحا ولا ةنلا

 اهتم ةدحاولا ىمس لئاسر اتءعرمجح ( ومد ءومجصس) ىدن را داع نبا خبسلا تافدخ نم

 تمبط ةلامر نيئالثو ناك ىلوالا نّسْض دقو . ىرغملا لئاسرلا ىرخالاو ىربكلا لئاسرا

 فرسملا ةلحت صخغ نا ميركلا رشانلاو انقفثنا دقو .ه .+٠ ةنل ساف يف ةيرجح همبط

 نيقي ىلع انناو . دمب ردن ل يهو ةينقوصو ةينوهال دئاوف نم اهيف اه ةيناثلا ةعوسجملاب اهءارقو
 ىلا تامدملا ققدملا ثحابلل يدوم: ةيف .ىلا ترؤم احلامعا عيطتي ال يتلا لئامرلا هذه نا

 . ةيرثلا ةَسلا يناملا نم ةيفوصلا تادرفملا ءارو ام ىلا ههبنئو

 علاط ) اهددصب نحن يتلا ةعوسجملا نم ةمساتلا ةلاسرلاب قرلا صخ دق رشانلا ناك
 . انه ارميط ديمن ال اتتاق اذلو ( 1؛م-١و ص * نان - راذا ( 1002٠5 فرسملا



 يععرسبلا أيون .ش .ب بالا 5-5

 مما ع 51 ْ : ْ
 . ملسو هبحصو هلا ١ !ءو دم )نال سو ف ديم ىلع هقأ )نمو محزا رمح ا هعأ مد
 - 1 امل

 [ ىلوألا ةناسرلا ]
 أه سانا ١-05 هدروا لاوس بمارجح هين ب انكم

 شا ابين ١ -:2© ةديفم ةداير هيفو . هلم يف ىلا 2

 نيفرتلا ماع م د و ب لدحو رع بارا 2 : ربثك 1 مك ماسا

 ,”لاع ءاللا حالص رو لا الا مساحتم ل انكستم 4 ما ىد رطلا .٠ - ىلا ةبادذاو

 ةقاولا ةلثملا ناب هف نوسلاعت مداو باك مكستم ينلصو ىلدق دعب اما

 مظع هومتبلط ام بح ىلع اهيف مالكتلاو . يناشلا ناببلا بلع يلا باتك يف
 ره م . ةنودكم مولع رشنو ةنوصم رارسا فدك هنمضل ررشلا ريدك رطخلا

 ءاردي الو تاذلا يماسا يلاعمو تافصلا نطاوب فشك هياعدتسال اًدِج ىلع رذعتم
 . 5 - .٠ / - ' م نه : . . .

 ىذأا نمو نيَدد دصلا ةعادعمب الا اميردل ىدتير ايو نيدمل رارغاب الا فه

 تاوبشلا انجح دقو مبكلاس يف ماظتنالا وا ميكلسم كولس ىلع انم ردقي

 مسادعبب لودولا ن 2 ألمامو ( لولطلاو موسرلا 2 اندكوو تاءاملا انتو راسسأو

 ريادللا *” تدمعف 8 !اوغالاو نييرتنأ توذدم .ارهالاو ءادعالا أ اتخاو 3 دانأ

 نقع عكلا قير ىلع ناسلا نم هومتمملاط ام سفح أمر ْنأَف ها اريبلا تءماظاو

 لقاملا نيش ىتلا يواعدلا فيس يف انمتوو انردق انلهاجتو انروط انيدعت ناملاو
 لع كاد ىف الحا نار 5 لياطب لاذ نم | ىاخدل و لهاا لوح نيسو

 موقع عم مهفوقول اليس نردتيي الو اللغ نرفشي ال مثاتدجو رهاظلا لما
 معلا ىلع صرختلار بدالا .ءوسس نم كاذ ُْ تاك - . مهيارأ ىلع مدوحو

 ةلثملا هذه يف اال قبب ماف .نايالا ناصقن ىلا يضفيو تاءرخلاب ىضقي ام

 نم حفلا ساهلاو هل< ْق نانلا نسح لاتلاو هلهال ملللا الا "يكل

 وهو هيثنلا ىفنو هيرتكلا دافعا عم مهتملا مهطارص ىلا ةيادفاو ملعلا حاتفلا

 تالابللا ١ ياكترا نم انلاثمال صاخم تافآلا نم ةماللاب صرصخم ييرط

 هذبقت 7 :لف (+ | ىلعو - : سى س | ريو: دال )ّ | لص : ف ١(

 ١!: (ه || لارحألا : ر (+ [[لامعألا :إ (5 امم: (ه 00 لئاسرا
 0( | كلذ نم -:| (ه || تيمعو

 | باكترا

 + نا يركز :س ا ١١( || بيست -::1ا



 هه يدنزا داع نبا خسصتلل قكرغصلا لئاسرلا

 بتارم نم ةفيرش ةبترم ىلا دم تاداسلاو .ايلوالا عم بدألا نسح نمضتم
 . ةيالو اذه اتمام ىيدصتلا : دلل لاق دقو . تايالولا

 ةفيال ةذن ةلثملا هذه نم هتمهف امس ركذا اه يكشاما نوق يكل

 كلل د بارو "اجمل فرمتا ل داتا نم تام لاكسشالا 4 لاحلاب

 يرشلا زجعلا لجا نف اهتأطخا ناو ىهملالا ددملا اق نف ةقيقللا تصا ناف
 * نزال نب ورمما» لدينه ابرو

 نينقوملا دنع رطخلا ةايلج ديحوتلا ملع يف عقرملا ةميظع ةلئملا هذه : لوقنف

 نع ةرداص ىدصلا ينال ةيواح قالا لها لوصا ىلع ةيراج ديرفتلا لها نم

 اب اجح الو هكلس الا البس اابب يف عدي ل ناعو دوهشو نااو نيقي ىذ
 هافحوو ركملا اركذق هلاق يف اغرفاو هههذم ىلع يلئارتلا همت دقو هك ه الا

 بست ايك هياتك نم عضارم يف هسفن ىلا ىلاعت قىلللاهن دقو ردقلا مد

 ملعلاو ةششملا ىفص يلاعم نم ملكلا اذه يلاهمر هلا ديكلاو نرتفلاو 0

 . ال ام هبشتلاو لشمتلا نع ىيلاعتلاو هيزتتلاو سيدقتلا نم ””اهلو

 المتثم هلعجو ناسنالا قلخ ىلاهت يرابلا نا يهو ةمدقم انه اه مدقنلو

 هاه مث ”هناحس هللا ةفاضالاب ةصقان ابلكو ”ناصقنلاو لكلا تانص ىلع
 مولعلا كردي هي يذلا لعملا نم هدف بكر م هيايماو " تا ةقرعمو هّف ردم

 هل ربظ ابف رظن اماف تاعرنصملاب راشعالاو تايآلا ىف رظنلا ىلا هدشراو ةيرظنلا
 فيصتم ٠ عرتخم ق هل اخو عدبم عن مناصب فارتعالا ىلا هرطضا ام 7-5 ءلاو بداجعلا ن

 م انقم ًاكمحم الف لف اذا هنن دهاش امسح ةداراو دردقو ملعو هاب

 دس هرطضاف مالكو رصدو عم نم ةملاك تافص اف ىأرف هنن ىلا أكدا رز

 ثداحلا نيب امظع اتوافت ىأر اا مث . اب هعدصمو هفلاخ بضصو نأ ىلا "ف ولالا

 ذدثاحك ردا هيثتلا يفنو هيزاتلا داقتعا ىلا كلذ هرطضا قلاّاو ىرلخملاو يتلا

 ةياغو الع ةنرص ىلع كلذ نمل صحف هك ارداب قملي ام هئاذصو ىلامت هيراب هير نم

 ””رعالاب رثؤملا ىلع لالدتسالاو راشعالاو رلظنلا ةفدك هذبف ىزير دقتمي ايف ىرصق

 فاق (+ || ناصقتو لاك :سرق اف (ح || املو : سار (» ::رفظ+اإ 4

 ةيولوألا : س رق ف (#+ || هرططا : ! (5 [|هتفنص :ر (ه || هناحبس - : سر
 || راثألا : سر ن )م أ



 يعرسبلا رون .خ .ب بالا 0

 ةجوملا ةفرعملا لصا ىلا لوصولا يف فاك لقاع يماع لكل لياس جنم رهو

 لا داقتعالا يف كيكتشنلا لوبتل ضرمم هنا الا تاجردلا لنو ةاحنلا لرصحمل
 . داؤفلا هءامو ردعلا سارشنا نع

 هوم ارحامل / ام ترون نس مش أ تان هداأأمع سضعب اق ىقحا صسخأ م

 |] ١,

 بن اسجتع ص اودهاشم لامتسس 0 ! هكفرمع ند هي ارك او 2-2 لمات |

 لاب هءارق نداو ثرلزالا ""ودهاك 1 اع تاذلا '' ضاع: نانو :تاقانلا 5 سار (١0 1 9 2ع م د

 : محل اولاقو نؤلدتسملا هكاردا نع رجع 1١ ةيسدقلا راونالاو ةبربرلا ةرضحلا

 وش 1: هملع ٠ تولدتت فنك

 روماعلا نم درجت نوكيا هللا لصرت ىلا ىد رأي الأ نركت ىتح 0 ىتمو ا

 فراعمملا ع هب نم فراغملاب فرعي تهلك هل رهطظملا ره نركس ىح هل سل أم

 لماد ىلا جات ىح باغ ىبمم هللا دهدورححو يف رهتفم

 ءيش ل اك ىلع ها كني تع وا > ديرولا لح نم برقارهو دسب

 امي اولعي ملو .اي-الا ىلع الا هتفرمم نم اوادخي ملف كلذ عمو . نري

 امدع هارس ام دوجو اودهاشف .انثلاو دمحلا ةءاغ ىلا هييزتتو هدحوت نم اونا

 اناحفنت هثدايزو انانت هرك ذو ارورغ هكارداواروز هدريشو انن هريغ توشو

 .ىش الو تا ناك : لاق نم لورق قدص ناهربلا حمضاوو ناسلا نية اوأرو
 . ناك هيلع ام ىلع نالا وهو هعم

 مالعلا كلملا ةضمق يف ارلصح ماهملا اذه ىلا ارلصو املق

 ع لثانفاو راثالا

 فر نم

 نس ات ناد للا مه ىل انو رارسالا مهنم رهلو راغالا نع

 نيب ةيدرملا مدق ىلع اوماقف .ءاش ام ىلع هيلع نم مبلطاو ءاسالاو تافصلا

 فاصم يف : اريضر مها ريحنو مع رس ملعي نأ ةقارملا فقوم ارفقوو لئالوم ىدب

 ناسلب اودعناو *””نيدياملا 0 ام لضفاب اوزافو نيحسملا نيفاصلا مم ةمدّا

0 
 نم هب اريحخ اذام مل مف . ( تاسالا ) : ةقرتم هارهأ يلقل تناك

 . بالا نسح نم باتكلا ما يف مهل قبس اذامو بابحالا لد انف

 : س ران (ح || هعدح : تارق (ج || دمامي :ر (# || يماسا هس هر (5

 ا ثئؤراملا



 ١ يدنرلا داع نبا خيشلل ىرغدلا لئاسرلا

 رلثن لوالا ددمح ذأ نيهدملا تنام تاثرفو نيئتيرطلا ناس اديب ناك

 لرلمم رهو لشيتلاو سايقلا نم عوني الا كردي الو ليلدلا هجو ىلا لقتلا
 نول رون يناثلا دمصعمو : ليدحتلا يرد دقع

 : لزن أم رعا رهو

 . ءامسالاو تاةصلا

 نيمملا تخلا الا هب ىءارتم الو
6 . 3 .102 

 ةفقح ردت هبو .املا نم نينمرملا صاوخ برلق يف

 خيشلا ىلع ضرتءعا نم ضارتعا نا ملعاف ةمدقملا هذه تسيف اذاف

 هذه نال ةصاخا سهذم ىلع طقاس هنع هوّمرك ذ يذلا هجولا نم بلاط يلا

 باتت ريغ ىلعو لرقملا سايق ربع ىلع رهو هيلا ةعجارو هيلع ةيدسم ةلثملا

 هذه يف همالك '”نال ةماعلا ””رثكا بهذم ىف ىلع طقاس اشيا وهو معن . لوقعملا
 لقعملا رولع نع ججراخ ريغ ةلثسملا

 هناف « ا ةياغ ال هماكحاو هتنشم نال هللا. ركمل ةءابت الو > : هلرق اما

 ةطاحالاو كاردالا ن ٠ع هماكحاو هتنلشمو الكر لا ىلا ملع هيزكن نم بإب

 لجو زرع امههبر ركم نم مالسلا اههيلع ليربجو ” يبا فاخ ام كلذ اجالو

 تايضتقم نم هنال هنع كاكتفنالا روصتي ال مزال فرخ وبف نيمأتلا روهظ عم

 رفوا اهنم هلّثح ناك نفق . تاذلا يماسا يناعممو تافصلا ىناقحب ملعلاو نائالا
 هلا نكي 1 ىلاثت تا قرص نه "دقرانلا شف لاغ هنو اك هر ناك
 لاقو نورسالا مرقلا الا ”ثلا ””ركتم نمأب الو نمالا نم برض ''هنال

 نم نماي نا كبلق رذحاو .يُش لك نم هب نمات ًافوخ كبر فخ : 'هربف
 .يس ىف ىلاعت هللا

 ب؟)

 يف ىلاعت هللا نم نمالا الو .يش نم فنرخال ىنمم الف

 يش

 رهاظ نال « (ىك تنما دق 2 : هلرق رهاظ اهدوخ لير نكي مل مرج الف

 ىلع هقالطا نركي دق ذا فوخلل بجوملا فصولا نطاب ىلع يختي ال لرقلا

 رثكا + سرق ن ص أ رثكأ :  سرق فن )م || قياقح : رايس اف (١؛

 هلا نركلا يف نال : س (<4 ا ءالملا : سر قاف (ه || ملمس + : ى ]|

 با («» || ملعلا قبس نم © برض هنآل» هد امو . اذك لصألا : ط : نمالا نم ابرض

 || هنع فا ىضر يلذاثلا نسا وبأ يديم رع : طا (ه | ُّنا- : ف (ه ||.ركم

 ءيد . . . ىنمم الق - ّه ١ (ين 5



 يعرسبلا ايرن .ع .ب بالا :

 اذهو .سلاط وبا خيشلا هركاذ ايسح هماعب ىلادث قملا درفنا دق صرصخم فصو
 5 1/1 ع م كو ا 5 : 20

 ٠ ١ املا يف ''عيتت ال ذا هراكتنا عي ال مالكا هيزتت نم باب

 ىححا نع دري تأ ل

 امهراشخا انتلثثم يف كلذ ةدياف نركتتو . ماينالا هب طيح الا مال كات
 تر ام ىلع تايالعا باق يف تافصأا رمح داعارع ىف .هأح ركش امك رد التباو

 - هَ ص نع -. ف ليحمسم ريع كلذ 0 : مالسلا هملح مهاربا ع ا عم هكلس هن

 5 ” ا ىلا راقتفالا راهظا نع هسق ل  فلخا هلق موشي تيكق لقعتا

 باغا ْق مالسلا هلع هبل هس ىلا ماقأ عمشر ماعم رهو 4 ءامح ايل م لجو

 ملعي نا اذه ىلع دمي الف . ةفوصلا هما هرك ذ ام بسح ىلع ةيريرلا فاصوا

 ةدهاشمو .انفتسالا ةذص نم ةلاطا كلت يف اهل ”فشكا ماللا اهءلع نادحلا
 راقتفالا راهظا تقولا كلذ ىف ايينم ىلا ا مل يدا ءارص نا .ايركلإاو لالا

 . رهظ أم لاقملاو لاخلا يك اهيلع ار م كن دلف راك دا نأو هل م 5 0 أو

 ” يجب م هم لب الو ماكحالا تل لدحر ا ىلاعت َّى هاا تالر هلا: : هلرقو

 ةبعافلا هل نالا تاثدحلا مزاول نع تاذلا هيزتت نم رخا باب « مانالا ىلع هب

 نركي فكن عاملا هنال مكتح تحن لخدي الذ ةماتلا ةيقرفلاز ةقلطملا
 هنال لمف الو لرقي ظ0006 مسد تحن الخاد وا 3 مكح امركح

 سو قدص هلك همالكف ىح يذ لكل ىقحلاو ىدص يذ 56 ىدصنا

 بحجاو ادهو دأوحف أنع باغو دائعم ادلع ىم نأو طقف اظفل ال الثفلو ةنافح
 زوحم ابو بااط يبا خسملا لرق ىلع صارتءالا عهدي ادهرو . ىلاعت هع 58 : ١ 1 : د ا : 3 ال 3

 . هدرجع لففللاب هفصو الا عني مل هنا ىدصلا دخب فدوي نا

 عيدب يمت مالك ةرخا ىلا لل هنم ليدت ره مالكلا لدب نإ 2 : هلافو

 كل راخألا 00 ريو هيلع هم رلب دو لقعلا روض نع جراخ ديحرتلا ىعم 2 هي هب ىلإ جلا ١ : ا

 ٠ مهمدعب يوقر

 ةئس الو باك هفانن م اذا ررهشملا ثردملا نا نم هيهذم ىلع هدرورا اماو

 2: سرافن (» || هير : س )م ا هتصاخ : ىف (* | من - سر ف ف 4

 | مفدني : سارا 6+ || مك : سا 05 [| مكس : خ4 مكي : نس 26 4 فشركا



 يدنرلا داتع نبا ثيشلل ىرغصلا لئاسرلا

 عرطتلا كلو لاقم .ةدعسس: ىف نا تاو سلا: هي لرقلا تيعو: ةعنطا :هي رقت
 امهريغو يدهم نب نم رْلا دعو لمح نب دما دع ثاذ ىث ركاذ دقو ٠ لس رملاو

 شهور ه6 ٠ - ٠ (0 - . ٠ هم .٠

 لاكشاالا .اذتناو هسف ىنعملا حرخرل كلد "نر ىأ أدب هجءاج ا؛4 هنا ىلع

 80 0 9 - . 4 ٠

 هدادهتعاو هل هميد مدعل تيدا ادسه ركش نم تحيعلاو هاتررف ايدع ةشع

 ةبارتسا ال امل ىلاعت ىحلا نيمات ناف هي عوطقعماك - همق ةلاحتسالا توم

 هياغ ريغ ىلا اه2تزتم عافتراو اهيتجرد ولعو اهتنر رمس كلذ ف ى يذكيو هن

 . ةيابر
 مالكلا دروص 5 قب ملد لفعلا ةضعب اضيا مولعم هركم نم امههفوخو

 1 دعت 2005 هده 6 ىلارتلا لخدا لوو ثددحخلا ا انيارج وبق مازلالا

 ردب مري هبر ””ءالسلا هيلع يذلا .اعد ثيدح هلع مالكلاو ثيدخحلا اذه

 اححو رع ةير ند هل دعولا مدقت عم 6 دعت ا ةناصحملا هده كليد نإ » هلوقو

 ىلع مالكلاك هلع مالكلاو حمدصلا 5 ثيدحا اذه ىعممو هروبظو © رم تسسا

 رهظا هف راقتفالا ىتمم نا الا لروالا

 مدعت م سدح نم يذذ نيمأتلا ذعر هفوخو مالسلا هممت ىدهرم ةصحق أاماو

 هبر ىلا راعتفالا رايظاو هماكحاو هشمل.و همالثاو ىلاعت 1غ ملع هيركن نع

 هلرق ىلا 6 ىسوم نماي ملف » : بلاط يلا خيشلا لرق ىنعم رهو هماقم رلعو
 . « هقصو نطابو هركم ىفحي ىىبدوه هف ةف رع 2

 مساب ىلا_هن ىلا دارفنا هانم 6 مكللا هطعي مل هنا هماملو > : هلركو
ْ - 1 5 9 2 ١ 0 8( 

 هيلع هب جتحا وا مكح همزل ولف رهاثلا رهو رهق عرن مك لا تا مكحلا

 . اريبك ارلع كلذ نع انبد ىلاعتيو اروبقم نوكتيف امرك ناك
 لاج>ال هرمتمهوت ام بح ىلع لوالا يف مزل ام يناثلا باطألا يف مرلي الو

 مالسلا هيلع ىسوم ةيناسط بجوا ىلامت ىلا رارسا نم رس ىلع يلاثلا لاا

 ١( سر (؟ || اذه مت ع | داةتعاو :رأا (+ || مالمتسا هام نس :

 || مكحلا ... ةاضم ح : نس (8 || لامس



 ىعرسبلا نر .ج .ب بالا ١

 . هماكحا

 نكسب. ملو لياقلا ىلا نأيطاف » : هلوقب لاط وبا خيشلا هيلع هبن دقو

 داريالا هوجو مليا ىلع ىلامت قحلا هدروأ فيك ىرت الا « لدالا راهظالا ىلا
 اسلي

 دكت عسسل ديكأأتلا فر هردصم هن ربخ 1 كَ نم نيماتلا ىنعم ددق يف

 مايقلاو بسلا عوقو دعب '”لمقا ةغيص ىلع ريا ىلع ماللاو فلالا لوخدو مالا

 . رهاظلا ””ثيح نم اهشيب.ام ناقرف اذبف . لوالا باطلا يحب

 نسحو مالكلاو ملعلا هيزتت نم انف مالسلا هيلع ىنىدع ةصق اماو

 لركرم كلذ ريرقتو مالقالاو ةنلالا هفصو نع لكت ام ماما كلذ يف بدالا

 -. يجر ده عنن ؟؟ةيايزا ىلا

 لجو رع هلا رفغتسالو ةلثسملا هذه يف مالكللا نم ردقلا اذه ىلع رصتقنلف

 ةصاخلا ماقم نم قوذب يظح نم الا كلذ ةتيقح مهفي ال هناف هنم عقو ام
 . سالفالا ةهباغ يف هنم اناو اذه لق هائرك ذ يذلا

 باط يلا ”ةفلاخمي هرباخا نم ركب يلا ببطخلا نع هوّتركذ امو

 :دص قنابل 7 ردع نق هلل ناك دي تاننلا ف يانا يفاذل
 دلع تلا ديف ام اعاسنم ىلا دوت ةللاغن هي لرا تاق“ ..تةنلاخلا
 نم هاشادف اههيزتت ”وا اهقلمت ”مومع وا اهمدق وا تافصلا توست يف فلاخ نم
 هبات ”عم كلذ حمصي فيكو هيلع لدي بلاط يلا مالك نم .يش الو كلذ
 ناو .هلعء .انثلاو هحدم نم هب ىلوا همذو هلاح حقت كاذ ذا نركتد ذا هلع

 نطالاو رهاظلا لها "نيب ةفولا ا ةقلاخملاك ةعدب ىلا يدوت ال ةقئاخ هب دارا

 . ضرتسال هن ةجح الو زياج كلذف

 هرلقتتو بيطللا "'باتك نم مضرملا اذه ىلع ارفقت نا مكتنم دارملاف
 افق رانا لاهوت اوخت ورد قيم ظل

 ةيلياق مدعو ةبرغ لاح ىلع اهيف مكشجمو مولملا هذه يف مذخا انرس دقو

 فا (>» !! هفامرا :ىف (ح || ثيدح : قف (» || لمفا ةنيصب اًغوصم : خ سى 6
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 1١١ دن را داع نبا خستلل ىرغصلا لئاسرلا

 اودمحل هلع اوموادو كلذ ىلع ارتثاف ناوخالاو ناكملاو نامزلا ىلا ةسنلاب

 . هكيفاع

 اب نيهدي الو بردو لامع نم الا اهردق فرع ال '"ةصوي مكصراو

 فيحتم ره نم عم ملعلا اذه يف اوذخأت نا يهو بجحف لذغ نم الا
 نم مني لابو هناف ربكلا اما . ديلقت وأ ةعدب وأ ربك : تانص ثالث ىدحإ
 هناف ديلعتلا اماو . ربكلا تايللا يف مقري لالض يف ةعدلا اماو .ربعلاو تاي .الا مهف

 0 امم ةدحاوب 0 "نمو . رطولا راو رفظلا كرد نع لقعي لاقع

 نم ”نمرت ال مث ...هينقا .كتميشلا نع فكن هآللا ديم ىلبو .اذقلا ءوس

 نم داسنلا عمف مكتيلع ابسسب ملللا اذه يف مبالا ”دادسناو مكيف ابئانرس

 .الؤه دحا هفرخز ”امو . حالقلاو داشرلا باربا مكيلع قلفنتو حالصلا هجو

 رورغو سيلتو ردزو ةطفس هلصاحف ماقم وا لاء نم هلحتني وا مالك نم

 يف ل !طاب كاذ لكو لهج رمخ اك ةلاجسا 9 بسو ل ابا_هلأو لياعا ةدكقو

 يمت دسأ الا هباب حتي ال ذا ململا اذه ةلضفا ىلع ليد لدا نم اذهو لطاب

 اولعجت الو . مرلملا نم هريغ فالخب كز بينم بلقل الا هباجح عنري الو يقن

 سكس هيف ناف ملعلا اذه لها نم دحا ىلع ةجح رهالثلا ملع لها نم دحال
 ام

 ام اودهاش مهبتوكل بطعلا ىلا .اضفالاو ةةيرطلا دافو بدالا .وسو ةقيقحلا

 : لياعلا لاق اك مف ماوس ابنع ردع قئامجب اوتقو | م ريغ نع باغ

 را يف ةفدلا اّمإ» ىَعدلا سلتا تايجر ن ني
 رذضلا يف "كيجو نم نحنو مهلس نم. . ةمللقلا يف ّسأَنلاو

 مدل تسوباداو :: ةسخ ا هببف ءالملا ملع ملعي كنظ ام : ىبشلا لاقو

 كدي يرق ف ضارتمالا كرتو يلستلا اه رام اَعف يكلرتع ابلبقت ال ةلئسم
 نسحب مككلعو .عرودص هل حرشاتو مكبولق هب نيمطت ام اهرما نم مكل
 ةفرعم ىلا دبعلا يدّتيي هي فيرش ملع هناف ملعلا اذه يث ةدارالا ىدصر ةمنلا

 ه4صاغ عم هياعث ةداعس ليث ىلا لصرتب هيو هبالا ةدهاشمو لجو رع هبر

 دادنا:رف فاإ 0 || نعأ ال د خا نع )ص || نأ : ر )ّ || هتيصو : س 0
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 يعرسنلا أيوت 5 .ب بالا الذ

 فرش .املا يدا تحن املع ىلاعتا هلل تا تملع ول : ”ديتملا لا دقو هناحاو
 . هن دحملو هلا تعمل انناوخاو اتياحمصاأ 6 هلق نلكتن يدلا ملعلا اذه نس

 د مجم 3 و راسكنالاو عرضتلا ماودو راقتفالاو اس فد هلك :كل كاللمو

 ةرق اللو لوح الو رومالا نمل اعم حمم و رردعلا مس رسم ثا كفل 2 تلا

 ا الأ

 نيرادلا ىف دمس دقق اذرصحر انرودض: لممو افريقي ة.حولا هذه لق نم

 لأذعر اأو راطخالا تام نع رارفلا را رفلاو دمنأا دهن أف ها الإو تتمنا دوشل زافو

 ري طيبون اننيب روتي ن1 جرا ع نير "ل استم انيكن .ةيالسلا : قفافلا

 . همركو هنج نيادلا هداع يف هخرب انلخديو نيدلقملا هيزجم انقحلير

 انريارسس

 0 - ه) هس 5) - 3
 : املت ماسو هلار دم اندسس ىلع ارخآو الوا دنأ ىصو

 |[ ةناثلا ةلاسرلا ]
 58 . . ١ خخ -" -. 5 ١

 نرووأفلا بانزأ ص لحر مج بفصنأ سن رمخو !تاوئذو لع ةأوادم رسستت ب
 مرام
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 مكلاؤحا نم هب متربخا ام هنمع تفر مكباتك ىلحو دقف دعب اما

 يف عضوملا مكلذ ىف ركشسم الو بيرغد نبا هلك كلذ نا يخا اب ملعاو

 6-2 0 دحن داكي ال ايف هلق |  دامحا باطلا ثتاف تقولا اذه لثم

 كادل دعا دقو هلع هعطقمل هسملع طلمملا هودع هل دص < دقو الا كاذ ىلا

 نم اكارشاو اكابش ىصنو ةينطلا نع الاضف ةسنالا هنطاش نم ادوئنج
 نيرظانلا راعبا نع تاريورتلا»و لشا فئاطلب اهرثسو اهنامار اهرورغو اندلا

 لسراو ةعرفلا نيمللا زيتا : ةريصب الو ملع ريغ ىلع ابخءبب ديرملا شت اذاف ابلا

 ابب ىمعمف تابيومتلاو رورغل قف هل اوفرخرف هتياابش ثيبو هدونج هيلع

 دحي الو الدم يدتهي الو ارياح" 'هيقييف هبر لمس نع كلذ هدصير هلق رصب

 :قان ( || لأن ف :س (ح |ب:دان (م [||ىلاثت كنا ةحر + 2 ق ا(
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 ١١ يدنرلا داع نبا خرشلل ىرغصنا لئاسراا

 لجو رع برلا نم دييأتب الا اذه عم بلتلا الح يقتي فيكن . الد
 . هنم ةقباس ةءاندو

 ىلا لياملا ىلع هيف تداكمت اياتك اذه رمق موكل ا تنتك تنك دقو

 هكر يك ديرملل ةعفان الردف اضف تركذو انه اه متلك ذا اهرمتحر متتك

 يدنع ام باسل اهمف تركاذو . ىيدبج ابسش تلدب فتالاح عج ىف ابب هودي اباداو

 نم لماع لكل .ءافش هنوك ىف بدري الو هتدص يف لقع هل ذحا كشيب م امو

 متريخا ام هيف متوشاو مكتنم باتكلا اذه لصور اماف مكبلا هب تثيبو هتلع

 هب ىلربخا الو باتك مكحام كل ذب ىل ل معي مل ذا كلا هلوصو يف نآفلا ءاس

 له كلذك هعرقو د دقتبو لوبقلا عقو» مكتنم قو لهل رسوب كو ققرو نع

 صضعب ناك ناف . "يذاع لذع وا لباق 0 هنع رو مو كلد '” ىلع مت

 لجو زع انبر ىيفوتب ةعنتم اذبن مكتباتك بارج يف مك ركذا انا ابف كلذ
 مكنمو مكل ةعفاملا .اجرو مكتلاؤس قمل ةيدأت

 مكنا لوالا ىنملا : ناعم 2 ىلا عجري هرركذ ام ةلمج : لرعتف

 ا زارتحالا نعو عقو ع ةلازا نع كزجع ىلاثلاو . بومعو برئدي توفبصتم

 نناه نأكو .هلمث نم مل رطاخ شرشنو كلذ ببسي عرين ثلاثلاو : عش /

 بع زارتحالا نعو ةلازالا نع رجملا نال لوالا ىنعملا ىلا ”نامجار نيدعملا

 ىلا مالا لصاح مجرف بيع اتلاع» ال نيةبلا ملع دقفل كلذ سبب زيحتلاو
 7 . برب نرفصتم مكنا

 اورظنت نا مكل يعتني احيرات وا احيرصت اب متربخا يتلا بويملا هذه نا مت

 لواريو كلذ ف 506 مكناف انارد رصالا اود الو مراصلا نيعب ابف

 ام نوربو اسع بسي نبل ام نوههرتشتو بدا .وسو تالاجج ىلا مكب الا

 هيرشسو ةيرسشلاو ةبرعذلا نم هلارحا ماكس اي دسلا ةفرعمو . .اد .ءاودلا نيع ره

 ىف اهتارسا تدك يلا يهو ا,ةداو فراعملا ماكعا ن٠ نيرملا ةيريخو نيريخلا

 ىلا لودرلاو اهتفره: سانلا دنع م.ري ن٠ دنع نالا دوجوملا اثاو ةنمزالا هذه
 الا ديرملا ديرب الق .يش يف ةقيقلا نه تسيل ةمسر مولعو ةيمو روما ابةياةح

 | نيمجار : ف (+ [|امع : ف (# لداع لدع :! (+ | ىلع - : ! «



 يعرسيلا ايون .ع .ب بالا ١

 تنحتلا لها مدمإ الا كلذ امو اريدكتو اشيوشت الا اف ردا الو ارعجتن

 نسأتيو يكسي نا يغني .الؤه ٠ ذقن ىلعف قيرطلا ةجعع ىلع نيلادلا

 5 فللا ضعب هلاق ام دشني نا يغسي مبنع ن..رلا ولخ ىلعو

 نوصحلاو حيباصَتلا مه  .موقت رقاَرِف نمر 35 سلحت ا
 لاو نعالاو "فلكل ..ازلاو كدت 5 او

 نرخات 3 يفر تع .نالآ ينل رش 1

 اعارتخا ثدح نم امهدحا : نارامتعا اهرمرك ذ ىلا برسلا ىلا رظنللو

 ناراشعالا نادهو . عرش مكلا ابكسن ثدح نم يناثلاو مكل ةفص ابتلخو

 لوح ال لرالاحراتءالاف . هل اهدرب مو هنم اهدارا : ميمي رعب ىنعملا امه

 اهيلع درمحملا ره ىلاعتو ”هناحبس يرابلاو هب تماق نم بسجب مذ الو اهيف
 نواجمتتف هتتشمو هتمكتمل ملستلاو هياذقب ىذرلا مكللع تو لاح لكي

 : مكيلع بحي مف مصل 7-00 مكتنفلا ةحار كلدب

 مدنلاو نزإالاو ابنم ةبرتلا مكيلع بجيو ةمومذم يه يناثلا راشعالابو

 ىضرب مترفو كلذ نم هنودباكبت ايذ اليزج ارجا متزح كلذب متفو ناف ابلع
 1 8 5 ٠ ءا دلت و ْ 1
 2 م ر راع امف بركلال ,.نىءهم داود 0 هن كرا أم مجدجلا 6 مكن الوم

 لب كلذب اوفوت مل ناو . لصح ام موكل لصح اذا بءتلاو بدصنلا نم كلذ

 اجللا ىلا رادبلا رادلاف مك تريك مكلع تلوتساو مكفميط مكللع بلغ

 مكلشت يف هومتر ذ اهح ملكتم ةلاللا هذه برقا امو . رارطذالا نقوم

 تف اذاف . كالهلا ىلع فرشملاو بذمملا ريسالاو ةبادلا ”ليكاو جوملا قيرغب

 داحالا الا اهردق فرعب ال ةنرص نم اه اب ةديص مك ح دهقف اورثاف كلذ

 هدر هدقم كا باح و هحلطب بفمسل تان ردح ةلاللا هذه بحاصو : ءالوالا نم

 :ر ا (؟ || ظنملاو :ر (ج || يفسح :سارف )0 || لاثما :سر د ان ١(

 0 ا ري م
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 ١ يدنرلا دانع.نبا خشلل ىرغصلا لئاسرأا

 نا 5 داعملا تلح الأ لجو رع انئرو دعا ماا دعا تدصحل ددعبو

 ىف ال هناعد يف ةنومخم ىه اما ةياجالا : لاقو هل رعدب نا دحا نم ل ف

 "اتبا ناف 28 عدا تلاقف دنحلا نا تداعب .ةارجخأ نا يىككسح دكر مرتك اذ

 لثم تلمفو 7 لما تلاقو تداع مث تزف يراداو ىددا اه لاعف تام ي ١

 داف ةقاط يل '' كتبا منو يريص لع تلاعف . 552005 دلاو تارع كلذ

 تداع مث تذف كنبا عجر دقف يهذاف تلق اك ”تدك نا دنملا لاف . يل

 بجي نما ىلاعت هلرقث لاقف كلذ تنرع < دنجلل لقف . ثا ركشت
 هترقو هلوح نم هرريَتو هسنن نم هسابا رطشملا ةمالعو . ياا نلعشملا

 ارك . ءالرم ”ثااالا امقاد الو افشاك هل ميلملا مالا ةأحن دنع ىري ال ناو

 ضعب 00 . تابيإلا دنع كل رطختي رطاخ لرا 0 : نيفراعلا ضءب لاق

 ١ :لاقف « داعد اذا رطذملا ببحت نما » ىلامت هنأ لوق ىنعم ىف نيفر املا

 ةكيغت لا نيير هنب ىري الذ ةلثملاب هيدب هلا عفر «ف هالوم يدب نيب فعب يذلا

 نرئانت ام مم رطضملا ره اذبف ٠ .يش الب يالوم يب به لوقيف ايش اهب ىحتسي
 متناو مكنريط ىءم الق 5 ةصاخو برقلا ةيزم نم ةلاللا هده يف

 ءاده م نركست

 لسع /انب عم ةبانا الو ةبرت متدقتعا الو ةباحا مكحا رهظت مل ناو

 : نيتلخ نيب كلذ يف متناق باسالا عطق و بالا موزل نم ةروكدذملا لاخلا

 الف بارطضالاو عرخلا اما اوتحلو اوربصت را اربرطختو ارعزجن نا اها

 ىثْخي الف ناءالا ةققح ىلا متلصرو نامالا يف متلصح مكجنال انه اه هل .ةعو

 0 رصحلا الا مب ملف نيلاحلا ينانتلا اذه لثم ىف ارمعت نا مكياع

 ازا ه : **ثا ءاطع نبا لا دق ةناجلا ياهلا هك نك ”لاللا هنه ىفو

 تم هذ 0 « .اطملا نيء ره منملا داع منملا يف مبنلا باب كل متن

 كلا فرمتم كلذ لك ىف رهف . هربت ةكدهشا كمنم ىتمو هرب كدهشا كاطعا

 فا( | ناك :س ار ف )ص | قيت:ساد فان )م | ةرعد + : ص قا فن )0
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 مف .حخ ٠ .بابنالا ١5

 مكل مث 0 اقمر
 ف

 -.؟:|_:مو تادهاشم ةلاخاآ هله
0 

 .ايربكملا : ةقمحد لجو 5 7-1 ا أ 0-0 نم .رلاو مكضرغ

 يكفنا نودهاشتو .انمتسالاو .ءاسسالا نايك نم هملع رش اهو دانتم ا ف

 2 ىلع مممد ثاف هناعساو هن أعغمج رز 0 دا رويظو هناضقو رد دوقنل المع انا

 ددحأ روما ن 6 ةدءاع دهعشغ كلذ مكل راصو ماكي كلفن !دييق

 ةبحلاك ةيلع تاماقمو . ةنس لاوحا 0 ىلازت' هنا هاك نإ: يكب

 م ناثك

 ةمداير:بهاومو ةلاثك ت أادص هده نأ ىف كح د ع ال مع فروخاو ةفرعملاو ىهر او

 بح مركلم برقم دارم هلا ىلع ايف ىقاو هلع ترهظا نم اب لدتي

 ركشلاو رصأا| ءاقك رخآ داماجو لارا ةهلزانم يحسن ةنهاثما هده نوكتو

 ثسمح نم نوريدنتف ةاذح ىف هلك اذه نركحي دقو. ةيرتلاو .اًحاو .احرلاو
 5 0 9 2 1 1 (2 5 - ٠

 هريرذ ين تيد نم حصحيصلا نفر ىاررد ةدم نم ىأ نولسو مر سكنا

 .ء.:- 0 00 ٌ 5 . ً 1 : 2 . َ. ١ ١

 مداربا لاقو . « مذ رفغف هنا 0 نوبنذي مودي .الو مكب للا هذل

 مدصسصخح زر

 :لاق . ادبا كيصعا ال ىتس ينصعا مهللا تلق بابلا ىلا تييتنا اماف قاوطلا

 يدابع لكد ةسسسلا ينلأست تنا يهاربا اب تيبلا فوج نم لوقي الياق تدمسف
 رم لضفتا نم ىلعف م,تصع اذاذ ةمصملا ”يناسب

 الا مرارتغاو امم يف متيقبو مراقتفاو مكر اننا ارتدت 1. نان
 السس اودجت نا ىلع مكصرع ديد ابيلع متذا يلا مكلارحال نودراك مكنا

 مككهسفتو مككطي رن: ىلع نوةساتم مكسفنال نرتقام اهنع لاهتنالا ىلا

 ص الو امملع مكبر دب راد د ةسنديو ةمسلف ثتالماعم انه اه مكلف

 اخف دع راحم تو ةمالثم هلل تناكو تنناي هلل تاذ تدع + كذا تب

 ريوس "ارابكللا بر لل يقر نيشرلل نيم ذيلع كلا 1م كلوي ني كاتس
 . ريساكمو اجرع هللا ىلا

 !١( يس رد ن و || نوحرت تن :ر6 لارجي سد : :دخ سا نورحو رات :ساف :

 ف (3 |[امض 4 : هاراثم :راد ان || كلذ باسب هل : سا (م | دكذ

 || رباك الا :س ع [| دقق :س مم | كو رس ر ئنن 07 ' نوبلطي :ى ؛ ينولأب : ن



 ١١ يدنرلا داع نبا خمشلل ىرغعلا لئاسرلا

 هقح هرفرتو ركشلا هاقم ىلع اوظفام نا هللا "موكل قيرط برقاو

 بر ةملفع مكيراق ىف اورضحتست ناب كلل ذو هلبق نم ةدايزلا اوسمتلاو

 مكسننتا ع اورمشتنر ىلامتلاو لكلا تافص نم هدلع وه امو دءايربكاو

 ىلا اورظنتو صفتلاو ةءاندلا تامس نم هلع ىه امو اهردق ةراقحو انابمو

 هقح كلذ يف رظنلا متيفو اذاف تناك ام ةئباك ةسعن نم مكسيلع هب معنا ام
 ةمعللا ردقي مكلف رممو . اهركشي متنقف مكلع ا هتلمن ردق دايح متفرع

 انير لاق . ربو 2 3” ديرملا ببسو راخ 0 حاتفم وهو اهركش وه

 هللا .الا ارك ذافن» :ىلامت لاقو .. ؟مكنديزال مترك نثل 2: لجو زرع

 طارصلا هنال كللذ نم هالوم دنع دلل عفنا .يث الف . ”نوحلفت مكتمل
 لاق اك هنع مهدصيو هيكلاس هنع فرصيا هب ناطيشلا دمق يذلا مقتسملا
 مهرثك١ دج الو : هلرق ىلا مقَتملا كطارص ممل ندمقال : هنع ارابخا ىلامت

 وه نم ىلا اورظنا »: ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ريخلا يفو . ””نياكاش
 هللا ةمعن اوردزت الا ردجا هناف مكتوف ره نم ىلا اورظنت الو مكسنم لفسا

 مكتيد يف مكيلع مكبر معن نم نوملمت مككنا كش الو . < مكيلع
 مكتماك امظعا نم لب اهتم نمو . هئادحا ىلع نوردتت ال ام ؟اضدو

 هيلع هللا ىلص' هلوقل ناالا بئاتن ند كلذو ةرركذملا لاوحالا نم هيلع متنا ال
 ىتبم صخش نم مو . 6 نمؤم وبف هتثلس هتءاسو هتتسح هترس نم 2: ملسو
 .هي احرفو كلذل اًداذلتسا لب ةهار هلق يف دحي ال مث كلذ نم رثكاب

 ةثسلا ةلاللا هذه ىلع ”كلذك نما ايف مرصا .ادتبا يف متنك دقو
 نودجنو هتبقاع نودسحمن اب مكل املدبا ناب مكسيلع معناو مكبر مك >رف

 لضاب اوحرفتلف . ةوق الو مكنم لوح ريغ نم ىلاعت هللا اش نا هتمفنم

 هلع متنا ام ديثك نع ”مكلفشيو كلذ ”مكتقرنتيف مكتيلع مكب»
 ىلا لجو زع هللا ىحرا دقو . ”مكسلع مكبر نارضر كلذب نوبجوتستو

 اي : لاف كلذ بحا يفاف فطللا يفخو ةنطفلا فطا ""كردا : هيايبنا ضعب

 : نآرق (ع | 7:وو٠ : نآرق )م || لاح + : ىف ى || علا :سر ىف ف )0
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 يعرسبلا ايون .ع .ب بالا 1

 هلع را ابا 7 فناللا ىنخ امو ةنطفلا نطل امو بر

 نفطللا ىفخ - اماو . كنع اهءفر "يتلف كيلع اتقوا "نأ ينإ ملعاف ةبابد

 اسعى ركتخاف يشتد: ىلا لعالا ردع لزق كلج تدرون فا ىف
 | لمتشتو ةربع مكب مكحدر اب معلا يلا ةدوسحملا ةئاخا كنان اردختحلف

 نم هيلع متنا ام اودتعتو ابنم ةدارتسالاو يكتبرا الع ركع لاب ”ابتبرتب
 دنع ابباوت اومسنخلو ةعلاب اركحو ةةياس امل يضلاو ضافئالاو عنهاو عرخلا

 07 اياش ىأر هنأ شراشملا ضءب ىكح دقو . لجو .رع مكبر

 جرشلا كلذ هل لاقف ترعطقنملا نركب 0 دفع اطلع ةكم اخف
 ايف تنا يتلا ةرسحلا هذه يل ببف ةرم اذكو اذك تججح انا

 تاقآ الب مكساع فرص هنا كلذ نم ارممهحتاو . اهلك تاحفلا كلذ

 لك كلذك و رورلا نم عارتاو بج

 .اذه لاثما نم مكيرلق 1 هاريو مك رفن عري |

 مكتغو مكتمالس نع ره هال ىلع مكرثا 6 مكتزؤرو

 دقو . هجالع مك لع بحي اذرم ناك كلذ اور ل ول ذا نيعقحنا نيفراءلا دنع

 تنك ول : لاقق اًهقانم نركا نا فاخا ينا : هنع هللا ىضر ةقيذخل ا

 ىلع هصرعو ةاصخلا هذه ةاعارم ديرملا ىلع م مهاو : تافلا تدع أم اهفاشم

 ىلع اللد كلذ نركتيو همس حجنيو هلمع ركزي كلذبف هيف ”نركتت نا: ىلع
 رهاوظب لسماع دبحن دمتم صخش نم مكن . هتدارا ىدصو .دصق» ةحص

 "نع ل ريكتم رام بجسم كلذ عم رهر تالا رها راخا استحي تاعالعلا

 هسفن درو انضئرو اندلا كرب ا هدمدو هدرط ليس كلاس هدكو

 نال هير دنع هن ةلزتم ىلغا '""نيكحملا قتانلا نم ىيسافو !منم ريي ردق ىلا

 تايمرد كلذ قربف فوخلا دوجو يت هب فروطلم رف برعملا يف دملا دهُعا نم

 كلذي ىدرتيف نمالا دوجو ين هي رركمم ربف دملا يف برقلا دبا نمر « ايل
 2: .اطع نبا لاق دقو . ىلفس تاكرد ىلا

 كل بمأو

 ىلاو ركلاا لم ةقيرم تانصو ةكلم

 9 مكيلع ضرمعي ام

 - امو ةعاطلا باب "0 ىزز حد امر
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 ١ يىدنرلا داع نبا خيستلل ىرغسلا لئاسرلا

 لوقي ىنملا وهو . «لوصولا بس ناكحف بنذلاب كملع ىضتو لومقلا باب كل
 <تطنت كلذ ىلا فاشنا ''ناف . ةنلا هحاص لخدا بنذ بر:

 لثمو 20 ملظعا كلذف مكسفلع اداره نم ىسفنلا هتركس امو مكبويع 0

 .ةلاكا هذه لثم ْى دنعف مهيادعا 6 اع ساك الا هممني امم اذه

 5 مخ مكبر ةدلاف . يلع هححال اريدككا تلد ف نأ 5 مكلرقو

 هدسبع ىلع ىلرمال ةجفلا مامق اذسو دوق رعت ' وا كلذ مف رع اوس لاس لك

 ضيرعت كلذ يف ناك ءاوس ةليزج ةمعنف كاذ ضعب نع اعالقاو ةيانا مق زر ناف

 الا ادبا نوكلي ال هملا لقتملا ضوعملا نال نكي مل وا مكلل ظح هيف اب

 . لاطلا اذه يف هنع لقتملا نم ىلداو فخا

 . ماتلا عالقالل احيردت نركي كلذ لملو ترافثلا نم اهنب ام ارمنتمالف

 اك امن اهرتددع لب ةيركب اولابت ملو ةدشب اوثرتكت مل اذه رس متفرع اذاف

 :: هاو ذ

 بلقلا ىلع اهمتو ففي ام امن اهدعو اهب ثارتكالا مدع : تلق ناف

 رهف بلقلا جعزاو سفنلا صفن ام لك نا نم متلصا ام ضقن ىلا كلذ يدؤيف

 يداعملا راكحتسا ىلا اضيا يدذيو . هومتاكذ ام لضفالا كرت ىلا ىدا دقف لضفا

 . نركلاو فوخلا روتنل بونذلاو

 هتوذ امم مجرا رهو. درم انه اه فيفختلا اذه نا لوالا نع باوحلاف
 هدرجو ىف ةءفنملا اما . عمقونملا ررمذلا نم همدع يف الو عفنلا نم هدرجو ىف ال

 لضفلا ””غباس هرامشتساو ممنلا'قئاقدو فطللا ايافخ جارختسا يف ل اماع هنالف
 الف اذه لثم ىلا ىدا ام لكو نيقللا ا١ تاماقم ىلا كلذب ىريف مركلاو

 ىلع ماد اذا هحاص نا وهف همدع يف ررضلا اماو . ةثلأ .ىش ةلضفلا يف هيزاوي 1

 هرادا امشهدحا : نيبجد دحا نم كلدب ةفحب هلفعر هلق لمسو هب ره ام

 ءالدسا ىلا هل هزادا ””يلاثلاو رياكلاا ريكا نم امهو طرتقلاو سألا ىلا هل

 ضورع نع هنوصو 0 لقنلا ظفحو .ابسبب هلقع لتي دقد هملع ةسوسولا

 طق يلو نك اسو ابكلاس وه ىتلا هقيرط يف هتدمع ””هنال بجاو ةسوسولا

 000 || ضحتسا هر ا( || قياس :ف. (ح | ايافتل :س ر )ص | اذأو هى(
 | نآل هر 2“ || لقملاب هر (5 || يناثلاو . . . هادا -



 يعرسبلا ايون .ع .ب بالا 5

 راقحتسا ىلا يدوي هنا وهو يناثلا لاا لحمي هانك3 ام ىنمتو ٠ لقملا صقان

 عرسي امم ابا ةبرثلاو عالقالا ىلا هب عرست ةلاخلا هذه ناف برنذلاو يمامملا

 تادهاشم انف هحدي هنال '”نيدرحم هانكذ امع نرطاو فرخ هن
 ش 000 م _ : هع

 انو رش هبر نع ءاع ١ لم كتلدو تسف و رسسا ىف داره نع ههمئق' تاماثم

 ةراعنع مدعو هناك رلعو د الوم ردقب هتفرعم تن دل تا دملا ف هعص ء.حا تأ

 كش الو . امهاوم ةعااد ف اهريدهتو أسحدنو اننابمو ةمساللا ةسك هتفرهمو

 سس | ءانوكنا نم ريك او ىلعأ هيز عم هب امح لحا نم ةسحعما ماظعتسا نأ

 ةيصمملا يف عوقولاب ابظح تاوفو هسفن ىلا رظان هفوخ لاح يف هنال هنم هفوخ لبق

 ام ابكترم هاري نا نم اًررتحم ميظمتو لالجاب هبر ىلا رظان هياح لاح ينو
 نم ليلقو هتبوقع نم ارذح ةمصعملا كرتي نم ربك : لق دقو . هنم ههركي

 ةفص هرم 3 امو دارملا فصو وه اذهو . هتيؤرو هعالطا نم ءاح '”اكرتي
 . دعب نري تيفراعلا دنع اميندبو ديرما

 ةسبربرلا :دهاشم ماقم ىف هنال ةيدوصلا فصو يف لخدا اشيا هانكذ امو

 يفكم ةيدوسلاب فصتملاو هيلع هراثن ارصاق لجو رع هير يدي نيب أبدأتم
 ةيفاكهشا نف . ”6هدع فاكتب هللا سيلا » . ىلاعت هلوق للدب حئارملا يضقم
 حصي ال فوألا روتف نم لئاسلا همشرت ام نا ىلع . هيفاسمو هيفاش ةلاحح ال وبف

 اهرورشؤ اعدخو هفنب دسملا ةفرعم نم أشن اما نطوملا اذه يف فوُلا نال

 همترتف هعدخت دقو هباتعو هضغ هل بجريو هلع هالوم طخسي ام ماحتقا ىلا

 لَدْحْحو هفاختت ةرصنلاب هدمت دقو كلذي رمشي الو ريالا ثمح نم رشلا يف

 هل ىدعاأ ودع ”ياف نا هك داه لع ص رخو املا ثروكني ام جرحا

 اديكأت امهدشاو رابخالا هرجو غلباب لجو زع انير كلذب انريخا دقو ابنم

 كفني نا روصت ال ةلوذرلا اتافصف . ”.ولاب ةرامال سفنلا نا 2: ىلاعت لاتف
 الا 2: .انثتسالا يف ىلاعت لاق اك ''هتانعو ىلاعت هللا نم ةمحرب الا رشب ابنع .

 ١( ماب :ده: نارق ص | اعرب هن( أ ءان ركذ امع نيدرمحم :سصسرق اف ||

 »( أ| هتراخو :سراق ٠( ":تآرق (5 | يار:1 ٠ : نالعو:سرف (؟ ||د» !|
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 امل اذا هجو الق هلك اذه عم فوخلا روتف مثرتي فيكتف . "6 يبر محر ام

 كلا < ناي سمنلاب ةقفحا 3و رمحا ديرب بسالمسل بتاعاط دو داز ءر لب لئاملا كك

 هنرح دقفف دقفف اذه دوق نك سانلا نم ريثك و هادم 0 ىاعت هلأ معن مظعا سس

 كلذ نم .يش ةبسن ريغ نم ةمعنلا درجو يف انس ةءمنلا نوكتتف اهانكذ يتلا

 كاككوب دسأا لمح ىلا

 لد اًضعب ايضء لور ١ نيقللا تاماعم نا : ترفراعلا

 لاق دقو ديزتو تاريخا نءاضتتف هانإك ذ ام هللا

 .اخوسرو ادمكك أن , اهدرزب

 لصح دسلا يف ١ اتقي اذا ا .اطأ ينءا ن :!كللطلا ناتفصلا ناتاهو

 نم نوككتيو ارون هبلق يف ”هناحيس يلا فذقي نا وهو نيرش ثادبم اهنم
 انمم هل نركيو هتاذآ ايافخو هيريع ىئاقدل ”هب دسلا نطفتي نا هدياوف ىفدا

 ا؟ بلقلا دنج ررنلا 2 : ءاطع نبا لاق اك لجو رع هالرمل ةءاطلا ىلع ارصانو

 عطقو رارنالا دونجي هدما هدبع رسصني نا "هللا دارا اذاف سفنلا دنج ةملظلا نا

 هب لكوم رضاح سقر هنأك هل ىءارتي ناب كاذو . « راغالاو ملظلا ددم هنع

 طاشنب اهلا عراس ةءاط ناكن اف لامفالا نم لمفب لل ”اهمف رركذملا رونلا ىنعا
 ابنال ابيلع امادتقا هسفن نم دجن من ةيعوم نال ناو باستحا نسحو ةريصير

 ةهوبس وأ هيراج ددامب ابيف عقر تاو كلذب هنن ةدلط ابك رثش ةروسام ةروبعم

 نمو . ابب ضةتتيو اههركيو اياتثتسي لب ةفخ الو ةذل اهلامل دحي مل ”ةيلاغ

 امف نيببجاملاو نيريكتتملا تالخا هنع ىفتتتف هنن ردقب هتفرعم اضرا هدئارف

 عوشخلاو عرضخاو ةلدلاو مارت هدأع نيدو هند امفو هبر نيدو هدب

 ريخا ةمحمو نيالا ةحمصتنلاو هلاتداو ىذالا تكو ةققمشلاو ىحلل دامنالاو

 مظءتي ناب لجو رع هالوم يدي نيب بدالا نحو مبيلع تارسملا لاخداو' مهل
 بجي الق هل هليمي لمح لك هيقث نم لقتيو اهايا هلثي ةممث لك هير نم

 هللا لضف الا ةليسو هسفنل ئري الو هفن ىلا هرلثذ ثدح نم *لدي الو هي

 هنع وفملاو "هل ةرفثملا لاؤس نوكتيو هنانتماو همك الا اميفُش الو هناحاو
 ىلاعت لاقو ةرففملا ىلط ىلا الا هتمم ,ست ال فراملا : ليت اك هبط ىلعا
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 ىعءرسلا ايون .ع..ب بالا 1.

 1 00 . 1 (١
 ان اودهو اه ريثك نويبر هعم لثق يبن نم نياك و 2: مهنع يصر نم ارامخا 0 8 |[ .

 5 5 . 6 . ب ا ْ 5
 3 ئرااسلا نسمح هللأو اوناكتسا امو ارقمك امو هنا لسس يف مياصا

 يف انفارساو انبرونذ ال رفغا انير ارلاق نا الا مهرق ناك امو : "لاق
 فَ مفاع :لاعف هباحصأ ىلع امر جرح هنأ ةاراملا اء ىكحير 0 6 الرضا

 سس كلذ راع ىلا . ةنكحا هتأبن ىلاعت هيأ ىلع ةحرابلا

 ميسم ع انمفن مهاد 2-1

 و ا تك تاريخا هذه نم نيدكستم متتك اذاف

 ءاضق هداج سيفنلا مكنامز نرومطقتو انم مك ننا نامرح ين نولمصتو

 نبا لاق دقو متر ذ ام ىلا .رمحالا لاي ىتح ىح مككتم دداررص ةيهاكو مك را

 هرهظا ام ريغ تفولا يف ثدحت نا دارا نم انس لوا سس كل 32-2 ءاطغ

 . نبا

 ةرتلاو لوثعا نم يربتلا نمضتي دل منو كلذ ع به د
 مكتتطاوبأ !يىف تللحن يلا ”تارودكلا رنا مكدعا اردت راقمتسالا نم 0
 الا هلا ال نا تاىلظلا يف هير ماللا هيلع سري هللا ىبأ هب ىدات ا* راثكاو

 نم انتو هل انيجتساف » ىلاعت هلرقل '”نيملاظلا نم تنك يفا كناحبس تنا
 نم لاق نم لك : .ادطلا ضمب' لاق . ""« نينموملا يجنن كلذكو « مفلا
 اك "ثا هاجت نونلا وذ لاقت ام لثم مهم هلبقتسا وا مث هباصا اذا نينموملا

 نم ناك امف رظن هلك اده . © نيئم ملا يحتال“ : هلرتل نرلا اذ يمن

 .تعمو '''اينذ مكلاوحا
 امعرجو. .التيالا دنع سذنلا نركس مدع نم ايلا 2 ىلا بوسلا اماو

 عربطملا برسلا نم كلذف اهربص مدعو اهبارطضاو تاموملاو ديادشلا عقوت نم
 ادرمم ناك امر لب افلطم موم لع كلذ سلو هللمج ف ةزركرملاو يمدالا الع

 ف (+ |14؛. : م : نآرق (© | نيرباسلا بحي :ى م [[اذك ] 0
 فا (+ || مكس : ١ (* | اهرلت ١ )3 05 : ح : نإرق (ه [| ىلامت : َق
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 في يدنرلا داع نبا خيشلل ىرغصلا لئاسزا

 . هتقافو هرققو-هلذو هرزجعو هفمض كلذ يف دهاشي دملا نال لارحالا ضعب يف

 ىلا درتو كتقاف دوجو هف دهشت تقو كتاقوا ريخ » : .الطعع نبا لاق دقو

 ديرملا ن م اودجو اًءبرو «نيديرملا داعا تاقافلا دورود: اضيا لاقو .«كتذ دوحو

 ضعب كلذب ىلاعت ىلا يلتي دقو . ةالصلاو موصلا يف هنودحي ال ام تاقافلا يف

 دق هذاتسا صفح ىلا دنع ناك هنا يرتخللا ناد ىلا نع ىكسمي . صاوخلا

 صفح وبا نكس امءاق هنم ''ءدرتساو هقلح ىلع صفح وبا ذخاف ةببز ىلا هدي
 '”يتقياض فيكتف رطخ كدنع ايندلل سبل هنآ ملعا انا ذاتسا اي ناثع وبا هل لاق

 : مرذعب لاقو ٠ هبحاص هكلي ال باقي قثي اذ نم : صفح ربا لاعف ةسبز يف

 تعرف انبرقب .ضبرف دسا .اجف ةرجش تح انلزتف رفس يف صارخا عم تنك

 دسالا فوخ نم حاصلا ىلا نصغ ىلع تدمفف ةرخشلا تولعو اديدش اعرف

 صارخا مانق دجس١ يف انلزت ةيناثلا ةلدلا ناك .اماف هي لفحي ملو صارخلا ماقو

 نم ةحرابلا متت مل . اجمأ. اذه ىف نا : تق حلا 2 دعوا ل لع مقرف

 ةليللاو ينع اذوخام تنك ةحرابلا نا لاقف . ةقلا نم ةلللا تعرجحو دسالا

 ىلاعت هللا تا :هنع هللا يضر هللادبع نب للبس لاقو. . تعرد ادبلق ىل اع دودرم انا

 قلْخا بولق يف يقليو مييف عسطلاب قلألا ىلا مبجويو ةقافلا وتسأل 3 اع يقلي

 مهقزد نيداعتم نيا لا ارمجر اذاف هيلا مهدت مهيديا يف ام مهمري مف عنملا

 ىلا ربشي تاك نمت نيفراعلا ضعب ىار الجر نا ىكمجر .نوسن# ال ثيح نع

 هلاسي ينارصن باب ىلع هريغ نع ىلاعت هللاب .انمتسالاو باسالا عطقو دحرتلا

 : لرقي أثناف كلذ يف هل لاقق غلبم ل اك ةحاملاو ةقاقلا هب تغلب دقو انش

 ديلاو يباَوْلَأ لك ىلع اَلاَلَد اني هب اَنُك اذإ
 درهيلا لذ اًنُأذ لطب اَنلإ اندم اذ اًنِكَلَو

 لجال اهمبطب هيلع اهتبلغو بلقلل سفنلا عابتتسا كلذ نم مومذملا ائاد
 . برثذلا مق يف مدقت ام ىلا هلصاح عجريف نيعمللا فمض

 كلذ نم .يش لوز دنع مكل نكيو ةمدقملا تالماعملاب اولغتشنلف

 ١( ريكذتلاب خيشلا ةخن يف « هدرتساو » ليق : ط ف ؛ اهدرتسماو : ع ||
 #( ينتقتامخ » ىع : طارش « ||



 5 بنلا ام هن .عا٠.ب - 1

 و - م ةم

 رداك ال : زحعلا طاب ن . كريغ فتفمذكلل نم ىرف أي: ثتهشلا محاسب نمو

 لات دقف . كريغ 0 رمت فان هلذلا لاو» ىف ىارعقا هناا ب

 لاقو . 0 عورط ةياجالا تناك كلاذ هءزال نم : نيفراملا خعب

 . « هتوقب كدع كفمضي ىقحت . "هفادراب كدع كفاعوأب ىقحت »

 مولع يف رلقنلا ىلع اربضارت ناب كلذ ىلع اونيمتساو نقلا ةيوقتب مكسيلعو
 اجاو اضرف الا كلذ ىلع ارمدقت الو مكن انشا دكا كلذ !رلمحنر ةفرصلا

 اجنرحت ”وا الاقم وا الآح ايف مكل حقي وا انع كدصي نم ىلإ !رتثتلت الو
 ء الضف هرمصني الو ىما يف لخدي نا بيلا لقامااب حفف اجيولت وا

 . هان ذ يك فراع هنع هفرضصي
 بتك نم أرقي ام هركذ مدقحلا باتكلا يف مك تود فرنك نقو

 نكيلف بلاط يبا :ءعلا باتك ره هجو لك نم اميلع ”'مدقملا تاو مرقلا

 ء مكصرح "'لثك هيف رظنلاو باتكلا اذه ليصحت ىلع مكتدرح
 لصرملاو براقلا توق وهف متلهع وأ و هاو ف مكضرم اكويو , 7-0 ليزي ام

 طرودد هسسل قمضمو كر رما نسم ص نا رج فرد ل خرغ لك ىلا

 نيفصولا ئذاه نم رفاو ظحب دخا نم ملعا الو لاخلا ميحمت نقوم م

 هني ا. هنع اودحف هل هنا كراع ”نايلع يد الا نامزلا اذه

 . مكتير عم مكلا- مكتيلع هب ظنحيو مكتبولق ديجارم

 تيأر دقف ملسو هيلع هللا ىلص يلا ىل اء ةالصلا ن م ةيفبك مكل نكيلو

 . كلذ نم اورثكتلف . نبهلا ةرثت يف اًريئأت امل نا ىلا راغا نيفراعلا ضعب

 يف مل

 فاق (+ ||[ ١١ ص + ج مكحلا 22- رظنا] ( || هودانتف : ساق ن )0
 || وا :سران (غح || هتردقب كدي كزحمب قفحم . هزم كدع كلذ ققحم + : سرر

 | هب : ف م || لاثسك هر (ا“ || مدقتملا 2: سا اف ان (5 |[ امم : س رن )00

 يديس طغ اذك . « ا همحر يغزايلا ره » : ط ف ؛ قا همحر يغزايلا وه : طإ (و
 ناك يذلا ره اذه نابلس يديسو . فلزملا طخ هيلع يذلا لصألا ةرط يف جارسلا ىبي

 || نيممحا مهنع نا يطر رمح نب نابلس يديس ريغ وهو نرلا ةمو



 هه يدنرلا داع نبا خيشلل ىرعملا رناسرلا

 "هب ملمع نا مكضرم .ربو ىكللع ةلازا يف مكب اقيال ءانيأر ام اذبف
05 8 5 5 1 026 1 

 لع مكفقرت نمحرلا تايدح نم .هيدج مكك رادتن و هل 000 / '”نإو

 بلر ام لسصحت ف ةمس نأاا مكر خو رهاذ بلسس ركع سس براطم ا ضرعل

 مل لب ادرا كلذ ىلا نرلصت مكنا نظا ال متنط ام ىلا لوصولا يف نديتح

 مكبرلق تحارتساو تالماءملا هذه ميمح متيفرتسا 'ذاف.ادعب الا كلذب !وذيرت
 تامحرلا بام كلدب م ل رشملا نم

 ءنآ ترالماملا هذه اريدتست نا

 : عانيت ةنبنلا نه
 لحو رع اثير يقرب

 درصتملا ضرفلا ىلا يشي 00 بيرق .ججبنم ىلع. هيل

 حراوجلل لمع ال يفاحور لبس هنالقف ايرق هنرك اما.
 نم بيرق ناكتف . هنم ىيضتف ”سفنلا ىلع هيف ةقشم الو عبلا بحب الا هن

 لجو زرع هللاب قلمت ضحم هنالف امطت درصقملا ىلا هزاضفا اماو . هجولا اذه

 ال ام نيملا ةرق نم اذه يفو ماودلا لسس ىلع هلع محلاب فوكسعو هيلا رظنو

 هلع رستسا اذاف . ةفرصلا هلا ريشي يذلا لوصولا ءادتبا وه ادهو هردق ردقب

 لك ىلع هالوم نم هل دب ال دعلا : هللا دمع 0 الا دقو . هب ىدحن

 يس رتسا بر اي : لوقي ىمع اذا . .يَ لك يف هلا عجري نا هلاح نسخار

 يتقررا براي : لاك بات اذاف . يلع 5 بر اي : 0 ةصعملا نم غرفا اداف

 هلوق ىنمم يف نيفراعلا ضءب لاقو . ىنم لقت براي : لاق لمع اذاف . ةدعلا
 مكولدت الو هنا ىلع مولد هاني ةلاق «اورسمت الو اورسي 2 مو هلع نأ ص

 دقت لامعالا ىلع كلد نمو ”كرغ دقف انندلا ىلع كلد نم ناف هديغ ىلع
 . كحصن دقق هنا ىلع كاد نمو كسا

 ةمالعو تايالاي يح بلق هل ناك نمل الا قيرطلا اذه كرلس "مدد الو

 ةبج نم 500 ضراوعلاو قراوطلاب *”ارثأتع اهتنم اناظقي نركي نا كلذ
 تركيو كلذ نم .ىشب رثات ال ىدح هلت تام نم اما . اطبو اضف نئردلا

 تار هنال هلك اذ يف راثني نا هلع مارحف هتالاح .ىب نيملا ريرق هتارهش يف اميرغ

 '! سوفنلا : ر (» |[ ارسل | م نان :سراف (؟ |متلع : ( ١

 :ف (مه || حلسي : نان (7 || كرغ :ل س ؛ كلشغ : ساد 5 |[ لرقي: ف (ه

 || ارثأت -



 يعرسدلا ايون .ع .ب بالا ىلا

 هنتجملف "”ارسخو ال الضالا هيف رظنلا الو ارش الا "لك كلذ ةفرعم ءديز ال
 نم .اماملا ليواقاو ةنلاو باتكلا يف درو ام لفتشي لب لتاقلا ملل هبائدجا

 ماكحالا نم كلذ يف درو ام هلقع يف سذحشيو ىصاعملا باكرا نع ريدحتلا

 . كلذ الا هن ءاود الق نيرادلا يف تابرقملاو
 نم بنتكا نا ىنمسو ام مومذملا فصرلا اذه فالي مكتيار ام الولو

 نا ا بنس وهف هب اولمحتاو كلذ ىلع اوديلعاف افرح كلذ

 م لان الف كا مرصني نا ؛ هرما ىلع لاغ هللاو > : لجو زع "اني

 هلك مالا مجري هيلاو ””6ءدمي نم ؟رصني يذلا اذ نف مكتلذخي ناو
 1 . هبح وهف هللا ىلع لكوتي نمو هيلع لكرتو هدبعاف

 [ ةثلاغلا ةلاسرلا ]
 دسافملاو )حئابقلا نم هيلع المتشا امو ةعدبناو ديلقتلا نابي نمضني باتك

 انبارج لوصوب هيف نرماعت انيلا مكتباتك لرصرب مك رعاو مكتيلع ملسا
 متيلطو مداقتعا ةمالسو مكنظ نسح ءاضاقا اعقوم .مكننم عمو هناو مكيلا

 بتكاا ناو رروكذملا بارما يف اهلا ترشا نيذللا ةعدبلاو ديلقتلا نايب هيف انم

 . كلذ يف اذن مكبلا
 . اهب فدنملا بتعو اهمدب عرمشلا درو دق نيينملا نيذه نا ملعاف

 نع ةرابع "يمر اهؤكذ يتأي يتلا عدبلا عاونا نم عرن ربف ديلقتلا اما
 ةما وا هدنع هلحم مظعل ًاصخش دلقي نك ةجح الو ليد ريغ نم ريغلا عابتا
 فيارط ىلع كلذ ىلاعت قحلا باع دقو . مهنامز "”مدق وا مهترثكل سانلا نم

 نارفلا اذه لزت الول اولاقو » : ىلاعت لاقق نارقلا نم ةريثك ىا يف ةرفكلا نم

 نب ديلولا نيتيرقلا يميظع ىلا كلذب اوراشا - '"« يظع نيتيرقلا نم لجد
 هوذختاو اًمح ردقلا مظملا ةرسن اودمتساو فياطلاب رم نب دوعسمو ةكسمي ةريغملا

 ت8 نع ( | كا- : رق 8-5 | انارخو : ف )ّ || هكا : سرق ١)

 || رهو : س ق ف (*+ || حباقملا :س (5 || ١هع:س؟ مر:و» : نآرق (ه || ابر
 يو نك ٠١ || مدقل : س ا | و : ف (مه



 ضي قيد را داع . نبا ثيشلل ىرهدلا ل اناسرلا

 نا اوءرنك نيذلا كآر اذاو 5 : ىلاعت لات اك بلاط يل يقي هنركل 0

 تايألا مالسلا هيلع انعم ىلع رق راقك حرتقا ىو : '!« |وزه ١ كنودخت

 مساىشع سم املظع بالك نب ىهعق مش ىجي نا هنم ارلط ىخا د ىلا مهاعد تبيح

 ظ هيلا نومجريو هنودلقيو مالسلا هيلع ينلا هب .اج امع هنولأبف

 مالتلا '” هيلع ينلا هءاج ليج وبا بسلا شرق نم رفن هدنعو ةافولا باط ايا

 بلطملا دبع ةلم نع بغرتأ بلاط ابا اي: رفنلا كلوا هل لاعف دمحرتلا ىلا هاءدف
 ام رثخآ ناكنف مهتلاقتب هل ”اوداعو ةحيصنلاب ملسو هيلع هللا لص ينلا هل دامف نم 5 ب , 0 3 ٍء

 يدبت ال كنا 2: ةالا هذه تلزاف فبللعملا دمع ةلم ىلع ره لام ن نا هب ملكت

 درع داس كك ادعو( 001) "باق نم يدي هللا نكحاو تدحا نم
 ارئاك 6 ")6 ةما ىلع انءابا اندجو انا >: مبنع اري ىلاعت لاو . مظمتلا

 ول هنا كلذ ليلدو . دحارل مهعءانا اوركتناف . 6 هعتز ادحاو انم اريثا »

 نانو ةرثكلا درج# دملفت ادهو ١ مه مبعاسا لمتحال مينم ددع ملا ثعن

 انيابآ يف اذه انمس ام» : ماللا "هيلع حون موقو نوعرف نع اديخم ىلاعت
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 ةرماد ناعا مبيابآ يمدقتمو مبفالسا نع مبغلب ول هنا كلذ ىضتتف . ©« نبل رالا

 رذعي ملو .نامزلا مدق در“ دملقت اددو 1 هلع مكومتاو كاد ف مكودلفل مهشل

 ميعمج لب مه مهياسؤر لالضار مهياسزرل مهديلقت يف رافكلا ةلفس ىلاعت ىحلا

 قلحا ممممش دقو ٠ لاكتلاو باذملا ىف نيكرتشم مهلمجر لالشلا يف مبعم

 تارمت نع مهسالفاب مكتحو ماعنالاو رمخاب مهتوابغ ةدشو مهتابج طرفل ىلاعت

 . مابفالاو لرقملا
 معر اهررش ثامزلا اده يف رالعتسلا دق ةممدلا ةفصلأ هذه نا ملعار

 نم ملع وا ىمحتلا مولع نم ءيح هممت عرف ادا ىلا هفقملا ىرتف اهررض

 ناك ول : هنئواغ طرغل لرقيو هيتحو باعقير هدخ يرلب قيدصتلا لها مالعا

 لهاجلا فردتلا ىراو . نامزالاو نررمهلا هحل وادتلو نال هلع سنل افهح اذه

 || اردواعو : سلاف (ح | ةالبلا + : قاف (؟ / مال ا : تارق (؛

 : تنارق 0 || ءاشي نم يدم فا نكلو - : سرق ن4 هو :م>» : نآرق )
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 يعرسيلا ايرن .- .ب بالا 7
 هين ركبتي مارطلاو لالخلا ملاعمو ماكتحالا لياسم نم ةلثسم هدتع زكذ اذا

 » كا ا ةه/ 5 - 0 ة و

 تاطاخو موسرو رهاوظ هذه : هايج دالسل لرقيو هسللاو ةريورتب رتقيو

 ب٠وذدم ىلا سستني الو بكي الو ارقي ال نالف يد ناك دقو موسعل

 3 و .امدقلا تاوقبب ىدتفي راسدالاو رياككلا يوذ نم راتملا رجافلا ىرتو

 الا نا ىلا ماوقاب لالا يبتي دقو . انيم اقحو اندم ائيد كلذ دتميو .اماملا

 مبتام احم يف ” يوم لدي نروتستسو مبا نء هودلق. نم ىلع الضف دحال اوربي

 نا درصفملاو . ةاثمالا راثك' ىلا هجاح الو ريثك .الوه لاثماو ٠ مج ر سنو

 كل ذو بولطملا ضربلا نع. ””دمبتو برلقلا دلبت .الره ”لاثما ةملاج نا ملعت
 . مدعتل ايف هيف با انريدحت عقر

 هه هلم .نعألا نيدث ىلا اه ةناقا 0 ةاثسم لك نا ملعاو
 5 5 انا الع بتوقتملا .قلدلا ةجو ىلا رظنب ناب اف ديلقللا ن

 هةهسبج

 لياملا نم امهرينك برجولا ةبج ريغ ىلع وا تاداقتعالا لياك يوجرلا
 اذه يف لخدي الف . ىفتت مل "ما هتباصا تقفتا ءاوس مومذم كلذ يف دلتتاف
 ام ةياصا اسف برلطملا نال ةعرفلا ةيبعقلا لئاملا يف نيدبتحءال ةماعلا دلقت

 هيف لخدي الو . ديلقتلاب الا اذه ىلا يماعلل لبس الو دبتجلا نظ ىلع بلغ

 هيف برلطملا ناك ناو هبابرال ملعلا نونف نم نف ىلا جاتحم نم ديلقت اًضيا

 ثيدحلاو ربذتا ملمك هيف ديلفللا نع هل ةحودتم ال ذا يصالا سفن يف ام ةراصا

 ال مومذم هسفن يف ”ديلقتلاف . كلذ ريغ ىلا بطلاو ةذالاو وحنلاو خرراتلاو
 هعسي هلبلا يف غلالا هلبالا نا ىرت الا . ةرورشلا دنع الا هيلع داتءالا يغني

 . ملعا لجو رع هللار . بارصلا فاو اذا هريغ عمي ال ام هتاداقتعا يف ديلقتلا نم

 احو رع هللا لاق . راخاو ةريثك تايا ابمذ يف درو دقو ةءدلا اماو

 : ريفتلا لها لاق . '”«.يش يف مبنم تسل اعيش ارئاكو مبنيد اوقرف نيذلا نا »
 مهشءاع ام دمب نء الا ارقرفت امو >: ىلاعت لاو . ا را لها مع

 الط فالتخالاو قرفتلا نم اوثدحا ايف مهتالضب نيملاع يا ' "هيب اغيب ملعلا
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 و ىدنرا داّنع نبا ئمشلل ىرغصلا لئاس رأا

 قرتر كعب ىلا ميسي .ىدرب ىطاو ,نلالا هتطاخج *“ ىلامت لاقو . يمبلل
 ام ثنحو . ”تايآلا نم كلذ ريغ ىلا ٠ هتتيزو هنسح ينعي - ''!رورغ لرقلا
 هد عراشالا# يتض ىيلاوب لادابا داتعاو قرف جدام نارملا يف درو ام
 سل ام اتنيد يف ثدحأ نم : ملسد هلع هللا ىنح ”يبلا لاقو . هانركذ ام
 ,اره نوكي ىتح دحا نمؤي ال : ماللار ةالعلا هيلع لاقو . در وبف هف
 .ةلالض ةعدب لكو ٠ اهتاثدحم رومالا رش : مالسلا هيلع لاقو . هب تنج 1 است
 ةلم نيمسسو '”نيتثا ىلع ” كا لئارسا نك ١ ١ :ماللا هيلع يلا لاقر
 - اولاو ةدحاو. خم. رانا ىف مهلك“ هله ناعسس رع ثالث. ىلع. يما: ىرتفتر
 ناتث : ةباور يفو ٠ يلاحصاو هسلع انا ام : لاق - هللا لوسر اي يمع "امو
 ماوقا ىما ف عب رخسسم هناو ةع املا يدر ةنللا يف ةدحاوو راتلا ق نوت
 الو قرع هنم ىقني ال هيحادي بلكلا ىراستب اك .ارهالا كلت مهب ىداحن
 . عدتبت الو عبتا : هل لاعف يندرا سامع نبال لجر لاتو . هلخد الا لدفم
 نا نم : ًاضيا لاقو . متيفك دقف ارعدتبت الو ارمبتا : دوعسم نبا لاقر
 ا رتاك ملسو هيلع هللا ىلص دمحم باحصا كلوا تام دق نت نلف انتسم
 هلا مهراتخا موق اةلاكت اهلقاو اماع اممعاو ابولق اهربا ةمالا هده ريخ
 مهف مهيار او مهقالخاب ارهيشتف هنيد لقنو ماسو هلع هللا ىلص هنن ةبحصل
 ميتاف مكسات تقبس دق ةنسلا نا : مييرش لاقو . ميقتسملا ىدملا ىلع اوناك
 ةحرملا ةلزنع يأرلا انا : يبمشلا لاقو . رئالاب تذخا ام لضن نل كناف عدت الر
 لرسر لاق : هل لاقف ةلثسم نع اكنلام لجر لأسو . اهتلكا اهيلا تجتحا نا
 رذحلق كلام لاق تيأرا لجرلا لاقف اذكو اذك ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 نامفس لاقو . جيلا باذع مهبصي وا ةنتف مهببصت نا هرما نع نرفل اخي نيذلا
 لا لمع وا ملع ن٠ ملسر هيلع هللا ىلص هللا لرسد نع 1 اا يللا فالخ ىلع ثدحا امع ةراع ةعدبلاو ةريثك ىنملا اذه ىف راثالاو رابخالاو . اهنم باتي را ويلا دانا بانر. ةنيملا .. ةفللا قفز سلبا لا ديبعا ةحدبلا يدرك
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 يعرسيلا ايون ٠ع .ب بالا

 ديدعلو امقتم اطارهو اعرف اند كلذ | لمحو تاسحتسا وأ ه ةهدص عشب لاح وأ

 امف مالكا '”ليرطت ا يبوىدشسا ةنسن انه رك ديا نعول افاتعا

 2 : لوقتف هس ةدئأف ال

 ايداهو مانالا عيمج ىلا الوسر ملسو هيلع هنا ىلص ادم ثءب ىلاعت هللا نا

 ”هتعر .انظ ةلالضو ءالبج ةيلهج يف كاذ ذا ارناكو مالسلا راد ىلا مف

 كلام ىف 00 ةرخافلا مهم ذاحا من رسات 0: م ٌراوها ا ”اعوارآ

 ىلاعت هللا ن قا مشو رجح ةداع ىلا الا ةرفاولا مهبايلا مهدت ملو ريعلا

 تافصلا 1 هالح . مبسفناأ ر ماك زاو مهيسسقن | نم 0 مبسف ثعءد ناب مييلع

 ىف تاك مرج الق . قالءالا نياق هحنمو هضاوم نم هافوو لالالا نسحاو

 هراونا عولطب ”تالالضلا نارين تدمخف ةرهات ةجحو ةرهاب ةنآ هتافصو هتاذ
 ىخاونو فالثيالا لصحو تالتخالا لازو هراثا 0 0 تالابللا م وسس ر تحاو

 ابتّممو ابكل ال مبسفنا اوعابو نيملاملا بر ةعاط يف ارفاصتو نيدلا يف نونموملا
 عيبلا ”انحير : اولاقو ليلطلا ةعيادت | ةرداو 30 الب امندلا نم اوماقو

 سننا ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر ”ةيحص اودّعاو ليقتن الو لقن ال
 دابكالا عطقو سرفنلا جهع هل مهتبحم نم هودفو داعالا ىرقاو رياغذلا

 توملا ىلع 557 دلولاو ا هتاضرم يف اورجهو دللاو دئاي هورتاو

 ''« نا نرعياب اما كنوعياي نيذلا نا»:ةحدمب اوزاحو رمح الا

 مهارحاو مهلامفا نساح نم كلاذ ريغ ىلا  رخفمو

 نم تاعثلا اذلا هلعثر باتكلا صرصن هب تدهش هانركحذ ام عيمجو

 ادي ارتكو مهيرا ةيدوملا ةماقا ىلع ارمقتا مهدا كلذ لصاحو . بابلالا يلوا

 لع لان هلا هللا مهممجي مل ذا مهدذو مرضت ىلامت هللا ةءاك .الءا يف ةدحاو

 اكس داو مىخشكت اونوكسف هيفو هب 4 مهضعب فلأل الا ةدحاو ةعيرش

 : : لاقو . ''"« ةوخا ترنموملا اما 2 : ىلاعت لاق

 خذاب فرش لك ٠

 مهضعمب تانئموملاو نوئموملاو 2
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 ١ يدنرلا داع نبا خييشلل ىرغصلا رئاسرلا

 ىهنو ةعافلا مورلب ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا يما كلذلو . "6 ضعب .اذوا
 ائيش هريما نم ىأر نم : حيحصلا ثيدحلا يف لاقف ةعاطلا نع ديلا ملخ نع
 .ةملهاج ةتم تام الا ترمسف اربش ةعاملا ىراغي دحا ىسل هناف يش دهركب

 سيم صا ورحل يف ليرط ثيدح يف ملسو هلع هللا ىلص ىلا لاقو
 نم جرخ نم هناو هللا ا ا ةرحذاو ةعاطلاو عمسلاو ةعاماب يبر ينرمأ

 اعد نمو عجاري نا الا هقنع نم مالسالا ةقبر علخ دقف ربش دق ةعاملا

 هقنع نم مالسالا ةعير ملخ هلوقي دارار . متبج ىَح نم ريف ةلهاكذلا ىرعدي
 نم سات جرخ : يبمشلا لاقو . ةغدبلا عانتازت ةتسلا كركي مالسالا دفع قزاق يا
 دوعسم نبا ماتاف اناني اوتيو ادحسم اوذختاو نودستي ةناحلا ىلا ةفركلا لها
 مكتتا ام : "'لاق انروزت نا انررس دقل نمحرلا دبع ابا اي كي ابحرم : ارلاقف

 باحصا نم ىدهال مكتنا نابللا دجسم ”مديي ىتح كرئا يذلاب تلو ارياز
 لاق نا ني شتم 1 ارعنص ساثلا نا ول متيادا ملسو هيلع هلل ىل اص دمخ

 اوعحرا دودحلا ميدي تاك نمو ركدملا نع يونيو فررمملاب رهاب تاك نمد ردعلا

 امث عجرتسار .لاق . هنم ملعا متنا نم اراعو مكتنم ملعا وه نمت ثا بلعتو

 . تدرو مهتنبا علق ىح حرب

 هماعنا أوم هأربو هنارضر ىلا مالسلا هلع "هنن ىلامت هللا ضق انف
 كلذ يف اورردف نودد-ملا نوفقرملا نودشارلا ءانلحا هتما يف هفلخ هناسحاو

 0 هتايار ةرهالا هرارناب اوءاضتساو هتتسو هنيد نع اولذاتو هتنس ىلع

 . مه, ىلاعت هللا رئاتسا نا ىلا مه راعي ةدم هلع ناك ام رحض نا

 9-9 ريْخاب فرصوملا نرقلا بهذ هر لدملا و تايعألا ةلزذ: قضقنا "نا

 :رامالا سرفنلا تانص تشمتناو اهراغتناو اهررهظ دعب يتلا راونا ”تدخ

 ام ندلا لمش نم عدصناو عدلاو .ارهالا تثدحو اهراكتتساو اهرالعتسال

 اولغتشاو ةقرفو ةقياط لك مهاذم تنياتو ةقرفلاو فالتخالا عقدو عدصنا

 اومطافتت للا .ارس نع اوداحو ليلذتلاو ريفكشلاب اونادو ليبجتلاو ميدنلاب
 حئاضفلا هذه ” مهب تلآ ىتح اوركاانتو اودساحتو اورفانتو اوضغاشو اوربادتو

 : سرق اق (+ || مدس :1 (س : لاقق : ف (؟ | 7+ :ه : ثآرق )0
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 ءوسنلا ايون .ع .ب بالا ضي
000000 

 0 هي روملا ءادبا ىلا حئابقلا هذه م .امدلا ةقاراو اع رخآ تكحه

 ”ارمصملا هيلا نم طخاسمل ارهرفت زر" ضرعب مهنيد ارع ف .احا ببالج

 . ساكلا اذه عرجتب ”انلع ردقلا ذفتو سايقلا اذه ىلع انيلا ىمالا ىهتنا مث

 : لاق هنا ملسو هلع هللا ىد انسب نع يور دقر. ” نردعار هللا ان اناو هش اناف»
 (0 ٠

 ىتمال ةنما يلاحصاو نردفري ام يلادصا ىلا ” تمهذ اذاف يلاحصال ةنمأ انا

 هذهو "ملسو هيلع هللا ىلص لاق اك وا نودعوي ام يتما 3 تسهذ اذاف
 لازتعالاو دارفنالاب ابي صاو مالسلاو ةالمعلا هيلع يالا افنصو ىّتلا نتفلا ةنمزا

 : ملل نع

 اكربت نحملاو اياللا تاذ نتفلا ثيداحا نم اثنش انه اه نوركاذ نحو
 ررمالا نم هب رذلا ام عوقو يف ةرهالا ةرزدعملاب ةركذتو ةيرشلا ثيداحالاب

 ليرفي نامربو مكب فيك :ملسو هيلع هللا ىبص "هللا لوسر لاق دقف . ةبفلا
 ارئلتخاو مهتاناماو د رهع ةيدرق دق سانلا نم ةلاثح ىعست مَ ةلدرذ سانلا هف

 : لاق . هللا لوسر اي اني فك اولاق - هعباصا نيب كلشو ب اذككه اوناكف

 نورذتو مكتصاخ رما ىلع نرابتتو نوركست ام نورذتو نرفرعت ام نوذخأت

 0 2 هللا دع ثيدح ىف ىللو هلع هللا لص لاق مك ةماع رع

 ريكلا أمف موسم و رغصلا ابساوي ةنس دختتن ةنك مكتمل اذا متنا تكا

 0 در لوسراي كلذ ىتمو : اولاق < ةنس تككرت اولاق .ي ابنم كرت اذاو
 تاسنلاو مؤانما لقو ”عؤارما رثكو عزادع نقع را ا

 0 1 اف انحصاف : : دوعس لن هللا دع لاق . هللا ريل ةققثر ةرخالا لمعي

 ارويشا ''« يكشفنا مكلع » ل انيعل هلوق ىنءم ين ملسو هلع هللا ىلص

 ابندو امبثم ىرهو اعاط٠ احُش متيار اذا ىتح ركسملا نع اوبتاو فورعمملاب

 مكيارو نم ناف ماوعلا تدو كلةنب كيلمف هيارب يار يذ لك باجعاو ةرئوم
 نولسي اجر نيس رجا '''اهيف لءاعلل رما ىلع ضبق لثم ايف ربصلا ربصلا مايا
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 سس يدا نبا خيشلل ىرغصلا شاسرلا 1

 - ميككتم نيسمخ رجا : لاق مهنم نيسمخ رجا نإ كامو ا نواس لع لك

 حمصي ملظملا ليللا علقت د لاا اورداب : ملسو هيلع هللا ىلع لاقو
 نم ضرعمب هايد مي ارنا حمصي و 0000 يير ارهاك ينير ان٠وم لجرلا

 يسميف هضرعو هلامو هيخا مدل امرحن مبصي اذه ىنعم : نا لاق . ايندلا

 هيف كرت نم نامز يف مكتنا : "”ملسو هلع هلا ىح لاقو . كلذل الحتسم

 نم ناو احن هب رما ام رشعب هيف لمح نم نامز ينأي ل كله هب سما ام رشع
 ةرجبك حجرملا يف ةداملا ناو رما ىلع ضبقلاك هيف ريصلا ربصلا مايا مكترارو
 نم يملن ام هيلا انرك-شف كلام نب سنا ىلع الخد : يدع نيا لاو . يلا
 تمس . مكبر ارقلت ىتح هنم رشا هدمب يذلا الا ماع نم ام لاقف جاجحلا
 لوسر انثدح : ةفيذح ثيدح ينو . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم اذه

 امدح . رخالا رظتنا اناو امهدحا تيأر دق نيثيدح ملو هلع هللا ىلص هللا

 اولمعو نارقلا نم اًررقف نآرقلا لزنو لاجرلا بولق رذج يف تلزت ةنامالا نا

 دقو ظعيي مث لجرلا مانيف ةنامالا عفرت لاق ابمفد نع انثدح مث ةنسلا نم

 هتجرحد رمجك لجلك وا ”ىكر كلاك اهرثا ىقبيو هلق نم ةنامالا تمفر
 0 عفرتو .يش هيف سيلو اثيش هيف نا ىري ربف كلجر ىلع

 يلإبا امو انبح ينتيأر دقلو . انيما الجر نالف ينب يف ناك ناو ”انيما نالف ينب
 7 هندرتل ادهامم ناك نيلو همالسا ىلع هندريل الم ناك نيل عبابا مكيا

 55 انالفر انالف الا مكسم عب ميايال نك مل يفاف مرلا ا.اق . هيعاس

 اهرئا لظف هباق نم ةئامالا ضفتف ةءرنلا لجرلا ماني : ثردحلا اده تاياور

 رمجك لجملا را لث اهرئا ىقسف ضقتق ةمونلا ماني مث تكولا ”رثا لثم

 نرعيادب سانلا حست و .يش هش سلو اريثتم ءارتق طفت كلجر ىلع هنجرحد

 < هدلجا امو هفراخا امو هلفعا ام لجرلل' لاعبو ةنامالا يدري دحا داكي الو

 سانلا ناك : ضيا ثيدح ىفو "< نامالا نم لدرخ ةيح لاقثم هلق يف امر

 دكر لاك :خ | ) ا 0 | مو - :1 (* || ارفاك : 1 ١(
 يف ىتلا نآف ارهس الإ لاا الو « بكر كلاك » هنم خستتما يف : ل 4 تاكو لاكس : ف
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 يعرسبلا ايون .ع .ب بالا 5

 ةناخغ رشلا نع . هلأسا تثنكتو ريدا نع 0 هلع هللا ص هللا .لوسر نولأسي

 هيب دا اد رشو ةلهاج ىف انك 8 : هللا لوسر اي تلقت . ينك ردي نا

 نم رشغلا '' كي ذ دمن لمه تلق 5 لاق رش نم ريخا اذه دعب لف ريحا

 فرعت ىتد_ه رثهب نودهي مرق لاق هنخد امو تلق - نخد هافو 0 ربخ

 ىلع ةاعد ين لاق رش نم ريا كلذ دمب لهف تاق ركتو 00

 انتدلج ن . مع لاق 5 مهذص للا لرسر اي تلق - ايف هوفذق اهلا مهباجا نم

 نما 7 دت لاق كلذ ينك ردا نا يفرمات ”اف تلق انتساب نوماكستيو
 2 قرفلا كلت لزتعاف لاق ماما الو ةءامج مهل نكت مل اف تلق مهءاماو

 557 نعو كد ىلع تناو توملا كلك ردد ىح ةرجش ل اداب ضمن ناولو

 له لاقف ةنيدملا ماظأ نم مطا ىلع ملس و هيلع هللا لص هللا لوسر فرشا : ديز

 مقرك مكتويب لالخ ”يف عقت نتفلا ىرا يفاف لاق ال ارلاق ىرا ام نورت
 اسف منانلا ”نتق نركتت مثالا نتف نوكسس اهنا: ملسو هيلع هللا ىلص لاقو . رطقلا

 مناعلا نم ريخ ابن دعاقلاو دعاقلا نم ربخ ابمق ن ناظملاو ناظعلا نم ريد

 جمج باو بأ

 ام تارمح ّن“ . يءالا نس« راخ أسف يحاملاو ىحاملا نم راح ابف .متاعلاو

 كو : ملسو هلع هنا لص لاقو . هل دعملف ذاعم وا أحلم ددحو نث هفرشت

 هنيدب رقي رطعلا تا لالا فمش 1 عني منغلا للملا لام ريخ نوكي نا

 هنامز ىف درعسم نبا 1 دقو  ةنمزالا نيب ترافتلا كل رهظي نيلزتمملا

 ثرداحاو 0 مأسم لكل 2 مرملا تروملاو . ردكلا ىعبو يع

 الف مهنيد نرلضي نامرزر سانلا لع يلاي : رامخالا صعب ف ىور دقو

 نيقي ريغ ىلع هرصا نم للي نيد ىلع يميو نيد ىلع لجرلا حبصي هنوفرعي
 مث ةنامالا مث عوشخلا مبنم عفري ام لواف نامزلا كلذ لها رثكا لرفع بلت

 دنع كلذ اناذت لاقف لدع نيتياملا دمب ربظرا : كراملا نيال ليقو . عرولا
 ثدحي هناف تف نيتياملا دمي توت نا تمطتسا نا-: لاقو يضف ةءاس نب داح

 :س (ه [|يف -:سر ( [|اف : ر (# [|مكتم : ىقإ (» [|اذه : ع
 | ماثلا نتف نوكت مثألا نتف : خ ؛ ةئانلا اتق نوكتس اعنا



 ناب قدنر داع نبا ثمشلل ىرغصلا لئاسرلا

 مبيد ةفف .ارقو ةنرخ .انماو ةماظ .ءارزوو ةرجف .ارصا نامزلا كلذ يف

 . نافالا هنا دنع نرمسي مرالتلا مينيب أم 5

 بيبللا لقاعلا ىلع ىدف . اذه اننامرب كنط !2 متامز يت اذه ناك اذاف

 ترك هف داتربو هسنج .أنئبا نع رقيو هسفنا حصني نا بيرغلا تام را اده يف

 حضاولا جيتملا فااخ ا كرت حلاصلا فلسلا كل''كلاس ىح نيدخو ىدص
 نيدلاب ميا نع ةئمزالا نم انامز لخي مل ىلاعت هللا ناف هريس عتيو هرعا صنت

 كام دقرع. هقيرط مب ىدبر.و هقوفح 008 همني نتدحللا ىلع

 نم مرحي اى قلعا ىلع يتما نم ةفئاط لازت ال: ملسو هيلع هللا ىص يذلا

 دايز نب لك ثيدبح 5 هنع هللا يقر يل اع لاقو هللا صا قار قس لا

 ضرالا ”راخم ال مهللا : هرخآ يف لاف .انلملاو ملعلا يف ملكت نيح ليرطلا

 ججح لطبت اليل ارومغم ايفان اماو اروبشم ارهاذ اما كتجحجم ابيف كل مياق نم

 هللا ظفحي مهب اردق نرمظعالا اددع نرلقالا مث كيلوا نياو ©و . هتانبو هللا

 ىلع ململا مب ب ا برولق ىف ””اهوعرزيو مثءارظن اهرع دري ىح هححح

 ام اوناو نوفرتملا هرعوتسا ام اونالتساو نيقيلا حور اورشابف نايالا ةقيقح

 كلوا ىلعالا لحماب ةّلمم اب>اورا .نادباب ايندلا اود نرلهاللا هنم شح رتسا

 هللا رفغتساو مهتيؤر ىلا اقوش هاه ءاه هنيد ىلا ةاعدلاو هضرا يف هللا .انلخ

 دحاو ىلا ”اربتي ىد ددملا ىف نولقي دقو - همالك ىهتنا - ليك اي كلو يف
 نع ليس هنا كراملا نبا نع يور دقف . ةرثكلاو ةءاهلا ةلزتي هنكل هللا يف

 لاقف رمعو ركب ربا تام ليقف رمعو ركب وبا : لاقف اهومزلب روماملا ةعاجلا
 . ةعاج يركسلا ةرمح وبا : لاقف نالفو نالف تام ”دق ليعف نالفو نالف
 وه ناكل لج سأر ىلع ابسعف نا ول : ةعاملا ريفت يف يررثلا نافس لاقو

 . انآ ةاتلق ام ىلا ةراشا هذهو ةعاجلا
 ةراشا ةذبلا هذه يف هان ذ ام عيمجف .هيلا عجرتلف ""دصقملا نع اندمب دقو

 اذك ليق : ط ؛ اذك . ولحم : ف (م | كرات : س١ )ّّ || اكلاس : س 46
 لت ال : س ؛#« لت ال » باوصلاو . هب ىنتلم ريذ فلؤملا طخ ابيلع ينلا ةخسنلا يف
 8 )03 || تووتتي :ق )0 || اهوعرزربو : فا (ح | لم : ق ؛كّشضرا : 247 ضرألا
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 يعرسبلا ايون .خ..ب بالا ان

 رجاستو عزانتو فالتخا ىلا يدي ام رهو ةعدبلا عاونا نم دحاو. عون ىلا

 بصمتلا ةدش سسب نيلطسم نيب كلذ عميو كلذ ىلا ىدا هجو يا ..م مااقتو

 ىره لطبملا ةبج نم هببس نركيف مالا مصنف ىعو لطبم نيبو نيبناخلا ن“
 :ءءامال ةمحيصنو نيدلا بجارب امايق قحا ةبج نمو ايوغم اناطسمو ايدرم
 مقاولا فال_ةخالاك كلذل بجرملا سلا ثادفف 0 نيب دعرقو لمحتيو

 ناذ ةييفرتشلا ماك جالا: ةدقنلا» لواسلا» ىف رهااتلا ءااتظ نم كلنا نع وب
 . قتلي عر ثعدلا ف اجرح انملع لمحت ال نا الثإ دارا ةوعر كلذ يف .مبنالتخا

 3->رلاو ةفاولط '”تيفوصوملا ةلللا ةيادسعلا نيب امتاو نالتخالا اذه ناك دقو

 دقو ٠ ىدصلا لدس كلااس قحلل بتااط مهلك و ةذغملاو ةعطاقملا نم "7 نيئريملا

 ازال 1 كيو هيلع تل. لتح ىتللا بتاعنا نا: نما ام ةناديغ افرع لاف
 لرقب لجر ذخاو اوفلت>ا ولو ةنسلا كرت لجر هكرتف .يد ىلع اوعمتجا ول هناف

 وه اغا كلذ يف درعا نا نم مددت ام كنذ يت رسلاو . ةنلاب دخا دحاو

 ءاماع نيب عقاولا */ىالتخالاكو ٠ يملأ د نن يف ام ةياصا ال نظلا ةبلغ عابا

 ُُق 0 الك هناف برمملاو ا تاماقمو برلتلا تادراو يت نطابلا

 ريمم مرنم دحاو لكو مهةارذا_نيابتو مهلاو>ا فالتخا ىلع هيانبنال ةقيقملا

 دارا نف ادج ضءاغ لدطمملا نه قحلا ةفرعمو . هدح ىلع فقاو هدجو نع

 كلذ يف هقنتل ”راثالاو ريسلا نع ريقنتلاو راثالاو ننلل ظنحتلا رثكسلف كلذ

 . ديباتلاو ىيفوتلا هبر نم لياس ديلقتلا نم ملا "بلقب
 لامعالاو ةناحالاو ةرهاأشلا مواعلاو ديادعلا ىف عقاو ةعدللا نم عرنلا ادهو

 ناو اهب فصلا نم مك ريذحتلا انم قبس يتلا يهو ةيلكتلاب ةنسلا داضت يتلا
 عدلا ل اها دالاوم : .اململا ضعب "لاق دعف . كلذب ةققح ولا ع ارنا عم 7 ناك

 . هنم دعملاو هلا نم تنقملا ثرري مش اعفا نينو برلعلا راوناب مهدت ةدرعلاب

 كحض ن.و 5 ةوالح بلس اعدم نهاد نم : هنلادبع ني للبس لاقو

 نم بيات ملفي ا كلفلا ضعب لاقو . هلق نم ناعالا رون عرب عدتم ىلا

 |١( ىلامت+ : يصر || *( ١ : نوقوصوملا || 06 ١ : فالتخ الا و: ىف اج || نو*سملا ||

 | عدبلا : دف || منيب :د #0 [داتالاو - :د هو بحملل-:إ 8
 |! تكلا : ران 4



 5 يدنرلا داع نبا خشلل ىرغعلا لشاسرلا

 هد اعإ 8 8 ا 5 . -
 . ةفصخا ن*ه قمم دجن م حا نم ىنمم دحو نأو ةعدب

 1 ا 597 د : .
 ةعدملا مسر ىث ةلخاد لامعالاو مولعلا ىل ةربك" "”تاعدب هذه .اروو

 ةمرمدم ايلك روطتتو لهو :قارتتاو ةدرسو ىلا نجت اما فعالا: قكدملا

 عاتا ثيل ل هنا هنم تساع ترو هات ذ ام ها .. .يح يف ةنحأإ! نم تسل
 3 مللع ثادحالا لوخد لق ةفوصلا نم ةراتخملا ةفياطلا هند الا ةنسلا

 م ددهاجم نوغبازلا ا عارم مكعب لص يتلا مك روما هبادب نم ْتاف راصعألا

 مبكالبتساو مهبري مهولق دارفنا اهتايابن نمو .ايندلا كرت ين ةفلابملاو ىومملا عانا
 لها تاماقمو . نيدلا فياظو عيمج كلذ يف ”جردنا دقو ''مهيرقو مهدربش يف
 بادالا ىلع مهتظفاح ثيراوم ٠ ةيلعلا مبتاماقم رت ةسنسلا مهلاوحاو نيفلاو ةفرحملا

 اربرمكو ىلعالا ظيساب ةنسلا 00 اوزاف مهنا يف ىف فصنم دنع بارا الف ةيعرشلا

 لجو رع هللنا: ملسو هيلع هللا ىلص هلوقب نوينملا ماو ىلعملا حدقلاب اذ يف
 كياوا هتنج ىلا ”متافوت اذا يب يف مهسحيو ةمحر يف مبيذني هداع نم نءانض
 هذه ديس لأق دقو .ةيفاع يف ابنم ”'مه ملظملا ليلا عطةك نتفلا مهيلع رمت نيذلا

 ىلع الا قلخلا ىلع ةدودسم اهلك قرطلا : دينإا مساقلا ربا مهماماو ةفياطلا

 نارقلا ظفحي مل نم : اضيا لاقو . ملسو هلع هللا ىلع لوسرلا رئا ىفتقا نم

 تاتكحلااب دفم اذه انملع نال صالا اذه يف هر ىدتفي ال ثردحلا بلكلدو

 . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيدحي ديشم اذه انماع : اضيا لاقو . ةنسلاو

 هلوسر ةنسو هللا باتك' : ءامشا ةتس ىلع انلوصا تنب : هللادع نب لهس لاقو

 وبا لاقو . قوقحلا ءاداو ةبوتلاو ماثالا بانتجاو ىذالا فكو لالالا لكاو
 قا نمو ةمكسملاب ىطن المفو الوق هسفت ىلع ةنسلا رما نم : يريخلا ناثع

 لاقو . ”« اردت هرمطت ناو ». ىلاعت للا لاق . ةءدلاب ىطن هسفن ىلعىرم لا
 6 ةفرمملا روني هلق هللا رون ةئنسللا بادا هفن مزلا نه >2: .اطع نبا

 هتالخاو هلاعفاو هرماوا يف ملسو هلع هلا ىلص ييبملا ةعباتم نم فرشا

 ليلد الو هكرلس هيلع له- قملا قيرط ملع نم : يدادغبلا رح ربا لاقو
 هلاوحاو هلاعفقا يف ملسو هيلع هللا ىلج لوسرلا ةعياتم الا هللا ىلا قيرالا ىلع

 ماعم ا

 ١( درضنا : ق (س [|ممهجرقو ...كرتيف-:! « | عدب : سرق اف ||
 | 0م : + : نكرق (* || نبا : 0 1 مينرت ةغ خ



 يعرسبلا ايون . ع .ب بالا ىلا

 برغتو ةنسلاو باتكلا بحص نم : يفاتسطلا ركب وبا لاقو . هلاوقاو

 املا وبا لاقو . بصملاو قداضلا وبف ىلاعت هللا ىلا هلقب راهو ىنْخاو هسفن
 .ءارهالاو عدلا كرثو ةنسلاو باتككلا ةمزالم فرصتلا لصا : يذابارصنلا

 عابتا كرثو داروالا ىلع ةموادملاو قلخا رادعا ةيؤرو خياشملا تامرح ميظعتو

 رظان ىتح انب مق : هل سلط يماطسلا ديزي وبا لاقو . تاليوأتاو صخرلا

 نع

 اروبشم ادوصقم ال_ٍحجر ناك - ةيالولاب هنن ربش دق يذلا لجرلا اذه ىلا

 ةلمقلا ءاجن
 ىلا بادآ نم بدا ىلع نرمأم ريغ اذه لاقو هيلع ملي ملو ديزي وبا فرصناف

 : اضيا ديزي وبا لاقو . هبعدي ام ىلع ائرمام نوكي فيكتف ''ءاللا هلع

 مث .انلا ةنؤمو لكآلا ةنؤم ينيفكي نا لجو رع يلر لأسا نا تممه دقت

 . هلأسا ملو .مملص هللا لوسر هلأي ملو اذه هللا لأسا نا يل زرجي فلك تلق
 . طئاح وا ةأرصا ىتاقتسا يلابا الىتح ”ءاسنلا ةنزم يفافك هناحس هللا نا مث
 يذلا ام. هل لاف ىبشلا مد ناكو ىروتيدلا ناركي ريدن نب رذعج لأسو

 ىلقت ىلع اف فولاب هبحاص نع تقدصتو ةفللظم مسرد "ىلع لاق لاف . هنم تيأر
 كَبااذعو أ"ةمسللا لملخت تيسنف تلمفف ةالصلل ينيضو لاق مث هنم مظعا لغش

 ام لاقو رفع ىكتبف ”تام مث هتبل يف اهلخدأو يدي ىلع ضبقق هنال ىلع
 . ةعيرششلا بادآ نم بدا هرمع رخآ يف هتفي مل لجر يف نولرقت

 اسفن ةبافك هانركذ ايفو "'رثكي امم ىنمملا اذه يف مهنع ”تاياكحلاو

 نم مهب قحلليو لس ع اني فلاخ الو مهترمز يف انرمشحو مبتكر يب هللا

 ضارتعا مهيلع هل نكي ملو رهاظلا .اءاع نم مهتقيرط بحا وا مهكلم كلس

 . ملعا ىلاعت هللاو ”رطاخ الو ناسلب
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 نم ادحا رز ملو ةعدلاو دلقتلا ىنعم يف مالكلا ن٠ ىلرضح ام اذبف

 '”يبتاراشا تاسضتتم نم اذه انمبن ماو اطباض الو ادح اهف ىذ .الملا
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 4 يىدنرا داع نا خمشلل ىرغصلا لئاسرلا

 باوصلل قفرملا ىلاعت هللاو احححص نوكي هان ذ ام 'لماو مهتاقالطا تاموبفمو
60 

 .2 هصراورهض

 نسكا ىلا ني نسما ةمعالا مامال هانار مالكي ةدنلا دذه مع نا انيأرو

 سفانتي نا ىمني ريسو ةلاخ ةسراد نتس ىلع هف هبن هنع هللا ىضر يرصلا
 ضرفلا هب ممتنو ءانكذ ام لمش هب عمم نا انيأرف . ةيلاعلا مسملا وذ ايف

 مكل ناك دقل 2: ”لجو رع هلرق رذ نا دعب هللا همحر لاق . .اندصق .يذلا
) 

 هباتك هيلع لزتارب ملح ىلع ملسو هيلع هللا' بص ادم راتخا ”'ىلاعت هللا نا »
 هتاف اندلا لها .هيلا رظنما امضوم اندلا نم هعضو مث هقلخ ىلا هلوسر هلعجو

 كلذ نع بغرف « ةنسح ةوسا هللا لوسر يف مك ناك دقت >:لاق مث اترق ابنم
 ىلع . نوجرمت م ىلع . احولا احولا . اجنلا اجنلا . هللا مشهدمياف هلاو معن ماوقا

 بكر مكتاك .٠ اهياربا مكتنع اوقلغو ايندلا لابح مكنع اوعطق ٠ نوحرذت م

 هللا ىلص هللا لوسر دمع ىلع اهطارتشا ناك . باجا مدحا يعد اذا فرقو

 لجو رع هللا نا . ةنيامملا الا يقي "همن ام هللارف اببغ يف متحبصاف ملسو هيلع
 ىلص نكي ملو . هليبسو هتتس يف اوذخ . ىراخ اذه . ىبن اذه لاق « هثمب ال

 نافحاب هلع ىدني الو ةجملا هنود مكي ملو باربالا هنود قلت ملسو هيلع هللا

 هللا ىلص هللا لروسر ىتلي نا دارا نم .ازراب ناك هنتكلو هلع اهب حارب الو

 بك ريو . ظيلتلا سليو ””ضرالا ىلع هماعط عضيو ضرالاب سلجي . هيل ملسو

 : ينم سيلف ينس نع بغر نم لرقيو . هدي ىحليو . هدمي فدريو . راما

 . لولغو "ايرلا جا . قاف . ججرلع ٠ ال نورك راتلا هتس نع نوضغارلا رثكف

 . اوفرخزو اربرمشو اولكلا امف يلع سأب ال نا اومعز . مهتقمو يلد مهن- دق

 تاببطلاو هداسل جرخا يتلا هللا ةنيز مزح نم لق >: هناحبس هللا لوق نولوأتي

 . هجرفو هنطبل بعالم اهلمج دق ناطيشلا .ايلوال يه اغاو . ” <قزرلا نم
 ١( هلاو اريرحت رثكاو اذه نم غلبا وه ام يريغ دنع لملو : خاس ... |
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 ةتسو هللا باتكل نيقفاوم ارناك ملسو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصا نا
 مشرق كلذك ارامف امو مهلعف كلذك اولاق . 7

 ىلع مبعومد قرن . مههرجو نرشرتفي مبادقا ىلع ماقف ليللا مبنج اذا

 فرشا وا امندلا نم .يش مه ضرع اذاو . مهباقر كاكف يف نرضري ٠ مدودخ

 ركشلا هيف اوداف مثداعم يف لضفلا اوهضورو مهتغلد ابنم اوذخا .يىّد ابنم ميلع

 اذه اولاةو اورشتسا مبنع تيرز اذاو . مبقنال لضفلا هنم اورتشاو مهبرل

 نا اوعدو مبترسس ةنسخلا اولمع نا انل هنم ناعما لوب رع اشا نب لشن

 كلذكت اولاز اف -ابنم“ هللا اورفغتساو مبتءاس ةئس اولمع ناو . الفتي نا

 . ةرفنملاب الا ةنإا ىلا اولصو الو برنذلا نم اوماس ام هللاو الو كلذ ىلعو

ْ : ) 
 ملسو هملع هللأ ىلص هلوسر

 وتكفح
- 

 نولممي امارقا تركدا دقلو . ايف نوضكريو يفامالا نوئستي مارقا حبصاف

 تاثيسلا نولمعي امارقا مدعي تكردا مث . مبنم لبثت الا نيفياخ تانسحلا
 شعب ةمالا مله سس فريارط ناك دملو . اب اوذدخرب نا تيدهياخ رثغ نينمآ

 انش ضرالا نيبو هنبب لمي الو هيرطي برث هل ام اهرحتو ةنس نيمخلا مهدحا
 مهت.اج امل . الياذ الحان لخد هتنب لخد اذا - هيبتتي مامط ةعنصب هلها صصاي الو

 مهادباو مدننا كلذل تمشخف . مهبولق ىلا اهنيقي ىذفاو اب اوقدص ةرعدلا هذه

 لطاب الو لدج لهاب اراك ام هللاو الو . نودعري ام اوأر دق مبنأك مشهرادياو

 نسحا هياتك يف ىلاعت هللا مهسنف هب ارقدصف سما هللا نم مهءاج . ”يلحت الو
 مالك يف نرحلاو - انره ضرالا ىلع نوحي نيذلا نمحرلا دابعو 2: لاقف تمن

 .”ًامالس اولاق نولهاملا مهبطاخ اذاو »: .لاقو راقولاو ةنيكسلاو نيللا برعلا

 اوربصو ارماح مييلع لبج ناو ارمي مث .مبيلع يغب نا . .ءاربص ءايقتا .اماح
 مث محراب . هللا داع كلذب نوبحاصيو . مهل ذخاي يذلا ره هللا نركي ىح
 نرشرتفيو مهمادقا ىلع هل نوبصتي امايقو ادجس مهيرأ نوتسي . ليل ريخ مهلبل

 هل اوريس ام ضال مهبر نم اترف مثهدردخ ىلع مبعرمد ىرحمض . مههوجو هل

 || لجو زعل+:ساد اق ف -س || رابتخاو :1 )0 | كم سوق )0
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 0 يدنرلا داع نبا خبشلل ىرغصلا لئاسرلا

 ابيادع نا منبج باذدع انع فرصا انير نرلوقي 2. ثرابت ارمشخ ام صالو مهلمل

 ام مزاللا مارغلا اثار مارغب: سلف لوزي .يش لكو : لاق . «١7 امارغ تاك
 ارتمتي ملو اولسمف ره الا هلا ال يذلا - موقلا ىدص ضرالاو تارمسلا تم

 طق اريخ ابب ادع طعي مل هللا ناف يفامالا هذهو هللا مكر عاياف . ا
 لقع ام هللاو ” لاقو . ةررب .اضتا 00 نم: لا نا . هارخا الو هاند يف

 ىتح ريحا اذه دبع بلط الو . لاتخا الو ٠ ملثمت الو ريكتف هبر نع دع
 ىتح كلذ ىلع ماقتساو ةيناللاو رسلا يف هللا قدصو حصانو دبتجاو هبف دبج
 7« ارمافقتسا مت هللا انبر اولاق »موق ىلع ىنثا هبر مس د[ . توملا هب لتي

 الو اوفا الا ةعتللا يع لوتال البوز ارمزاسو هرم ل اع هللاو اوماقتسا
 ارعرخي مل اهلهال ايندلا اركرتو . "6 نودعرت متنك يتلا ةنجلاب اورشباو اونزحت
 ىدلا حيباصم .اركح ءايلع .املح . اهزع يف اهاها اروسفاتي ملو كلذ نم

 .«.امسلا لها مبفرميو ضرالا لها مبلبجت . ةءاظم .اربغ ةنتف لك نم نوجرخي

 تغلب يلا ةميفرلا هسافناو ةعيدلا ةيفنلا هتالك نم هركذ اندرا ام اذبف

 . بجعلا ابنم اهلمأتم ىضةو نسللا .انللا اتراع تزجعاو نسحلا يف ةءاثلا
 تاماقم نم هنع هللا يذد هل ؟و . برألاو لؤسلا ىهتتم ىلع اهنم لصحو
 مالمو نيلاضلا داثرا يف ةديدس تاقرطو نيدحاملا ربتو نيدلا رصن يف هدم

 ”.راثآ .افتقال انتقوو ارجا هل مظءاو «اريخ كلذ ”ىلع هللا ءارجف . نيلهاملا

 . هراوتاب ة. اضتسالاو

 [ ةعبارلا ةلاسرلا ]

 ررغلا 06 معو نامزلا اذه يف عدلا هيف ترثك نفلا اذه نا ملعا

 نم ٠ هتفاو هن دياقب مهلبجو هحلمحو هتملط "”ةين داس كلذ بلسو ٠ ناودملاو
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 يعرسبلا ايون .ع .ب بالا 1

 ات موي راب '"نرقرق رياصبلا يوذ دنع ةلثم كلذب اوراصف ررنلا نادجو

 ةدهاشم هانررق ام حرضوو هانلق ام "”ةحص ىلع اللد كبسحو . ريارلا
 . نابب كلذ نايبك الو تاملاك ربا نبلق . محلارحا ةفرممو مهلاعفا

 ارتغم هتريرس حبقو هتيرط ثبخ عم هيف دخا نم مبنم نا رمالا ةلد>و
 تيرقو ةمسمدلا هدصاقم مس ىلع كل ذر لمحح عرج الف هتاء نم ربظ 1

 الا هرصا ةسقاع ترد امو ارش الا كلذ هداز اق: ةقنلا هنن تاق كاذب

 7 اردق هير دنع هل نا نظي رهو اربخ

 هماعو هملعت يف هير بارث ايستحم ”همعزب ةيدلا نسمي هك دخلا نم و

 ودع هنمتللد م هءاف تمملا يعاود نم ملس هناو تقولا يجاوب ماق هنا ىري

 * انانق ه درو ام هو ذن . نييرثلاو ريررلا ع ارنا هيلع ذوحتساو 0

 عدنا دق هنا نيكسملا ملءد ملو . مفلاو هقفلا "لها تاجردو لاو

 . هب ىلواو هملع بجوا ود ام شقر يف هدارم ىلع عقوو 58

 ةميمذلا لاللسلا هذه نه هبره يف اداج ةميلس ةينب هيلع مدقا نم مبنمو
 نم دي مل هنا الا . ابعزاونو هسفن "”يعاودل اعءاق اهعضارم يف ررمالا اهضاو
 بناجالا ةطل انع ىلا را زاوعا ءرطضاف هلاثماو هبارضا نم هلا ىلع هنعب

 هرهاظ ىل اع تارعو نارام ةةدباآلا فيطلب هنطاب يف ابتح ترس نا ثبلي ملف

 حاجنلا 7-1 هملع مسا و حالصلا اجر ثسح نم داسفلا ءاحف قافكلا تاس

 يف .اج دقو . ”«له ام للقو « تاحلاصلا ارلمعو ارثمآ نيذلا الا » . حالنلاو
 .اهؤارق ىتما يقفانم رثك ٠:لاق هنا ملسو هيلع هللا لص رمشلا ديس نع رهخلا

 ىري نا ثبلي مل ململا بلط اذا لجرلا ناكل: "لا ىلا نب نلسالاقو

 ناك ناو هدهزو هيدهو هتالصو هديو هنالو ءرصبو هسالو همدخم يف كلذ

 امم ايثدلا نم هل اريخ نركيف هي ليميف ملعلا باربا نم بالا بيصيل ىلجرلا

 ةعدب بيحاص نم هللا لبقي الو : لاق . ةرخالا يف اهمضيف هل تناك ول ايف

 :الدع الو افرص الو ادابج الو ةرمع الو احح الو امنع الو ةالد الو اموص

 ١٠( ساق اف (# (||هجح :ق (* || رهاظ رهو نسوة رفمم يراحلا لبق : طن :

 [| يعادل را( || لها : | )09 || لها : ا ) || مارتا : : ق (+ | مذ ف
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 2 يدنرلا داع نبا خشلل ىرغصلا لئاسرلا

 هيف مغني مل كلذ ناك اذاف . لطابلاب للا هيف هبتثي نامز سانلا ىلع نيتألو
 كل ذب راشا -هلها ملي ال ململا ناف ملعلاب مكلعف . قيرملا .اعدك .اعد الا

 نايفس لاقو ٠'ةريصب ريغ ىلع ململا بلط نم هنامز يف رهظ ام ىلا هللا هحر
 تلخد :كلام لاقو . قافنلا عوشخو عاياو . رجافلا ملاملا ةنتفو مايا : ىروتلا

 مالسالا عيا رش رذف دحأ هدنع "بلو لخم وهو رمره نب نمحرلا دع ىلع

 رمره نبا ناكو : كلام لاق . يكلنتل هعومد ناو هتينص نم فاي امو
 ظفحتلا ديد افلا ليلق مالكلا لق ناكو هب ىدتقا نا سحا تنك الجر

 ملا سانلا ملع' "نم ناكز .ارهالا لها ىلع !ديدش مالكتلاب !ريصب ناكو
 77 ل نلت . يكسب هتدجوف ةعسر ىلع تلخدو : كلام لاف . رومالا نم هيف

 اذه يف لاق وا ململا اذه يف ملكت كلام اي لاقت يكت كل ام هلا كحلصا
 ةعسر كردا ول فيكف :كلام لاق .هتلاح ىضرت ال نمو نوماع سبا نم نيدلا
 ام:لاقف كلذ نع هتاف ا!نيزح يروثلا نافس تيار: مبضعب لاقو . هيف نحن ام

 فرع اذا ىتح كادحا انمرلي: لاق كلذ فيكو تلقف .ايندلا .انيال ارجتم الا انرص

 .يروشلا ىنثدح : لوقف اباج وا اتامربق وا اجاح وا الماع لعج اع لمحو انب

 1 نيش ةحلا لوس نيكل اب طال ملمتملا تركي فيك : تلق ناف

 ناك نا ماعملا ملمتو ملمحلا ملعت ىنعا هف امهذخا نا ملعاف . ةمالا هذه هملع

 نا هنم ”ملعتلا ىقتالا ملعالا داتءا ملعملا بلط يف ةنسلاف اهيلع نيع ضرف
 ام غلاب هميبفتو هل هقلخ طسبو ملممملاب قفرلا ملمملا ٍيلمت يف ةنسلاو . هدجو

 0-3 ةمنلا صالخا مدقت ام عم اهيف هتف نيع ضرف ريغ ناك ناو . هيلع ردع

 ”رهاظلا عرسشلا بادا نم بداب الحي الو اهوركشم الو اروظحم هعم امكتري الإ

 نال ةعدب كلذ اهبهذمو ناعدتم ابف ةبرق ءاسنحاو كلذ نم انيس امقاو ناف

 اردني نا ئداو !مءاطخي نيفرتمم انك ناو . فلسللا ناش نم نكي مل كلذ

 تاكرلت وا تاصاع اما امه لي نيعدتسم الف اهيلع الو اهل ال افاقك كلاذ نم

 ةسايرلا يسحي نم ملمتي ”نأف ملمتملا اما: ةداعلا يف يرجي "امم هلاثم . لضفالا
 لثم .ريني الو اركتنم هلجحم يف وا هلع دهاشي وا هداوس رثكيف عاتسالاو

 :|(© | نم الو : ىق (+ | هل : رى (ج | نم : ف )ّ || سبل : ف ا ١(
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 يعرسبلا ايون .ع .ب بالا 3

 أ يف وا دجسم يف ناك نا ترصلا عفرو ةلدامحلاو .ارملاو ةميقولاو ةفلا
 وا مالك ىلع درلا وا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ثيداحا نم ثيدح '”عايسا

 ةحدلا مدعو داسفلا ىلا هتسنب بدالا ةءاساو بصمالا هجو ىلع ىلعلا لها نم

 يف هتنعف ملعملا ىلع هبدا .يي را . ىرجنا اذه ىرخي امو عاجالا قرخو
 .ىسي و وا هياسلجو هنأ رها ع دحا ىلع رك وا لاقملا ىت ْى همحر اعبو لاؤلا

 ...ك03 دي ىلا يبات يدا لقوا رقت ىلا قرراع

 هود ثمحاو و ةبن داف هلياخغ نم هلل رهظي نم .ملعي ناخ. ململا اماو

 مدع 0 ره اما نامزلا اده يف : دافلا سس عمي ام رد ١ تاف . ادب اروي

60 
 ضارغ رثغ نم هيا>-صا ىلع نر عمضوم 4 اع سلجن تاو صالا اده ةأءارص

 لد مهضءب ىلع وا هع مث دحا نه ردص نأ بدأ ءوس يف مهحاسي ناو رحيم

 ىذفم يف هاري أم بح ىلع ىرخا سلجلا نم جو رخلاب مايو ةرث لرقلا الغي

 ءارقثلا نود هنم مهبسل اجي ءاتداب اندلا .اتباو .ادغالا ص ناو نيدلا

 دجو نأ ةحصن مهنع رخدي ناو كاذ يذشي ينيد فصو ريغ نم نيك اسملاو

 فسسو داك مالا ةفالتر كاان رك " يمدع يلخي ناو الحم اه

 ىلا ىل اع ةالصو نطاملا راخا نم ريخو ملسسو 3 هللا 0 همن د 0

 د لد ٠ الدوم كاذ عش دجو اذا ةذاءتساو ةدكرو ةرفغم لاف أ” يعلص

 ةلفقي ىلع للد لدا كلذو ٠ سلجلا ديارف ملظءا نم هدتيو هدصقيو كلذ

 لارحا نم مءااص لاحو نيقيلا ملع نم ظح هل ناك نا لب . هسفن ةرابطو هبلق

 نم مهيريل ٠ مهوقع هلمتحت ا. همرلع سيفن نم محل ركذلف نيةقرملا نيفداملا
 ةميرشلا طابترا ةيفيك ىلع مههديو مهلاوحا هب م ام هلو.” كيريش

 مهف ريو "'ةقيرط حضوا هنوماعتر' ام رارسا مهميبفت ىلا "مهب كليو ةقملاب

 هنأ ىلص يبدا لورق قى: مهدعح و لعارو ثتدحب رع ذام نع ةهمهشو هلوقب أ

 ءارمشلا هتلاق تيب ىدصا : ملسو هيلع

 راي رطل ىلخأ ام هين مسالا
 :1 (+ || نم : س (ح | ريغ ص: و | اعلا هسر !١(

 |ءةيرط حمو : ! 0 [|مكتير :! 5 [فقرتداد (6 [مسم ... غو

 . امدح



 ف يدنرلا داع نيا خبشلل .ىرغصلا لئاسرلا

 ىلع اذح نف نيحدانلا !الع اياصوو نيكطلاعلا تناس ريد تناثآ هنبف

 يدها مدقي زراقو هرصع 5 يجلا بدق راح دقف مهارنم ىلع ججسنو مهام

 مهتنف رثغ ىلا زامتاو مهتتس عابتا نع بكسل نمو هرما ةبقاع يف هبر دنع

 لق 2: ىلاعت هلوق ىدتفم ف لخدو هالوم طخسلل ضرعتو هاثدب هترخا عاب لشف

 تروسحل ىثو اندلا داما ف مبعس لح نيدلا الامتا يرخالاب كيفن صه

 "ع اننف نودصم  يعا
 .. كلذ نم هفاب ذاسلا 5

 [ ةماخلا ةلاسرلا ]

 ”)هيحاص مالك ىلع ضرتمم ضارتعا نم برك هباصأ بحاص بلق بابطت نمضن باتك

 ترهخا يلا مكلا هبجوف دميو اريثك مكسلع ملسا .هدحو هلل دما

 وا ديز لق نم عقاولا مالكلا لجا نم مكباصا ناك يذلا بركلا نع

 غلب هناو لبق مكيلا هتتك تنك يذلا باتكتلا هننضت ام بسب "رمت
 امع انام مكتنم كلذ

 الا طلغلا نم هف باوصلا نابو طستلا كلاذ لثم ىلع مدقا مل يلا ارماءاف

 نعاطملا عوقول تفدبتساو مالكلاب ةنسلالا ليرات تضرعت يلا تماع دقو
 . ةينمالا هب تلهحو ةنلا هف تحلخ اذا انش يل راضي كلذ سيلو . مالملاو

 نم فاخا تسلو . نردحم وبف مهنطو سانلا بع نم ملي هنا ردق نمو
 هبجو نع هتاحاب هل لباق نم فاخا ائاو هب كلذ ررض صادتخال هف امل دار

 هساع ديزم ال اير هف مالكلا ترردح يلا يىدبعو . يكب هطاحا مدعو

 ىالاق ك ثسح يمفاشلا ىدص دعلو . هلا و هملا ىدتهت ال اع حادفالا تسماحنو

 سانا نم ةمالسلا ىلا سال هنا اقح الا كل لوقا ال : هباحصا ضل هتيدو

 ”نامنالا :اد :..ايكملا ضمب لاقو همزلاق كصلخم ام ىلا رافئاف . ليس

 كلذ نم ظفحتلا نال ةيراضلا يعافالاو ةيداعلا عابسلاب هياد نم ملظعا سانلاب

 هيف باتك" هنع فا ىّمر اًضيا هلو : خ س )م ٠١ ءعسإ ماج : مه : نآرق 0١)

 ا ورمحم هر (مح | هبحام ىلع ضرتعإ نم شارتعا لحا .نم معا بحاص بلق هلت

 || ىنالا : )0
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 ةنكسب ائيلع نم ىلامت هللا نا مث . الصا ساتلا نم ظفحتلا . نكفم الو نكم

 نب يعم لابن ملك حابصلا ءرض اهب لجن ةننامطو حاررالاو ترلعلا تشويلا

 راتخالا ايس كلذ انذ2ا لب دمتو ماق نمم ابلجا نم لفح لو دعرو قرب

 كول قراعلا ضعي لات دقو . هلها ره اك اريدك دما انيراق 7 يس يدب ايسر

 ردع قلسا تدب 7 رلخأ نمو مهعم هةمريصخ كلااو هتسعن 3 هاا ىلا رظن

 ىلا بسنو قللا لها نم هيلع ضرتعا نم كلاس يف ماظتنالا ىف انئ مث

 ردقن ال ةليزج ةدفن ء.الديالاو درا لها نم ءالوالا ةفاخ مثو ىرتلاو لالخلا

 ةنكملا مهاوحأ ن نم ةرذ كلذ مبصقتتي مل معا ديب . اهركش يفري الو اهردغ

 يل ىلاو كلذب يف ىل فعكو © ةئمخلا نيملاي الا مسلع نعاطلا بلقتي مو

 ىلاثما ةملعلا ةبرملا هده لت ىف عيطي

0 

 ىّرْهلا لمحأ 3 ىذا ينل ىلع + ل
 «سوُررلا تسكن ى ولا سرا 3 نات لان يحوي 0 نم صلخأو

 . عفن وا رض هب ةالابملاو عقو ام ىلا تافتلالا نع انلتشد ام

 علا لد ااضرجر مكر راقلا ""ةيلجت هر ور ويف ةنيي هجر هن
 شضيرمت نم باتكلا اذه هنضت ام بارشالا ل 91

 كلذ نم .يش مكتلربي الف . رتسلاو ناتكلا يىضتعي اب حيولت وا ريذلا ركذب

 .هد كرتكت الو

 يف مكيلع دكؤمو اهب مكستيصوا تنك يتلا ةصولا مكل ”ددجا يفا مت

 ل لإ زيو هيضتري ال قيفرتلا يف لوئسملا لجو زغ انبرو . امجومب ماقلاو اهدبعت

 . ميحر داوج منرك "كلام هنا هيدي نيب هيدوسملا ىدعب اتمرمحل عمجاو هيدل

 لمصر

 | ةسداسلا ةلاسرلا ]

 اًطبترم اهيف مالكلا نركك ءدرط يف اهارت ةي راكم ةقرتقم لياسم ىلع مالكلا نمضت باتك
 لارحالاو صاخشالا ىلا ةبسنلاب همكحو جحلا ىلا يملا ةلثم اهنواو 37 ضعبب هضعب

 امل صرح ملقعي م هنمرالا هده ىف 9-5 ىلا يخا : دجلا

 || هفل يو : را( || ددحم : سارق اف (ج || ابيطت 2:ق (|م || رك ذالل نحنا 6و

 مكح : طا س رن افإ (9 ضم هد: كوكلا# 1! (5 |كلم : س ٠

 | جحا ىلا ىمملا
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 ةحارلا ىلع هل ةمزالاا ةيرغلاو ةلقلاو ةقشملا نورئويو . هلا مهسرفن لو هيلع

 .كثلذ لب '”هنم هلع مثلا ره امو هند ميمصعل 2 دقو .٠ ةماقالاو هدخحاو

 دعءارا الو همت دش هله نكن م 3 هردحو يذلا نققنا كللد د روك اماضو اء اف

 كلذ سس اوناث اءاف ملارخاو مهد اهأي عابجالاو ميثاطرا ىلا عوج رئا ١

 ةدراعم ىلا ارقاتكا ناكلاو للملا مسك رداو ميتماقا ةدم اولاطتساو مهتفب

 يف زوك رم هلك اذهو . رم لرا مهدرح نم دُشإ بلع اوصرحو ىلرالا لاما

 . هيلع نولرجح مهءاب يف

 ىلع لاميو هبلق هيف ينغتيو هتريصب '”ىلع كلذ ضرعيو هبط ىذتقم نع

 .الياط هيصنر هبستب لئي ملو الطاب لمع نوكسيف ةررشم وا ةريصب ريغ نم ءارف
 معا هجو ىلع كلذ يف 5 نلف ىفةحي ال ىههنلا رطنلاب كاذ ماكحا ةفرعمو

 مومذم ”يشمو - اقلطم درم ىشم : هجوا ةئالث ىلع جحلا ىلا يشللا

 . هجو نم مومدم هجو نم درو - اقلطم
 عبطلا ةيلغو سفنلا ظح نم ملا نقوم ملاع يشم اقلطم درسحملا يثملاذ

 . ايف ميقا نم الا اهفرعي ال ةفينم
 ينقل ذا تيِلاب فرطا انا انبي : لاق هنا . املا ضعب نع يكح دقف

 ادمه نيبو هنيد 5 : يف لاقف هتريخاف.يدلب نع يننلأف نلا ريبك لجر

 لك تيبلا اذه ارجحت نا مكدكسي : يل لاقف نيرهشش نم ارم هل تلقف 3 ٠
 >رئاس : يل لاقت . عضرملا اده نيبر كضرا نيب 5 تناو : هل تلقف .

 : لوقي اشنأف كاذ نء تجعتف : لاق باش اناو يدلب نم تجر . نينس سمخ
8. -ّ 57 

 َراَثَسَأَو 02 هو را 7 راذلأ كب تطشت نِإَو تيه نم رر
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 هباحصا عم اسلاج مري كلذ ناك يمخنلا نسحلا ايا خيشلا نا ”يكتحو
 كلذ ين رثكو طقاس وا ناب هبرجو لهو مكتنامز يف جحلا مكح اوواذك

 كنذ لخدا كلذ نم اروغرد أماق هبل عملل ربفف ىانلا ءارو نمو مبيمالك

 270779 نسا ب ثا اطاخ لاقو ةقلخلا ىت هسأر ريتفلا

6 

 يمد كاف .مث
 فرد تاور كاقسلا .:كلت دزدكاب تلا نمد ىف اقلط موال ىشللو

 دوجوو . طفف كرها ةملغ ره كلذ ىلع هثءعأاب تال ةعمللاو ءايرلا درح كاذ نم

 5 رهاظ امكح هجور ردات تمسملا نذاه

 ىفنلا عدخو ودملا دياكسب لهاج « هتاوبشو هظوافح عم قاب ملعلاب مسرتم
 منا اذهو . ا_هدحا لالقتسا مدعو يملا ىلع هل ةلماخلا ثعارملا كارتشال

 .لاوحالاو صاخشالا كا رظنلاب دف ثءعارلا حمجرت هسو ناس نا مب انج

 ةرورص ناك ناف .ال وا .ةرورسح نركحي نا اما صخشلا اده رلخي الف

 درمخ همشأ بارما تفعداو طورلا ترفرتو روملا ىلع هيوحو ْنا انلق ناف

 ءانبالاو ءايالا ىح داعارص نس لف ام اا هلا .ىَس هض راعي او هي روءامو

 فوخ نيح ىلا ىخارتلا لع هنا انلق ناو . كلذ يف .امفلا لصفت ىلع .امرثلاو
 لها نم ينعا سانلا ةماع نم ناك ناف عنام دجو وا طرش.ىغتنا وأ تارقلا -

 ددصب هتءاقا لاح يف ناك و رهالفلاب ةلماعملا ريل ةيلباق هيف سبلو مالسالا ماتم

 هتكشتل درا ء ىلا هبدعتم وأ هلع هرصاف تاك ءاوس اهامعب تاريخو اغا

 وأ هةملمعت را ملع ىلعت نك "ريغ ىلا هادعتم عفا: هماعلو لفاوتو داروا ص

 نم مذلا ةءاغ يت رهو هسفن لم ةوق لبق نم مومذم هيشمف همضوم يف هنم ملا-

 + الا سقت ىلع تاو . املع ره يلا ةنيدلا دصاعملا كات تاوقلو هلثم
32 
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 مذ حجرتي نا لمتحيف بلاغ نظب هقيرط يف يهارنلا بانتجاو ضيارفلا ىلع
 .هتمالس نم نيقي ىلع سبل ذاو ةرركذملا ةنيدلا هدصاقم تارفو هلسم ةوفل هيشم

 ةرداملا هجو ىلع هضرفق .ادا يف ىعسي هنال هشم دح حجرتي نأ ل.تحيو

 والام يف ةمس وا ندب يف ةوت هل ناك نا امس ال فالخلا ةببش نع ججورأاو
 باندجاو هضيارف ىلع ةظفاحلا ٍذتح هلعو . ةلباس ًافيرط دجو ''وا لام يف ةعس
 ام ددصي هتماقتا لاح يف نكي مل ناف . هقيرطع يف يداعملا نم هل ضرمتي ام

 . نيبا هف رمالاف د

 يف ههدخاك مهكلام كولل ةيلباق هيف نمم وا ةصاخلا نم ناك ناو

 وا ركف يف قارفتسلو مه ميحصتو رطاخ ةاعارمو بلق ةيفصتو سفن ةدهاج

 لرصا اهنم هل ناك ناف ةفيرشلا مهتاماقمو ةعيفرلا مملاوحا نم كلذ ريغ ىلا كذ

 هيلع اهتلازا بجاولا بولقلا يصاعم ريابك نم هنطاب ةرابط بجوت ثيحب ةخسار
 نظلا ءوسو نيدلا يف ةئهادملاو قافنلاو .ايرلاو دقللاو دسللاو يجعلاو ربكتلاك
 ءاتك ذ يذلا هجولا ىلع عجار هيشف رورغلا عارنا ضعبو ايندلا ةحح ةرقو نيداملاب

 امنم هل نكي مل ناو . هنكتما ام ابعورف لصحت يف داتجالا ذئنر> هيلعو انآ
 تاف ريبطتلاو ةيكرتلا نم هانكذ ام ”ىجوت.ال ثيحن تناك وا ةتبلا "”لصا
 كلت لروصال هتيرفت لبق نم مومذدم هششف هدي تاذ وا هندب يف افعض ناك
 لبق نمو . جحلا ميدقت نم ىلوا يه ذا اهعورف نع الخف ةررك ذملا لارحالا

 لالكتلا هنع لمح ةللام ةعس وا ةندب ةوق ديرم هل ناك ناو هسمن لم هوق

 ثي#ب ةبوق يشلل هتحم تناك ناف . ترالا ةءاغ ىلا هدارم نم هلبتر يملاو

 يمطق قيرطب هدومت لاح يف هباوث لصحنو هع جلا ضرف طروقس انردق ول

 كلت تاوف عقوتو لمملا ةوق درجول حجرا هدومقف ةيقاب هيشم ةبح ةوق تناك
 يف اهلمصحت نم نيقي ريغ ىلع هنال ةماقالا لاح ين اهددصي ره ىلا ديارفلا
 ابيلع ثعاب ال ةفسض هتحم تناك ناو . ةنمآلا ليبسلا مدع عم ايس ال ينملا
 ةمصلاو لملا مدع يمطق قيرطب هنع هطومس انردق رل ثيحب ضرنفلا .ادا الا

 وا هندب ةحصب هلما غرلب .هاجر ةرقو هتحم .فعضل دوم كاذ ذا هيشف ةيلكلاب

 ل اذك ء.بحوي ءاراق ف )ص | ءيش :س ّ || و : س )
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 دجوو نرقفاوم .اتفرو نروطاص تارخا هقيرط يف هحص نا امس ال هلام ةعس

 . ةرورص تاك نا هلك اذه . باس افيرط

 "انو د اننا ىدعم "كاك تاق: ةئانلا عن تلك ناو روت ف2 اق
 هضرهت لق نمو هال لمص لق ند حجأر هيام مدق تاعاطناو تارعجلا نم

 :.. هتمالسو همار اه مامت نم نيقي ربغ ىلع هنركو ةقفحع! دصاقملا كلت تارفن

 لمت بف ءاتكذ ام ددصب هتماقا لاح يف نكي مل ناو . هل ىدسصتي ىذلا رطما
 وأ ةذغيبرو عبضل هراسإ هدرعتو همن ليم ةوق ةبج نم هشم مذ حعحرتب نا

 سنج نم ةدابع عاقيا هتدارالا هلق حجري نا زيجو - ةصعم يف عرقو.
 ةرركذملا تافآلا نم هتمالس نادجو ”نالو ربتعي ال ”هلثم ليم نا مم هتاداع
 لك ىلع مثلا مرت ارنم ةماللا مدع هنظ ىلع باغ اذا اما ..هقح يف نكسم
 . .ىش ةماللاب لدعي ال ذا لاع

 لاوحالا ىنس نم هدددب ره ام تاوذل موه نم هش ةصاقحا نم ناك ناو

 ةم اجرنا بلق غارف يعدتسي كلذ نال لاوقاو لاعفا نم كلذ عبي مو

 امئاو . انظ وا امطق ةليوطلا راذسالا هذه لثم يف مودعم كلذو لحم ءانصو

 لامعال اسحصتو هبرمال ””اكالم كلذ نركل جلاب لقنتلا ىلع هان ذ ام انحجر
 لها تاماعم ين هل نيمفارلا صالخالاو دمحرتلا لدس كلاس هنا لمق نم درب

 الو تاداصلا لفاون نم .ىش اهيزاري ال ةيبلقلا لامعالا هذه لثمو . صاصتخالا

 صاخ ديغ هنوكل ًاضيا هيشم مذ مجرتيو « تاعاطلا ن. .يذب امتاوف ربدني
 . هضارغاو هفن ظرلتح .اًقب عم هيلا هلم دو»و ةصالخا مدع ةمزلعو .هف

 .اعلك هيثم يف تاعاطلا نم هطفي ام ةطساوب اهلظرلظح لين كاذ ذا ابتحف

 هياقفرا هتمدخو مهياعد ةكرب هسايااو مبنم مولعلا ةدافتساو .احلصلاو .العلا
 رك تلا نيمي راققلاو راحمالا ”تؤرو هانعو هصن بارث هياتحاو هاقدداو

 نم اهضرغو . هحنو هجع فياظوو ه_دح كساتم نم كلذ ريغ ىلا رادعالاو

 ءاشلا ءاقلي ثدحتاو داللا ةيزرب ”جرفتلا ةربش لسن نم هتفخا ام كلذ
 ةدافتسالاو ةدافالا بعت نه هتحارتساو ةداتملا نطولا بو نم صلختلاو داسلاو

 | ناو : دإ ) || هفن : ف )م || انركذ : سس (ح | ناكو : ف )
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 .."كيفكتا كلذ يف هرارتغا ةمالعو . اظرظح ايافخو اهضارغا نم كلذ ريغ ىلا
 ال مث همضوم يف ابنم مظعا ره امم وا تاعاطلا ''مككلت نم ريثك نم نكستي
 رش لأس يذلا ليالا لاح ىه هذهو . الاقا الع 7 الو الاب اذ ىقلي

 را ءاج الجر نا راتلا رصن وبأ ىور دعف . جحلل همشم كللدق ىفاخلا

 تددعا ؟ : رمش هل لاتف .يشب يلرماتف عملا ىلع تمرع دق : : لاقو ثراحلا

 ””قايتشا وا ةحزن كججم ينتت .يش ياف : رشب لاق . معرد يفلا : لاق ةقذنلل

 تصا ناف : لاق . هللا ةاضرم .ءافتيا : لاق هللا ةاضرم .امتبا وا تلا ىلا

 ةاضرم نم نيقي ىلع نوكستو مثرح ىفلا قفتتو كل تم يف تنآو ىلاعت هللا ىضر

 هند ”يضقي تايدم : سفنا ةرسثع اهطعاف بهذا : لاق . معن :لاق كلذ لمفت هللا

 نا كلبك يوق ناو ..هحرفي متي يلرمو هلابع يحي ليممو هثمش ”مري ديقفو
 نافف ثيقتو ملسم .رما بلق ىلع رورسلا كلاخدا ناف لءفاف دحاولا امطعت

 ةجح دعب ةجح ةيام ن١ لضفا نيّدبلا فيض الجر نيعتو جات رض فنشكتو
 رحن ايا اي : لاف . كللق يف ام انل لق الإو كارما اك ابجرخاف مث . مالسالا

 مسو نم عمج اذا لاملا : : هل لاقف هلع لقار رشب مستف يلق يف ىرقا ىرفس

 رهاظمت هيلا عرمسل ارطو هب يدعت نا ..ضفنلا كة تضتقا تابشلاو تاراحتلا

 لاق . نيقحلا لمع الا لقي الا هفن ىلع "ىلاعت هللا لآ دقو تاادلا لامعا

 ١ لجرلا ىكبف

 لاح يف "اهانكذ يتلا لاوحالا منه ىلع اميقتم صخشلا اذه ناك ناف
 دقفو ةبرغلا لاح يف اهب .افولا يف هسفن ةيرجن داراو اهبءاكتحال افوتسم. هتماقا

 يف هيثم ناف كلذ يف هسفن ةدهاجم ىلع مزعو هنطو يف اهداتعا يتلا تافرلأملا

 ادصه لجال ارفس ىثني نا هل لب جهلا رفسب كلذ صتخي الو: درم كلذ

 ىلع انمكح او ديردتلا لهار نيكل الا تاداع نم كلذ لزي ملو ضرفلا

 ىلا سفنلا ليم نا ةدعاقل ادرط لاوحالا بلغا يف مذلاب يثملا ىلا سفنلا ليم
 . مومذم ندلا ىلع ةقاشلا تاداملا

٠. 0 
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 يعرسيلا ايون -ع .ب بالا 1
 ام ىلا ىفنلا لمت فيك : لوقف '”هعمسي نم اذه نم بحمتي "دقو

 لصرتت ال "اظرظح بلطت اما ابنا ردي ملو - اهظل ةفانم ىهو ةقثملا هف

 ءاضتو :لاتملاو .داطا سعب هله قرشا لك نارا نم ايلتس ةازياالا اجلا
 راحلا ضرخيو رافقلا برجيو راطخالا يكتري هارتف لامالاو اهتم راطوالا

 ديادشلا هذه ءالحتسا ىلع هضارغا لوصح ليمأت هلم دق راخملا عارنال ضرعتيو

 هذه نا الا نيتلثملا نيب فرق الو . ديارفلا كات نم هلمإ اع لاني ال دقو

 امو . سانشلا الو اف لاكشلا ال ةحضاو اهلسسو سانلا ةمام ةفورعم ضارغا

 5 نياسملا ةم اع لارح# َنَع لالا <تءععه را نمو ندا لها هع تخل. انك ذ

 يذلاك هفات -ضرفل ةقاشلا لامفالا لمفت ابنا ابتواغ ةدشو سفنلا لبج نم لب

 ةعاجشلاب هيلع ينثيل برشلاو نمطلا ةرشابمر برحخلا كرام هفن ضرعي
 .ثوملا دمب كلذ يف سفنلل ةعفنم ياو مظع ىللمج اذهو . هتوم دعب ةدالخلاو

 نب يلع ”لاق اك "ضرع ليصحت الو ضرغ روصت ريغ نم كلذ لفت دقو
 ام ىف توردي ال متاندهاش موق .الوه نم قمحاو . ةساسلا باتك ىف مرح

 لعل ديز نع ارمع نرلتاعي ةراتو رمح نع اديز نرلطافب ةراثف مبسفنا نولد

 رانلا ىلا تولتتيف ىنمم الب كلابلل نوذرعتيف دحاو موي ىف نركي كلذ
 : هلرق يف ٍلسو هيلع ىلص هللا لوسر .الؤب رذنا دقو . راملا ىلا ""نورفيو
 لاثمو . لتحت مف لرتقملا الو لثك يف لتاقلا ىردي ال نامز سانلا ىلع يتأي
 لاتيالاو تاداسلا يف قممتلا ىلا مهسوفن ليم نم سانلا ضعب.يرتمي ام انلتم
 لاوحا لاجمتسا كلذب اهضرفو تاكلبلا ين ىفنلا .اقلاو تادهاجلا نوئف ىف

 ضارغالا هذه امئم الادتسا رماقلا اهرظنب اهابكل ةيزرلاو رباكالا اهب فصتا

 يطاعتب همحز يف اهدصق قدصل اراهظتساو ةيدايندلا اضارغا نم هتكرت اب
 تكلاطو داروالاو لامعالا تمس ىتح اريسي الا ثلت ملف ٠ ةنيدلا فياطرلا

 .اهبراو اهدارم نم مسبقا ىلا ىرقبتلا تمجرو اهبقع ىلع تصكتنف دامالا اهيلع
 نا تماماو ةيلكلاب ابتفل اخع باب نم رمالا تنال اهدصحق ْق ةقداص تناك ولو

 ١( ةقلملا هيف ام ىلا ىفنلا ليم ةيفيك يف يناثلا لاؤلا باوج : ط:سريتف! ||
 هلاح : خس قاف )ع [| اهظرظح : سصاإ (م همسي نم - : 1 (م ||
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 2و يدنرا داع نبا خيشلل ىرغصلا لئاسرلا

 يف امعابتاب هفن ذخا نمل يرمملف . ةيفينللا ةلملا عابتاب الا اهل أت ال كلذ

 مل ام ''ةدشلا نم ندباكي نأثلا بجسلا ابولسا ىلع يرخلاو نامزلا اذه

 . لاجرلا داحأ هعرجن نع ردعي ام صصقلا ند نعرجتلو لابي طق هل رطخي
 نا ةدعاق ةحصل كلذو . اروكشم هسسو اروفوم هرجا نوككي كلذ سجن و

 . ضحب ربخ سفنلا ىلع لقثي ام لك

 اغا هنا انههخاو هتيدربع ةماقا ءداع ىلع جوا ىلاعت ىلعا_ نا "”هنابو

 هذمهو 6 نودسلل الا سنالاو نللا تقلخ 0 ىلاعت لاَقَف اهلجال مهتلخ
 هب مهاهعو .ماظتملا تاقصلا نء هلسرو هءاستا هب 0 م لجأ نم ةئقدلا

 زاح دقلف . ”ماللاو ةالصلا هيلع ادم انين اصودخو . ماركا يماسالا نم
 نيملاملا ىلع اهب زربو ناكم ىلعا اتاجرد نم أوتو ناكمالا ةياغ كلذ "نم

 ام زجوا نمو . نيلسرملاو ”نيسنلا ةفاك هباول تحن ”” ناكو - نيدلا موي يف
 ةعماج ةراعع هذهو . ةيبوبرلا ةدهاشم ةيدوصلا : عب لوق هغفلباو اهيف لبق

 روك ذملا ناخالا ماعم ىلا ةراشا يهدر ةفياطلا هذه بهدم 6 [غ ةيدوسلا يللابمل

 لاح لك هدع نركت نا ةدوملا: لقو . مالسلا هلع 0 ثيدح ىف

 دوبعلاب .اقولا : لاصخ "عبرا يف ةءدرسلا : ليقو « لاح لكتب كير هنا اك
 لصا>و  اده رتغ لبقو . درعفملا نع ربصلاو دود>وملاب ىذرلاو دودحلل ظفحلاو

 يمهاونلا بانتجاو رماوالا لاثتما ىلع هلمح دملاب ةعاق ةمص ةءدوصلا نا مهتاراشا

 الو . ناحالا ماقم يف رخآو مالسالا ماقم يف لوا اهلو . رادقالاب لاب

 |مالستسا ىلا ليبس.الو. :رامالا سفنلا الا. اتاماقم. يف ””اهتماقا نع. دبل فراص
 رع هللا لاق . ةراتخلا ةفياطلا هذه ةقيرط ىلع !تدهاجمب الا ةيبربرلا ماكحال

 ىبنو > : ىلاصت لاقو . "96 انلبس مبنيدبل ائيف اودهاج نيذلاو » : "لجو
 '"”كاودع ىدعا : ربا فو . «١9 ىرأملا يه ةنللا ناف ىوحلا نع سكنلا

 يف كلاثلا لاؤلا بارح : طة: سرقت نإ )م || ديادشلا : سرق ف 4.
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 يعرسبلا ايرن -ع -ب بالا .
 كفن داع : مالسلا هلع دوواد ىلا ىلامت هللا ىيحراو . كسنج نيب ىلا كفن
 ىدرو ىلا تسمف ةللل تقرا 1 ددملا لاقو أهربغ عزانم ةكلمملا ف يىل سلف

 ملف تدسقف هيلع ردقا ملف مانا نا توراق ةوالخلا نم ”دحا تنك ام دجا ملت

 ىلع حورطم ةءابع يف فم لجر اذا تجرخو بابلا تحتفف درمعلا قطا
 يد اي تلتف ةعالا ىلا مساقلا ابا اي لاقو هسأر عند يل سحا اف ىيرطل

 تلتف . كلق يل كرحي نا برلقلا كرحن تلأس ”'”ىبب لاقف . دعوم ريغ نم
 تنلاخ اذا تلّقف . اهءارد سفنلا ءاد ريصي ىّتم : لاقف . كتجاح اف لمف ''دق
 كتبوا دق يبا لاقو يفن ىلع لبقاغ  اهءاود. اهقلد. را اهلره ىننلا...

 فرصناو .تثمع .دفف دنا نم هصمسن نا الا تدباف تارم عمس باوكعا اذهب

 يف مبنع تاياكللاو . بجعلا ايف ىرت ةياكتإلا هذه لمأتف . هفرعا ملو ينع
 يف ةلصاح تاضايرأاو تادهامملا هله ديارفو . ىصحن نا نم رثكا ىنمملا اذه

 ايي ”' دارال اًجافانل هداع ضعب ابب ىلامت قحلا يسب يلا ياللا

 اراكتناو امضاوتو اراقتفاو ةلذم هلع ربعلاو كلذ لاّتحاب نود.:تبنف” م,ةاوبشل

 اننالاب لثمالاف لثمالا مه اياليلا لهاو . مهنم ةبولطملا ديسلا قالخا نم يهو
 لها مهلا "76 لسرلا ن٠ مرملا اولوا ريص 1 ريصاف 2 ىنامت هلوق ىنعم 5 1

 ريشانملاب اورشثو ضيراملاب اوضرق . ماللا هيلع بريا لثم .البلاو ديادغلا
 ىلع لقثي ام لك نا اك ةممن .الب لك ناك يِاعملا هداف - ادن نيعمس ارتاكو
 : ررخ سفنلا

 ىفنلا ىلع فخي ام لك دوجو نوكتي نا اذه ىلع ”يغبني : ”تلق ناف
 لقثلا لاؤس نسحتسي ناو .اليو ارش .اغرلاو ممالا نم اهسصي وا لامعالا نم
 : تلقا كلذ زوجت وا ةممنو اريخ ابنوكل اهنتو .اللاو

 ىلع ةفيفخلا ريلا لامعا نم اعارنا دن ائنال مزلي الف لوالا لاؤسلا اما
 يتلا ةفخلاك اهيف رش ال اضحم اديخ اهل ةذلتسملا ممنلا نم ايورضو ةدرم سرفنلا

 | كتبسا :س رف ف (+ ([دنف :ر (ح [لب : ! (؟ [دجا- : [
 1 :يى : نآرق (+ [| تاربشلا : خس ١( [|تادادالا : خس (ه
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 ٠ يدنرلا داع نبا خيشلل ىرغصلا لئاسرلا

 ضمب لاوزو ةيرايندلا لافشالا نم هغارف دنع لسصلا يف سانلا ضعب اهدجي
 عقد وا عفن نم اميلمري ناك ام لاط ةسن ''لك ركتش دنعو ةيبلقلا قيالعلا
 يقسو نايرع .اكاو ”ناموج ماعطاو نافحل ةثاغا دنعو ٠ اهب هيلع معناف
 ةفيفخلا لامعالا عاونا نم اذه هبشا امو ميرغ نيد .اضقو متي جيرفتو تاثطع

 ابرك ثيح نم اهب حرفلاو ””دسلا ىلا ةادسملا ممنلا ةفخ كلذكو . ةدوسح ا
 نكمملاو سلملاو برش او مماصملا ةممتك هنداعو هقا ةعالع ىلا ةلسو

 ال هعبطل ةميالم اهنوك ثبح نم معنلاب حرفلا : لوقت لي . حكتملاو بكرملاو
 . هناب لاي !م ىلع "دوم ةمومذملا هخارغ؟ ىلا اهب هلصوت ثبح نم

 "'هناف امهزاوج وا هيمو .اللا ”لاؤس ناسحتسا وهو يناثلا لاؤلا ”اماو

 ىور دعف . زرجن الا بجو يبنلا هيف درو اماف يب: هيف دري ملول كلذ حعمخب

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا هنع هللا يضر ةريره يللا ثيدح نم حيحصلا يف

 ثيدح نم هيفو - اوربصاف ”مه تنل اذاو ودملا .اقل ارنستت ال : لاق ماسو

 ال سانلا اا اي : لاق ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نع ىثوا يلا نب هللادع

 نأ ارماعاو '"اوريصاف ”مشرستقل اذاف ةيفاعلا هنا اولأساو ودملا ءاقل اونمنت

 نا كلام نب سنا ثيدح نم ًاضيا ححصلا .يفو - فريسلا لالظ تحت ةنملا
 لثم راص ىتح تفخ دق نيماملا نم الجر داع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هلأست وا .يشب اعدت تنك له ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف خرفلا
 يىل هلجسف ةرخالا ىف هب '””يقاسم تنك ام مهالا + .لرقا فك“ معأ لاق هايا

 الو هقيطت ال هللا ناحبس : ملسو هيلع هللا. لص. هللا. لوسر.لاقق.٠. اندلا يف

 باذع انقو ةنسح ةرخالا يفو ةنح ايندلا يف انتإ مهللا تلق الفا هميطتست
 انل ةقاط ال : ثيدملا اذه تاياور ضمب ىفو . هافشف هل هللا اعدف لاق . رانلا

 غابساب .اعدلا ملسو هيلع هللا ىلع هللا لوسر نأت نم لزب ملو . هللا باذمب
 رعدب تاك ا نا حيحصلا 5 يوز 107 ''' هقنلا نم ةافاعملاو معنلا

 هر( || دبسلل ةذلتملا :سا(ح || ناميج : ر )ع |[ لك- : سرق فن )0
 ىاحملا لا وس نم عنملا هخو يف ىماخ لا*وس باو : ط :سرد نأ )0 || ةدوسحم
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 يعرسبلا ايرن .ع ٠ب بالا 2

 ةرخالا ىفو ةنسح ايندلا ىف انتا مهالا : ملسو هلع هللا ص هللا لوسر اب

 هنأ :ىلح يبنلا نا ةريره ىلا ثيدح نم اذيا هيضو - راثلا باذع انقو ةنح

 .ادعالا ةتئاهث نمو .اقشلا كرد نمو .اض#لا ءوس نم ذوعتي ناك ملسو هيلع

 ل ملسو هلع هللا ىلص هتاذاعتساو هتعدا نم كلذ ريغ ىلا ءاللا دج نمو

 :ىذالاب ايف نوكرسحملا هلاث يتلا نطارملا ضعب يف ملسو هيلع هللا ىلع لاق دقو
 . يل مسوا يه كتيفاع نكحاو

 يا دياوفلا نم ابق الل لب احاذل 'ةدارم ريغ انالثا نا كلذ ىف ةمكملاو

 د كلذ مسج و. - أبيع تورباصلا' هب دوعوملا" بارثآلا فمضشلا نمو اهاتركذ

 هروب 5 ع انع و وا .الب لوزت ريغ نم ءاش نمل هفامضاو ىلاعت ىحلا هطمد

 : لاق هنا ملسو هدلغ هللا ىلض هللا لوسر ْن ريحا 5

 كايا ع ادي ىلا قو هتلر ل ''هضبقي ىتح هل ام ةعركي مدحا

 ىف ماهسالاو ن ا نع مهب ني ادابع هلل نا لأق هنا د مع دما لح
 بجاولاف ةيفاع يف 3 ةنلا مهلخديو ةيفاع يف مهتعو ةئاع يف مبسحي . ايندلا

 ع اهنا ةقشلاو .اللا ثنح نم ال ىاطملا لضفلا هالوم لاح نا دسلا ىلع
 هنال قاثملا نم انش هلع ىنستي الو هالوم لأي ال نا دسلل ةمزاللا بادالا
 ىلع ردقي ال افسض قلخ دقو ربص ةميزعو ةرق لضف ىلا كلذ يف جاي
 لاو نم عقبف نرعو هللا نم ديبأتب الا هلع تطلس ول ةطوعب وا ةرذ ةمواعم

 الا لكويو هفن ىلا دري نا كاذ ذا فاخيف ىرعدلا نم مظع يف هينمو كلذ

 ةديدش ةلء لتعا هللا همحر يمفاشلا ناك دقو - سانلا ضعل عقر ايسح كلبت
 يترفاعملا هملا بكف : هنم ىندرف كاضر اذه ىف تاك نأ مهالا : لوقي ناكَتو

 . ىضرلا لأنف ”اياللا لها نم اناياو تسل هللادع ابا اي : رصم دارس نم
 رفغتسا : لاقو هلرق نع يمفاشلا عجرف . ةيفاملاو قفرلا لأت نا اني ىلوالا
 . حا ايف قري لبجا مهللا : لوتي كلذ دمب ناكف . هلا بوتاو هلا

 : هلو لثم نم مهنع درو امو

 بام كديِرأ يتكلم بارق كديِرَأ "ال كديِرأ
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 هاب يدنرا داع نبا خسشلل ىرضصلا لئاسرلا

 سوا 7 1 كم م دس

 باذعلاب يدجو ٍذوَدْلم ىرس اهنم تلن دق يبرم لكو

 نول لوقو

- 

 يف ديَتخاَف تيشام فيكف  ظح كاري يف يل سيكو

 نا ملعتل 0 ول ثتوملا دنع لج نب ذاعم لوقو

 مهيلع دجولا ناطلس ءالبتلو لاخلا تابلغ نم هلك كلذف - كبحي يلق
 لالذالاو طسنلا مهملع بلغي اك ةحلا ماتم يف نيحملا ىلع بلغي دق اذه لثمو.

 . رفكلا هشي اع ىلا ابضعي يبتي دعو . رهاظلا ىف رك اكاب نرعطتم

 : يببشلا لاق دقو . نوظوفح ةلاعلا مهتاماقم يفو توروذمم كلذ عيمج يف مثر

 ال تونس نا يكحو .كله تا 'نإ فراملاو كله تكتس اذا بخنا

 ”قاتسرلاب تنك ةحرالا تس : ضعل هباحصا ضعب لاق مدقتملا تيبلا دشنا
 ءافشلا هلأيو هلا عرضتيو ىلاعت هللا وعدي ةرمح نب نونمس انذاتسا توص

 . يئالفلا مضوملاب تنكو ةحرابلا اذه ”تمحا تنك ضيا اناو : رخآ لاقو
 ناكو رسالا ةلعب نحتما دق ناكو نوتمس ربخاف . اذه لثم عبارو كلاث لاعف

 .ىشب قطن الو اعد دق ره نيكي ملو اذه نرلرقي مهم امف . عر الو ربصي

 ذخاف هلال ارتسو ةيدرملاب ايدأت عرلا راهظا هنم درصمملا نا ملع كلذ نم

 نيمحلا نم اذه نونو . باذكلا مكسما اوعدا لوقيو بتاكملا ىلع فوطي

 ىضرلاو ايتو ةيفاعلا لاؤس دملا ىلع بجاولاف . سجاعا ةملا ماقم يف هلو

 مالستسالاو ريصلا دشح بجاولاف ىلتيا اذاف . بدالا باريا نم باي كلذو ابب

 . مانالا نم نيفطصملا ليبس هب كلس هناب ملعلاو ماكسحالا نايرحي ضرلاد
 تادهاجملا نس عاوناب الا متت ال اهلا انرشا يتلا ةيدوسلا نا ءانركذ ا: نيبتف

 اخيش ديرملا دجو ناف . 5 ةيندب تالماعم ىلا ابعمج عجرمو تادباكلاو
 ةيلع ةمهو ةينس ةفيرط اذ اهكلابم نع هيسحميو اهكلاسم ىلا هيدبي ادشرم
 هنآ ققحتناو هلامفاو هلارقا يف هب دتقيلو هلارنم ىلع جسنيلو 0

 رفرالا ظحلا ةديالا ةدامسلا نم لانو رمحالا تيريكلا ىلع لصح (1

 :قاف (خ || ناتنرااب :؛ [« قادرا, » يهو اذك ] ع اذا :ر (
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 يعرسدلا اماون .ع .ب بالا © رخ

 يبساحملا بتكك مرقلا با بك ديميلف هناكما ردعتو هئادجو هزوعا ''نإو
 فراوعو يملازفلا دماح ىلا باتكو يككملا بلاط يلا باتكو يريثقلاو ىماسلاو

 ابنم تسبتقاو سانلا اهرادت يتلا مهبتك تابعا هذبف . يدروربلل فزامملا

 بتكلا يف مهي -ءا ءا مالك نم قرفت ام كلذكو ٠ سانتا ىا مترات ميمرط

 بهدلل ىلع 0 جم حسحل : دمب كلذو . نيماملا .امع نيب هلثث ررمسو نيراودلاو

 ةراختسالا مدقبلو . يذرم ماما ىلع هنيد عورف يف هدلعت يف هدامءاو ىنلا

 يف كلذ قيقحت مث امنم هيلع حتتفي اج لسلا ىلع ةعزتلاو ةينلا قدصو ابتتس ىلع
 . لا وحالا: ميم يف هيرب ةنامتسالاو» لارقالا+ لاعفالا

3 

 هل انرجر تافنصملا هدمه ىف رظنلا ىلع لقاو تافصلا هذبب فصتا اذاف

 1 ب رغ رملا كارداو برلطملا عولب

 ليلثلل ىئشا وه ام ةروبشملا تافنصملاو ةروك ذملا بتكللا هنه يف رن ملو

 دماح يلاو يملا بلاط يلا نيمامالا ,ملاتك نم لبلل ىدهاو للملا أرباو

 روددلا هب جلت م موهفلا بياجعو مولملا بيارغ نم بف اعدورا دقف . يلارغلا

 حقنو برقو حضراو بوبو لصف هناق يلارتلا اصرصخز . ررمالا هب رسبتتو
 لاثمالا برضو . ةريثك بتك يف قرفث ام ةربب تاروايف عمجو بدهر

 -راصنتسالاو راشعالا قرط ىلع هنو رارس 3 ضمارغ ربظاو لاكشالا حازاو
 ملع لها مهاذم نع تجرخو مابفألا "ع تصاتعا .ءاشا هيف نا الا

 هتفيرط ماكحا نم .يش يدي الو اهتفرعم ىلا ديرملاب ةجاح ال نكلو مالكلا

 باتكو ركتشلا باتكو ةبرتلا باتكتك تايجنملا عير يف كلذ رثكاو . ابنلع
 بجيف .٠ عبرلا اذه ريغ يف ري .يش اهنم دجري دقو ةبحملا باتكر ديحرتلا
 اهريغ ىلا اهزراجتي نا مضاوملا هذه ضعب ىلع فقو اذا هباتك يف رظانلا ىلع

 يلا ثيداحالا ضمب هل ملي كلذكو . اهرما نم هيلع يف ام هل ملي ناو

 تناسحنأو باحكلا دياوف لص نيب عمجي كل دف اهلعن الو اهدري الو اهلقنب

 بائلالا يلوا 2 املعلا عم بدالا

* 

 ةقيكأو فروصتلا بتك نم ًارفي اهف سدام لا*وس باوج : ط : سر فدفقإ )0
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 5 يدنرلا داع نبا خمشلل ىرغصلا لئاسرلا

 اثيالاو ميدقتلا ىهتتا هلاو راشخالا "نقو هللمف بلاط يلا باتك اماو

 0” "”هعرششم لروح ماح نم انيأر الو هعزتم لثم انيدياب معي مل ذا

 عمجو هلثم الا“ اككفي ال رارسسا مكاوخ كفو هلح رجعا يذلا فرصتلا لع قلغم

 عاضالا هللا ىمصت انام هقاسو ةنسملا ظافلالاو ةحصحصلا يلاعملا نيب هيف

 ناكف. اًهرصفو :اهلباسم مسرو اهلرصاو مهمرلع عورف رى ذو.ةنسلالا هيلحتشستو

 هيف نا الا - همام. هريغ مرقي الو هريغ ماقع موقي هقفلا لع ين ةنردملك كلذل

 . لوقتملا مملا رهاظ قفاوت. الو لرقعلا ةعاضبي كردت ال ةضماغ مرلع ضقب

 فصتي نا كلذ يف رظانلا ىلعف فولام قيرطو فورعم يهذم ايف هل ثيداحاو

 هيلع ابحتفي تا وجريو ميرقلا جملا ىلع اهئايزج دقتيو ملستلا نم هانكذ اب
 ىلع لسشم اهانكذ يتلا فيناصتلا نم نيباتكلا نيذه ادع امو - ململا حاتفلا
 املطي نا هيلمف .ابنم اضوع هريغ ىف دح الو ابنع ديرملا ىنتفتسي ال ةدياز دياوف

 بهذمتي نم ةكراشب كلذ ىلع نيمتسيو اهنماكسم نم اهجرختسيو اهنكاما نم
 5 هيرامو ””هيلطم يي همهاير ههدع

 لمعلاو محلاتشاب لفاشتلاو سانلا نم نيتنياط ةطلاخع ديرملا ”ينتجيلو

 ءرهاظلا مولعلا نم هببشا امو هقفلاك رهاظلا لع ف نرقرغتسملا اهثادحا . ىملامعاب

 .ةنطاللاو ةرهاظلا يداعملا ”'عاونا يف هعرقوو ًالاغ كلذ ىف ةماللا نادجو 5

 يف هلامتساإ نسب ه_لعغر هلق تلشن نم ملي الف اردان كلذ نم ملس نار

 . ماصخلاو يعادتلا لياسم نم ةجاح ”هي هل سيل امو .ماكتحالا رداون منت
 .لوصحم الو لياظ هل سيل اي هتاقوا قرشتيز لوضفلاو بمتلا يف مرمج مطقبف

 ندالا"لاح نسحا نم ذا .. هلعو هلع ةرب لورتو همزع ةدقع كلذب لحتتن

 نم هميلمت ةينب هيف لخد لجر لاح -.مهل لاح الو - ةنمزالا هذه يف هيف

 هلوقك هضحاد جججم ” كلذ ىلع اجتحم هملع ابف لومي ةلزان يف هارتفو هملا جاتحي

 هيلع رمتسا دقو ةباوغلاو ةلامللا ينع هب يغنا امو ةءاقكلا ضرف يف ذخا انا

 ١( هبعذم : ىف (ج || ةعرسشم : ا و | فقو : حاس ؛ مقو : سر || 45 ١

 يف هب سمي نم عم فوصتلا يف ذخالا ديرما بائتجا يف عبا باوج : ط :س ل5 فن ف
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 يءرسبلا ايون .ع .ب بالا 4

 نم هربؤو كلام هلمف 1 انثح الطو ادابتجا هومسواو اًثيدحو اعدق سائلا لمع

 نم ةلز الا كلذ ف انا لهو 5 لماعو مها كلاس كلذ ف ىف اناو .اماعلا

 هذهو ”كلذ رغ ىلا نيرطلا ءاوس ىلا لاض ''ةيادهو قيرف ذاقنا يف ىعس

 نركلت ابلع يلا ميي احصن ' جاحمو نروكستي ا يلا مه - اصلح حججيح

 ءارغإو هتنتف نم كلذب نكمل هءاقلإو ناطيشلا نيقلت نم يهو ٠ نكتار

 هالرمو هسفن هانا نا ةفرحملا هتداو ةفرخرلل هتالكحب هلل هحاق ام مظعا نمو

 تذوحتساو ةمشخلاو فوخلا دعقو هامعاو كلذي هصاق داره ديب همامز ىقلاو

 ةلفسلا ”دادع يف راصو ثيابخلا نم طهرت كلذ هلل رٌئاَخ ةوسقللو ةئنلل هلع
 هلع رذمتيو تافالا هذه هلع فءاضنت هيف هقارفتسا ردق ىلعو . ثياخالاو
 ”وادزا اصرح هيف ره يذلا ملعلا ىلع دادزا ام لكو . تالفالاو ابنم صالخلا
 هنظدهنسحت كلذ ةنآو . ارصم مدهو ارصق ىنب نك ”هلثم ناكف اصقنو ةءامع

 حئاصنلل هلربق مدعو هسنج ..انبا ىلع هريكتو هسدحو هلقعي هجعو هسقنب

 ةاداععو ظفاح رغ بلقو ةعاو رتغ تداب هملا هضقلب نمت كلذ ىملتو ظعاوملاو

 زيابك يف متر ضحب مهلببو مهدي مهتيغ نم هعرقوو ملعلا يق ءاراقتو هنارقا

 و هان ذ ام ةحص انقر ملع مهلامعا دهاشو مهحلاوحا سرام نمو . مثالا

 ”ضعبب مهذعب ناتو ”اضعب مهذعب ةاخاومو حلاصلا فللا ةريس نم اذه نياف
 . ضعب ىلا مهضمب طاسناو

 مارو هراثاو هلامفا حبق ىأرو هرارتغاو هللفنل نيكسملا اذه نطفت ناف

 ةخسار هعابط يف ايالملا كات دجو عافرلا فاصرالاب فاصنالاو عالقالاو ةبرتلا
 نيرط ىلا يدهو ةءانملا هل تقسس نم ناك ناف . ةخسان هتريصي رارتال اتامظر

 هتافص ملق ةدياكم يف يفلو قاطت ال الاوها اوه :دهاج يف ىأر ةباعرأا

 هلضاو مكملا هيلع ذفن نم ناك ناو . قاطنلا امنع قيضي الاوحا ةمذلا
 هفااي ذاسلاو ءهاندو هئيد رسخف هءاره ىلع يفيو هامح يوق ملع ىلع هللا

 . كلذ نم

 ةادملا دعا نم اهلبق ىلا تابسشلا كلت هلق يف تح دفنا نم ىلع بجمل

 اس (> |ددع : د © | كلذ ريغ ىلا- : (؟ || هباده وا : س ١(
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 1 يدنرلا داع نبا خيشلل ىرغصلا لئاسرا

 غيزلا نم ملالا فاصنالا نيمب ةيالا نم ''ءركذ نم لاوحا عم هلاوحا رظني نا
 كلذو . امبنيب ام ناتث ذدتح 8 اهنربو اهقارتفا هل رهظسف فارخالاو

 مه بجواف رهطاو رسلا صالخار ربلاو ىرقتلا ةدعاق ىلع مهروما ارنب مهنا

 ةناطابلا قياقللا اب '”اركرداو . مهريارس يف .افصو مهرياصب يف اذوفن كلذ
 ناوخالاو نامزلا كلذ ىلع مهدعاسو ةرخآلا ”ءرلعو ايندلا مولعو ةرهاظلاو
 .مش دعي نمل ماتسي مل ام مثرما.نم كلذب مهل ماعتساف نارعالاو .افقرا اودجوو

 . كذب ممم. رابخالا :رئاوك عطقناب محلارحا نم.مرلمع هلك اذهو
 الو مكحي نرديقتي ال نيذلا نوصخرتملا نودطاشلا ىرخالا ةفئاطلاو

 مهررض نال كلذو ”دشا لب“”ةبققتملا بنتي اك ديرملا مهنتجيلف .ممر) نوطبضني

 تاماعملا ىرعد نيب ارم منال سفنلا ىوحل ةقفاوم مهلاوحا نا لبق نم مظعا
 نيقحتلا لها ”مهذمل فالخ كلذو . ةتدللا لامعالا نم تاحارلاو ةلملا
 خوش : هللا هر يريشقلا مماقلا وبا ذاتسالا لاق - قيرطلا ةجحم نع لودعو
 نوسيقم ةضايرلا قيراط كولسب: نرفصتم ةعيرشلا مظحت ىلع” نوممج ةفياطلا هذه
 نم الخ نم نا. ىلع نرقفتم ةنايدلا بادآ نم .ىثب نيلخم ريغ ةنسلا ةعباتم ىلع

 ىلع ايرتتم ناك ىرقتلاو عرولا ساسا ىلع هرسا نبي ملو تادهاجملاو تالماعمل
 ىلا نكرر نمح هب رتغا نم كلهاو هسفن يف كله . انوتنم هعدي امف هناحبس هللا
 عروللا نع نكحلو لاقلاو لقلا نم فرصتلا انذخا ام : دينا لاقو . هليطابا
 اوذخا هللاب نيفراملا نا : اضيا لاقو .تانسحتسملاو تافرلاملا عطقو ايندلا كريو

 ربلا لامعا نم صقنا مل ماع فلآ تسقي ولو ايف اوعجر هيلاو هللا نع لامءالا
 ذخات كفرش عم تنا هل ليتف ةحبس هدي يف يثرو . اود يل لاحي نا الا ةدذ

 مري لك لخدي ناكو . هقرافا ال يىلر ىلا هب تلصو قير : لاقف ةحبس كدبب

 اذه ام:ميور لاقو.هتب ىلا دوعي مث ةمكر ةيام عبرا ىلصيو رتسلا لبسيو هترئاح

 تاهرتب لفتشت الف الاو اذه عم هيف لوخدلا كنكما ناف ورا لذي الا ىمالا
 عم كدوعق نم ملسا سانلا .نم ةقيط لك عم كدرمق : أضيا لاقو . ةيفرصلا

 || مرلعو : خ ؛ مرلعو مل 25 سنس (س || ارك ردا -: (١ (م. | ءانركذ :! )0
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 يءعرسيلا ايرن -ع .ب بالا 5
 ىلع اودمت قلخلا ناك ناف . ةنرصلا ( 9 5 : 1

 عرولا لتلافمحب ممفلا .الزم بلاطو عرشلا رعارلتب مبسقنا ٌقلْخا لاطو

 : بتدعلا ةموادمو

 8 . 0 2 أ
 .٠ تادف ىلع ةفياطلا هلق بنالعق ): موسرلا

 ا 0 ل ل

 هللا كلواؤزا الل : دنا 0 0 -_ .يد ع . .يحي ال هنا ملع اف ا

 | ٠ 6 0 : سي . 7 .-

 "ما لاقو دب ارتخ اهدعب نودت ال انقذ نا كناف كفن ' معاج

 سلو ةحارلا كريو دكلا ةمادتسا ةدارالا

 يىرسصخلا 4 5 الا : ير لاقو . تاليواللا»و صخرلا لوك ىف ىفنلا

 . تقرغل ةمكار ابننم تيكر باشلا ناخب نم داروا 1 هلال - الإ

 ةسقرلاوب ةيفلار لفاقتلاو ةيردشلا نانا *” فتح كلذ: لا: تاكنا "نان
 لجر ىا كرظن ول : يماطنلا ديزي وبا لاقو . دكا 5 رارفلاو دشلا مهرماق

 فيك اورظنت ىح هب اورتن الف ءاوفا يف يقترب ىتح تاماركلا نم يلطعا

 ”نيسالا ربا لاتو ٠ ةديرشلا "باداو دودنعا ظفحو ىبنلاو رمالا دنغ هتودحت

 نبرقت الف يعرسشلا: ملتلا دح نم. هجرخت ةلاحا هللا عم 5 هتيار نم : ىررنلا
 ىلال لالخ يل يه لوقدو يهالملا عسب نم يرايزورلا يل“ ربا ليسو .هنم

 نكلو لصو دق معن :لاقف لاوحالا فالتخا يف رئوي ال ةجرد ىلا تلصو دق

 انا لوقيو ناوسنلا سلاجين سانلا ضءب نا 5يذابارصنلل ليقو . رقس ىلا
 ليلدتلاو اب يبتلاو رمالا ناف ةيقاب حابشالا تماد ام :لاقف نبتيؤر يف موصعم

 ” كارا نورس رع نع الا ةكايقلا لفي قرع ناونسي نطلع ضرعلاو

 اماق اموري رسشع ة# رادقم لشارسلا ىنب هنت يف تت : لاقزلا ركن وبا لاقو

 امس تدان او "٠ يركن اتنل دنع نانا: قلقحبلا يرطلا رص كن
 يف هلاوحاو هلامفا نزي مل ن..: دادملا صفح ربا لاقو - ةنس نيئالث يلق ىلع

 . لاجرلا اريد يف "هدمت الف هرطارخ مهتي ملو ةنلاو باتكلاب تقو لك
 اقو . يهنلاو رمالا تحن ربصلا : لاقف فوصالا نع ديب نب. ليعاحا لسر

 دنا كم |[ كتم : خ؛ كتمت : س (ع |ناو : خس + ||مم: 1 0
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 1 يدنرلا داع نبا خيشلل ىرغصلا لئاسرلا

 '"ءاساب امتامم اوريغو اهلبس ارمدهو فوصتلا ناكرا ارضةن: يرونردلا ساملا وبا

 ذدلتلاو احطش قحلا نع جورخاو اضالخا بدالا .وسو ةدايز عمطلا ارمس اهرثدحا

 قلخا .ومسو الوصو اندلا ىلا عوجرلاو ءالتبا ىرغا عاناو ةط مومذملاب

 َترط ناكاذه امو ةمالس ناللا 'ةءاذبو المع لارسلاو ةدالج لخلاو ةئروص
 . ىهحل نا ن٠ رثكا ىنملا اذه يف مباع تاياك او رابخالاو . موقلا

 نسحف ثيدحلاو ريفتلا ماع.نم .يث يف رظني نا ديرما اذه بحا "9 تاف

 اهفو نيفلا لما تاماقمو نيدلا قياقح ىلع نالتثم .ثردحخلاو. نارقلا تال

 مهيادعا عنمو مهءاودا ءاقشو مهر ظنت حاطمو مركف جرسو مث دبع لاح

 اذرخأمو اهنع اعرف ناك تاوب هقفلا نيبو نب قرذلا ره اذهو . مهيارها عفو

 يف هيلا اتي ام هقفلا نم ذخألو - لق تافالا نم همرلب ا انكذ دقو.. اهنم

 . كلذ ىرس ام عديو هتالماهمو هتاداع

 ايف نطالاو رهاذزلا بدالا نم لاح هل نوكتي نا ديرملا ىلع ام ”دكاو
 ةتفادو هرققو هانخ حم. لامعالا نم "هم فرصتيو. لاوحالا نم هف بلقتي

 هروضحو بلقلا دوبش ىذلاب ىمتو - هناسنو هكّذو هتاصعو هتعاطو ”ءرضو

 هنال لوصرلاو كرللا يف هتاعارم بجي امم كلذف هرانتساو هتبغ "”نانلابو
 دبسلا فاحوا نساحمو دحرتلا صولخ نم كلذ ينو لرصالاو دمعلا ىرقا نم

 "”تاعبت نم اهب صلختيو لامالاو بوركتلا نم عاونا هنطاب نع اهب عفدني ام
 ةعفر 'اهانمم يتو - ىذلاو ةعاطلاو ةيفاعلاو ىتلآ اما . لامعالا عاتمو برنذلا
 هتردقو هيايريكو هتسائعو ةبر لالي هتقرعم نطانلا ''”يبواف  ءاطلاو ردقلا

 - "«هردق قح هللا اوردق» امو » : ىلاعت هلرق ةفرعمم كلذ يف ينكيو
 هدلارقك ةفرعم كاد يل يفكسيو "”اتآو ابتنابمو اًمذدو هسفآ ةسحن هفرعمو

 ١؟) ىلاعت

 كم نكي 1 رهدلا نم نيح ناسنالا ىلع ىلا له >

 بارج: طة: سرق فإ (خ [|ةذاذبو : سر (+ || يءاساب : راف ١(
 قاف! (+ || فوصتلل. ثيدحلاو نآرقلا ملع يف رظنلا ةافام مدع ركذ يف نماث لا'وس
 || ديراا اهلع :نركي نا ينبني ةفيرش لاوحا ركذ يف مان لاوس باوج : ط : سر

 ا ناينلابو :خ ؛ نايفلاو:نس (+ || هورضو : خ س )3 || هيف :س رق ن )0
 و1: 5:تآرق 5 || اجداف : ! ٠١( [|اماسس: | (ه || تاعابت : خس 7

 || هناحبس : سرق ف و | امانآو : سر ١
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 هجو ال هنا ذتيح مطقلا ىلع مع نيتذرمملا نيتاه مكتحا اذاف - ''« اًروكذم
 عارنا هلع بص رل هناو همركو هللا لضف الول لق ناو كلذ نم انش هقافحتسال

 ءايند "يف هب كلبيو هنيد يف هب لضي ببس يف هعتواو ايازرلا دشاب هنحتماو ايالبلا
 هقرغتي نا ىفضف - ىصحن ال مماب كلذ لعف دقو اقحتمو.هل الها ناكل

 نركلاو ىلعا وه ام ىلا علطتلا نع كلدب لغتشيو هل ركشلاو هبرب حرفلا

 امهانمم يف امو ةيفاعلاو ىننلا اما رهاظلا ””اببداو - ىلوا همرتي لاح ىلع
 ا ىلع 0 نيمتسي ال ناو لجو رع هللا ةعاط ىلع اهب ةنامتسالاف

 - اهلوف ءاجرو اهنترمج ءافولا .يث سفنلا مابتاو السمو اهدالخله ةملطلل اماو

 ب هننلا نم نقلا بع ةلو+فدآلا وص:ىلإ طسنلا هرم أل تان رقكذلا انا
 . ةرذ لاقثي اننم للي الو ةرضللا بادا كلذ يف يعاربو بحتني وا بي

 هتف رمم نطابلا ”(ميداف - لوملاو ةعضلا امعانمم ينو - رضلاو رقفلا اماو

 هبيرقت الما هآرو هبالواو هبابنا نم هيابحا ليبس هي كل ىلعت قلعا ناب
 ماندو هنيد يف هالتبا "'هب امم مظعا وه ام ناكمالا يف ناب همعو هبانطصاو

4) 
 رهل ركششلاو ءالواو هاليا هي اب ءايا هراثيال هالومع حرفلا هقرقتي نل يعشن

 نم كلذ هلغشبو هل ارظنو هب هنم افنطل ريبلا ردقلا اذهب هنم هتباصا ىلع

 ضعل ناك هنأ يكتسح دقف . ىركشلاو ثلا ىلا ةحارتسالاو ىوللا ةدياكم

 برضف هللا ريكشا هحاص هل لاقف هبلا لسراف ناطلسلا هممحف ىيدص ءايلوالا

 ةقلح تلمجف ديقو نوطبم يسوجمب .يجف هللا ركسشلا لاقق هيلا بتكف لجرلا
 لبللاب ىسوجملا موقي ناكف يسوجملا لجد ىلع ةقلحو اذه لجر ىلع هديق نم
 ىلا يتكن غرفي ىتح هسأر ىلع فقيو همم مروقي نا جاتخي اذهو تارم
 لاقف . اذه قوف .الي ياو لوقت ىتم ىلا لاقف - هللا ركسشلا : لاقق - همححاص

 .يىف يدلا دقلا عضر اك كطسو يف هطسو ىف يدلا رانزلا عصر وأ : همحاص هل

 صللا نا : هللا دبع نب لبسل لجر لاقو . عنصت تنك اذام كلجر يف هلجر

 وهو - كبلق صللا لخد رلو هللا رك شا : هل لاقق يعاتم داو يراد لخد

 نكس :ف (6 | داو: (١ # [|يف - :4 ع (() : «« : نآرق
 ى (+ [اهداف : ر 5 [ةيسم : قإ «ه || اج : فخ
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 عراش يف خياشملا ضعب صو . عنصت تنك اذام دحرتلا دسفاو - ناطشلا

 :لاقف كلذ يف هل لقف . اركش 'اىلامت هلل دجف دامر تسلط هسأر ىلع يصف

 رهاظلا اهبداو - ةمعن دامرلا ىلع راصتتالاف رانلا ىلع بصي نا رظتنا تنك

 بيطلاو ببستلا يف ةنسلا رهاظ لامتساو رضلا فشك لازسو دبصلا نسح
 لاؤلاو ”ءاعدلا كرت ىتح ةفرمملا يف قرت ناو . كلبملاو يىذرملا نم رارفلاو
 نيققحتملا ةنلأو .اعدلاب ةقلطنم نيئدتملا ةنسلأ لت دقف .نسحف هتالا ضعب يف

 لاقي نأ ترعد ت! ىثخا :لاقف !وعدي نا يطساولا ليسو . كلذ نع تسرخ
 دقف اندنع كل سبل ام انتلأ ناو انتبتا دقف اندنع كل ام '”انتلأس .نا يل
 .ررهدلا يف كل انمضق ام رومالا نم كل انيزجا تضر ناو انملع ”.انثلا تاسا

 نا ديرا الو ةنس نيسمح ذنم توعد ام :.لايق هنا لزانم نب هللادع نع ىورو

 .اقلطم ال هتصاخ يف هتجاح .ءاضق هب دوصقملا ”ءاعدلا كلذي ىنعي - دحا ىل وعدي
 هيو. لع ثقل ءاعدلاو. نضال ةتقازمو :ةدوتتلا ”راظا دضق قغ.ءاعدلا ا
 مهتاءاقم نم اثيش .داضي ال ةماعلاو ةضاخلا' نم بولطم عرشلا يف هلا بودنم
 لاوحالا نم لاح يف اق رغتسم نركني نا الا .اهبف كلذب ديرملا نردجي لب ةلاعلا
 نسحف ببطتلاو بسنلا كرت ىتح َنيّقلا هيلع بلغ ناو .اذه لثم.يف مالك الف
 بلطن اولاَتف ديتملا ىلع ةعاج لخد: لق دقو . ةميالا نم ةعامج هلمف "دق اضيا

 لاقف كلذ هللا "لأن : اولاق . هربلطاف ره عضوم يا يف متدلع نا .لاقق ٍقزرلا
 ةيرجتلا لاقف "هللا ىلع لك وشنف تدلا لخدتف اولاقق ءوكذق ماسني هنآ متع نا

 نا هللا نم ىحتسال يلا : رح ىبا لاقو: . ةلملا كرت لاقت ةلحلا .اهن اولاق كش

 عبشلا ىلع يمس نوكني الي لكرتلا تدقتعا دقو .نامبش اناو ةيدابلا لخدا
 .ةع ليفكلا تدجو لاق ةراجتلا تكرت :يمجملا بيل ليقو . هدوزتا اداز

 دق بيبطلا : لاقق .ادبط كل .انوعد ول :.هضرم يف '”قيدصلا ركب يلال ليقو
 ءاببط كل رمدت الا :..ادردلا ىلال لمتو . ديرا امل لاقف يلا لاقو يلا رظن

 لخد اذا لاق لكرتلا دملل حصي ىتم : لبل ليقو - ينضرم١ بيبطلا : لاقف

 ؛ بدالا : س (0 (|[كتلأب : ق (ح [|.امدلا- : ر (م [| ىلات - : س ١(
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 تت
 ١! راظنيو هلاج الفش هيلا تفتلي ملف هلام يف صقتلاو هسج يف رشلا هلع

 .هيلع ىناعت دنا ماق

 هتفرمم ردقو هللا نم ءاطقب امناب هملع نطالا !يبداقف تاسنلاو نتاسملا اماو

 . نانلاو ةلفثلا يعاود هيلع هطيلستو ناصعلاو دعلا ةيلخت ىف فْللا '”هجوب
 ىف لدءملاو ةزملاك ةسسدقلا هئرعت 2 ةملأ هتانص فرعت نا دارا هنآ كلاذو

 |. ةيرلا لوقو امنع وقم ى ىلذفلاو ةاو اب دخ دخالاو امدم ةمصولا بلس -

 ى#ىدذل اوندت , ول: ريا ُِى درو اهدح سديعلا ىانو سه : را دوجاو ن م كلذ

 نم دشا: اوه ام مد تح 0 مما ول : ايا ربخا قو . سب ثا

 ءارخا تدلاي هلل تاذ تفلح : مثدا نب مهاربا اكو . بحعلا بجعلا كلذ

 و يعن 0 لى رطلا ال_خ دقو ةملظلا ةديدج ةرطم هلأ تناو

 ا تتاه ىل بكف ””كلصعا 7 ىح ياسعا ىهالا تاقو مرتلملا دنع

1 5 5 5 

 مياعدع ”و ةمسملا ىو رلآاب ىداع لكو 0 يي ىعإ ينل ان ترا مهاربا

 6 1 5 . ؛- 1 .

 لوقو ينملا وهو رذلاو ةعاطلاب .دحي ''ول ام ديرملا نم لاوحالا هذبب دجن
 فطللا دوبل دكالمح هقرمتدف . ةنخأ هبحاص لخدا بند بر: لاق نم

 3 يدبالا ظل تاوف اع ترخخلاب ت تقولا ريدكت نع كلذ هلغشبو فنلا

 ديادش ىرغ نم ىلاعت هنا نع ىلقاعلا : نيفراعلا م دقو . ىدمرلا

 ظ50- هللا نم ةيراللا فاطلالا يف نامزلا
 فرامملاو'"'”ةينطالا بادآلا هذهو . "تولت مكلمل هنا ءالا اوركذاف 2 : هيلا

 .نيقيلاو ناميالاب يح بلق هل ناك نم الا''”ابنع ديرملا ديو ميصت ال ةناحورلا

 اهؤذنس ىتلا ةيندبلا تالماعملاو ةرهاظلا بادالاب للخ هنم عقي الا كلذ ةمالعو
 ا اع هصرح دّتشد ان م تي تا

 هللا تا قرغو

 لصح اب هحرف ملثعيو اهيلع

 فياطللا كالت راكذتب دير | دححو كلذ هفح يف حصي ن دخحشلا اره لثف ٠ انم هل

 ا سرا اف (6 [|وهام-:1 © [|محكل :إ * |[نم + + ف (
 ؛ مسمع :اس (ه || اذاف : ف ١( | ةسسلا : خس 4 [ادباط : س م
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 . هركفب ايف فرسدتي الو ءرطاخي اهرطخي الا هيلع بجيف هريغ اماو - فراعملاو

 ىلا ةدداملا يهو ةرهاظلا :بادآلا ىلع رصتقلو . ايظع اررض هرضت ''اباف

 ةضرلا ىلا عرفلاو .اكللاو مدنلاو فوُا راك ذتو رارصالا دقع لحو ةيرتلا

 . رسلا راضحاو ركذلا موزل يف ظعتتا نسحو .اعدلاو

 0ك دارفا ديرمل ةمزاللا لاوحالا هذه عبمج 2 هرهالتلا بادالا نمو

 ةفأ راو وشلل" ثدءس هتركل اب ىلت ةاجاتمو اسسانب صرصخم رك ذب ةلاح

 ينامملا هذي ققحنو فياظولا هذه دملا مزال اذاف . هداتممو ءاريجه كلذ لمحيو
 يف اهب دوعوملا ةدايزلا كلدب قحتساو رككشلا ماعم بجاوب ماق دقف فراعملاو

 - ايف يقرتلاو لاوحالا هذه ين قيقحتلا نم ىلعا ةدايز الو - ركذلا مكحم

 اع هدرصقم ىلا لصوو سيسكلا هظح لاوزو سفنلا هتقو مانتغا ىلع لصحو

 وا ام دعلا ادف انبق . ردصو درو لك يف هدوسم قب ماتو رصتخم ير

 . اياطملا ملخ نم هيلع علخو ايارثلا نيرصح نب هب

 نيد وا ملعب فصنا نم لك عم بدالا نيح لستسي نا ديرمللا ”يغبنيو

 قف ملع نع عرشلا نم تذإب الا المغ مهيلع ببعي الو الرق مهلع دري الس و

 اذاو . هرصا نم نيقي ىلع لصح اذا الا .وسلا نع مهنم دحاي نظي الو هنم

 ىلع هظرعبلف مهلامفا نم المف فرمت وا مهريغ وا ءرصع لها ضعبل امالكى أر

 "”نطابلا لها بهذم ىلع وا رهاظلا لها يهذم ىلع ةنسلاو باتكلا ىضتتم
 هملسبلف الاو نسحف.هدجو ناف . اححص اليوأت هل يلظ الو نسحف هقفاو ناف

 بجاولا وه كلر. ”هب يلبي الو. تتيح ءدويلف ةقلاخج هيلع عطقي نأ الا - ل
 هينمي ال امم ناك ناو . هيئمي امم ناكو كلذ ىلا جاتحا نا هلك اذه . هقح يف
 هبدا ا بدأتلو لاطبا الو حيحصت الو يفن الو تابثاب كلذ يف ذخأي الف
 أم هكارت ءرملا مالسا نسح نم : لاق ذا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب

 . هشمي ال

 أمسح هرومأ 0 ىفو متماعو ساألا ةصاخ عم بدالا نسح عاريلو

 لاؤم باوج :ط :سرقافنإ (ح || تمب : س راف و هناق :ر ١(

 ؛ نطايلا لمها بهذم ىلع وا - : س (+ || ءالملا مالك يف رظنلا بادآ رك ذ ف شاع
 || هيلاي : سر (ه || نطابلا . . . ىلع وأ : خ س
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 دافتسا هانفصو يذلا بدالا ىعارو هانركذ ام عمج مكتحا اذاف . ءانحرش

 لاوحالاو تاماقملا يف يقرتلاو لامعالا قانتعا ىلع هلحن ةيئطاب :وت هللا نذاب

 فرعو رهالا نيقيلا روث هلق يف ىرشاو رهاظلا ملعلا رارسا ىلع اب علطاو

 نركت الو . موسرلاو قياقللا نيب ىرفو . مولعلاو لامعالا ىف رورغلا لخادم
 ظ 210 58 د ا لا دكا 8 1 5 5

 تادو هنرق بجوي و ةعمب رجح دا امف اا هس او هير ىدرم امف الا همش نئمح هل

 اذه ىف ةنياكلا ةفحلا منهو . نيقتملا لامعا هيلع تمخو نيعلاو ناثالا ةوالح

 نم ىهو اده لشضف .ةدومحم ا ةفلا عاونأ نم هائددتتسم | أع ةقحلم ةدومحش ماعملا

 تسيلزع - مهب افطاو مهل ةمارك ءداصن ضعف ابي ىلامت ظلال جورب يلا تاخئؤرتلا
 ضبقلا مهيلع طلسو لقتلا مهضءب ىلع فءوض ابر لب ةيدرسلا ماقم يف ةمزالب

 . لاقثالا لصحن نم هبف مهماقا اب نوضار لابقالا فصرب ةيدي نيب نرعاق مو

 ةبقارغو بدا ديزم كلذي نوديفتي مهنال نيديخالا لاح نم مثا مهاح نركتيو
 .يلساولا لاق دقف . مهاوس الل ضرعت يلا راطخالا 0 خاونا نم نوملسيو

 ابا : اضيا لاقو . .افصلا لهال ”ءاطغ اناف .اطعلا ذل: اورذحا : هللا هنحر
 اه رفنإ نا لجا نم كلذو ٠ تالتاق ”امرح “اهتمت ناف تاعاطلا.ةوالحو
 :ابسب مرخي ام ةلفغ كلذ بفجويف هعم افرقوو اهيلع رهظ ام ىلا انركرو .اًاعتنا

 .دينللا راشا - .ملعا هاو - هملاو هرطخ فرعي الو هردق ردقت ال ””|ريثكم اديزم

 ءهتاف أم ناك ةظيلح هنع ص رعأ م ةنس.فلا هللا ىلع تداص لقا ول د هلرقذ ل"

 لاق 1 .هير نع كلذ هلامتشاو هن هاضر هعم هفوقو ىتعمو ٠ هلاث ام مظعا

 - لجو رع هللا نع امتوالح ىنلغشي نا فاخا :ملسنلاو ىضرلا يف *”خياعملا ضعب

 :هسفنا دمهاش نف برقلا نع باجح برقلا ةزر : '”مساقلا وبا.ذاتسالا لاقو

 نم يا هبرق نم هلا كششحوا : اولاق اذمحملو . هب روك # وبق .أفن وا دلع

 لك ءارو ىلاعت قملا ذا هب ةرغلا تامه نم هبرقي سانيتسالا ناف ..هبرتل كدوهش
 : اولاق اذه نم بيرق يفو .""'وحملاو شهدلا بجرت ةقيقللا عضارم "ناو ىنا

 .ص ١( .[| ءاطع.: ا )ص || نم - هر (*#  ةبسواو 024 وسرير نس )

 || ريثك .ديزم : سر اف (» [|انهءاه.: راف ( [|موسم : ف (ه || ابنت :.خ
 || نيسمح | مهنع هلل يضر يلذاشلا خيشلا خيش شيسشم نب مالسلا دع يد.وه :ط افق (+

 : || قحملاو : مخ : قحملاو : ب 5١( || ناف 3 فق ٠( || يريثقتلا + : سر ف 6



 14 يدنرلا داع نبا خبشلل ىرغصلا لئاسرلا
 ضم 28 - ع ض 1 م

 يتتححيب يلابا ال يتتآ كيف يتنحم
 5 و ا 0 هاو #0 هو مجءو

 يّتحاَر تقر ىف مك دعب لْثم ررق

 : دشني ام اريثك' قاقدلا ىلع وبا ذاتسالا ناكو

 برع "كلل ذنب ”مكتبرقو ١ قلق ”مكستو ربع ”كاالذر
 باحعا نع تنا.: لاقق ةرد>> ىلا باحصا .شعب يروتلا تاسملا وبا ىآأرو

 ١ ىروتلا .نيحلا ايا .نا هل ل اقف هحمل .اذا. < برعلل ىلا ريشي يذلا جرح يلا

 ام قيقحتو - دميلآ دمي هيف 5 ايف برقلا برق : كل لرقيو ماللا كزرتي
 . اهفشك ىلا انب ةجاح ال رارسا نع. اقشكو الرط يعدتسي ءانركذ

 ربظف ةرهاث ناعمو رهاب راوثاب هلق الثا دحلا اذه ىلا ديرملا ىهتنا اّداو

 .هنصو نع رجمي ام هتلكحو هتردق مارع:بياجع نمو هتملتءو هير لالج نم هل

 باتك يف ةرركذملا بلاط يلا خبشلا لثم ىلع مالكلا زجني انه اه نمو
 هانركذ ام ىلع اهم مالكلا ةدايز ىلع انه رساجنا الو ركتملا ركذ يف فرخلا

 اهرفوتو اهانركذ: يتلا ةنبنلا هذه اوربتتلو كلذي اومنقتلف .. لوالا باتكلا يف
 ””اهانتس ضعب هضعب طبترم بترع موظنم اهيف مالكلا ناف رظنلا نم اهتح
 نكسمتت ىلا ةياغلا ىلا اهيف رمالا انيبتاو ديحرتلا لزانم ىلا ديرملا كولس قام

 هليسب رتثفي ام "ةيلجلا بادالاو ةيلكلا يفامملا نم ايف انركذو ةدابلا اهي
 الا ارك عيمج نع بارجلا .انبتسا هلك كاذ نمت ينو . تادلجم ىلا

 . تاركا مده داريا يف تاذلاب اندرصقت ره كلذو ابنم هنع ”انرذتعا ام
 هيض لع ذا كرو اه ناع ليو "6 ار اقري نا: لعوب لج اهو لاقت

 1 - | . اك كلذكو اذه لثي يل .اعدلا مكتنم دارملاو . انلع

 نم هئف رخل ندم 09

 معنر انسح وه ملثملا ىلملا هللا الا رق الو رع الن 4 عمر . انياحصا

 : املس ملسو هحصو هلا ىلعو لما اثدلس ىلع هللا ىلصو ٠ ليكرلا

 ةلاحالاب رع يداح لا“ رس باوج : ط : سرق ف (» [|يررلا- :ر ١(
 : خس (ه || ةيلجلا : | (+ || |هاتتس : ل ؛ هانقس : س ( | رخآ باتك لع
 بل : راف (مه | ميار سس : ١ (* | اذك . انودشا : شرس 5) إ] متسا

 | انالرمو
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 [ ةمبالا ةلاسرا ]

 13 ايالبلا لورت دنع ىمرلاو سصلا يف سائلا بنام ركاذ نيضت باكا

 ىلع ربصلا ةلثسم هيف نوكذت متناو مكباتك ينالب دقو . هدحو هن دسحلا
 .ئالتخالا بج ولا ام اأو لاكش كلذ ى سياو - اهيف متتاتغا مكناو .البلا

 فمشلاو ةرقلا يف هل عبت رهو نيقلا تاماقم نم ماتم ”ياللا ىلع ربصلا تاف

 لاوقاو لامفا يطامت نع سفنلا سدح ْنَع هراع ريمحلاو . تانضفتلاو ةدايزلاو

 0 اع كلذ قأتي الو . ةسطنارا ةجللا ةقئارم ةعمل ةقسد ةقفحنأ و ةميركا ه:ة+؛ًاشم ه«راتحا'
 ةيابت ىف ناك نم اماو . همن تاةفص تفعضو ب يرق نمل الا برللطملا هجولا

 -. ٠ « . - - ١1 ٠ هه 1 0 ى < ٠ اه“ نه

 لسرتب لب هلع مودي الو كاذ ىلع ردقب رثو سفنلا ثانمح هركو نيملا فتوح

 داي ذاملاو - رفكلا براق ابر ىتح منام الو عدار الب هعبط ىذتفم ىلع
 . روحا ىلا ىلاعت هلا ةقاوهو

 نوتوافتي اك رسحني ال اتوافنث نينملا نيذاه نيب سانلإ ىتارم توافتتو
 .الملا نم هياحا ال دحي مل ادج هنتي يرق ناف . نقلا يف

 امءأ .٠ ادهو 1 هنالعتساو
 ى 2 5

 ءاللديدسلا امر لب ل

 يلبقسلا يرسس نع يور اك .ىذرلاو ةصا تاماقم

 1 لقال لاقف 5 ممأو بعا دحت ل اه : هل لقو

 ةيرمص ىلع 0 يدع فسلاب برص ناو

 لف اق اك .دحي هملا. دحلو

 لاك فسلاب برض ناو

 هلق ةلحتي نا كاذ نودو .

 بوقعي ربا لاقو .اذقلا رد بلقلا رورس 6 ما

 ىف فمش هارتعا ناف . همدعو كلذ درجو هدنع ىرتب نا كلذ نودو . دش

 ررن نه دا_ةثسملا حارشتالا مدمل هردص ىبشق بتارملا هده ن ءاطخحما همقن

 : 0 5 3 هدرد نقلا

 .اللا دنع ديلا

 لوق رد_3لا ىض نم اودع دبلر

 ىه ىلا نررعما تاس نم انهو : هلئأب الا ةرك اذ

 هرطحو ىركتشلا نم شيرملا نينأ ضيا اودعو .

 ربعلا يف . سسانلا لارحا تالتخا نش 0 فا ينر انا هلو : خاس ١(

 : سراق (+ || ءالبلا لوزن دنع ىضرلاو
 مثهيرغ-:! )0 .[| لف

 2 || ءالبلا : حس ار (ح || .البل



 و يدنرا داع نبا خِشلل ىرغملا لئاسرلا

 يف ىوريو . شرملا يف نينآلا هركي سورراط ناك دقو .٠ دسلا ىلع بنكي امم

 ىحواف . هنأ نأ راشملا ةعاز ىلع عصو / ماللا هلع اع ايإكز نا دابخالا ضعي

 اهذمب ضرالاو تازمسسلا نباقال ىرخا ةنا ”كنم ىلا تدمص نا هلا 0 95

 .٠ شعب ىلع

 ليبس ىلع هتيلبي رابخالا نعو رومالا هذه نع هفن ناسننالا سبح ناف

 ره ؟ دك لما راجل: 1 لي ماسلا هلع تبرقعي هيل نع امدح هياتك

 ءارو امع هسفن فكو .اشالا هذه عقاو تاف . راهذا الو هيف ىركش ال يذلا

 مربتلا راهظاو ململا دح 01 و طخنلا راهظاو يكسشتلا ةرثك ٠ نم كلذ

 هنئم تردص ناق . صرصخحا ماقت ىبل نئكلو ربصلا يف ماعم هل ناك مدلاو

 وهر هدض ىف الخاد ةنكلاب ربصلا دودح نع احراخ ناك اهلك .اشخالا هده

 .كلذ ىف هدنع ناكو هتع فلكلا ىلع هسنن ضارو هلمث حبق دهاش تاف . علا

 او . دهرلل فلكتدلا رهو دهرتلاك ريصلل لممتلا وهز !ريمتم ناك نلكت

 . ”طضي لاح الو ركذي ماتم كلذ دعب
 هيف دسلل راتخا ال ذا ربعلا ضقاني ال لالا نانجو نا اذه لصاحو

 الا هضقاني ةممالاو ةميرشلل افلاخع ملالا نادجر هداضتقا يذلا يراتخالا لمعلاو

 هلمحأ يي ردر لي - : : 0 | 5 ف 'هقلا بتارم يح لع صقتيو ديزيو رثكيو لقي هنا

 نم لو . نيقيلا ىحو نيفيلا نيعو نيفيا ملع :نارملا يف ةروك ذم هجوا ةئالد
٠ 

 1 ' 5 5 5 5

 نيعلا دملا وحسسل ا تئرا_ىل | عد لا رسصحتن هي بنا رص هرج لأ د ع 1 0

 4 30: 1 0 ة
 ددارص نركب ىح ىرلا ل أ ىسرعلا نم هنلأ سدو هدب 00 مم ,.نىح

 اسات هيا نيعملا تادايزل .نبلو 5 دأ ونس ٠ . يَ

 0000000 ادرا ندلا يف د | بعقتو اوميقت

 . همركو هن: رفوالا ظللا هنم هلا انقزر

 :نآرف (ح || ىلامت هلرق يف : خ س ؛ هلرق يف - : س (م || كم - ١( ١:
 || ىتحو : سا (ه | طبني : خس ليس نو ا



 يعرسيلا ايرن .ع .ب بالا ف

 [ ةنماثلا ةلاسرلا ]

 ؟5ةدينم تادايز هيفو
 نمشنا)باتكا

 ابق رث مل ابق ام انلعو مكستك ”'انتلصو دقف دمب اما . هدحو هلل دمحلا
 *كللسم هكرلسو بارتلا دملا ناس نم ناكام الا ابارص نوكي اياوج يضتقي ام

 ارجا انير نم كلذب هل انيتحاو اريثك“ كلذ انرس دقف . باناو هف صلخا نم

 هردك ريدي ال يناير حفنر يملا حف مكبرو ير هقل يمر مكلذو .اريكا

 يذلاو روبشلا ثيدحلا يف هب روماملا ضرمتلا جياتن نم وهو . هفرع نم الآ
 ءابتتاو .ادتبا هلا ةيناعالا تاماقملا عيمج .راقتفال رومالا عيمج نم * ليلا هملع

 . اهبنع هلقنت يف هنم دب الو اهيف هيقرت يف هتع ديرلل ىنغ الف ...اتبو امازدو
 ىف .دج لامجاو هياغو هتدايزو هباقبو ةثرك ةاعارم دملا ىلع بجو مرج الق

 لذيو هماملاو هلوزن ىح ةيفوتو ”نوصحلا عنماب ”هنيصحتو نوصملا هرهوج ظفح
 ثداللا لاملاو هب لوزتملا ماقملاب قياللا هركشب كلذو . هماركاو ءرب ىف دبجلا

 . ناميالا ىح نم.هتركل نايعالا ضورف نم هب لمملاو كاذ ملعو .هبب
 اداف . راصبالاو لرقملا يرذ دنع رامعالا ىرتتت يلا تابجاولا ص "ىو

 يليصفتو يلمج نيمسق ىلع مقني هيلآ انرششا ام نا ا كلذ متفرع
 ثردداحاو للا انير باتك هناهرب ةراتاو هناب ىلع لمتلا دقف عف ىل

 ةيقا ماسمو»كلل ل ليرات ىف ةدردا اهون تلاعلا  كلكلا قيواتاد
 نب ينعي نا كلاسملا كلت كلان كلذ نع ململا.ديفتم

 كولي ام لرقلاب ىفلتيو ابن لادخلاو ءارملا يمليو اهبنم هيلع دري هلا

 لاكتشا لك كاذ ذا هل مضتيو لاح يفاث يف !هقيافح هل نثكتت ىد لرسلا

- - 

 ! لملا.- يدلا

5 

 ل هر هلارحاو دملا تاماقم 0 وهو ىلصحفتلا اماو

 هلاوقاو هلامخأ عمجو ' ةلاتقاو هقرفت و هل القار هءانغو "ل ناو هلاقاو

 | السو:إ (ح |تادينس :! (+ || . . .باتك هنع لا يضر اضيا هلو : س (و
 || رهو - ر (* !| ثرصحللا 0000 ١ (© الوسسلا 0

 إ هلانعاو : رز ٠٠( أ كاع: نكد 3 لاا: ! م



 0 يدنرلا داع نبا خيشلل ىرغحلا لئاسرلا

 كلات يف صاغ دق قيدص قيدص ةحصب الا قفحتلا ىلع كلدب دملا لمتي هي

 رقاو ىرهي ام هل كرتف هالوت هب اب هالرم هدياو راجحالاو.رهارجلا نيب زيمو راحلا

 هتافاو هبريع ىلع ههنيو هتايفنخ نم هل رهظي اع هلق ىرعدلا رجهو ةقيقملاب
 دي هيلع ”ددشتلف درنلا اذب دسلا اذه رفا ناف . هتالاح يف هب جلي اب هبخيو

 ”رحتيو مزملاو طايتحالا لياد دلقيلف الاد . نيبتللا هليبس كلسيلو نينخلا
 . برآملا لئتو بلاطملا "جبتي ردجا كلذف. مزملاو ىرقتلا لها بهذم

 نطرملا اذه- ف نسحم ام. ةيوتلا ماقم قرقح.نم انع ركذن نا انيأر دقو

 كفو نكمي ال :ءاربلا هذه يف ناسلاو ركاذلاب ماغم لك قرقح .افتسا ذا

 .ةحلا كلذ يف ةديانلا مدمل . نسحي ال نامرلا اذه يف هريارمس تاعدرتم نع هنا

 اهءاونا ىتنت ”هلعو اهلالاو تاماتملا لوا ره ةبرتلا ماقم نا ارملعاف

 مومح يف لخدبف . ةدرمحملا تاك رحاب ةمومدملا تاك ر ثا ليدنت يهو اهسانجاو
 نا الوا دملا ىلمعف . لامفالاو لاوقالاو درقملا يف نطالاو رهالتلا تاكرح اذه

 . هانمكي ام ءهرارج يت هلئيو ءالرثو 083 ىكرل ءالوم ىح .ءادأ هتيرتب دقني

 فراغز ىلا لملاو ةلطابلا بهاذملا داعتعا ادع يغنف هتطاب تاكرح ىلا رظنب 9

 تع نع ايقوضيو :عانالا "كم اي كس ةرغاظ خضوع ىلاو لجان
 نم تاضرملا تادالا نساحمو تاربذا عارنا كلذ هل رمثشف . عابطلاو تاداملا

 مادقالا لت تثثتاو ألو انندلا ىلع ةرخالا راثئاو ىرقتلاو ربلا ىلا ةعراملا

 حرارجلا مدر سافنالا ةاعارمو تاقرالا مانتغاو مالملا بسقرلل ةقارملا نسحو

 ةينلا قدصب هدصق حيحصتو ةيدر ره كك يف ىفنلا ىلع هاملاز سارحلا طضرو

 ضيارفلا نم عيض ام حالصاو تاعابتلاو ملاظملا در ىلا ةرداملاو ةرطلا نسحو
 نيلو حانملا ضفخو رطخلا "ناظم نع دعابتلاو رطبلاو رشالا كرثو تابجاولا
 ةعفشلاو نيدلا يف تاداءملاو تالاوملاو بياعملاو تافالا نم ردصلا ةمالسو باكا

 يفتي . نيل رملا كو نئدلا فيالتو نم كلذ ريغ ىلا نيململا ةفاكل ةحصنلاو

 . كلذ نم هللا انذاعا ناودملاو متالا رياكو ناضطلا هرجو نم اهدادضا هنع

 س 4[ © يرحب » ضرع اذك ] (ح ([دللف : ملاس (» الف : سراف ١(

 : س (5 || هيلعو : خان ؛اييلعو : صراف (ه [|حجشس :ر ( || رحتبت : ع
 | تانم : ر 5 !] تايضتقم : م س م || لبس : خل نس (9 || هيلع
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 دق ةصغو ةعرل وذ هلاح يف شيكت. هيادتيا يف ادبا بيباتلا نا اوملعا مث

 هخاح ريغ ىري ال هفرتي دراو هيلع بلغو هيف وه ام ركتس هلع ىلوتس

 ابعارد تئمضو هسفن تنكس دق لا ماو ع

 ءالتبالا 0 كك بلل نع كل ذك لازي الق. ايف وه يتلا ' ”هلاحي هسنا ىرقو

 . ابنع ايلخ ناك يتلا رل رطاوخا دونج هتحاب لزتتو امنم هل دب ال يتلا ""هلجرو

 رمشيو ىلوالا هلاح مزالق . هدبع ىلع ةظفاحماو هدقمي ءافرلا دتح هلمف

 -انلا ترافت لحم اذهو . ىرملا دوتج لات يف هدعا

0 

 لاطبالا مادقا فقاومو ن

 ناف ٠ رقدتيو هدنع رافكللا دامج توبي يذلا ريك الل“ دابجلا رهو سايكالاو
 ليج باس بلغ ناو سدقلا ضايد يف عتستلاو ىمالا كل زاف بلغ

 ةنلاقالا لطر 59 ةرص ةيرتلا ديد دثنح هةيلمق . نكملا ىلع هماررص نم

 لمجما و .اندنا يف : ماد ام لمقب ادذك_هو . ىرخاو هب ىلوا وه ام ىلا عرجرلاو

 دب 2 ناو ةدكلاب : رقلاو لوح ١ نم .متلا ةنطالاو ةرهاظلا هناك رح يك هتدمح

 رمالا اذه 29 ره كلدف . ةيقب ءالوم ىلا الس هديب يقلي نا / نم ا
 . ىقوالا معّسملاب معتعا دفق اهب كمت نمث . ىقتولا ةورملاو

 عراس عرتملا !ديبو تور ولأ رياس يف نرحل احلا فتللا 0 عملا اذه لف

 .٠ هركذن مث امو هانركّذ ام لكو نورمري هب ام لمف ىلا نودصاعلا
 ص

 كلذ ناكو مسد مهدلخو  مهتاديدو ميبأد ناك تافنالا ديزمو ناعالا

 3 ا الا هيل مبيلع ةقشم اب .اعلا ديرمل ءاذقلا ةلزنم مش

 تانيب ىلع اوناك مهنال هب مهماصتعا الا هنع مهفرص يف ودل
 . مهبنيد نم ىداص

 د ع : هنم مط مق ايف نونيابتمو هيف ارسبقا ايف نرتوافتم مه مث

 "”مهيارتقا يف تيسر هرامجو براتلاو حر رارجلا لامعا نم برلسالا اذه ىلع

 رطاخا جلت ىلع هنم مر دحر رهأ اجلا 00 * م

 3 وم

 2 2 مجد ن * م

 هولاحا هف دحا مل“ انهت تاو مهسقنا يف 0 يف مهصحي ١ ىلع ىلع كلذ نم اورمحتفاو 3

 .يش ريغ مبنع كلذ يف ىور دقر . مهرما ةمصع كلذ يف اوأرو مهريغ ىلع
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 ١ يدنرلا داع نبا خيشلل ىرغصلا لئاسرا

 مريف تندح دق'"'عدلا ارآر امل قلخلا ىلع قتافشالا ''هلع بلغ نم مهنمو

 تالابلا نم مهذاقنال مه ضرمتلا ابجاو اوأرف  مهيلع رهظ دق اندلا بحو
 ء.الروه تراعك . مكايند يق مشب ةمقاولا تاماللتلا نمو مبنيد ف مي راعن يلا

 : اريك انواقث اخنا

 ارارو 00 يف نكي مل ام ا ةقاخملا هيلع تبلغ نم مت

 قف ف مولد ا 8-5 ناف . + لرقلا 509 ِق ارض ري 1 لرقتلا رهال ىلع
 4ا١ :
 ف 000 مه اكحم ق أدارو اضمن ن ئدلا رباب 37 مث تفر د د

 ةكاف !رقلتخاف اندلا يف اماو ٠ ميسي ال اج التشو مب
 . هد رطخا عقرتو هلع فرحا ةبلقل اهراك الر 7 يضع ىلع

 1 ردللا نكت تساسملا حل احب هرسحدو ئدلا ى 5 قفل 0

 - تيب سئل كلذ يف 0 تالا َ ةفر هقرأفت

 ١ مه بتع# و افهلطم» هذقا حمر

 قع
- 

 ه.اناو هتاقرا كلذ يف قرغتساو هنامز كلذ يف بعرتسا نم مهنمو

 لانا ناريثو تلقا دق نتذلا لوس اوأر نيد كلذ نم هو.اش ايف ””اوننفتو

 .ارصنر كلذ عند ىف اوسنو ارستنار مث دعاوس نع اورمشف تلمتخا دق

 نر دل مباعأ ىدملا تاكراح ممل اوادبو نردقمي الع يا أ املا ]ساشا اممموو

 يف ارفلتخا مث - "دس قثوا مهررعت اودسر دصرص لكني مبيد .!ادعال اردمقو

 5 ءانرك3ذ 1١ رحت ىلع تايارولا

 "'يهدوصقو مهزارا تحياو مدارم كلذب مه متف اناعذاو ةعالم مولاي م

 < ابنع اودحت مث ايالبو نحم متكردا مبنا
 +: ةيشاو لك رام اصحمت

 . 5 [| ٠ 4( 5

 هبر نم هظح نم هلو بسحم هرظن يف هانركذ ن4

 انا عا كلذ نم هرمأر أه اع. اردحو ملا دي 8

 مس اياررو تف مهيتصتساو ا

 . بيصن رئرا
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 يعرسبلا ايون .ع .ب بالا ”

 تضخفا قح مثددم فضيو مثددع لقي نامز لك ىف. فيارطلا .ذهو

 قرغو هراصتناو هتامح مدعو هراثا تفعو ئدلا مالعا تسردنا دقو انلا رومالا

 نع صاوخلا لوقع تفرحاو .اذلا بهذو بولقلا تتامو اندلا رحي يف سانلا
 مدعو نوقراملا بيهذو دانلاو لجلا تاهاتم يف مارملا هاتو دادلا بوح
 جالولا راصو اهراقاو اهسومش لوقاو اهرارثا باهذب ضرالا تماظا . توئقرملا

 روب دلع ىلسا يفخو ةلظ ةكف ءارفلاو ةنوخ نارخالاو ةاوغ .امملاو ةادع

 مهفانصا ركذو . لهاج نرتقمو "عدم يبغ. لك“ هملعو هتفرمم ىعداو لطالا
 رقتاي له اورظناو راصبالا ىلوا“اي اوريتعاف . لرقملا ردك! لحم 2 لرب

 نع هبرششم رفصي وا رارنالا نم .يش هبلقب قلمي وا رارق تقرلا اذه يف دحال
 بجاوي ىبل ام ىلا غرفت هف ادحا عسب فك ما ٠ رادك الاو رادقالا برش

 . بياصملا هذه لوم عم ةين هيف هل حصت ىلاو
 ليرطلا نرخلاب هرمع عطقي نا ديرفلا نامزلا اذه يف ديرملا ىلع "'نيمتملاف

 لغاش لمش هقن يف هل نوكتيو لقاع بيل لك حصتتيو ليرملاو .اكبلاو

 صخرلا عديو دسالا نم هرارف سانلا نم رفيو دشالاف دشالاب هفن ذخايو
 لمملا اذه مزال ناف . تائيلا رومالا ىلع الا هلمعو هدعمب مدعي الو تاليواتلاو

 رخآ ىف نولماعلا هي درعوملا رجالا فمضتي زاقو نامالاب ىظح لجالا ..اب ىتح
 لاي و كلس هنا حلتي ل نيملا طارصلا اذه نع نيمللا هدص ناو . نامزلا

 . كله ايندلا ةدوا نم داو يا يف ىلاعت هنا

 ام مج نري نا هدحو هلفع يف ملا هفنل حصان ديم كَ ىلع بجاوو

 هب فرتمسف فارمالاو لملا نع ميلس لقمب هق رظنيو فاحنالا نارمت هتركذ

 - هقفرتو هبر ةءادبب هقيقحتو هقيدصتب نيديو هقيرط ةداج كليف فارتعا متا
 ىركلا هلأ دع ىدمخ ني نة-رأا دع مساقلا ربا ققحما خبشلا رك نادك و

 ضرالا يف رباذ امو داملا تاقبط ىلع هيف هبن امالك رارنالا ”باتك يف ىلقعلا
 : لاف هبتك ىلع هيف رظانلا لصححبل هبجو ىلع هكا نا تيأر داسألا نم

 لوسرلا لمتو ةنلا ةفرعم حرشو باتكلا ملع ”مبنب سانلا صخا ناك د
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 فَي يدنرلا داع نبا خمشلل ىرعصلا لئاسرا

 ءاج مث . اماع مهعسراو القع سانلا لضفا مهنال لرالا نرقلا لها :ماللا هلع

 باتكلا يآ ''يفاضمي ةباحصلا دمب مبلعاو سانلا لقعا اوناكتف يناثلا ترقلا
 يذلا راثيالا نا ريغ - نايبلا نم ةباحصلا هحرش ام مبفو .ادتقالاب لسملاو
 ريث مبف ثدحو لالملا يف دهزلا كلذكو نيمباتلا ىف ىر ةياحصلا هب صخ

 ثلاثلا نرقلا ءاج مث . امفخ ماوعلا نرلستيو ارسس لاهل نرلضي عدلا لها

 ام دعفل دودطاب نرلماملا قيدصتاب نوكبتمملا منو ملعلا لها رثك | بهذف

 مهيف رثكو .ركشلاوب ربصلا و. ءابرلاو قرا . مف "'لقو.نومياتلاو ةباحصلا هملع
 قرط يف ةاعدلا تماقو فالتخالا ربظو .ارملاو ةمرصخلاو لدخلاو ضوخلا

 برطضاف عبازلا نرقلا .اج مث . امرمج ةلابجلاو اصرصخ ةققملا تراصر لالذلا

 حبرخو ٠ فافثلا رثك و اهل نيكلالل ةءادها قرط .تشحوتساو ىملا ىف نمالا

 تاهدلا رثكو اندلاب ٌهرخالاو لطالاب حلا اولدتاو اجاوقا نيدلا نم سانلا

 نموملا ىفختساو ثيابا لها تاوصا تلعو هنا .الوا ربقتو ركسنملا للغو

 هنأ تاذ 5 تالا تدسفو ةفلالا تلقو ةحصتلا تمدعو .لصاوتلا سهذر

 ذدخا يف .ءاخلا بهذو . ىح ريب .امدلا كفو روجفلاو ىلا ىلع اوحلاصتو

 درغلا. ندعم :ضرألا ربط لع قي. مو ورهتلا لعل ىف هل ترامو ماركا
 نم اياقب سائلا يف نا ريغ . هقدلت ةنتفلاو هلطب .اللاو الا ةففملاب لدتم الو

 سماكلا نرقلا لوخد لح اذاف . ردقلاب "نامالاب نيققحتم ةردقلاب قيدصتلا لها
 ىف لكلا ا لكلا ناكف مبني امف ةصاخ مالسالا لمهاب .اللا دنشا

 نتعب ىلع متكبر هك شعل يدمي + ممل لولاو لرئاو ايار كرا
 ريغ ةفصخلا لها نم يعبي نمل ةحار الف . ”مهشرعو ماندو مهنيد دافب ةمعن

 مهذ سدالا نرفلا لخد اذاف .نيعدملا نع تورتسيو ةماعلا نع توج مها

 ةجحلا لقع'.يقبو ةريصبلا لقع سانلا لسو راكتزالا لها ىقبو قيدصتلا لها
 الا قبب ملف نآزقلاب لمملا بهذو .همسا الا قْني ملف مالسالا بهذو مييلع
 مهلك . ىلع سانا راوشا مثو مبالا نزعلا لها بجسلا.بجصلا مت . هجر

 . « ةفدارلا اهمنت ةفزالا يلات
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 .يعوسبلا ايون .ع .ب بالا 0

 امتد .اماعلا نم دحا هلثث تاب ملو ءاش ام هيف ننحا دقو همالك ىبتنا

 . ىعو هناك ةدص هاثرك د

 لك انب بهذ دقف ماقملا اذه يف مالكلا نم ردقلا اذه ىلع رصتقنلو

 ام نذا اذه نم رثكال لمتحم هيف مالكلاو يمثشم لك انيلع فتءهشلو بهدم

 ةلص ىلا جاتحم وهو الا لوق الو اهانفذح ةلد ال يضذتقم وهو الا لصف نم

 مكتنركل مكل هانلمف اًمئاو . راثك الا نع الودعو راصتخالل الط اهانمطق

 ةحرحملا اياصولاب ةصوتلاو ةحصنلاو ةظعوملا ين ةملاملا انم مكباتك يف مج
 9 باطما مكلخ 5 غلب. نل امتفوت' ىلع... ردع ل يلا مكنرتح نم انيأرخ-

 هضارم نايبلا ايف عضنل ةءتاولا ةلزانلا ىلع مالكلا ضرمم يف اهركذنو اهتراغ

 سم د لك اهتدياف معنو بيب لك امحصي فرتءي ةقايس اهتوسنو
 ال هت رشو هتصر ام ضيفتب فصتم هتفصو اء لمعلا ىف ريصقلاب فرتعم ىلا

 : ةححم ريغ ىلع الا كلسا الو ةجحب كلذ ىف يلدا

 "لل دلاب يِدَّتمَأ امو ىدهلا ليس ىلع لذأ
 الع هب اَنأ ءادل ةءاَوَدلا فصاَر

 متي ناو يلما ةعاطلا نم يلبي ناو . ةبوملا ريفكتتو ةبوتلا ريسيتب .امدلا
 . ديري امل لابفلا دسملاو ىدنملا ىلع دعي الو زيزي كلذ سيلق . ىلمع ديلا
 وشو لصرملا ةسين ىلع ةالصحلاو لحو رع انير ديطاو . ةرخا اذه نكلو

 [ ةرشاملا ةلاسرلا ]
 ةدينم روما ركذو دالوالل ملمم لجر ةلثم نع بارجلا نمضن ')باتك

 كلذ يف هنع ةسوسولا مفدنت فيك و مهسيلم/ يف اهدمسي

 :ءارب مكتنم يتتلصو هناب مكتفرعاو اريثك مكتيلع ملسا كن ديحلا

 باتك" هدع هلا ىْمر اضيا هلو : نع (خ || يذلا :1 ( || ليلدلا هب سر ١(
 || كلذ يف ةسرسولا هنع عقدنت فيك و هميلمن يف دالوالا ملمم اهدمسي ةدينم ارومأ نمضن

 || هدحر + : سي ف 4



 / يدنرلا داع نبا خرشلل ىرغصلا لئاسرا

 امم هليبسب متنا امم صالخلا هجو ىلع ةلالدلا نمتت ةحيصن ابف نربلطت متناو

 لاوحالا هذه نا ملعاف . مكنيلع اهتبلغو ةقرلا مدعو ةسوسولاو ةريللا نم ادن

 جيرطو ابباسنا ةقرعم نم دب الو . اهل ة ةجوم باسا نع كب د ةلق صضارم

 : انحاء

 يف مكفالخا قيضو دالوالا بسب مكيرتمت اسبنا مذ يتلا ةريخلا اما

 امهزاقخو ةنطالاو ةرهاظلا معنلا نم هيلع متنا امع مكحتتقغ هبف كلذ

 ررما ةفرعس.. كلذ. يف مكينكيو .اهل.راكذتلاو ظتيتلا نسح هجالعو .. مكتيلع
 : مكنع اهركذت برمي ال ىتح مكسننا ىلع نيح لك يف اهريرقتو ةثالث

 ملعتلا يف كايا ىلامت ىلا ةماقآ يف كمع ةميظعلا ةممالا ةفرعم لوالا ىمالا

 ةفياس ةلسمو الو كنم قافتسا ريغ نم 3 ا ادم ةءلها كف هلعجو

 ام ةملاطمب ةفرعملا هذه ليصحت ىلع نيمتستو . .اماملاو ''.انالا ةجرد يهو كل

 ةرثثك يبن ابطارم ف امنع دع راثالاو رامخالا نم م لضف يف درو

 عاسا ىف م كلمن ' 05 ء امحو' كيرا عمضارت 00 ةغزمملا هديب دفتسنع . ادج

 . كلاوحا عم يف هتاضرم

 كسفن رهق هيف الا ضرمتل كل_ةفرت ىف ةليرخلا ةمسنلا ةفرعع يناثلا مالا
 كغرفت مدعو هيف كئاقوا قارغتسا لق نم كلذو: يلعتلا بسب كطظح ةفلاخمو

 مهايحاو مهتارادمو ناسسصلا قالخا ةدباكمو كالو. ةفلاخو كارد دوجو هيف ال

 مهل ةمزاللا نيماعملا فياظو نم كلذ ريغ ىلا مهميلعتو مبحصن 3-1 ماسصلاو

 يلماعت نع ةرخالا قيرطل كلاس لكل ىنع ال "يلج ديارف هلك كلذ يفد
 , ديدس هجو ىلع كسلا كرر ايتاب دقو هقاخ ضاترتو هفن بذبتت اهلثم

 بجارب ماشأاو ربصلا نسح ىلع كلمح الاح ةفرمملا ءذبب ديفتستف . دم قيرطو

 ركشلا

 قفارع نم هسب كل أبت اف ةتبالا ةممنلا ةفرعم تلاثلا مالا
 عارنال ضرمتلاو ةمومدملا لخلاد#لا ىف لوخدلا نع كلذب كيانغتساو ايندلا

 مهتاببستو مهتاياستكا عاونا يف اندلا بالط امل ىدصتي ىلا نحلاو نذلا

 ةاس (و+ || كنم : +! (ع | ديرف :1 (* || ماللا 5-5006 )0
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 يءوسبلا ايون .ع .ب بالا 1

 ةءانتلاو رودقملاب ىذرلا ىلع مكلمحم الاح .ةفرعملا هذبب ديفتتف . ةلطلا امس ال
 . روسمملاب

 اهراكذت ىلع ””تءلئاوو معنلا نم ةئالثلا عارنالا هله ةفرعم تمكسحا اذاف

 عفدناو كير يعل ”نافشتاو اجرف' لجو رع انير تذاب كلذ كّتعا اهراركتو

 تردقو كلاجم كينبع ”ترقو . قلُخا .رسو ردصلا قيذ ”كاذ يب كنع
 ةحسصمنلاو .ةّمفشلاو .ةمحرلاو ”ةفارلاب هماعت نم عم كبر قح ةماقا ىلع كلذ ٍدمِب

 ملعلل ةمفانلا لاوحالا نم كلذ ريغ ىلإ تارادملاو ةسايسلا نسحو قفرلااو

 . دعب نمو لبق نم محلو كل ةيادفلا يلو لجو زرع نيدو... ملعمملاو
 برلا ىلا ةيغرلا ىلا ةفورفم اهلك هتمم نركن' نا ملعل يني ام دكاو

 2 يف هاطاعت ام لك م هنأ دمعت ناو مهتفرنو مهتياده يف ىلاعت

 ءاش نا هتكرب دج هب لمعاو هلك "اذه ملعاف . لوق وا لعف نم مهبلعت لاح

 . لجو رع انبر
 اهؤاودو ةلفغلاو لبجلا اهببقف كلاوحا عيمج يف كيرتمت يتلا ةسوسولا اماو

 ىلع نمتساو ...هل كذلاو ىللاعت .قملاب ململا رذلاو ململاب ينمنو . كذلاو ملعلاب
 برأ ناسنلاو ىلقلاب رك ذلا ةالاومو نيهتملا ةطل اخو نيطاصلا ةسلاجت ""ملصخت

 | . اذه ريغ ال ءارد الف نيملاملا

 اببسو ةوسق عرن كلذف ةرالتلاو ةالصلا يف مك-رتمت ىلا ةقرلا مدع اماو

 ىلعو . ظح لجاع ىلا لم وا بتذ باكرا اما : امهالك وا نيرما دحا

 مدعو ةرمقلا نركت ةوفلاو فعشلاو ةلغلاو ةرثكلا ىف. نينا ىذه بسس

 رطارخلا ةقاسصو ىفنلا ةبساحمو مالا دهزلاو ةةداصلا ةيوثلا اهؤاودو . ةقرلا

 / . بقلا ىلا تاطششلا لخادم دسو

 وجرملا تاقوالا راس يفو راحسالاب رافعتسالا نم درو اده عم كل نكدلو

 مالعل . ةاضرصو .بوندلل ةاحمو بجلعلل ةلدمحم كلذدفه . رافغلا كلملا لضف أممف

 برا
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 ملا يدنرلا داع نبا. خيشلل ىرغصلا لئاسرلا

 ''مآسو هيلع هللا ىلح هللا لرسر ىلع ةالصلا ن ةينك ًاضيا كل نكلو
 . مهمل اطم ىلا تولسوتملا هب طيش ام لشفا نم كلذف ادم درور

 لرذو 9 ”"بئملا محل و انسح رهز ةءادحلاو ريفورتلا ىلو لجو رع انيرو

 ةمحرلاو مكتيلع ماللار مكلع ماللاو ”ءريتلط ام يسح ىلع ءاكذ اندرا ام
 , ةيرلاو

 | ةرشع ةيداحلا ةلاسرلا ]
 كك و دال رالا رشمت لع ةرحالا نم ملمملا هدخأب ايف بارخا نمش 37ناك“

 كلذ يف هنع هسوسرلا عقدتن

 مكبياتك انلصو هناب مكفرعاو مكيلع ملسا . هدحو هلل دحلا

 - راو مت53 "الل امإ اه مك تهاركو دالوالا مم مكتلا- هبق نوكذت

 مدخ 1 امإو كلذ 5 صالذا مدنع مكتزر ا نم ىككنفنا ىل اع مدح

 ةرجالا نم هنردخأت 56 الخا ىلع لسعلاو تابشلا احيا نم

 : لرقاق كلذ يف انل ربظي ام فيرمتا انم هف متلطو
 بباملا ىرد ال ام ىري دهاشلا نال ملعا ي مناف نا لالا اما

 كاذ بابسا عرقو متهفحل ناف مكلاح ارلمو ةريصلا نيمب كلذ يف اورلتناف

 ِملمتلا اوك رتاو كلذ س> ىلع ارلمجاف هيف بجاولاب مايقلا ىلع اوردقت مو

 كانألا م ماكل | امعا ارسل نا ىلع ب ترردتت ة ف كر مكفنزري ىح

 ا يىكلاو ء.ابيو كلذ ىف مكننا ةذهاحم ىلع ا نار٠ !ن“ ةحراتلا
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 يعرسبلا ايرت .ع .ب بالا 41

 فالخا ىلع رسلاو - تابشلا | ماحتقا نم مكفرخ يهرو ةيناثلا نع اماو

 الف كلذ بسب " يكلما دق ةرافج مكسفتا متثدح نا ىلا مكب صالا .ابتناو

 ملععا ره ايف : اهب مكمقري نا 0 ودع لملو ةسوسو كلذ نا ف تح

 9 . 2 -- 4 هوب“ ب
 0-2 م ل 1]ا نع تسلت 34 مكننا مدع م نذ . كد يم اررمد

 يدنا نترغلا ا كنز الصح هن رمأ وا هامف هنأ نئدلاو ملعلا حلها د تبلخو

 مبست تست هلآ ليه ريش ١ هنأ ىلع للد منع تلد توب مدمث . هروسامر ' لا هل ه1 »ا ا« ل: ا

 لا ف 2 ايس همح أرماقو مغ يفر ممسفنأ ْ لجو رع مير !وحمت مجنا

 7-0 : لال 51000 وف 8
 . ليس اركلاسو عرشلا بجاو اوفوو #”راشخاو محار و رمص
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 مندرأ نر اق . عروب
 ١

 يف هلع قفلملا لالطلا نم مكلا أح ام اوذنف مب كام كرلسو مي .ءادننال 1

 اراصتاو ةعانق مقررو كذب 57 ناك . اعرسش ةرجاسملا ركنا بم يف هر داو بهذدملا

 الاو . يكفح ىف لايكلا ةءاغ كلذف هب مكلع ةممتلا ردق ملعو .ه-!ء
 ا ش 2 .. 0

 4( . ناكل اد هف ارغل 2 مك 3 1ددخأ نا 3 مككلع انج

 ةنكسملا هجو ىلع هل نءذعآ ةيهافرلا) عضرتلل نيبناححم طاشحالاو يرحالا ليبس

 0 ايئاو | مم 3 صخرلاب دخالاو تابغلا باستكا يف ؤ ستنلاو بتاويسل

 ”لهالا يكارف مدع ىلع ال نوءرمذمو نرمرلم متناف ءانركذ يذلا هجولا ىلع

 مكسنفنال يكتدهاج ك2 ىلع نكل .ايملا فالقخا ىلع لسلا ىلع "الو
 مكعاط 1 تام ىلع مكلاتساو

 و

 ٠ ن هنأ ملمت اتق أه نمو 000

 رارفلاو ا! -دهاع 7 هن ردمب اقرت هبر ةعرر نم . ةسفن لف ص اا تالا

 دادنلا ىلع ةيراج هلاوحاو هلامفا تناك هيف نكةو كلذ ىلع نرمو اهبعاود نم

 كل ذي ليملا نكسلف . هتاعارم يجن يذلا لصالا وه اذهو . دانلا نم ةئوذح
 ىقفتملا باالا نم مثدجو نا ىلا فالخاب دخالا ١ يف ةسوسولا نم مكلع مه
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 1 يدنرلا داع نبا خيشلل ى محلا لئاسرلا

 مكل "ضني امم هلثم ىلا هتفاضاب رل هدارفنا ىلع اما مكترقب يني ام ابيلع

 بهذم ىلع فالخلاب ذخالا يف كاذ ذا مكن رذع الف بهذللا ىضتتم ىلع ملعتلا يف
 مكتأم قف ىف ريظ |. اذهو . 5 ريغ ىلع كلذ مكمسل دقو . نيعرولا

 هريغ بر ال ءاضريو هبجي ام ىلا مكتلو انل قيفوتلا يلو اوه لجو زع اتبرو

 .مكلع مالسلاو هارس دوصم الو

 | ةرشغ ةيناثلا ةلاسرلا ]
 . 7كللذ طرش امو "7هتيورتو ثيدملا ةياور ىلع مالكا نم ايش نمضن 7 باتك

 ةدفم ”ذ خا تادايرز هكو

 انفرمتو مكتباتك انلصو هناب مكفرعار مكدع ملا . هدحو هلل دمحلا

 تافصن بتفتناأ نَمع ثيدحملاو تارعلا هاور نع لاؤسلا نم همثشن ام هنم

 -- ما ير زوخحي له هحرلا كد 0 ””يترورتو هف اه رك ذ

 هرعركذ ام كلأدكو ةيعقلا ليباسملا نم نيتلثملا نيتاه نا 0 أ . ب

 7 ان :داللاو ةهانلا ى مرق ل ا 1 ميعم هلا عي بع 5و

 لك  اهدعقي + هنرك عم مبيلطت ىلع ةرجالا ّدخا يف فيرعلا نبا نع اهيف

 نس وع 0 يل قي قم مدت ف ا قيال يق ” لياعب تكد

 1 ' 0-0 عانأ ص 0 قىدنع اكنا الو 5 هنلا جباسحي

 كلذ يف نودخات نم دلت قو . هياغ ىلا هاناو كلذ ىف و رظنلا '”ن هاننلا

 .ابلا ""نيرطذطم ريغ متنا لياملا كلت 5507 ةكلعاوت الوم
 ||ءلم 1 ٠ . كلا تفلكتلا أ كاذ يف دخلا هلك اده م- تنارف

 ءارا ىذلا نا لع . كلذ ىف رذدملا ارلقاف تقولاو لاؤا ىلا ةنلاب ىنمي ال اع
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 انح كأاذ اهلدعب الطي م اذا هنع يورملاو ىرار ١) نا هياورلا ةلثم ف هدقعاو

 لها ام 5 ذ ىتلا ةلادعلاب انصتم هيورير هيوري ال اطيباض هلع ىورملا تاكو الجإع

 ٠م ضرفب امات اينركلتل روكشم ! 'سصسو روربم كلذ ىف اهلى“ ناق ثيدحلا

 دسحا لتخا ناو . .ائملا ه5 اهح نئدلا نم دانسالا نا . ةءانكلا ضورف

 لل دس كرلس مدعو كلذ يف صالخالا ل الطأب المع ناك تاصوالا كات

 0 مصع نم الا نامزلا اذه ءارق رثكا نأش رهو .هف بارصلا

 ىإ مقتت ااف ةييغنلا لياملا ريغ نم اهرتركذ يلا لياملا يئاب اماو
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 |إ_هيالا لطفا ىلع ينم تاو هتايو دبلا رهاطظي ىاماي امه ندلا ىف تايم
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 م. يدنرأ !ا داع نبا خيشلل ىرغسلا لثاسرلا

 يل 5 9 مارعرولا ةلع ائير ةمحر ةيدا نب دمه انوخا لمفي ناك

 ارميا دوام ريسا ايع#و ءاطع نال كدنم يذل باتكلا كلذ

 تالا ةهداير م هلع لمسسا أم 6 ةرسحاخملاو ةلوطلا ف رصتلا ينكح ا

 ادحا مسي ال يدحرت كلم" "هن هكحاسم يذلا كلملاو . ظافلالا رامتخاو

 الا ةممذ ةفص الو اهايا هكا الا ةديمح ةنص هب ”ىقحتلل عدي الو ءراكتا

 ام مكل نآب هيف طع ا ملتشلا اذا و انم. هرهطو هنع احلأزا
 رخا روما ةينيدلا رومالا نم هَ متل ام عم مك كل عستجيسو . انأع هانلق

 ةسكتملا تالكلا نم هل ام ارلصحت نا كلذ ىلا متذْضا ناف . ةدينم ةمفان

 نع كلذ 9 ؟ اغا 0 املتفدتب ملمتعاو سانلا 3 ةدرجرملا هنع 0

 ا ع - ه٠. 2 ب .٠ *. و

 هن كثعمسس اع عَدَو ها ان لوس

 * سل ذي وي . - لا | 2 .
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 ال قيفوتلا يلو لجو رع انبرو . مكل هركذت نا اندرا ام هلك اذن

 . ةكرلاو

 |[ ةرشع ةثئاثلا ةلاسرلا

 ”1ىرات نيدو 7 قداشلا نحخا نإ 3ونص مالك رع هينتا نينت ناك“
 نيا فاق 3 5 سكلا برزغخلا

 . 9 . * ها ا س٠ث :- 5 11( 3 1

 يكنا هملا ثورك دن مناو مكدم تاك ىعلب تاك دفق دعنو . هبل دمحا

 . ربكللا برخلا ةءارق ىلع نرمزاع
 . ١ -ً ى: 2 0 . . . ع
 مكندمصي الو مكل هلا ىفرت نه كلذ نا اوءاعاو معلا كلذ ارطماف
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 يءرسبلا ايون .ع .ب بالا ملا

 : هلوق نم هلع هللا يضر خخيشلا نع يور ام ىنمم نم هرممهرت ام كلذ نع

 ناو فيك ٠ نطاب مهرت هناف - انيلع ام هيلعو انل ام هلف برا اذه ارق نم
 . مرملاو ''مرخلاب هيف ذخالاو هيلا ةمملا فرصو هيلع شيرحتلا كلذب دصق
 "نا لوسر ىدج ةعافش يف لخدو : هئرق نم مالكلا يتاب كلذ ىلع لدير

 واش ءا رو ةةطلاع هني ءارق نمت لرقر ا هناك ات كانو ملسو هيلع هللا لص

 : ىلع امير برزخكلا ل 9 الع لمتشلا يتلا انتقيرط يف ابححم ناكر

 نم ©.

 فاصصتألا

 نم هلما غولب يت ءاجرلا ءاغ ىلع لحح دقق ايلا هف راشملا .الرالا

 ام هل تاكو انتياغر .هتلمتو انيزح يف لخدو اتي ةصاخلا ةالولا ةنزر ىلا لوصرلا

 اذاو ٠ مالستسالاو داقتنالا نم انيلع ام هلعو مارك الاو ”ييرقتلا نم انل
 دملا نم أم تالخ درجولاب ”ةلوالاو ”ةترئاب ةقلا هل ىلاعت هللا نم ام ناك

 ٠ نمار فاعللا ىتتم يف هحلمأ 2 لولمملاو حاللا د جو ىف هلع احلا تك

 هلرقب .ىقمملا كلا دوحو ىذكملا تد_دىلا مدق دملل قلم ناف

 تناك

 - ان ام هل :

 كلذ لكر - انلع ام هدعو : .هلرقي هنع ريمملا قللا نأس ىلع ةيراج هلامعا

 ءاطعلا ةءاغ ره اذهو . نلكت الو دملا نم هيف لمت "ال ريبتو لبتب
 ءراع « أنل ام هل ” هلرق نا اذه لصاحف . يكملا لف الار .اركلا ىبتنمو

 دسأتاو ةناعالاو ديدنلاو ةءداملا كلذ ةلمج نمو ربلاو ةماركلا ةيابت نع
 « ادلع ام هلعو »: هلوق ىتمم نم ايلع بترت ام ”دوجول ةبجرم للع اهلكو
 راتب عارشلاب كيوت أم ىلع ىنأمت هنا عم نركلاو ديسلا ءاكحاي ماقلا نم يا

 ام هيف لب هردتمر امع عدصير كنت ام يخا اي اذه يف سبلو . رما ريبتو
 . ىلامت هللا ءاش نا هيلع مكض#و هب مك د رغب

 يضر خشلا هركذ م '"ميبفت يف ىف ناك رسصاخملا مالكلا نم ردقلا اذهو

 نم مكياحصا شعب نع هرةركذ امو هلع قىورملا مالكلا نم هنع هنا
 ةقسسر ةدلم كد 1 ا ل نم انل ام: هلرقت

 .قيفرتا هثلابو ..اتبب يذلا تيتحتلا ' "نع ةيلاخ امنا الا .ءانركذ ام ىنمم نم ةبرق
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 - يدنرأا داع نبا خخمشلل ىرغحلا لئاسرا

 [ ةرشع ةعبارلا ةلاسرلا ]

 رك هو رو درو راك ىنلصو نا ديو دعب اما . 9 ا

 ل ثورطظتنم ”يكناو هكارت ىلع ارقفارت مث يكتتاو يبلا ةبج نم مكلاح

 . هتففحمو كلذ ميج تماع دقو - ينلا نم زوي

 .ارو ايندلا اودنتو مكتنيعا بصحن ةرخآلا اولمجت نا هب حرمآ ىذلاو

 بس مكل رسي ناغ . لاملا *”ءنه جفاوي اج لسصلاب اوطتشت مث . ”عروبظ
 هرذدعل مك ري الق الاو دوا هب ” رست ان هلم 1 مكنيد هيف ملسي

 الب يب ادع هم هضم كيش يراك نينا امه اونتياو . مكلع

 عررلا باص ةادقن كلذ َّى اورثعاو نيملاملا برا ةعاطلا ةمنغو نيدلا

 . راخلاو نيدطلاو

 تدك يفا : لاقف كتبرت ببس ام ليس نيلاحلا شعب نا ''يكتح دقق
 يقسا نا جاتحا تنك يلابلا نم هلل لافشا يلع عستجاف . '"'!ناعهد الجر

 ةلعند كتله تدكاو يل ناك اعرز

 تاف راخا للطب تلغتشا نا

 : 9 1ع ا(.
 ةنئاسم عماجا يبو يبرق تير ةممللا هلل كلذ ناكر .راملاو نيحطلا

 هالص ادغ كردال تاو ىلا ىضمار اهاك ررمالا ءذه كرثا تلقف

 لوا تلمو تيضف . ةمحلا

 . تلعف . لخضر ىرا»# بتوقف ةنرحااعلا ى

 : لإ 18) د 55 5 5

 عاض عررلا يقب تلفتكا نار عررلا يقس

 دق ره اذاف عررلاب ' لا تف رسفتا أمذكف .

 8 5 1 10 : 5 ع
 عءرر ىقت نا دارا كل راح نا 5 لصف عررلا اده ىهس نم تلمعف ىدعس

 اذا افلا تا قناوب انق رفع رز كانا نددت !"ا ويلا قتقاو انعم علت

 )م || بارج هنع نا ير انيا هلو : ةءسصس (؟

 | نورشت 2ت 603 || ناك : ى 64 || هدحو

 "اذه : ف (+

 هس ار ف (ح [ةياغ-:!

 72 :2قف |متاد: 1 5

 2: ليس هنأ نتواملا ص ِث هش م سس ()- !وددقي 2: ف م5

 0 : قاعد: [! (و١ | « ليس ن تيحلاملا ضس تا 2: لسالا يف . اذك

 : (6 || ةممملا - : سرق ن >١( , نيجملا : ١ (و ' ( عررلا -.) يق ةسلأب

 | ركبلا : 2 س ؛ ركلا : راكان ()+ || ي ار 15 اان حو
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 . تدبلا ىلا اجتاف بيذلا هع لاح ليقف راملا در نم تلقف فلمملا ىلع راماب

 كلذ بس ناك تاقق كلانه عوضرم ققدلاب انا اذا رادلا ''ىنا تلخد امان

 ارثملا ىلا هدر كلا هنأ ملع الف . طلقناب اذه نحط تاحلتلا نا اولاقق

 ءمو هل هنأ نأك هلل تاك ءم 2: ألق ام ىذا ام
 ام 0 وس اي

 همأ ملتأ ارمحإ هم رملصا
- 

 ٠ كل داو ايئدلا 5 رف . ةرزعأ

 لهأ الا اهردق فرعي ال دصأفملا ا ذا اياسوو ديارفلا ليزج ىلا تاقرلع

 .راكلا (ةنزتي كسرت كتر - 7ك را ةرخاللا يرزقنا و ةئادلاا يا
 هلا .اطع نع يكح دمع . باكا لوصمتل | يت دما

 ل لو 9 ءى* ىل اع ردفقب مو مامطل ص ع دن ره مايأ

 همك ر فا 2 ثلصال را مايأ هن ةناداث ينسمطت م نا براي : لاو

 ٠ ٠ 0 1 م . - أ 5-5 - ٠

 ا 5 0
 +5 ىشا : ل لرقيو هلا عرش و هبر دمحم دخأف

 ه«ن] لإ كابر انوهو . < دن اعنل عالبو ني رعتمما ه راع تاءاكحا هده ىمفك

 (: ع ةيماخلا ةلاسرا ]

 . اس ىلع ةماقحس ا دارا نص ٠ هدح رو هن ديحا

 . ١
 9 , انتر امهسحر سرفتلا نحسواسو م صلختاو «وددع م

 © كلادف 5 هنأ ا هم“ ىف انلعارو أ عاش تا 7 ل3 0 ماعم حيحسحمملا ردعحلا
 - - تت 2 . و _

 هءايرعك و هنر ةيبتعب هّف رمم : ىلصا ىلع كلذ ىسير : ديرزمأ بج وم لا رخ 0

 - سلخ رو !مضو هةفآ ةسك هماعر ةسسدعل ترمنلاو ةلملا تافصلاب هفاحناو

 2: ف (> ع ةا و . 4 | ةكارئثانس دق (م ؛,ىلا- :سر فدان (1

 ' ىلامث + : سارى ف 0 | لجو زع +



 4 يدنرلا داع نبا خيشلل ىرغصلا لئاسرلا

 قالا ىرجا ايم ىلاو هقن ىلا رلثن نيلصالا نيذبب الع طاحا اذاف . اهتافآر
 :م ذدتيح ىريسف لاوحالا نم هيف هفرص امو لاوقالاو لامفالا 3 هملع ىلا
 هكاردا يف دحاال حطم .١ ام ءاضفر هاعو هضمحرو هب يف امت ىلا فل

 دوبشب ىلامت قحلل رككشلا ىلع هنالمجي .ءايحو ةبحم هل كلذ بجويف . همبفو

 هسيلع هير هنث حرف ةعالع ىلع هفن عار اذاخ همم بدالا سحر هلم مسالا

 ذئح لممتسلو ! اهطسي م صخش نم و - ةلسو الو قافحتسا ريغ نم اهب

 . لجو رع هير ابف مالغاو ابع تانا يةنر انيسحت يف بدالا ن ءهدح

 تاعاطلا َْق هنافوا فرمتسا نم لشفا بدالاو ةيورلا هديب دثح نواكن

 ةحص نم ةممن لاحي همت قار نا كلذك و... كلذ نادقف عم تاداسلا عارناو

 ال هنا ةمامث هيلع هير ركشاو كلدب حرفللف ل لق تاو - ىرر لث وا ندب

 "ىو ةلانتمالا ىف: بدآلا دج دنع ليتتلاو همي كلر ةلو كلذ لفاكي
 5 00-5 و 98 ل 5 د الو لجو رع هير ةعاط ىلع

 تام !-

 ! هدجي الو كلذ ىتتي رفق را

 اندلا تياصم نم ةسحم وا تر“ بصا وا رففي لبا نا كلاذدكتو

 : 0 / ل 0 1 ل ع
 هسنر ةنم حرفذو . نيخاصلاو .اموالا كلسم هب كلس هنال كلذب حرذلك

 . سانلا نم ”فيارط ”ىلتبا اك كلذ ن. رثكا نكت مل نا يف لجو رع
 اعدلاو ىركتشلاو عرجلا يفنو ىضرئاو يملا يف بدالا نسح ذتيح سبب

 انييندلاو: :ثتدلا ىف ةفانلا لانو ركلا فدو قررا ظ

 3 نم هيو بطتلاو ةيمبا ام شامك ال بنملا 0-5 لو . ةرخالاو

 كن ءدهنكم وود ل

 .هف هل هنذأو

| 
 انف ةير ىلا هياحللاو هع يهنر هفوح أسس كلذ ترك دقق - كلذب ةنملا

 كلذ نم داره ام مكمل تحح |مندت 9 : ول : هل هلرك ىف ريخا يف درو

 فان (-م |اج :! 0 || هناف : ر )م نا :أآ (« [امج-:| ١)
 | ٠ ٠

 ,هلرق ين - :| (ه | كلذ : ! )0 || ةفئاط : ف (و || هي ع : سار
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 . اب حرف اف لحتسم ”رياكل بكترم صخش نم لو ٠ بجملا بجسلا

 ةرثك و 0 ركذتر ةيرتلا ىلا ةر داملا ىف بدالا نسح دئشح لممتمسل و

 ئدلا هنأ ن 3 ماما بهذم لع تاك نا كنل ذكو . .اكلاو .اعدلاو 0

 نذلا لها نم هف هعفت ند هع! كحاب نع لالا يف دحن رهو هتماما لع "”ممج

 حرفبلف .مامالا كلذ ىلا يبتي نا ىلا مبخرمش نع هخربشو هخريش نع هذخا دقو
 نم ره عدتبا ما اعدتمم دلت مخ نع كو هلع ل ركشتو كلذي

 لك يف هعاناو هرتقرت يف همم بدالا نسح لممتتلو . كلذب كلبق هفن .اقلت

 ام مهتم امأ ىلع مسجلا هعارا ص «رجغ 7” ينفع 3 ىأر نأ الا: ردمحو درو

 قب 1و 01 "”يضتتي وا هيلع ىرق نا اطعاتحا ىفاثي 3

 كلذ هطقي الو هلمفلو كلذ لمف نم ىل 00 ةعامأ 6

 رمط نا كنلذكو

 ركح ثيل و

 .بدالا ةجرد نع

 كل دب ح رالف ةنلا لدس كلاس ةفرصلا خربش نم خب مباشب

 كملف نيعدتملا نيلاضلا يديا هب تمل صخش نم 50 . هلع هنا

 . هتفل اخم كرو ءرصاوا ىف هل داقتالا يف بدالا نسح ذتتح ليمتفلو . كل

 .هريغ ىلا هنع لقتي مل نار هرارسا نم انش هتتكي مل ناو

 ىف فارم هعم دحر هنيد همم ملي خا را بحاص هل ناك نا كلدكو

 . هلع هلا ركشلو كلدب حرفيلف - ةجورلاو ورا اذه ىف لخديو - هاند

 . هنع اك اكفنا دج الو هاسدو هند دم رس بحادي يلم صخش ٌئم و

 - 3 55 . 4( 0-0 . , ؟) .٠ ٠

 هن عا "رقيب .ةرتاو هنمحص يل ماعلا ىف بدالا نسمح 1 لمتنا ر

 ركحشيل و كل ذب حرفلف هتياذك هلم دج بسس يف يفا نا كلذكر
 . . 1 . 11( 5 0 هسا 9 5

 ١و صار مراح بسلا يل رجاعو سانا ىنا .احح الأي .ىكسم حت سم م مكر

 ءنلا كراو تعد تيلسملا تنقل 2 بدالا نسح داتح لمعمل دل و 8 رام

 لمع يف نأك ناو كلذ بسب اف شرمتي ىلا عإ 0

 - 007 نأ رقل هلا ريلمتك ريلا ؛ لامعا ن
 ْق قفرتلو هناآوب كيماذ عم بتسسحيسملا

 |دق- :ف ( |ذغا ار ا( [|ماع :ى + .رياكتل: د ا(
 | ذيج + ز 2 || ينتمي - :| (* 0 03 0 0

 ءارحاع وا : ىف 0١( أدفس : خ4 قمم : - ([| قم : ل ؟ نصمم : سس (95

 د : سارت ان (|+7 ليسوا 5 رز



 4١ يدنرا داع نبا خيشلل ىرغصلا لثادرأا

 . كلذ يف هبر بقاريلو . هلظي الو ملمتم ىلع ونحي الو هنكما ام هميلمت
 ىلع هبر ركشتلف ةبرتكم اهأر وا ةحصنتلا هذه لي عمس نا كلذكو

 الو حصنتم وا ربلاو ةلفتلاب برحصم صخُش نم ؟و . اب حرفياو كلذ
 اهدودح ىلع ثفرقرلاو افاثكما يف بدالا نسح دشلصح ليسصتسال و . !دصان دمحم

 نا ْى هلا ةارراقلاو ىلامت للا ىلا راثكقالا قدص كند كالمو . ايلهال اهدبو

 .هلع ىلامت دارمي "هب حرفلف كلذ يلع! ن 1 هيلع هتمير كل ذل ةقخري

 لسمتسلو ! ”بتحو هلفع... ىلع هدايعاو هفن ةلؤرب لم صخشس نم 1

 . ءاتكذ يذلا راقتفالا حيحصت يف هنن ماهتا يف بدالا نسح ذنح
 ريدا يف درو ام ىنمم ف لخاد هرخا ىلا هلوا ن. هانك د ىدلا اذدهر

 اررظنت الو مكتنم لفسا وه ام ىلا انرألا قالا عدلا نب عسا

 ال قيفرتلا هللابو . مكسلع هللا ةمن اوردر الا ردجأ هناف مكفرف ره نم ى

 . هاوس دوم الو هريغ بر

 [ ةرشع ةسدالا ةلاسرا ]
 نم دب ال وا هيف ةعوشرملا بتكلاب كلذ عصب له ةيفوصلا قيرط كرلس هلشسم

 "فا ىلا لم رملا قيرطلا ركاذ هيو - خيللا

3 
 ني يدص

 : يع

 دابع نب دم نم ”هلآو دم انديس ىلع هللا ىلع .محرلا نمحرلا هللا مساب
 ريخ نم لرزحاو 0 لصو ىطاشلا يهاربا يخا ىلا هل هللا فلعل

 كك منع دقن "ذيب انا. تكد 5 ةمحرو 2 مالس . ةظح نئيرادلا
 - ئذللا نيباتكلا نم دحاو لك تحنصت دقو . متلا»ع ام هنم تفرمتو

 لكنا ١نا 0“ يك الو . اهادشم تعور ”بااقلا .ن -املا يلا يديس ىلا | هيد

 دفا نمار لاح دق اولا مالكلا نال لاطبا را حيحصتي امهرصف ميج ىلع

 ||عبحسلا ريملا يف :س (ح [|كيحو:خ سادحو:سر (ع [| كلذب :ساراقاف ١(
 حسب له ةيقوصلا ق.ءرط : رهو لاّؤ بارسخ هلع هقأ يضر اميا هلو : ارش (ع

 هلا لص رملا:س ار قف (ه |هيلا ةسوملا قيرطلا ركذ هيفو .ال ما بتكلاب
 فارما - : رق فا!؛[ سءاياذك ] ب || هنآو .. مسا

 م

. ١ 

 راعس 5

 )لإ ء.

 |هنكربو 2
. . 8 1 

 باكل لأ 2 نحال ملا عي | ه5 هدحور هق نسحأ : رن فا
 | يميالو : خس 6
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 .ىشب ركتا ال نا اذيا ىننكمي الو .كلذ نع رجلا ةءاغ يف اناو هذم لك

 : كلاب قح نم ينمرت ل يلع بجوالا ره كلذ ناك ناو صالا اذه يف

 ... يل رهظ امو خيشلا يما يف يدنع ام يكل رذا.نا ىلع رصتقا نا تيأرف
 هج

 ياا بحمام

 لوصح ىلا برقا كلذ نوكحل راصتخالاو زاالا "يسح ىلع كرللا ةءادب
 ايف ضرغلا اذه انع متحتسلل ناث . امه ىلاعت .هللا هع قمل ةزجاتلا ةدياغلا

 اثم معي امع لسخا حفصلا دجاءاو ريخاملا ىلا مككلتم اسسلف الاو تسمنو

 . ءاضريو هيجي ام ىلا مكلو انل قينوتلا يلو ىلامت هللاو . ريصمتلا نم

 ال ءززال صا ةلمحلا ىلع فرصتلا ىقيرط كولس يف خيشلا نا ءازا يذلا

 نكلا ةءاملأ قر قف ريتا 0 هم اذه ثأكد . احاول عسب

 2 ةيرث الب ملمت

 هن نم جهبدم هلأ 7 اًماو 0 تا د لكل قرورسكب سل هب رنا ضيم

 مر داب سلف ا داعتم لعملا رفاو ُى يم اماو .سقن .اممعتساو نهد هددلب

 دادس دي 0 هلا كل عزان ريد مامتلا مياس اماو . ىلرالا باب نم هب ا هقحح

 بحجج نال رهاثتف نيكل انإ نم هانا ذ يفسر 7
 0 كا 3 هه:

:| - 

 7. 0 ريومص و تت“ 2 5 ه2 ا ةراخاذملا باحصا ن . علا ارطرتشم 4 ١ دك ١
 1 | 6 و

 ىلا نوجاتخي ةلاح ال مناف نادبالا ضرم نم ةلضمم .اوداو ةنمرزم للع هب نم
 ءرما كشلا مورا مدع اماو .هرهاقلا ةيردالاب مهالع جل اعي رهام بيط

 هل مهبل . هلع هنانب هسسقل دامناو لمع ررفو نلف ىفنلا داعم لعملا رفأو

 نا تْذا لصاو هر . هزيل ممتن ال ام ملعتا ثمش هب || هملي ام ليملا نم

 تاو ههجر نم .دصق اذا كرللا قيرط يف هل عمي ررض هيلع فا الو ىلامت

 ليكي اك لكيال" دك هنآ [5١ ..ىلامث تن 0-0 ىلع هباب نم

 دب الف كارشالا ةييالع باجحلا ةةيثك ادبا سفنلا نال يلرملا خيشلاب ديت نم

 داعتالاب الا ةلكلاب اينيتع كلذ لوزي الو . امف تانوعرلا نم .ىَس .اقي نم

 ها صح ١( 1| 1 يع اص (مج | دحإ ين (+ || بح ست ؟ ليم : نس ١(

 | دق ري سإ لو - : سر (ه | اهمفرب * زخ ؟ افقد



 58 يدنرلا داع نبا خيشلل ىرغصلا لئاسرلا

 دمت تاف .ىلوالا باب نم هنا اتلق اذهلو . ريةلاو ركتملا تحن لوخدلاو ملل

 . رخالا مزل ام يلرملا خيشلا عم ''مرثتت يتلا ماكتحالا نم همزل هب
 ةيش دكءاو ةيفرصلا نم نيرخاتملا ةيالا قيراء ره ةيبرتلا خيش داتءاو

 مييفنصم نم ريثك بلك نم اذه ريظيو . مبنم لياوالا قيرط ره مب

 ماش ىلع ارصني /' منا لبق نم ا#ريغو يكملا بلاط يلاو يبس“
 مرلع لرصا اوك ذ مهئاعم نيرخاتملا ةميا ءكذ يذلا هجرلا ىلع مبيتك يق ةيبر
 للد هل مها ذ مدمق .لاط ربا-خمشلا اس. ال اهقحاولو. اهةبارسو اهعورفو. مرقنا

 . كرللا قيرط يف هموزلو هتلطرش مدع ىلع
 لاب همشا يهر نيكلاسلا رثكا ابجبتنا ىثلا ةلبالا ىيرطلا يه هذهو

 ارمرتلاو مهب اودشتو ةيبرتلا خرشش اوذخلا مهنا منع لقني مل ذا نيمدقالا فللا

 مهرلملا سائقا مطاع تاك اثاو . نيبرملا خرشلا عم ةدمالتلا همزتلب ام مهعم
 ملا لصحيو .0ضعبب مضعي ةاوملاو ةبدصلا ىيرطي لاوحالا حالصتساو ١ © : ه.ء.ملر | - ف . .٠  2و 5" (5

 كلاذلو مث رهارظر مهطارب ِق مرا نردجب ملت لرزرم ررارتناو ياللا يب

 . حاملاو .'كملاو .انوالا .امل ىلإ اردصقو داللا يف اولاد

 ع داخل نإ 5 0 ا دار يمنذ ف حالا لها لسكا اماو

 - 4( <10. .٠ - م«: 2 0 5-5 ل

 تعب ندر ةفرعملاو للا لها نم“ امل 6 نا أمس نيج انا دافسعاب ا حصن ا

 رأ دلع هيلع دمكعم 2 لف نم |٠١ ءامتعالا اذه هل امه الو . هر ء.ادتعاألا
 دبي“ 2 . 00 3

 يده * ١ | - 1 . . - 0 .ه 7اس ما 55 ١

 هفثأ مع زعل مهام أففاأ م تبلل امام »هككسمفمسسلا ام ند اف هن -ت هن مدح "ىه
 - - ص ص كا ل َض - . اذن ا هءا مسج نى

 - هج_سسسأ كل ةنبي 111ج مسي ههمرح 0 1 لكل دن 5و 2 لح مل ى : ال اذا ثلا ' هكيف كنمح ةمخا بنت لو الاون كلا درب .نوقكلا ةحن

 ثا نا رهااتلاو 2 مدمت 135 هلم دب آ

 راش :.< !ريثك نان ' امخا تح اعنا تلدكاو ار 1 تيريكلا نم رغأ
 - ل يي وع هه

 و | 2 -!| 8 ب / ٍ أ | 1 ا ديك !! ِ- ١
 ماك م9 بفارسخمت ننعم رو محسمل رح نسسارطا لم ىلا كيكتكما ل ةهةمئعد دمعتو هيسب

 -+ 10 2 ل 2 م 1 3 010 6«( - ن0 يدها م

 دبقك مصعأ نسما يأ ردا او كل + ءارو مَ ةامحف هقنح اع هل

 .توءدحار هلا ناو هنل اناف تداحلا دمالا مدد وأ هيدا ا
 2 5 9 ١ 3 ب ح١

 هر (ح | ضمبل : سار )ّ || مدنا : ا سا ؛ مرللا ارا ؟ مزن : نب +. شا ف 0

 | ىندللا هر (5 | نمي: )0 00 35 | مه
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 لب ط ه2

 : فرحتلا قرط كرلس دارا نم اذه عم عاصي 7” ّس م اق ناف

 نم دحاو لك يفو يس يي ديور يسلب امكي سه

 ١ كرللا لها لامعا عم لممي هسقت لغشي له نيمدقنا

 نكي م وا 0 .اوس هل هجو 5 ثلا بلطي لافتشالا : لرقاف
 كرللا يل هتمه تقدح 939 ديرملا دمللا 'ءايادهو ىلاعت هللا حام نم خبشلا نال
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 بتافقراو اهلا تفدح نطلأ ن 3 ! باع ىل بلقأاب ان تركفلار ىرعدلا
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 كهقت لمحو .ًايسانأ هده هماركل 3 . أاحاو لا مدع 2 اع .ىلامت هل ا ىدب د

 . داصقلاو برغرم لا ىنا لاعبو درعرملا ىلاعت هنا نم رحلت د الع

 هداع ضل صسم#لو ّى 95 ! ام هنأ نس ةرا فيعلا لا نا دشرتملا ملمءأ و

 53 0 و "هللا ءراقتتا يف ىدص نمل الا اهباجح مقري الو اياب ساق ال . هناا
 يصب“ ع ممتن

 مه عدل عسلعم ١ ملاكلا نع مها نيدرفنم اوناك ادهلو . "”هيلع هداءا ىف

 ناعيا داو تدب لها ةيفرسلا . خياشملا لاَ 0 معا هتك ةضاعأ ْق

 م نرلها هن نركحد نا دارا ال ىلامثت هما نا كلذو .مش ريغ هف

 ! .برلق يف فذق - ادرجوو اًةقحن هلو هب ارنركي نا كلذ

 هنم حورب ديار

 م هك 2 تاعذ

 نم أماق مهتم ةيسس ذو ةلسسو معلا راغ و كلذ لكر

 اوأرو هلا راقتقاناو اجللا باب ذعاح مه حتف ةنملا كلت مهدهشاو كلذب مبلع

 بالا اذه مش مث اف ٠ ةقافلاو فمذلا هياغو ةامحلا هلفقو زحملا ناعر موسفنا
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 هه ىدنرا داع ئا خمتلل ىرمسصلا لئاسرلا

 هباكك ىف هدع ول اعقحن 7-0 فاطلالاو تاما ركلاو بجحتا عارعاب هلم مكافتت

 6. تدادزاف .'”هبانجن نذياللاو هلا نيرقتنملا 55

 مسن تسلا لع مهامعاو مداوحا يف | مهد رحب ىل امن قحلاو

 مهباد اذه لري ملق . رارمسالا نم مهبولعل ىلحي امو

 اي ارتهو دحرتلا ا ف علا رب اكانهو ناحالا ءاقم ىلا ارلصو نا ىلا
 دوجو دنعو مهتنا ماكتحا تلظيو مكوك عمر ءأاذ ىلا تاق ديرفتا . : . ل كل "52 1

 . هاعوهز تاك لع 1 نا لالا هرد" هلا . اح مرد :تاعالا' و ناملا

 صالخا مه قمحتي كلادنو نيكتالا رلتن حمطم يهد يلا ياهلا ىف هدذهو

 1 9 . 0ع 5 نم ا 2 0
 ل -
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 8 (أو منت 0 جال 2 هد , 5
 ف لكن ىلع ف تركت الار هرإ دنراصم راع تت ا

 0 حا ىف رر هن.الك 2 .>ر نم 0 فا ميا 9

 حا ردح ىف ل . لافأعا ةفرصلا : لق اك نيلعاف ال نيطفتم كلذل !رئاكن

 اب هحتخا 0. 5 .ىقحا ىلرحب تستحم هدا فك لاا هذه ترر مناف

 يان قيرطلا اذنذ كلان اق .هفنب هدم يمس وا بلط ىفا هلكي نا ريغ نم هم .- ا . ٠ 0-5 ١ 5 ٠

 يرط ةفح َن 4 همهش أم 2 2ع 2 دخلا و 5 وحنلا اده ع هكلي نا هأ

 . - - و . - - ١ . 3

 ' !او هم زاتم ىنا اب لص رب ةربع هب فصنا عم رذف بفرخو فرسصتلا

 َ 5 م, ١) قا 5 2 .٠ . 5 . - ب . 1

 هلل ل كلل د نلعب 000 هميو ةرورش قفحت هلا كش الو

 2 ىأ هلا لحرتا ىلع صرخ

 لحما ادع يف بارجو لاو هنع هللا يضر نلز ملل دحو 2: هصد

 0( ربخأ مرهثم تال ماقلا اذه ىح يف ماظ انه اه رملاب ر همتلا : ل ركاف لطاب ريخاو ضحم

 هلأ مدن هب أامو هلع رربحملاو رباحا هو ناو كح كرقلا »اسما |.4 يالا روم“.
 ا ا

 لكاب ملاملا اذه يف ربحلاو .دريهشلاو فثككلا بابرا دنع تالايخو م ماعدا ايلك تاددمتلاو

 ِق اماو 5 باقملاو باول ل مقد هع ر دمنل 5 رامثخ الا تس عر هللا نال نا أمنعد

 اهي 1 .ىمدثا ٠ »4 2 لاس ل ءايقست لو ةسألا دوريشر مما ة ةردح

 || هل دلقملو :
 ؛ هب دقلمتو 2: نس



 ىلا رلظن اذاف .كلذل ايهملا هلقع ةطسارب هيف لومح ره لب هفن .اقلت نم ىلل

 لمملا نادجو : 2 اثالث ان لقملاو روصتلا اذه يف هلع ىلامت هلل تا لع اذه

 لصاح كلذ عيمجو . .كاردالاو روصتلا سقئو فنلا ءيثلا اذه كاردال ءهزستو

 دهدحإو فردا زري مل صخش نم 5و .ةيلها ت تربث الو ةرق الو هنم لوح ريغ نم هن

 دن 37 ناك "6 اع اماع ططاوعا اذأو 5 ايعرسجم نع داو , و ”تضلعلا هاش سس

 هل 0 لحخدم اما ىو 01 َّ اهاجاو معنا هده رك

 ام ظفش و , دملا نم ز 9 لع تنك اذاف 8 معنلا هادف هلذوف . امنمء يس

 يدور ةويأر ةممن هلح

 م . ءلااو - .٠

 2 فقو ه رح هيزر هنهذ ىلا مك 'دب م لرأق < هن خخ هارارستل ٠ اع لب ىلا دحفو

 همي ال هناو لجو رع هالرم هيلع رداقلاو كلذي ىللا ناو هتلحو هتومت مدعو

 هلأ هسفن نم هرارفو هندب نيب هبدد الا كلانه اع رفطلاو كلذ ىلا ” وتلا

 َّظ هم هو. 2 ١ ىلا ٠ء-دو هيأ : 5. 3-7

 3-0 هلع ثتويسر ةلوع 6 هفكي اس -_ هلع ه2 ممثل رده م - د2 «تأر

 7 ه١ 55 . - _ .٠ .٠
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 لاو | لالا يف جبع را لب رداشلا !ذه هل ليج# مه ناو .مارص لك هج ىف

 فافحتسا ريغ نم . .ادتبا ةروك دملا ممداب هلع 6 نع الفاق هب لفن بس
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 3 يدنرأ داع 00 مست ىرغمحلا لئاسرلا

 عطارقلا نم وهو كرللل داشم هلك“ كلذ ناف ٠ ا ردت

 ليصح دمب اهيلع سانلا بكا يتلا موسرلاو مرلعلا يف رظنلا بنتجيلو . ةميظملا
 كلذلو . هدرصقم نع هل باجح مظعا كلذ ناف هتصاخ يف اهنم هيلا جاتمي ام
 ىضح اه ةسرامم :دشو اهيف نرمتو ةرهاظلا مرلعلاب ةيانع هل ادحا دحن ىاكت ال

 مييف عي لب . بذجلا قيرط هب كلس نم الا مرقلا مولع قئاقح نم يشب
 ةفناذعو نطابلاو رهاظلا نيب ةنيابملا مبنم يثك معرت ىتح مهتتيرطب ناميالا
 ةجراخل اروما .ةيفوصلا ىلع اوركتنا “نا ىلع م*رتلا اذه مبلمسز "”ةقفحلل ةميرشلا

 ميديا ىلع خيادملا نم ريثك نحتماو مبموسر تايئتعمو مهمرلع بِيلاسا نع
 . ةعدبلاو لالخلا عارتاو ةقدنرلاو رفكلا ىلا مهريسنو

 اتتشي الو دسالا نم هرارف .الره نم رفب نا كلالا تامبم نفذ
 يم

 .كلذ ىرس ام ''عدلو هتالماسمو ''هتاداع يف هفن يف هصخم اع الا مبمرلع
 هيلع نيمتي ام كرللا لها لامعا نم الثم دحاو لمع ىلا دمي ادد دعب مت

 وا ةسحعم نع ةبرت الا نكي مل ولو لق نم هملع هل لمح دق ناكو هب ماعلا

 لامعا وا ةرهاظ لامعا نم كلذ ريغ وا ةقرفت نم المم# عمج وا ةمش نع اعروت

 هنأ مولعم و .اندا تو كلذل بقتري الو هترف ةفاخع هعاقيا ىلا ردابيو . ةنطاب

 نم لضف امف ششي مث دحارلا لمعلا نع "للدو ريثما كلذ سس هز وع اب
 ةماقا يف ىلاعت هللا عم مهلارحاو فللا ٌتالسخا نع ثحبلاب كلذ نع هتاقوا

 ل مهعام صالخاو هتدرع

 قياقحو مهدصاقم ىلع كلذب مئطيل''فرصتلا بتك ةعلاطم ىلع” باذاريلد
 رثكا١ بيصي يذلا ررفنلا هنع لوزيو هب سناو كلذب نرّم هل لصحللو مولع

 لقتلاو لكلا ةرهاظلا م لالا ااا وب ل ل
 ْق ىلاعت هللا ىلا احلبو املس ىف اع ةراختسالا مدعي نا دمب كلدذو . هيو

 ةححو ما لقع هل ”نم ةراشت كاذ ىلع نيمتيو ايف مهلا باب هيلع حتني نا
 هد كلذ نع هناطعن الرئلا7 امم ديرملا لغتشللف . موقلا يرط يف ةقداص

 |ةمم : شلش (© !مديو : سر (س |هتدابع :! (» || ةقيقحلاو : فق ١(
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 ءرسبلا ا ٍر ٌ هس بالا ةره

 نم هل لصحم ام نا ىعحتو .هكولس تايزج يف همجاري يذلا خدشلل هنادجو

 دن ديو ''هطبتني لب هرقحتي نا يغني ال ميلتع دير ةيادلا هدم جياتن

 0 أمنم ديرملا دروجول ىذتفما ةمصخأأ هنه 8 نم كلذو .٠ هلع نينضلا

 هلع الكرتمو ىلاعت هللا انمتم هل يمني ام ىلع هلك اذبب دسلا مات اذاف

 د نال ةاسزلا ىلطلا لك ليج نتف دج درعا اف كاماعو لدا 2ث انعجنر
 : 0 هلوق يف هدعول اق هكرلس يف هيلا جاتحي امم ملبيس ام. ىلامت هللا

 نا اونمآ نذلا اا اي 2 : لجو رع هلرق فو ” ©« هللا كطيو هللا ارفتاو 2

 ايف اودهاج نذلاو 2 : ىلا هلرق ينو *'« اناقرك مكل لمجمل هللا ارقتت

 . ”ةاجرخع هل لمجي هللا قتي نمو »:هسا رع هلوق يفو 6 انلس مبيدبل
9” - - ٠ 5 

 : ا اها رس ىف سنفور .عارنا ةللق قوز كلذ ددعو

 :ن يطور هقناهلا نكست نم ندشرملا ةادشها نم هللا ىَلاعت هننا ثعسو

 ا هس : < م5 م7335 هال ١١ ْ ةيبكلا نو م

 عرسسأ ى ةسيب ةمئا انابر اخيسس هسا 2 .اننأ ى هل ىاعتل هنأ ا - دك

 عن هن تريسعلا ١1 ديرما لف ضل وودملا ىلا «يرغ الرا" هيك ترجو هم أولا م , 4) هج
 انه ىف هل لخدم ال لب لصو دمت ره اذاف . هب هنلك نيدحو ىلامت هلا

 هان 3 ام هرصا دمتم لمجو ٍترطلا كولس ىلا دصق نم 0-7

 . 500 ا 5 0 1 |
 همالع ملا رصايأ ناد . هل نلهزملا نم ويد روما ا 3 سو صر هل اها

 .هسفن الا هللا نع دملل باجح الو ناب الا هللا ىلا ليصو ال نا نيفراملا دنع . ََ ٠ :6٠

 اذاف . هلل ىفنلا دهاحت امئاو ىفتاب دهاجت ال ىفناو
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 1 يدنرلا داع نبا خيشلل ىرغصلا لئاسرا

 الا هل ةيابت الو فوصتلا لاح ةلزانم ىلا كلاسلا قيرط ادبم ره اذهف

 نم هنود هنأ لضم كلذو > ذ : ةيدحرلا يلامملا نم هيب 0 اي ”ىتحتا

 هلعو لوصوو كرلس لاح لك يف هل ذا املا ىبتني ةءاغ هل سل لي 00 ءاك
 لحيو لزانملا نم هلزتي ام بسح ىل ءدك ف ديا مث لخت نيح لك يف
 باحصا همح 2 215 ةهاحم الو ا هللا تيرط يف سلو . نطاوملا نم هف

 دج لك ىف هل ىقأتيو رارقو راد هرتي لزتم لك يف هل نرككر لي ةرظانملا

 ىلع دملا ةماقا يف تاهاتملاو تازانملا نركت ائاو . راصناو ناوعا 'لارعو

 هل نيتير هسدحو هلمع ىلع ديّسيو هفت مط دحم نيح هتاداتمو هتافولام

 ٠ .ءاضقلا ءرس نم هللاب ذرعتو ءاطغلا ناثكتا دنع اذه قادصم

 م قبر طلا اذه كرلس بيتي مل اهانكذ يتلا ةلملا هده ديرملا جقحن اذاف
 .لقج الو هسفن متي منو ردص حاربشلاو نييع ةرقب هم و هرعولب

 هم ع اس كلذ تناف .دحاو ريغ صا نم ةرظانملا باحصا يف رظنلاب

 هنع دنيو قيرطلا اذه ىف دخالا نع لس اكتلاو دعاقتلا هل بجويو كو

 نورك و يفاملا كلت رثكا حبحصت ىلا تانالا عقد ولو . ةيلكلاب كلرلسلا اب

 .اماع ةقةيرط ىلع ةعرشلا ةلدالاب اهتياتح ىختقمي ماقلاو اهتاعارج ارومام دسلا

 اذه نم برقا هلا دمجت سمالاو فمك . كلذي .ءافو هل لصحي مل اير رهالثلا
 ةينينخلاب ملسو هيلع هللا ىلص ادم هلوسر انبلا ثمب ىلامت هنا تال : هلك

 3 انملع لمجي مو ةحملاأ

 اه هياغو نقدر 8 ةهالضا مادع و تداتخالاو قاررقلا دم هملع ن -كانلا أم لا

 تاللخأ رشو دحاو رما دملا نم بلط

 عب لا ءاره اي اتاماعم ىف 2 اثماقا

 ىلع كرالا هدا نم ملتعا 2 قار ا سس ندلا ف

 م دملل علام ال لجو رع هلل ةيدربلا سك

 ةمقمح وره ذا هل رهالذ دحإ 0 ىرهو

 هسنن نم اممحنم ناك اذا هلا نانالا ىلع يني فيكتو هتفلخ لربجو هتأشن

 هلك مس المح يف الماع هير احضان
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 يل لا ايون :ٌّح .ب بالا 0

 ىف هررض فاخيي ال امم هلا هرعدت ام لك يف هنن ةفلاخع ديرملا دحا اذاف

 ايف هل ربلتي ام لكي ال نع ل
١0 

 ا "شرم ام او . ديول ملا كاذ يل ؟ هل لي ا. هسصن ةفا يا يو

 ا

 همح رع م تا لا مدع همارزللا ىف

 كلاس ره لب كلذ عيمج يف هلع ررض الو احفص ابنع برضي و امنع
 لك لسلاو للملا يف غلب ولو رودقلاو رتدملا هنأش ادبا دفلاو كلانا ”ببنا

 همام ل اغاش لغس اهاز رك يلا ةقل اعجح 2 هذه هداجعا يئ دي رمال توك يل همسم

 رائعخالل رمدلاو جمحتلا هدا نع فا رحمن الاو قرنا تا 2 لس نم

 درذد لاصولاو همسفل تدوس نم ادمد الداض لص دقلف . راثخملا عارتا تا كت ءزنأو

 ىحكر نمر . مايالأ شعب ف هك نرد م ردلا ىلع م هاحل اي .ةرورش ى| ءاكلا

 لاخا ن ف أ راج لا هحمب كاسما قاد هل ام عيج جارخأ

 د ىحار ىكننو ابةتحاسم كتفك ىلا 7 ةريشلا ند انا هبسسأ ا هلكت

 لبس كلسو عرمللا دودح ىلع فتو ولو . اهتقفارم ةيوايئدلاو ةينيدلا تالا

 ىلع د” كلدلو ةعلا .كلذ ف هل ةريش الو هل اربح تاكل عررلاو ىرعلا

 مارتن ابو ٠ طا رفا وا طيرفت نم نيؤرطلا ذدحأ ىلا ةرجكل و ًدءاسوالا تاعارم نقلا

 هددسلو كلانا ند هسو هديودو ى اين هنأ ه2 00 هلارحا يف 57 علل دمنأ

 تايمر ةلادلاددبنلا ابل ممم ةرتت نم ديكملا هياكل ننال قر
 . دعب نمو لف نس صال هنلو ةنامالاو ماعلا ل اعت

 يف يلا عال يىلاو ابين مءالكلا كيما يلا لكجلا قف َك رباك ام اذبف

 ىلاعت هنا رفغتسا ينكلو "'ينيضي ال ام يف ذخآو بدالا .يبو فلكتتم كلذ
 . ليك ولا ممن وعلو كلذ يف يبسح رهو هلوو كلذ لها ربف رقملاو زوادتلا هلالاو

 : مخ س ؟ ضرب صادق (ج [اذكأ .همجو : خرس )م |( دفع +2: نم )0

 || هيي : د (* ا



 ١ يدنرأ١ا داع نبأ خمشلا ىرغسعلا لئاسرا

 انئميو الطاي لطابلا انيريو هعانا انقزريو حلا انيري نا العو لج هلأنو
 "ملت ملسو هبحصو هلآ ىلعو دم 'اانديس ىلع هللا ىلصو . ةيادتجا ىلع

 [ نالمللا طخ هلملو * ففتنع طي انه أرب ] : ! 1 م || انالرمو ج : سرق 0

 موا هلضقو هعان مهاح هيلع زم ال : 0 ىدلا وه هل يهحو تهجو يذلا نا

 نيك ا مرو راق هينا و نيت ل3 1 نقلا عم هلا ىلا ريثكا هل : ف ؛ يلف نم

 لاسر ناك ىو يل :ر؛4ىاءاث نا ىربكلا لياسرلا اهرمللث ؛ ىرتملا لياررلا ثبتنا
 دع د: هي لع 2 واع نن . . دمم يديس هفاب فراملا خب يللا دحر الا مامالل ىرنصلا

 . ابهذم يركلالا ابن يللا مث يرباجللا دمحا ن , لع يلا نب مساقا يلا نب نارا
 ماع نم يذلا لاش رهش نه رع مان اتلا هممجلا مري ةروحض هحسن نم غارفلا ناكر

 : تا ديع ىردملا انها تهّتتا : س4 ... ف دمحملاو [م ١هو] هن فلاو نينثا

 [ماهبه ] فلاو نيتامو نيدو ةمخ ماع د ا ا ال

 || . . .ةدوس نبا دمج نب لالا نب .د لع



 0 / ون رب ا

06 
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 اذه 3 - راؤآ ئوءبرالاد ة_هساثلا ةنسلا

 ينل دابك نبا خيشلل ىرغصلا لئاسرلا نم
 يعرسإلا ايون سلوي بالا اهرسش

 م©) يدنرلا يريملا يرثتلا دبع نب دمحم هثلادبم وبا يفرصلا خيشلا فرغ
 نا 6 يكس ىلع همؤو يذلا « هيبنكلاب » ةصاخ ( م 184.17 /و اوك

 هنع لاق يذلا هسنتلا كلذ 2 (م :١١.١ /هالءو ك١ يردتكتسلا هللا .اطع

 هماكتحأ ةنارزخو نآلا ناتسب » هنأ ( م ١616 /ههخك ب ) قوّرز دما خيشلا

 بنتك نم لك ناو "'هريغ نع وه يفكتيو هنع هريغ يفكي ال © هل عماجو
 يف هنود ره ائاف هب انممس وا ءانبقل نمم اثيش ( يكملا 2) باتكتلا اذه ىلع

 دودمم لئاسو هباكر فليخ الا هيثكا ام لك يف انا امو (...) ىدقحتلاو دصقلا

 ن0 هملا ديلا

 ١( ص م ج يناثكلل « سافئالا ةولس » نع ١م١٠

 ةطرطخع ع مكملاب قمتي ام ضعب ىلع مالكلا يف ممئلاو لئاشفلا حاتفم بانك ه )

 أ ه ص بج مر لايرركسالا



 يعرسدلا ايون سلوب بالا 3

 خيرت يف ايلدلا ةناكملا نم هل ام مغرو هترهش مغر « هيبنتلا نا ريغ
 دقف - داع نبا خيشلا نم انلصو ام ْمثأ نكي ال« ''ىمالسالا فوصتلا

 سس سو مس الو نيسأ لوف بح - ايف لاقي ام لقا ةيفرص لئاسر هءاق نم تدمج
 يفرصلا نملا اذه يف ابعوأ نم ةديرف اناو يفرمعلا ثارتلا يف اه لثشم ال ابا

 الا اه نكي من ولف . نيتسشملا ريغو نوقرسشتسملا دعد هملا تفند مل يذلا

 فرصتلا ع مرات ىلع لاقا هل نم 01 راظنا بلح تاب ةفمل ي4ذ ةصااخا هده

 » ةء>ورلا ةعرتلا هدب مايهاو

 بهن نأ ديري عم لكل يرورع5 داع نبا لئاسر سرد نا نان نضنو

 ره ام ةدصخش تاتاكسم لالخ نم نيتيو ةفروصلا بواق ابارط ىلع ةرشامم

 تابرعصلا يه امو كلالوم ىلا برقتلا لبس يف هب اوماق يذلا ربكالا دابللا اذه

 ةيرلسا ىلا لوصولا لبق اب نورمي يتلا ةيريمضلا تامزالاو اهنرقالب يتلا ةيسننلا

 ثددح وا هديرص للا علم. مس ثددح ١ تسل داع نبأ لئاسر باف . ةمحورلا

 ا؟ هماعيو هسفن تالاح نع اذه هل فشكمي : ىدتمم كلاس ىلا ريمخ ,لصاو :

 لاملا شيوشت وا نآرقلا ةوالث يف ةقر مدع وا ذالصلا يف ةرسق نم هريجت قلق
 كاذ حيو مثلا ريا لمع يف ةوسو وا ثوملا نم فوخ وا قزرلا بلط يف

 را ىلع هل ديو هقيرل ريثي نأ هنأش نم اك هديرص اصصان تالاطا هذه لك ىلع

 نع ريثكللا .ىشلا فوصنلا بتك يف دمن انإ ! لجا . هللا نم برقتلل ةطسار
 لئاسر يف الا دجن ال انا دع . هخيش عم ديرملا بادآو هديرم عم خيشلا بادآ
 فيكو بادآلا هذه عقاولا يف تناك 'ام ىلع انلدت ةيخيرات ًاصوصن ''دابع نبا
 .داكرالا اذه رودي ناك عوضوم يا لوحو هداشرا يف هديرمم لماعي خيشلا ناك

 لثاسرلاب 2 هدم دحاولا يعد لئاسرلا نم ناعرمجم دامع نبا خيشالو

 عرمجملا عبط دقو .مجحلا يف اهفالتخال 6 ىرغصلا لئاسرلاب » رخالاو « ىربكتلا

 نود ص رةمص < سلدنالا 2 ةلمحم يف دابع نبا نف س ربسالب نيا ةلاقع نأ 0

 ةسيقلا يف دابع نبا لئاسد يهاضن ةيفوص لئاسر دحأ يدبا يف دعب عقن ملف لك لع (؟
 ائنقو يتلا نب رملا نبا لئاسر لثم ابجاشت ددملا ةليلق ةقرفتم لئاسر كانه تاك تاو ةيمكلاو



 وللا يدئرلا داع كا خمشلا ىرغملا لئاسرا سس

 يهو - ىرغصلا لئاسرلا اما . "6 ةدنص 11؟) ه٠1 ةنس ساف يف لوالا
 اهمدقن يتلا 1 انفطتقا | انمر 0 رل تاز دي 7

 بي ةلاحترلا ثدصحلا ىلا تدك اما نافلا بااغف ةلاسرلا هده هيا و

 لبا لئاسر رثكا يذلا» ( م 5 !١٠٠ء/اهمعم وامعس شر ””جارملا

 , فورز دمحا لوقد ' اك © هل داع

 ةدحاو ةطرطخم انعبتا اننا ينعا جيرب بألا ةّةررط يهف رمشنلا يف انتقيرط اما

 اارطخلا هذه نم ةدحاو لك نع ةماك كللاو .ىرخالا تاطرط#لاب اهالباق مث

 يف اهفصو رظنا) ]معه -| ١مم : ص م * وع قر لاير وكسإلا ةطرطق ب سا
 ثالث الا ابنع دحن ملو انه اه اهانمبتا يتلا ةطرطخملا يه . ( روبن ردل لايروكسالا ةملاق
 قاتسالا اهنظ خيرات الب ةطوطمت . ةفئاخملا ثاءارقلا نيب اهلا انرشأ دقو ضملا ليكشل تارن

 ناطلسل كل ناك“ هنا مومجملا لوا يف ر كذب ال داع نبا خييشلا ةرصامم سويسالب م أ

 َىَآ يدمسسلا لب ثدأ داثالا ىلا ليغ 1 ينب رملا سيل سداف ايا اذه تأ ريش , سراف يلا

 ىلء مواسأ عب هاا فلخ يذلا ( ؟2 سمه اءاز» ) ”!يهذاا ررسنملا دمح | سايعلا يلا

 مايأ يلو .٠ شك اين ةئلطلس كأذ دعب هلم بياقملا تاديز يالود وخأ رهو نك | رع

 ٠ كرورتم. وه اك لايرروألا ىلإ : نيمألا هما ذأ قتلا ثدارحلا ثردح ربخألا اذه
 لاح لك ىلع يهف ىرالا ائئاط وطن نم مدقأو يب رالإ دهعلا نم ةطوطخملا هذه نكت مل ناو
 ةنارزحا اهل رغدو رخاشلا يسلدنالا اهطخو ةفاملا اهتنيه اهسيف ىلع لدي امو )اء دقأل ةرصامم
 لباقُت مل ةطوطخملا نا ىلع لادلا وسلا نم ايف ام مغر اهنارخا ىلع اهالضف اذهل . ةيرعمألا
 *)ابةباتك< دعب لصألا م٠

 (6©28ءدعن]..,) « ةيفوصلا تاقطتفملا 8 يف نيتلاسر تويئسام داتسالا امثم فطتقا دقو ١(

 اوم-ا46 1 ص
 ( ١١ وره هرد) كاتكسلا نب دمم ثادع يلا خبشلا مالك ضع نم جتني اماذه (؟

 ب ١؟ صج مر لايرروكسالا ةطرطخم ه بيلاسالا ب باتكأ » راظئا . داع نبا ذيمالث دحأ
 نيذم أر ريما سراف يلا هدع دب ف كلام » : م رمجلملا نواف ار ةئ ام كلازب دهشي (

 < , . . نيلمأللا ريمأ روسنملا دا [نباز

 يروفلا دباملا يدبس ةطرطخم اهلا ريشت يتلا يه ةخسنلا هذه ناب نظلا ىلا لب نمفو (>
 هذه اهركسذن ينلا ةذاشلا تاءارقلا عيسجف . جاردلا ىي غبشلا طفي امناب ةئاق سافل
 , لاير كالا ةخسن يف اهدح جارلا ةخن ىلا اهبز نر ةط رطخملا

 لب افلا ثذلب 2 : هرغآ يف أردن ثيح ءفبم عردجملا يف مكحلا حرش لبر اك (م
 هاب ام : ص 6 هلحصب كثتحصف هعاطتنالا دبح حيحص لصأ نم



 يع روسنلا أبو سل وب بالا .6؟؟

 يل ابفنصرو رنا ) ب مو - با ١ ص اوما ممر ةماعلا طابرلا ةنازخ 2 هط وطخغ ت ؛بر

 ريقنلا دبملا دب لع (. ...) ىرذصلا لئاسرلا باك ىهتنا 8 : اهرخا يف أرغب . ( ةملاقلا
 يذصملا مث يرباجلا دما نب ينع يلا نب م.افلا يلا نب نمحرلا دبع ريدقلا هالوم رفع يجاراا

 ص ركع تاسلا ةنسملا ءري ةرعش هسخست نم غارفلا تاكو (.. .) ابهذم يكلاملا ايمن

 4 م وجؤرع ) 6 ..  هئس فأاو ندا ماع 2 يذلا تاور 4

 س مه فرط . اس ق9 ناس 1 ص ا! بوو در يماسش نم. ورفلا ةيلك ةطرطغت 2 ف

 ناك اما يف ثلا ابيف ثامه . هريس يلرذم طي . اًرطس م ةديفص لك يف . س م* اهضرعو
 تاحذصلا ابل تاعذس دقو ىربكلا زئاسرلا ةعومصم اهعبتي هلال خيرات رينب يهود. ةريثكا
 سايلا رعأ عماجلا اه ! لقوا دف دا ثباورقلا ةنازخ ا وخد خيدانا الع تأ رعشا ٠ ةرجخألا

 . روذه له ١٠ءه هنس يهذلا روسنملا دمحا

 طجو م107مرهو رءمع خيرات 50 يومايقلا ي روفلا دياملا يدي ةطوطخغع حت ف

 دمحم فا دبع وبا ريهشلا ,خبشلا اهخما تأ رغد أه وا يف بتنك دئو ٠ ليم يل ردم

 ثخمست دنف ,لكأ ىلع ٠ 0( روههراه روعه معز يءاقلا فسوي نب ىلع نب , دمحأ نب يديملا

 نه تحسن اا اهتاظ رحم ىضعب نم ر مدا د تثااكلا | عبمج ايف ماكشو ريبك م ءانةءاب

 يذلا ميرككلا ايمحاص ركشن نحو 6 فلارا| طخ هيلع » رخآ لسأ نع سن ,لصأ
 . ساقي انرورم دلع لايرركسالا ُهَطراتت هم اهئلباثم نع اندعاس

 يف أرقي ب بءولإف ارم ةيراش هب رتكم يلاتكلا يحلا دبع خيشلا ةلطرطنع < ك

 فلأو ةئامو نيرو ىدحا هس سيما موي ةيله ايغسأ نم غا رفلا باكو م : اه رخآ

 يه و « نيمأ ثاساسملا ميسو هيدلاولوو ( هل ) هللا رف ' ا ديع هداك دي ىلع

 ةخسنلا يهو ٠ 0 وساع ربا ملم تم . ديح وءاف طن
 . « هايف ركيم » ةروص ابذم انل اخأ اثنيعاب اهرئ مل يتلا ةديحولا

 !دجج ةروابم يهو ب ؛4 دحأ ؛م ص مهو مر ةماعلا طايرلا ا د و

 يتلا ةلاسرلا ةءاكللا لئاسرلا نعبو ةلماك ريف ابنمو ةلءاك ابنم لئاسرلا ضعب لع طنف يرتت

 ثا ارق اشبا ايفو رباك رمس ابق ٠ ةيدق ريظت امنا ريغ خيرات الب يهو . انه أه سمان

 , ( ةملافلا يف اباصو رظنا ) اهربغ يف دجون ال ةنسح
 يف انمود رظنا) أورو - ب هم ص دال» أر ةءابلا طابرلا ةتازش ةطوطخم ت بر

 . أادح ةئيدح املأ 3 نودي ةباتكلاو ريملاو فرولا نا ريغ خيران الب يهو ( ةماقلا

 ام اح اه انك رت ثش ديفت ال اهنا نبأ ةفباسلا تاطوطخملا عغ ابماسقأ شعب ةنرانم دمبو

 رك ذي ةملاقلا هذه يف . ومحح مر موةره (8ما) لي ذاتسالا ةحماق يف لباقي ١(
 رثأ اه قبب مل اهنم ةدحاولا نكلل و . ىرئصلا لئاسرلا نم ناتخسن

 6« ءافرسلا يخرؤم » ىلع لائئو رب يذبل ذاتسالا باتككس يف هتمحرت رظنا (؟

 ص يلا رفولا © رسفلا نم ٌةوفص 5 يفو © ؟ 0و ؟ اب يع ( امو نم هءاعتت كع تطشنت)

 . م16 ص م ج يلاثكلل » سافنالا ةرلسه يلو“ ١
 . خسانلا مس | انه يعغأ دق دق (مح



 ٠م» 2 يدنرلا داع نبا خيشلل ىرثصلا لئاسرلا نم

 خبراتب ةب رثكم ( أ مو عاب ا! ص ١) ءهدوص نب مالسلا دبع يديس ةطوطنع ت س

 لصأو كبمن لصأ : نالسا خسانلا ديب ناك هلا رهظب . قيقد يءاف طغغو م ادد /ه 1مم
 هجاشملا | لكأ بالا يعف لك ىو .( سب ١" صا رظنا ) يسافلا يدبلا دسم يديس ةدخسن رش

 « هلع لا يص ل سا هلو» : هلاسر لك لوا ل دار ابخسات فلآ رش . ةريخألا ةعويمنلا هذه

 . اهرمؤ يف ير ال يذلا ءينلا

 عوممج) /ه )عفش خب , راثب ةبوتكم يسيددالا سي ردأ ذاثالا انكادص هطرطنخع ت2 - دا

 ديدج ءيشب يأت ال امنا انيأر) سفرا تاطرطخمب اهانلباق * ةءارقلا بدص ىباف طغير
 . اهخيران ةئادحلو اذهل ايلا اهانك رئ

 ةطرطخم ةبس نم دمت ضعب ابشعب تااءوطخملا هذه انلباق نا نحو
 يناثلا مسقلا اذه يفو . ىرخالا تاطوطخلا عممج ىرخا ةبج نمو لايروكسالا

 ؟بر ك ١برو ق نيب ىرخا ةبج نمو سدإو ف نيب ,ةبج نم ابباشت دج
 : ةريثك تاءارقب ةرتخالا هده دع هرودب تاثكي ؟ بر ناك ناو "بر

 اهندب دجن الق هناو مومعلاب ةديج تاطرطخلا هذه لك نا اريخا ظحالتلو
 فاالثتغا .شماهلاب لجست نم ابنم ناو . مالكلا ىنمم رهوج راي اًالتخا
 اهانركذ يتلا ررطلا ضمب ىلا انرشا اك خ فري هيلا انرشأ دقو تاءارقلا
 . ط فرحي

 0 هذه يد نذا انروه رف

 . لايررككسالا ةطوطخم < سإ
 1 )امر ممر طابرلا ةطربم ت ؛بر

 ٠ بثبدورفلا هطراطغخ ت ق

 . يبءاقلا يربقلا ديبالا يديس ةطرطنغع ت ف

 . يلاتكلا خيشللا ةلوطمع < كل
 . مهو مر طابرلا ةطوطغغ < ءبر
 : ء3 وص يب هط رات ت س

 لمارلا فرحا دمب فرحلا اذه ركاذن . ةخمل شءاه ىله تركاذ ةفلثم ةءارق تاخ
 . ةهطرطقط ىلا

 شارلا فرحلا دمب فرطا اذه نك اذن . ةشسأ شءاه له ثتركاذ ةّرط 2 ط
 . هطرطخ ىلا

 . ةدئاز ةلك تح +
 . ةصقا ةملك تاس

 لككولف ةمبط ىلا ءرت اننامجارم نآرفلا صخي اف
 يف رسبلا ايون بألا . ١99 هأ 1/8 تريل



 يعوسبلا ايون سلوب بالا 14

 ٌىيض هباصا لجر ةحيصنلاو ةيصوتلا نمت '”باتك [213.5]

 هدنع ةبطرم ريغ لاوحا نم هيلع وه "ام ”"'هردص [2190] يف

 هدنع ةيضرم رخا كاوحا ىلا ابنع لاقةعنالا ديري هنا عم

 . كلذ ىلع ردقي ملف هل ةرثوهو

 هل ثوفدت مناو مكباتك ينلصو دقف دعب امأ - هكيعت 00 دما

 تافسصلا نم هد مدصنا ام نا هركرك ْذ ام لصاحو ملمف ![يلو مكللاودا

 اسباروضرت ال ةبرم# ريغ ل ةهوركم يه تالاللا ند هن ما بتسار

 لاودا نه مكس وةعب هرمشلأ 'وا هومشوهرت ام ناو . مكبر ىلا اهب ”برقنل

 متدجوو امماع مك ول نا نواملثلا ةهورك_م ريغ مكحدلا ةدومحح ي ه ابلع متسل

 . ايلا لسسلا

 ”متددكو ' 'مكتتالماعم يف بدالا متأسأو مكسنلا يخا اي متعتا دنر
 مكب كلذ رمؤا اثر لب . ةدياف الب نا مكتاةوا هيف يهذت امف كر

 بد نم '”دبتلا هيفو نيفراعلا .ايلوالا دصاقم نع باجح ره !: 0
 نوريثك سان كلذ ىلا مكتتبس ذا كلذ يف نورولعم يدنع متثاو . 3
 ةيقبس هكلذ يف مهعوقو ببسو . كلذ الا نودحت ال ىكلءو رخأتو مدقت نم
 تانك سلاو تاكرملا نم هل نرفرصتب امن ةرثر الوح مه نأ ىلا مكر م

 طبل اغا ىلا كلذ مهاذأ ىتح رّدّقملا ف رصملاو رب َدملا لوالا نع مهلفغ :دشو

 ... باتك هب منو هنه تأ يضر اضيإ هلو : س 0

 . رذسص ! خبر (+

 . امه * س4 امل : ف ص

 . اما معلو : ا س 4

 .٠ برفغلل : ف (و

 .رثد ف 5

 ٠( مكتئامامم : هبر كي .

 5 < محد دك و » يساغلا يدبملا يديم طخ : طرس (م
 . اذا : :بر (ة

 ٠٠( دمبلا ؛ ءبر ؛بر ك ف ف ؛ + 6 دمبتلا > ابلعل .



 ١و يدنرلا داص نبأ ممستلا ىرغصلا لئاسرلا نم

 . نورعشي مهر ٍيقتسملا طارصلا نع اهب اوداح تالابجو

 .ةرهااظلا ثتالم املا لها نم' "يبه ناك نم اما . قرف كلذ يف مه م

 وا ماع ملعت وا درغ را ةقدص وا ركذ وا ةرمع را جح وأ ماص وا ةالص نم

 ليحتسأ نف ةيدمثملا وا ةرمماقلا ربلا لامفا نم كلذ ريف وا ,ملسم ةجاح ءاضق
 ابح هيد دنع هتياريغ فرعي ملو ةوالح هل دحي ملو كلذ نم ءي يف مينم

 ممبامو ٠ مكل عمو ام ةيدرلا لاوعالا نه هل عمي هناف مكس انأأ نع هومترك ذ

 مارتعا وا هنع رتف اذا [ 2190] هئكلو هلاوز 5 الو هلا يطري نم سس

 سرس و "ير" قضت تاحذاو ©« بسلسل ةهثليو هالب لح وا للم وا لسا

 تراك م ال نم ممم ٠ دعب و دراع دق هلا ىريو هروما براهذؤتو هنثو هملع

 نم مبئمو . لبقتدي امف هيلا ةدوملا ىلع رداق هنا ىريو هب يلاي الو كلذب
 تفولا كلذ ءاح اذاف ”ءدي يف مالا نأك همض هلماي ًاناكم را ًانامز كلذل نّبمي
 هسفن ”ىااطف روتقلاو ةلاغلا داتعا د قو هفداص ناكملا كلذ يف لصح وا
 ها ردد ىلو كاذب رسفلا ملف ٠ تاعرسش ا؟ .افولاو كفوف زامحتاب

 . صال هب ىداتر اذكتهو رشأ ثقو ىلا

 اذا هنكتلو تالمامملاو تاداصلا نم .يش يف ذأ نكتي مل نم هاكر
 لامعالاو ةدنسلا لاوحالا نم هياع ارناك امو فلسلا تاياكرح نم .يُش همم عرق

 همف ذدخأس : لوقي مث هيف دخا ول كلذ ىلع ةرق هل ثا ىلا هرظن سي ةضرلا

 تيرمتا | هر عطقيو اذك لاح ىله ثنك ؟اذاو اذك لغش نم تف رأت اذا

 '”نئركشي نا اما ءي ىلع هنا ىري ال طلع هنأ دقلمي نم مهنمو ٠ .ان ذ 3
 كاذ نوكتي نا رهو اذا وا يصالا سفن يف كلذك نوخكب نا ينعا ةقيةح

 يندم : لوقي هب فصتا نم ىأر وأ كلذ نم انيش عم اذا طقف هداقتعا يف

 ١( مهلم < : "بر 2

 و سل )

 , هعرذ :رخآلا (مح

 . هيدي 5 ابن ا(

 . بلاطيو : "بر قي

 .اذإاول : ك ١ بر (1

 نوكي نا : " بر ؛ برق (»



 يعوسسلا ايون سلوب بالا 1١

 الو هكرتب هسفن وخستف هيلع ردقي الو هكردي نا ممطي الو كلذ ىاسي ال
 يف اهاندهاشو انسفلا يف اهانيار تالارطلا هذه عيمجو ٠ هف ذخالاب هسفن ثدي

 . انبولت ىلع هاثكذ ام ةلغ كلذ سبسو انريع

 هذه نع اوءاس دقف ةنطالا تالماعلا لها نم نرقق#لاو نوفراعلا اماو

 مث ادقع هومرتلا ثاب ةرم لوأ ديحرتلا حيحصت ىلع اولمم مهنا كلذو تالاجلا
 هر مسلسل نأ ىلع اوصرحو الاح مه هفصحت 4 مرول# و ميش اب موج يلا اواشيا

 ثوري ال مباعج ناب مرر مرتع كلذ ملع اف . مهتعاطتسا درج ىقاوسا يف

 مءالكو مبطفح ىلرت "لب "نوردي وا رنا ايف ةرق الو الوح مورسفت ال
 : ىلعت "لاق دقو . هتمدأ نوحلاصلا ءديبع مهئال مهتيافكو مطاع: لثكتتو
 "باتكلا ”لازت يذلا هللا هيلو ْنِإ » : ىلعت لاقو .”« هدمت مفاكب نا نبأ »
 يدع نظ دنع انا : هلع ىوري ام ىلعت لاقو ”« َنيلاسلا ىلَوْتُي رهو
 ىبذنلا مبا و مهكجتراو ريسعلا ممملع رمسا و بمصلا ممملع له ٠ يف ( 220 م”. ]

 الو هب الا نردكتي الو نزكرحتي الف ريبك كلمو ممن يف مبلحأو ريطخلا
 تقبس يتلا ةصاخلا يه هذهو ."'هيلا الا ”مهت# نوعفري الو هله الا ودمتي
 ىحرا ىلعت هللا نا : ةيربللا ثيداحالا ضعب يفو . مالا ٌرياس ةمالا هذه اهب
 اوركتشو اودمح نربي ام مهباصا نا ةما كدعب ثعاب يلا ماللا هلع ىسع ىلا

 ىدبع لاتف . ملع الو ملح الو اوربصو ارسّتحا نوهركي ام مبباصا ناو

 يملع نم مهيطعا لاقف ملح الو ملع الو كلد فيكو بر اي : مالسلا ديل
 ةلورسلاو ةحابلاب ةيدسحلا "ةلملا هذه تفصنا اشيا ةيصاخلا هذببو . ”يءاحو

 ١( تورذي : رخالا .

  )7باب ا: ؤ؛بر .

 . هللا ط : هر (م

 . مب: سه : نآرق (»
 .رهف : “ : نآرق (»
 مهمص : رخالا )9

 , همالا : 1 ب ل 3



 #١ 2 يدنرلا داع نبا خيشنل ىرثصلا لئاسرلا نم

 نم ايف ام أاضيا ركتني الف مارملا ةبيرق. لوانمملا ةلمس تناك ناو يهو

 . اهانركذ يتلا. ةدهاشملا هذه الا نوكحي ال ماعلا لمبستلاو « ةقاشلا فيل اكنتلا

 ايهادإإ مُكيبأ ةلم .جرح ٠ نمي دنعولا يف مكيلم لبن امو : لجو رع هللا لاق

 لاقو . دمحرتلاو مالسألا يه ما هتلمو ' اق نم نيينلا ماس هم

 لاو ٠ < مالسلا هيلع ميهاربا ةلم يهر ةسيسلا ا تعب : معلص ائسن .

 ىلع مهوأد هانيم 6 اورصصت الو اورسي > : مملص هلوق ىثمم يف اي
 ىلع كلذ نمو كده دقف ا.ددلا ىل ام كلو نم ْناف هريغ ىلع هود الو 5

 اومامت نا اذه نم درصتملاو . كحصن دقق هللا ىلع كلأد نهو كلمتأ دقف لامحالا

 متبل هانكذ يذلا هجولا اذه نم مهيف طلغلا لقي ةروك للا ةفياطلا هذه نا
 . لاقمالو لاح مه نككي مل كلذ الواو مهتوقو مهلرح ةيؤدو مهسفنا دره نع
 اوئقوو مهتاماتم يف اوتشف ةءالكلاو ظفحلاب اردت رودت اددان مبنم كلذ عمو اذاف

 ا را بذكلا لها اماو . مهب هللا نم ا مه ركل ا رم

 نم ملس اذائو فياوطلا هذه ىلع طلغلا عقو نيا نم اذهب ”متدع دقو . مم
 اوراص ابو هللا دابع اب صتخا ىتلا ةمدظعلا هل 3 هذبب الا كاذ امو ملس

 "ثا ءايلوا

 متفوشتو نيماعلا برنم برقلا ىلا ةليسولا امناد نيدلا نيم امقوم متهلع اذاف
 اذهب هللا ءاتآ نم كل .يف اومظتنتو ميركتلا ماقملا اذه ىلا اوقارتت ثا ىلا

 هيلع الا ايلا ””يكتل لبس ال هنآ ةاتدرق امم تومامتف [220. 01 ميظعلا كلملا

 يلد الوأو يلرب يلد تفرع : مهضعب لاقت اك اجب الا اهيلا كتل ةليسو الو
 لمفو هله هلا يضر بلاط يلا نب : يلع لس هنا ىكسميو . « يلر تفرع ام

 نو كبي + :مبر؛ اه لَو + : كابر فق فا ناب : مع : تارق ١( ٠ ى : مسخ 0
 هر تاع ب رش ها ع
 ٠ مكي :» !ديهش لوسرلا

 . هدع هللا يضر يلذاشلا نسحلا ربا يديس وه : طسإ (*
 . ماقم : "بر كوبر ف (ع

 . لفق : "بر ك ابرق (>

 .هل : كوبر ف (.9

 . اذه : عير كوبر ق (5

 . مكيلا : سإ ب



 يعرسلا ايون سلوب بالا ام

 هتدع ام دمح# هللا تفرع ول :لاثف هللاب ادمحم تفرع ما دمحمب هللا تفرعأ : هل

 تالاف . هسفنب هسفأ يف رع هللا نكللو هللا نم يسنن يف قثوا دمحم ناكلو

 لوقعلا هتفمك مهذت ال هجو ىلع هيلا لسرتلاو هب لسوتملا داحا مكل رهف ذا

 ةيامو نيل اطلا ا يه نام مترفظ دقف ''ارياغت الو ًائيات كلذ يف اورت ملو

 . بولطملا ناك اذاف . بيرق رضاع دوجوت الا لسرتلا نكمي ال ذا نيغارلا ةمغر
 "”اذامو هدعب نه نولطت اذاف كتم ايرقو مك | رطاشو: 2 دنع اةوشوتن
 ال :ريطخ ةرذ هدسب لجر لثتك' الا كلذ يف مكلثم امو هاوس هب نولسرتت

 رهو اب هل روعش ال لب ابفرعد يتلا راجحالا دادع يف ابسي لب اردق اهل فرعي
 هل فشكتنا ذا كلذك وه انف .”سانلل ففكشيو ”رتفلاو رضلا ركشي

 :ف ره اع لثست الف كلملا ةجرد اب لاني نا نم نككمتم هناو اهرما ةقةح

 ةرامسلا نم بجعلا سبل 7: : اولاق دقو .٠ رولحاو ةمهالاو رررسلاو ةلعضلا ن

 دعوف 0 بلط بسندم ند بملأ كو ””فسوي اودجوف ءاملا اوملطظ تح

 0 ما هل كي نك » : ىلمت هللا لاق . « هللا
 0 امسح |ررُدع ا دجن

 فاطلا وهف الاو هنوهت مكمل ىمالا اذه نع ةراملا مكل تبرق دقو

 نم ةملسس ع 7 ١ .ىس لكلاو ةراشا هلمحم وا ةرابع هات نا سس

 نسحا يلا مداقتعاو ”ميكتتفرعم نوكتت دقف . ةرق الو دسلا نم لوح ريغ

 كلذ ىلع مكل يلارجو هب متبتك ا: يلا متبتكو هومتملاط ام ىلا داشرالا

 نوركثسو . ةرمت الو مكحذمو ام لوح ريغ نم را لوصح يف ًابابسا
 الا نموملا ه لسع فزرب نا هللا ىلا ىرعملا اذه هن راج الك مكلاوحا رلنلا أديب

 . اذك طا ؛ ريافت الو نيابأ : ١ بر ف قف 4
 , ادالو : رخالا 3و

 . رضلاو رئغلا : مبر ١بر ف ص

 . يحانلا : "بر ةؤبر (ه

 .زؤو : "١ : تآرق ظنا (ه

 5( تآرق »: ١٠١).

 . ىلات + : مير كوبر ف (+

 .يل + :م بر ؟ يىل+ :4 ؛بر لاف (+



 ٠6 0 يدنرلا داع نبا خيشلل ىرغصلا لئاسرلا نم

 5-5 حرالا / م ىلعر بلطلار دكلاو بعتلاو ءانملا“ م ملعي ال كس نم

 1 41 نيم املا باري مك 5 د هللا نورد فراتلاو دز

 ا ردوتو افلحو تياف لك نم اضوع هللا يف نا '"” دلع

 . انش دجو اف مدقق نمر انش دقق اث هنا

 لكتف ( 221:1 نوققحملا نوذراملا مثروما اهيلع ىنب يتلا ةدعاقلا يه هذبف
 ءاضقر دارملا ل امن 7-0 1 امو راكفالاو سواسولا نم مك د راعي اه

 يف مكلع هللا حف ه اذاف . قيقحتلا اذه نم ملكاع باغ | كلذ اماف راطرالا

 ؟رداصمر 6 يف هيلع اونوكلت نأ مك ذلا هب متذخاو هاثرك ذ ام مهف

 نم للم الو روتف ”ابللختن ال ةدبؤم تابرقو ةدمرعم ”تاوابع ؟دنع تناك

 ديرأاو ةمجارلا ةراءتلاو ةدراملا ةميدغلا يه هءدهو . سصن الو مكحام بعل راغ

 هللا نمو هللاب ءارشالا مكتيؤر نم كسلع هب معلا يذلا رككشلا هيجوا يذلا

 : بام نحر كاذ ذا مل ىبراعت

 لومتامو لوقعم لك ىلع هرمدتو لوبنلا نسج مكل ةائاق ام يخا اي اوقاف
 يتلا ةمئدالا مولملا نم وه لب هب رمد ١ لقنلاو هك ردب ال لقمعلا نأ اوهاعاو

 ضعب ىلع ةلزأملا تكلا ضعب يف نا يور دمتو براقلا تاباغ يف هللا ابءدوأ

 صرالا يف الو هب لزتي نم .املا ف ماعلا اولوت ال » : لما ا رسما يب ءاسنا

 يف عوضر» مرودص ل لوم ماعلا . هب ربمد نه رحبلا ف الو هب دعصي نم

 نيسنايرلا نينلا الخاب ارئلختر نيساحورأا بادأب يدي نيب اريداتت مكبرلق

 اثدرا ام اذبف ٠ 6 عريشيو مكمعي ىتح مكتتتسلا ىلع م بر ام نم ململا رهظا

 عجري ادب الصا نوكنيل مكتلارحا ىلع ماكتنلا يدي ”نيب مك هك ذل نا
 . هيلع نا اساساو هيلا

 ١( موهحمو : سب نآرق .

 ٠( مم : "ببر ٠

 , ُتكللاه : "ير (س

 . ةداهع : "بر (>

 . ابالخي : رخالا (»ه

 ها رسعا 2... نسب ع : "برز زن



 يءرسيلا ايون سلوب بالا 4٠

 هلك كلذف رح محلل يف مككاارحا ستر ف هرثد ذ : اما

 مكلامتس و هيلا ” يستياده ىل أه ىلعت هللا اوركتشت نا مكن " يكلي نمسح

 لخدت امثأاو .٠ اهب , رفظي نم لقت لجو رع هللا ىلا برق كلذ ميمج ناف هيف

 متي الو ةرالح هل اودحن ١ ىح هله شيرشنلاو كلاذ يف ةسرسولا مكناع

 ولف .ابنع نولفاغ 'ةروكذملا ةدهاشملل نودق اذ مكحذا لبق نم ةرالط هلع

 لف اهرللت وا ةرق "وا الرح اهل اورث نا يف مكسفلا ىلا ؟رظن نع مص رعا

 ىلعت هللا ممن نم متيأرل هب نظلا متتسحو مرما رييدتب ىلعت هلا دارنلا متدهاشو
 كلذ .ءارو .رصا بلطت ْنَع مكلاهذي أم مكل ” هتاصمصخت برورعؤرو مككلع

 نا مهلا نم اسال رهظ ام ينعا كلذ أدبمو . هيلإ مكممبب اوفصت "ناو
 هنانمجي عابرو هفطلب عاذغ مث دوجولا رون ىلا مدملا ةماظ نم مكجرخا

 فرمتو ناعالاو مالسالا ةملحجب مالح مث [ 221 ] متمهفو متاع نا ىف 7 فللو

 هبال مركب مكيجاوو هياثتك ةلمخ نم مكلمحو ناهربلا ”ضاوب مكل

 2 هياسنا يدعو هامل اكن لوقت الهار هيامساو هن افح رورلعل الحم مكلعجو

 نم كلذ ريغ ىلا يلظملا بصنملا اذه ىلا عاقدو جلءتلاو ملعتلا يف مكليمتسا

 ةلسو ريغ نم كلذ هي ىس| مكحدعر انع باغ امو :رهااجلا معنلا عاولا

 مهنلا هده نم ةدحاو 0 يفور ملطفر مد ضحب لب فامدتسا او مكحدم

 دهاش نف . '"'« اهو ل اي ملا ةَمعْن ع : اودعت تإو اهو امم عفن ىدت آل ممل

 كلذ هعئمو ابيلع ركشلاو اهب حرفلا هقرشتسا اب ًادفط اهنذ هيشن ىأرو معنلا هذه

 كلذب رمشي الو هكاله هيف نوكي '''امو ىلعت ا هتوي مل ام 4 فرشتلا نم

 يغب بف : # بر (»

 . عام ا صسأ سم

 8 ةررك ذملا - مب 0

 : و 0

 . ةصاصألا 3 " برا 5

 .يأ : فا#

 , هئطعر : "بر ك ابرز د (م

 . قافر ل 0

 ,اهراخ : بر كرار قلق ١١( . موب :د« : ثارق ٠(



 ١4١ يدنرا تاسع ثا مِسشلل ىرغصلا لئاسرلا نم

 كلذبف ابباد ره يتلا هلاح مكحم دصلا ماق نم ىلعت هللا ىلا بحا .يش الو

 : هانع ا يضر يكمل ناثع نب 0 لاق .٠ هبدا قفدش و هايدوبع رهظت

 يمعنو « تقولا يف هب ىلوا ره ا: تقو لك يف دسلا نوكي نا فرصتلا »
 عرشلا قرقحم اباق كلذ يف لجو رع هبر عم ارضاح دبءلا نوكتي نا كلذب

 هدو. هيسرللا نضا تالناس وع انا 3 امرها هير عم ةرودج شكو. هن

 ملع ””نقتي نا دمب فالأعاب ذخا الاو .نيعرولاو نيقثملا ةجرد لانو عرولاو ىرقتلا
 رثك ا كله كلذ الولو اذه لثم يف ةحر .اءاملا فالتذا نال هبابرا ىله كلذ

 جلو ريسلا ىلع اندلا نم رصتقاو ةمسقل حقل نم بسي رق اده ىف صاللاو , سانلا

 هيلع ىلغدت ندر اسدلا يف عسونملا ىلع يالا بوش هاو هسرف ا هئاعب هلأ راسن

 . هملفغ و هلبجج ىلع هللا طخاسم باكرا نم ماسي ال اذه لف ةراثكا هوجو نم

 . كلله ابثدوا يا يف .ىلعت هللا لامي مث اسندلا ةيدوا ىف هموك# هب تسمشت ندهو

 نككل ىلمت هللا ىلا برقلا لضفا نم دالوالا ”مكسيلمت نا كش الو
 اهل هزاوج ىلع مهرثملا نا الا .اململا هيف فاتحلا امم كلذ ىلع ةرجالا كذخا
 متلضا ناف . لالح رهف هلاح ىردي ال لوب ود وا هبسكأ ىضري نم هوقذخا
 ىفع ام ”نوذختو مهنم ةرجالا بلاع يف [ 222.51 اوصقتست ال نا كلذ ىلا
 ًاثسح كلذ ناك طقف ىلمت هللا ىلا ابرقت هميلعت ةاعارم يف مكتتم# ثناكو
 هيلا راشا يذلا رهو مكللمج لثم مهلمج نولحاص سائ هيلع ىضم دقو مكسنم

 مكبرلق لمت ال نا كلذ يف يكتدص ةمالعو ٠ هنع هومالك> امف بي رفلا نبأ

 هفاتلا مكيطتي وا مكيطعي ال نم ىلا اهايم نم رثكا مكيطعي نم ىلا

 . هريغ .اقب نم رثكا دنع ..اقب نومت الو ريبلا

 ١( رورمجه : رخآلا .

 . ىلاي + : كو بر (»م

 . نايثي : ”بمز م

 .ور كك (ال

 . مبلعت : ف )0

 . ارذخألو : "بر 5 )0



 يعرسبلا ايون سلوب بالا |4؟

 "نا ةلاطلا منه ىلع '"نوئيعتستو . ءانكذ ايف ةدطاقلا ةمالعلا يه هذهف
 همدعو همف ديرب ال صرألا ناو امتع ”يكلصي نا دب ال ل

 درهملا لدديو هيلع ضرخي نا يبني يذنا وه ةرخالا قزر ناو هنم صقني ال
 ملف اذه نم نونكستم منا مث 5

 مهردلا نركتي ىتح هيف مك كرابي هجرلا اذه ” ىلع هوتذخا امو .هيف نوارفت
 تادهاشملا نم الوا "7 5 مح ناف . مهرو للا ام ”ءاقم مرقي دحاولا

 رظنلا مكيلع ىتسو .٠ هريعو ””بلطلا اذه لود> يف كاذ ؟افك ةيديحرتلا
 يذلاو يذلا مهدم ناذ مثرارطا فالتخا ىلع مسيدأتو دالوالا ةسايس هجو يف
 فالتخا نم كلذ ديغ ىلا يفلاو ريقفلاو يلدلاو .ئيرششلاو يبدجالاو بيرقلاو

 هلو اع 05 9

 ”« ىياَو ر - كير َنزرُو د 0 هملط يف

 : 0 بشن الواهل ةرنز 2 ماكسام يذاقي مهام دحاو لكو . مهاوحا

 نهذو خسار نيا : لاصخ عبرا مكيف نرككت ناب كلذ ىلع نوردقت فاو
 لع نروردقت مكيف ةءبرالا هذه لاكتسابف . نح ىأخو نيام 1 بقا

 كلذ اوفوتست مل نءذ . هب ةقياللا ةاماعملاب هولء'اءنو هالزتم يف دحاو لك اولزنت نا

 نم ريخ رفعلا يف ارثطُحَل نالذ نكما ام ةعاملاو طاشحالا ليس اركلاف
 . هطض ىلا نيس ال يلاح هتف هلك اذهو . ةبرقملا يف "اومطخُ نا نم

 ملط اثرو ةقر نودحن ال نارقلا متولت اذا مكلا نم هوّتركذ ام اماو

 "نم ميك تءارق نيح مكتانغ كلذ ببس اءاف نوكيت الذ .اكبلاب مكعسنلا

 ةفصض هيابساو .كبلا مكي فاك و .لزلا فو لزا نم ىلع هداف
 ةلدج تافصد نارقلا ةرالث دنع كلدل نيدجارلا 0060 هللا فصو دقر ؟ دنع

 ١( [رثيمتستو : ؟بد .

 .ناب : رخآلإ (م
 . مكجيلا لصي : كوبر ف هب

 . وسر: م٠ نارق (9

 . ىلع ... اذه - : سأ 09

 . ماقلم - : ف (5

 , باطملا :؛ كوبر ف (9

 . اوبيسن : س خاف (م

 ه نم نذ : لف 5

 ٠( ىلاث م ؛ مير ابر .



 ١١0١ يدنرلا داع نبا خيشلل ىرغملا لئاسرلا نم

 نورْجِي مولع ىلتي .اذإ هلق نم ململا اوتوأ يذلا ْنِإ 2 : ىلاعت لافت

 نورخيو الوعل انب زر دعو ناك نإ ايد ر ناب نوأوُميَو ٠١ !دكم ناقل
 ملعلا ءاتياب الوا [222.:] مهذصوف . "مر مديرو نوكيا ناَمذَأل
 متيدربم ةباعبو ٠ انبر تاحسس مرتب ه هومظعو هرهز ث دع ىلعت هليأي ؟؟2ذ رمملابو

 ""باقمعلاو اوت امم هأ راعاو ةرخآلا رادلاب مهثشدبرو ادهس تاقذالا مثرو رب هل

 لوسرلا ىلإ ل ذأ ام ارعمس اذإو 2: ىلعت لاقو عردطاو ,اكبلاب مهفصو م

 مهيف تايالا هرخآ ىلا -_ قعلا نم اوُقَرَع ادم . عملا نم ضيفنا مهنيعأ ىرأ

 3 اممطلاو هيلا راقت الاو ىلعت هنلا ىلا اهللاو هد نايالاو تأحا ةفرعت مهفصرل

 85 ثاسحاألا 2 معلم ف 5 0 لوسر نسف دقو . هلم اوم ف ناسوحإلاو هئم برعلا

 هناق دارت ٠ ناكل م باف هارت كاك هللا دعت نأ 2 : هآوقب حيدصلا ثيدحلا ف

 مكلاب نم اهوامجاف ةرركذملا ”تادهاشملا ىلا عجار هلك اذهو . « كاري
 يك مكلامو مكلاح ف امسقاع نود مكل معا تالطعاص اسلع اونباو

 ةممل كلذف كرودص نم حارسشاب ةرالتلا نم مكترلع رسي امو . ىكتا ءانكذ
 . نكي / را ةقر كاذ يف ناك ةملظع

 متنا ام ىلع مكتينأي نا توملا نم نونياخ ماكتنا نم هوّمركذ ام اماو
 اوركتشلاف مك لع ىلاهث هللا معن نم وهو نسح .يُ كلذف لاوحالا نم هيلع

 ه مآل هعبق اع ناك فرالا ماقم يل ميقا نم هنال همع ديرألا هولسو هياء هلا

 0 : نّئمأ الو نيفرخ يدع ىل اع عمجا الو : هنه ىوري ايف ىلعت هلا لوقس

 . © ٌةرخآلا 5 هتفضا امندلا ل يناما نم و ةرخآلا يف هثما امندلا ىف ينفاخ

 مم 2 : ىلمت هللا لاق . هنارضر لهاو هللاب ءاشملا تائح نم أضرا هنالو

 كلذ هع اوضَرَو مُهْنَم هللا يظر > : ىلعت لاقو . ”« ءاملعلا هوان نمي هللا
 رولا

 .رلدقوؤحزإدم #1 : تارق ١(

 . هقردملاو : كو ببر (»

 , باقلاو سا: "بر (مج

 4 :ه : نآرل (»

 . مملص يبنلا : ك (»

 . ةدوهاملا : عءيبر (5

 . مو :رمسم نآرث (؟
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 مكبر ارقلت نا ارفاخت نا ''فوخلا كلذ نم نسحاو . "© ُهِبَر يح نئل
 مكحالص هيف امث مكتب هدارا ام ريغ نرديرت متناو

 ءاجرلا تال لاداب مون كلدف طرقلا ىلا مكيدوي كلذ نا مك هوت امار

 هللا ركتم نم نمالاو ”نيفراعلا .املءلا تاماقم نم .اجرلاو فوثحاو هنم مني

 لدسصاألا ا ىلا أورلخن 5 0 را ةئسلطا مها 4 0 مك

 نرءقت ةن يكل اعا * 1 اورظنت 5 هيب . ارلمعاو كلذ 0 فرحا همزالب يذلا

 هلياب ذاعلاو هلق أوعئكر مف

 ربلا لامعا نم .يش يف تذشا اذا مكتنا نع ”هوتركذ ام [223.8:] اماو
 ايح لهالاو ديسملاب مككافشل هلوك رثثو هع نواسكست لب هيلع نرمودت ال

 متنك ولف ةروك دما "تادهاشملا ا كاذ امناف مكمالك نم يل رهظ

 تاكل رومألا ن* ر ,ءا 1 ردا اينع ”لسكلاو لوح <ملأ كارا م 5 ناةفحمم

 سايلت مكسيلع لخدي نا ريف نم اهيلع ديزت لب ابماقم مرعت رخا تالم'م مكل
 اوةنف . ابيض كللذ ثرئم ات ال امر مكتدارا قذو ىلع رومالا ترج ولو رورغ وا

 ب ميهاربا نع ىور دقو ٠ مكم حمل أصملاب و نامل هل اولسحو مكبر

 تمثل تمدنف تاففصسساف يدرو نع ةليل كثي » :' لاق هنا نا يضر مثدا

 : كوقي اذن اه ةمع تافةشسا اماف شضديارقلا نع نع مايا ةثالد كللذ دعب

 اس٠ تاف ام يب تاف ام كلا ؟)اعهو دفق اسنع ضارعالا ىوس روفنم كلل ءىش لك

 م:ةم تارك ١(
 . فوحللا - : ك (#

 . ثؤراملاو : ل (»

 , ىلأ ست : !بر (ه

 , مترك ذ : مير بر ف (م
 , ٌمدهاأملا : فق (5

 . لرسعكلا ؛ بسر ا(
 : هاه هقأ يضر - : ل (ه

 . انرفل : "بر (5



 ١٠6 2 يدنرلا دابع نبا خيشلل ىرثصلا لئاسرلا نم

 عض 0 3 و .4 تحرتساف ''هللادع تنكتف ادص اربا اي ىل لبق مث
 ال اناف اسلع هللا اوركتشاف تلق ناو ”تاداسلا نم ' "وكيع حتف اف اذه
 دورش مم لمعلا ليلق > : يسرملا ساسلا ربا ينديس لاق دقو 5 هدنع عبضت

 0 سفنلا نم ريصعتلا ةيؤر عم ىلمملا ريثكا نم رياخ ىلاعت هللا نم ةملا

 امثم مكيلع يابو مكيرتعت تناك يلا ةسوسرلا نم هروكرك ذ ام اماو

 كلذب صت#يو هداع ضعب اهب هنا يلتي يلا ايالملا ن مالو نا يا ةمقب

 ىح مرنم د١ اولا باق ىف سواسولا يعاد ودعلا 10 مجام :ه نيدلا

 صماي نأ هب همم : لقاو . لقعلا لالتضشا وا رفكلا وا ةعدبلا ْف أما هعقري

 ءوس نم هللب ذرعتف ردقو .اسذقي كلذ لكو هتحار نادجو همنممو هشيع هملع
 ٠ ءادعإللا ةئاهسو ءاقشلا كردو .امقلا

 دحي مل ”كلذب اوقَمحُم رلف ةرركذملا ”تادهاشمل مبادقت كلذ يسبسو

 ناطميشلا ْثإ 2 ىلاعت لا دقوا 5 ا هبا د "يل ميلا اأيبسسا نامشلا

 ”'هريمسلا .باعغسأ نم . اوف وكسل هب انزع |وع دين امن اودع 2 ودع كت

 ميتلا ف سوسر تا ,'"8 ناطلس مويلع كل سل يداع 9 م0: ىلع كالو

 1 م : ىلع هللا لاقت مث ذاعاف هب اوذامثساو م دع هفرسصف اد ىلا اومسر

 م اذإف اوم رئاميشلا ْن“ ا مه اذإ ا نيل[ 3 1

 5 غر ِناَطْيَك نع كس امإو 2 : ىلع لاقو 3 0 نو رسوم“

 00 ميلعلا عيمسلا ره نإ هفلاب

 ىلا .ادد رهاذي اهذ وهو نطمشلا نم ''كلاذ !"نوكسي فيك : تلق نا

 : رق : "برز ا (ذ؟

 ءاهي ع : م" بر كوبر ف )م

 ٠ ةداعلا : كك ١ برا ب

 . لهأب كلذ : عير ك رسرقن (ج

 . تادهاسملا : "بر (ه

 . كلذ : س (5

 ..و :رسه : تآرق (*

 . و8 : وه : تآرق (ه

 . نركت : مبر(؛؛ .م..: "“ : تآرق (ه

 ٠٠( تكآرق : ١ : كلؤ - : بر(« . مع .
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 '”ةمومدملا ةسوسولا نيب قرفي فيك و نيقيلا ىلع هنم لوصحلاو ئدلا حيحصت
 حجم ناطيشلا نه كلذ نرك نا ملعاف ناوباشتم امهو كلذ يف درا رطاخلاو
 اذه اب نصنا يقل ةحابملاو ريسيتلاو لمبستلل هتداضمر ملا هشفل اهل كلل ذ اغاو

 رطاذعا نيبو هنيب فرالا وه ادهر ةعدبو اولغ كلذ ناكف يس اك نيدلا

 نم اك را ةسوسرولاو 1 لعلا ةففاوم نا ا ارعدب ١ دومحملا راء حا 5 دوما

 اذا لوزي دق رطاطاو . ةنسلا ىفاوو هلمح يف دمعلا نسحا ولو لوزت الا اأش

 ىلا ةغواو ملعلا رهاظ عاشاو امنع .انلالا اا اف ءارد ال ةلع يهر . ندحا

 لوا ةرركذملا تادهاشملاب ''قيقحتلا هلك اذه كالمو . اهاوز يف ىلعت هللا

 ء اسنعلاب ةءاطلا شتنيو ءايشالا نابعا بلقب ؟ ريسك الا ره كناذف باتكلا

 نع يرْر دقو . همرك و هني هءاياوا زر '!مثم هللا انقر .امحالاب ةدامالاو

 نورخسي ةيفرصلاب يدبع : لاقف ساوسرلا هيرب اًنالف نا : "هل لق هنا مهضعب
 ىذر يسرملا سابلا وبا يديس ناكو - « م.. رخمي ناطسشلا نالاو ناطبشلاب

 نم دوس هملغ لثشو 8 ةرابطلاو ةداملا يف أ ساو وسولل ةهأ ركللا ديدُم هلع ف

 وهو -الصو 0 بحاد ”نالف نا » : امري هل لمقو 2 هفصو .كلذ ناك

 بلقلا يف عطب يذلا ىه ىلءلا نالف اي حااصلاو مملا نياوا 0 ساوسولا رتثك

 . « دوسالا يف داوسلاو * ”ضسالا يف ضاسلات

 نم كلا صعب ثرعل ات تاذوالا ضعب يف مكلا نم ترك ذ ام اماو

 نسحاو نسح كاذف دحاو نف وا باتك نمت ريغ

 ١١١ ياتيك“ ةيقارمو روضح ديزم هب نود. ةتست ام ره اما مهالاو  مهالا) '''مهالا
 . هريغر .ءاطع نبا

 نس ثال دف مايالا صعب 35 ديوحتلاب تولودشن مكلا نم مث رك ذ ا اماو

 ””مسدقتب متاذتشا اول هنم

 ١( 'نالف ؛ نإ ح : وبر قاف (* . ةمرمأملا - مير .
 +( ضيالا يف - : "بر (مه . قفحتلا:" بر ك ؛بر ف .

 . مدني - : "بر (5 . هثم ؛ نس (

 . مهالاب : "برا(إ٠ '. ميضعبل ليق دقو : مبرر 4

 . بتكك : ميسر( . ةسرسولل : ف (ه
 . ةالبملاو ةراهطلا : رخالا (؟



 ١ يدنرلا داع نبا مِيشلل ىرغدلا لئاسرلا نم

 حالصال مهتاءارسو كلذ دنع مبتنغ نم سانلا ”هداتعا !: اولممت الا طرشإ
 ياعم نع ةلفغلا مم ابجرافخم نم فورطا جارخا [51:*42] يف مبتنل اسمر مهتملا

 هل الجر معلا و كلذ 3 ناحاو نالمسشلل ةكسدم ارنركت تود رق م

 . دوجولا يف اذه عا امو هئم نو دمفتاستو هعلأ نوساحي نيعبلا ا يف ةداصد

 راشإ ناك هنع يكدر هللأ قعر ةءدا 0 يخا أ سس مترك ذ و اماو

 هيف مالكلا نال نسح يأر كلذف يلازتلا دماح يلال .احالا ةمااطت مكسلم

 ام الا هنم اوءرقت '' نا ىرأ ال ىلا الا هربغ يف دجوي نا لك بذبم طوسبم
 ام وا ةفشاكملا منع نم هنا هيف رك ذي ام اماو . ةلمامم وا ةداع ىلع لءةشب

 . هيف مكل ةدياف الذذا هب ”يكسممم اولهشت الف هرتأرق ناف لمع هب قلمتي ال
 هيف ام رثكاف ”نييلوالا ' نيمبرلا اماو تايجنملا عبر يف وه اما اذه رثكلاو

 نم لرقنم هيف ام رثكاف ثااثلا عبرلا اماو . هيله فتم ماما هيف وهو هتف
 ام اذدهف . ةديفم ةريثك تادايز هيفو ريرحتو بيذجت ةدابز عم ةياعرلا باتك
 ىلا كلذ يف مكتشم» ارمفرتلف ناك باتك يا ًاباتك متلاط اذاو . هيف يدنع
 ارمدقتو . مكلقع ىلع داتءا ريغ نم قا ره ام مكسبفي نا يف ”ىلعت هللا

 دقو . هب رفظلاو ىاعا ةياصا ىلا ىندا كلذ ناف ةراختسالا كلذ يدب ند

 ىلع ةراختسالا ميدقت ينعا فراملا فراوع باتك' يف يدروربسلا اذه ىلع هن

 . يتلا ةمل أعم

 ا« رمت محل هانرك ذ امع ١ ولدعت ال نا اًرخآو الوا ةسا مكيصرا يذاو

 "'يكتيلع اهانررك دقو ةينيقيلا ثالزانملاو ةيديحرتلا تادهاشملا نم اهعولت وا

 ام هنع اماذغ ام الا ةاثثم ةلثمم ابسل مكللياسم انمابو ةرم و نوح

 ء ضمب 7: حلف )0

 . نا ىراالا : ؛ بر 4 ال نا ىرا يلا : سس (»
 .مكمس : معبر كوبر ن م

 . نالوالا تاسرلا : ك ءبر (:

 . نيلوالا : ؛بر قاف (ه

 . لاس - : كف 9

 . مكل : ؟بر ب

 .اذكو : وهبر (ه



 يعودبلا ايون سلوب بالا ا
 وهف هلها دنعو هناظم نم هومسشانو هللا اونكرتو هملع اولوعت ناو بتكلا ناح

 اء لقاو . بالالا اوثوا هيف ىفانثي يذلا ىسيفنلا ىاملاو بامللا بام هللا دمجم

 لجعملا ميهالاب ءانمتسالاو !ببوركو اهدورش نء ةحارلا ؟” انو يف هب "درو

 ؛ ملص 7 لوصر ع ْنَء روث أما ثيداعا يلو !بايدا دمتلاو ائاداعب دمقتلا نع اف

 مذا مهارثعا اذا اهب نواف اشتمل ا.ئدلا بابرا ناك اذاو . 6 ىنف نيقعاب ىف 5

 7 ىلع نرصر# اب مهاللاو عملا نم هليبسب مث ا كلذ مع٠و اف مغلاو

 ا ١ يسكت و بابسالا نم م,اكمي ام مردنع كلذ ها

 00 مغنلا عاب ىل ىو نيتاسلاو تاه زال ْ را برس ىى اع يدك اع مهنا

 يمهالملا عاراو براعلا تالآو رريلملا تاوصا عاد-و ريغ نمو مهسفنا نم
 :: ءارمغلا ففي لات 5

 بددكت الو بافلا اورو ىنألا كنء رممارلا مفرص فارصأ

 بنثإ َكَدَق مها كنه مفدل هب ايف كمال نمل نفو

 مويا اثر لب هوملط ام ىلع لرصقلا يف اه لصا ال ءاشالا هده نا ءم

 اع الضف لقاع اب ىذري ال يلا صصفلاو بو ركلا نم اعاونا مهاسند يف كاذ

 '”هيهو همغ ليزي ام ىلع ةرخالا بلاط ضرحي نأ مهارخا يف كلاذ مثرري

 ٠ ىرحاو ىلوا هتاجانت ذذلالاو لجو رع هبرا ةيدوصلا ىلع اهيف مقتسيل ايندلا يف
 اوضور 2 : ثيداحالا ضعب يفر اهانرك ذ يلا فراعملا هدبب الا كلذ سلو

 نوكسسلاب مكتتايح اويياط » : نيفراملا ضعب لاقو . « ةعاسإ ةعءاس بولقلا

 لاقو - « اوصتتف اعءرقو دنع بارطخالاب اهرصمتت الو رادقالا يرام ىلا

 « نيدباملا حارتسمو اندلا ةنجو ملظعالا هللا باب ىطرلا » : مبضعب

 . متلط الل ًافارم هنائاو ماياسم ىلع مالكلا "اذه نم يفرضح ٠١ اذن
 ىلعو مكتيلع مالسلاو هاضريو هي ام ىلا مكاو يل قيفوتلا يلو ىلمت هللاو
 . هلاك ربو هللا ةمحرو انباحصا عم

 حيل

 . توفانتب : برد (١؟

 ءةمخر همه ؛ مير ك ءبرةوق (م
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