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 مهنطاوم نوهجاوي الو اءامح مهسوؤر نوعفري ال « اهنونكسي

 دق < هناهمو هلذ لقاحملاو 3 تاقرطلاو عراوشلا ىف مهناريجو

 زكارم ىلع لمئارسا تمثج دقف « اهنونلاغي مهف تارسعلا مهتقنخ

 ندم ىلع تلوتساو « ةسدقملا ةيبرعلا مهدالب نم ةمحبتا رتسا ةماه

 اولوتسا دق دوهيلا نا « رمأو كلذ لك نم ىهداو « مهضرأ نم

 دحسلاو « نيفيرسشلا نيمرحلا ثلاثو « ىلوالا ةلمقلا ىلع

 يف ةرم لوال كلذ ناكو « ءارسالا هنم ناك ىذلا كراملا ىصقالا

 هيف لصي مل موبي لوأ ناكو « ربكالا مهسبر فارتعاب ةنس ىفلأ

 امدعب كور 9 ةينامث 2 ىصقالا دحيسملا 2 هعمجلا نوملسملا

 مهلكح ف ىعب دقو نيسلصلا ( نم نونا نيدلا حاالص هداعتسا

 ملو « ةدملا هذه يف شبع نيملسملل انهي مل » طقف ةنس نيعست

 ةمالسالا ةيالولا ىلا هودرتسا ىتح « بارشو ماعط مهل نطب

 ةعمحلا هذه تناكف « ةحيمسلا ةميجحر لا هباصوو « ةلداعلا

 - يمالسالا ميوقتلا يف ةكرابم  ةعمجلاو ( ه ؟مملإل رفص ؟9)
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 <« ىحشو نزح توص لك يفو « ةعمد نع لك ىفف « نورد ذنم

 ٠ "دو هازع سلجم لك فو « متو دادح تسب لك يو

 ءاقب ىف لما اهرواسي ةحيرحلا سوفنلا تناك دقو اذه

 ءبئجالا ١ ءارخلا ابنت دقق <« برحلا لوطو « حافكلاو عارصلا

 «امايا تل :لاط اذا برحلا نا <« يفارغحل / مقوملاب رصنلا لهأو

 ىلا اهثحلتو « دوهللا ىوق كهنتس اهناف ةكرعملا ىف برعلا تسئو

 « ةكلسس لاو هسرقلا ةس رعلا لودلا تناكو « حالاسلا عضت نأ

 ةيلوئس تلمح دق تناك ىتلا تاموكحلا ىلا اهتاوق مضن

 نم اصصب ناكف <« ضيرمو حبر رج لك ةلعت لمالاو « برحلا

 طخلا اذه عطقنا دقو < لؤافتلا همسحي ةاح نم امي ربو رون

 قالطا ففو برعلا ةلثممو ةكرعملا ةممعز « ةدحتملا ةبرعلا

 ةعرس يف كلذ لك عقوو « ةندهلا تعفوو « طرش ربغ نم رانلا

 الصماد ىمالسالا ملاعلا ففوو »6 ةيلشمت ةعاربو » ةيروطسا

 ةيضقلا باحصأ ناف « ةدارالا بولسم « دللا قولكم « اهودش

 ءاهرك اولوتو ء اهتيار اولمح نيذلاو « ةكرعملا يف اوناك نب

 ٠ حلصلا اولي دق

 مههوج-او ريغ هوجو مهل «دغ نم نوملسملا حيبصأو
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 بتاكملا ف مهؤالمزو نوتماشلا مهونطا وم حيصآو 6 سمالاب

 مهناوخاىلعو 6 ةنبرعغلا تاموكحلا لعو مهيلع نوردات عئاصملاو 0

 مهلمو < « مرو اذ انمستسا دقل » : لوقي نم مهنمف « نيدلا يف

 مهلمو < « انحط رنا ملو ةعدعج نينس نم عمسست انكد : لوقي نم

 «ارأف دلوف لسحلا ضخيمت + : لوب ىذلا
5 

 8 1 1 . 006 1 ًُ .٠

 مهنا م دهعلاو < ءامحلو لحخ ف اذه لك لوعمس نوملسملاو

 ١ ا! م رح 00 ا 8
 مهر 3 راصعألاب حبررلا نولباقيو 6 كحححسل او هحيحسلا روع ا

 53 دو < ءاث دلا مهنوخعب نكلو <« هضراعو هيدادب باحص ناسللا ةقالذو « ءاكذلا نب وك كلو < ةضراعو ةيددن نأ ا
 3 7 1 0 ْ. .٠ . 7 1 5 1 .٠

 ناسلب مهنم دحاولا دشنيو ع« زحعو فعض هفف <« فقوملا اذه ىف

 برك ىدعمد لنسب ثرمع مدا ىب رعلا رعاشلا

 ترح 2 رع و مهح زر ىسفعت ىمود ل ولف ترجا حامرلا نكلو تقطن مهحامر ينتقطنأ يموق نا ولف

 قئخيو ءدئاد ' هيف طقسي «ةيصخش ةيضق ةيضقلا نكت ملو

 خيا ىف اهلاثما رثكأ امو < ةيضقلا هذه نوهأ أمق < هبعز اهف
535 

 06 7 0 ملل < هاو كا 00

 ندلو ءاهسفن ةمالسالا ةمالا ب رات ىفو تاموكحلاو ممألا
 2 3 ب

 : 8 8 ا يحس ريل سا يع ع . 3

 اذهب تثولتو »َ كة ىلا تام وخحنا هيصض#9 ةسحشلا هدهب تن 80

- 1 2 35 0 

 ةباسهم بولقلا ذامي ناك ىذلا « برعلا مسا ٠ عيرذلا قافحالا
0 

 نه فرشم دم خبيرات هب طيترا ىدلاو 3 مجيعلا رايد ف اعرو

 1 1 0: 7” 7 .٠ 2 ءكلا . 4اانلا 08 1
 ماعلا ءاحنا عيمجج ىف نوملسلملا ناك 43 ةيئانستالا خيراوتلا عورا

 نوحا _ صملا هيلع دمتعي و <« سامحلتاو نامساألا هنم نزدنشس

 تالا



 «خيراتلا اذه ةمارك ىلا ةيزذملا ةياهللا هده تعءاسإ دقف < داسنعا

 ةفقب رط ةلكشم تفلخاو » ةرسك ةءاسأ . سامحلا اده عمم 32

 5 هام اذه لامدناأل ةليوط امايا نورظتاسس 2» :كماعلاو ةاعدلا ءؤل عل

 حعأ آلا 1 ا 0
 « ضاشع ذأ اذه لاوردو حل حصل

 أ او ل ع ار

 اذأ 3 اهباسأ و 9 ركنملا همي زها دره لل 1 يش لتعنا 2

 ١ انا . ١ 0 ا 5
 ره ببن ارعلا ككنست ام كي ءاقد « 55 ىحبلا مثوع ىلا عبس

 8-0 8 3 دو ا 32 35 5-3

 5 ا ا 0 1 3 5

 ددل نق نشعدلا 00 ت داثلا قارو ه8 تاوقو لناس

 7 2 2 5 ه1 1 ا : 0ع 2
 ةمالا خيرات ف اليشم كادل رب ممو © رسسج وهو اساحس ركفنا

 ليسلاو رشتنملا داردعلا مهو ب راثللا محنه نيج 2| ء ةيمالسإ ا ها 0 300 سا الأ ع ةم*"للس ا ١
 0 © طل 1! 0 8 1
 هللا قدقو < ىرشلا هنمال هبارولع لع عار .نلمأ

١ | : 001 ١ 
 مهيلع شوحولا ءالؤه طلسشسو < نسلدسملا بولق يف بعرا <

 املاك قوس مهنوق وسو »َ لوقحلاك ادصح مهن و وكدعحتلا

03 

 دقنلا ىف انقئد امهم كلذ اك للعت نكمي الو ناضلا ملغأا م

 «ناأدخلا» ىه 3 ةزرحعم ةسنارق ةعماج ةملكب الا “6 ليلحتلاو

 لاو « م كنب نأ 03 55 نلاغ الق هللا مك سعد نا 0: ىلاعت هلوق وهو

 لك و تلف هللا ىكلعو م« هدعب نم مكر صلب ىدلا اد نمت

 بمد



 داتلاو رصنلا ميدكاو ام دعب نالدخلا اذهان

 رو .٠

 ث رهخو 2 هليوطلا مهةلحر 2 سقفلا هلا مهباثار ىشمهو “َ ىيلالا

 يفو  نوملسملا دقتعا ىتح « ءامسلا دونج تلزنو <« تازحعملا

2 5 3 31 
 عد رعم لذ ف مهقيلح رصنلا نا 352 رعلا مهسار لعو ممم دقه

 3 لقعو « لدعو قح هضق ىه « ى تقال دحيسماو نطنسلف هيف

 60-0 97 -_و

16 ّ 

 »َ ءامسسأاو صر الا نم ديت د مسن لذ قح سس » قطنمو

 « ةرباكملاو باصتغالاو « ةميرجلاو ملظلا ىلع تماق ليئارسا

 ناكسو «ءاعولذو انج مهر ثكأو « هللا قلخ لذأ مه دوهلاو

 تطاحأ 2 نوقأف و١ ذاذش « رشملا نم طياخ ةدل ولا هلودلا هده

 » دحلاب ةدالقلاو » مصعم ا راوسلا هطاحا هني رعغلا لودلا مه

 تب رض غ0 ىلاعت هللا لاق دقو < جئاه عساو رحب يف ةريزج ىهف

 ةقيقحلا كيلاو (9)« هللا نم بضغب اوءابو ةنكسملاو ةلذلا مهللع
 20 ا

 ٠ اهلقللا هل ملا
59 1 

 17 5 1 000 مذ 3 ال 0 7-07 د

 ه.هالسالا هلاسرلا لمحل ةراخلا همدإ برعأ ناد تايشنأ

 ع
 ١

 نا ىلا 0 اهللع بدحلاو اهتسارحو قافآلا 2 اهرشنو » ىلو ألا

 ريصمب مه ريصم هللا طير دقو « اهلع نمو ضرالا هللا

 امهنس نرقو م مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ةئعسو « مالسالا

 اروع لآ ةرومسس )١(

 ةرقبلا ةروس (9)



 رششن ليبس يف اسامح مهبولق لعشأ دقو « ءىث هعطقي ال انارق

 «ةيللهاحلا نثارب نم اهذاقتاو « اهلا مالا ةوعدو « مالاسالا عيلاعت

 « مسالا نيب نم اهب اوصخ ىتلا مهبعاومو مهقالخآل تناك دقو

 لضف حيحصلا ةيجوتلا اههجوو مالسالا اهامثو اهاذغ ىتلاو

 تارسستع مهةوفي ناك ىذلا « مهودع ىلع مهراصتنا يف ريبك

 ةيمورلا  نيتييظعلا نيتيروطاربمالل مهميطحلا يبو « تارملا
 ةتامتسالاو «مالسالل ءافولاو «خسارلا ناميالا اهنه  ةيناربالاو

 اهنمو « ةيدرفلا ةينانالا نع خالسنالاو راثيالا اهنمو « هليسس يف
 « لامتحالا ةوفو ريصلاو « ةامحلا يف فشقتلاو « دهزلاو ةفعلا

 « مالكلاو ثيدحلا نم رثكأ حافكلاو لمعلا ىلع دامتعالا اهنمو

 * مالحالاو ماهوالا يف لاسرتسالا لدب « ةعقاولا» و

 ثداوح رضالا رودلا يف ىبرعلا ملاعلا يف دج دقو

 قلخلا اذه ناكرأو « ةايحلا هذه مئاعد تضوق « تاروطنو

 هتليط تنحع ىذلا ملاعلا اذه نم تقلخو « ىمالسالا ىبرعلا

 « اديدج املع هلينس يف ىنافتلاو « هل ءاقولاو همححو « مالسالاب

 لماوعلا هذه مهأو « ايرذج افالتخا ميدقلا ملاعلا نع فلتخي
 ٠ ىخيراتلا بسترتلا بسحب لماوع ةئالث ههاحئا ترمغ ىتلا

 ىتلا ةلئاهلا ةورثلاو « ةبرغلا ةراضحلا : لوالا لماعلا
 قالخأ يف ةورثلا هذهو ةراضحلا هذه ترثأ دقو « هيلع تقفدت

 تكثعا



 « ةدهازلا ةفشقتملاو « خيراتلاو ةعبطلاب ةيركسعلا ةمالا هذه

 « بقع ىلع اسآر اهبلق « اقيمع اريئأت « ةثارولاو ةلاسرلا مكحب
 « ةحارلا ىلإ دالخالاو فرتلاو « ةقرلاو معنتلا حور اهبف تشفتف

 ريصلاو < ةوذخنلاو « ةيبرعلا ةوتفلاو « هيسورفلا حور تدقفو

 « ةابحلا ةكرعم ىف تايثلاو « بئاصملا لامتحاو « هراكملا ىلع

 « مراحملا ىلع اوأرجتاو « هضئارفو هللا ماكحأب سائلا نايتساو

 فورعملاب رمالا بجاوب ءاملعلا لخآو « هللا ىمح يف اوعقوو

 دنع ق> ةملكو «سانلا ىلع ةيسحلا اوكرتو « ركنملا نع ىهنلاو

 ةعئلخلا ةئجاملا فحصلاو تالحملا ترشتناو < رئاج ناطلس

 بحتو « داحلالاو داسفلا روذب رذتو « ةعالخلاو نوحملا رشنت

 هجوم عمتجملا تحستكاو « اونمآ ن نيدلا ىف ةشحافلا عيلشت نأ

 اهتيلستو سفنلا هيفرتو < تارسملا باهتناو « تاذللاب عتمتلا نم

 تانايدلا و و عئارشل رشلا باسح ىلعو «رئامضلاو قالخالا باسح ىلع

 ف ريادعتو < ى مهلالا ةارزاحملا نوناف فرعي اما كعب دعدحأ 0
 م اذ 39-0 " اط. -ت

 نا ةسّنخ 3 ءامسلا ىلا 5 رض عف 5 52 »َ ةدئانلا ةقباسلا ممالا ع

 ع

 لها نم 39 : ىلاعت هلوق ا 469 ءالاب لحب وأ ةب وقع لزنت

 نأ ىرقلا لهأ نم آ وأ نومئان مهو انا انسأب مهينأي نأ ىرقلا

 نسمأي الف « هللا ركم اونمأفأ < نوسلب مهو ى حض انساب مهسنأي

 « 0 نورساخلا موقلا الا هللا ركم

 مهسفنأ نع كلذب ةريغأ!لمأو رصم ءاولع عد ىنثدح 0(

 كك فارعألا ةروس (9)



 ناك يتلا » ةنيرعلا ةيموقلا 0 روهذظ يه : يناثلا لماعلاو

 دعب اهرعاشمو اهفطاوعو ةبيرعلا ةمالا ةاح يف رات قمعا اهل

 «نومموقلا اهب ىنغتي ةديقعو ةنايد تحصأو « ةيمالسالا ةيمصعلا

 مهتانايدل للملاو تانايدلا لهأ سمحتي امك امهل نوسمحتيو
 ىذلا ىمالسالا نيدلا نع انلخو اضوع اهف نوربو مهعنارشو

 هلسس يف ىنافتلاو « هل راصتنالاو « هب نامبالاب هللا مهم ركأ

 نم لجع ىلع اهانطقتلا تارامع يف - لشمتلا ضعب كلذ لثمتي

 ركفلا بولسأ مدقت ىهو « برعلا باتك رابك ضعب باباتك
 : ةيرعلا ةموقلا ةاعد ىلع رطسملا ثيدحلا

 نينم وم ا )» تبرعلا نسموقلا > نحن اندنع نيد اهمسفن ةيورعلا 0

 مالسالا لص تدجو اهنال « نيحسسمو نيملسم نم نيقيرعلا

 - ةبورعلا ىأ - اهتوعد عم اندلا ةامحلا هده 2 ةحيسملا لهو

 لئاضفو تالماعمو قالخأ نم ةيوامسلا نايدالا يف ام ىمسأ ىلا

 4 »2 تانسحو

 « ىبرعلا انعمتحم يف ,صعلا اذه ةوسن

 7 527 مما 5 5 . 1 1

 , ةهبجلا ل.تكتو « ةوقلا عيمجل ىه كلا هده ةلاسرو

 سماه نيدلا رصان ىلعل « برعلا ةيضق م١باتكل ةثلاثلا ةعبطلا ةمدقم (0)

 ١١8 ص

 تاكا



 بسك وحن ىبرعلا عمتجملا نايك يف ةيرشبل |! ةفاطلاب ةقالطنالاو

 ٠ ةامحلا

 أهف نوذفتو مهمالقأب اهنوكزي « ةفداصلا ةونللا ثكلنل نييراوح

 ءامنلا بابسا اهل لتكتت نأ ىلع نولمعيوو « مهحاورأ نم

 ٠ 69 ] »4 راهدزالاو

 امنيأ برعلا بولق نم لزنت نا بجي ةببرعلا ةدحولا »

 ٠ (5) « نينمؤم موق بولق نم هللا ةدحو لزنم اوناك
 ىبرعلا دنع ادبأ نوكم نل ( ةيبرعلا ةضقلا ٠)

 فقالا, مقرا ىلا م رجلا 5” لفاعلا رحلا

 سسل هلل هللاب ناميالا ةضقك نطولل نطولاب ناميا « ناميا

 ٠ (0)«ريغ

 نارفكو دونكو « مالسالا ةمعنب قوقع كلذب أشن دقو
 ملاعلا اذه نيوكت يف هلضفو « مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم قحب

 ريثك هاوفأ نم تردبو « دوجولا ىلا مدعلا نم هزارباو ىبرعلا

 تاملك مالقالا ةلمحو ركفلا ةداق ضعبو « ملعتملا بابشلا نم

 نفدي نأ قحتسي الو « مالسالا نع اهحاص اهب دتري « تاباتكو

 .ء ١ ددع ءىبرعلا ملاعلا ةلجم يب روميت دومحم ذاتسالل لاقم )١(

 « ةيبرعلا ةيموقلاو رثنلا » ناونعب
 ءم ١909 رياني « 9 ص. ىناثلا ددعلا 2 ىبرعلا ةلجم

 ١5 ص ةيناثلا ةعبطلا ةمدقم
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 تالس_>مو فحص ف تاالاقم تردصو نيملسملا رباعم ف

 عيمجو مالسالاىلع رئاث دوتح ودعك اهباحصا اهف زرس ةيموكح

 ناسسالا» نع نوثدحتي باتكلا صعب ادبو « نابيدالا

 4 هب وأممسأا نايد دالا حيمج ىلع درام قالمعك » ديدحلا ىبرعلا

 ريسع دقو 3 ةيحورلاو ةيقلخلا مبقلا عيمج و هب دئاقعلا سسالاو

 ةلجحم ف هل لاقم ىف لثس ءىرح بتناك ةركفلا دده نع

 نيركفملاو « ةداقلاو طاضضلا نم ارسك اددع + ةسموكح ةيركسع

 : لاقملا اذه بحاص لوقب « ريكفتلا اده نوركفب , نيدلا

 ةميدقلا منقلا نع تشنو ٠٠ هلالاب برعلا ةمأ تدحنتسا »

 ىلامسارلاو ىعاطقالا ماظنلاب تناعتسا < ةحيسسسل كو هالسالا ف

 دج مآ كلذ لك < ىطسولا روصعلا يف ةفورعملا مظنلا ضعب

 تراظنو اهيدعاس نع ب !! ةمأ ترمش اده لك خم +٠ الشق

 اثسشف اًديش اهنم برقي < ديلولا اهلفط ىرتل ٠٠ ادعي ٠٠ ادبعب

 ه«ديدحلا ىكارتشالا 3 ىلبر علا ناسنالا الا ىسل دبل ولا اذهو «و٠

 يف ةليزهلا ةضيرملا ميقلا عيمج ىلع درمتملا ناسالا
 لام_سأرلاو عاطفالا ةدملو 3 تسسل ىه ىتلا «+« هعمتجم

 اناا ىبرعلا ناسنالا نم تلعج ىنلا ممقلا كلت ٠٠ رامعتسالاو

 ال اناسنا « ردقلل املستسم « ايرج اناسنا « الكاوتم الذاختم

 «٠ ميظعلا يلعلا هللاب الا ةوق الو لوح ال ٠ : لوقي. نأ الا فرعي

 تك



 « ديدحلا ىبرعلا ناسنالا قلختس ىتلا ةديدجلا ميقلا امأ

 بلق نم ةعبان « بذعملا درمتملا ناسنالا بلص نم ةعبان ميق ىهف
 ديدحلا ىروثلا ىكارتشالا ناسالا نم ةعبان « عئاجلا ناسسالا

 ٠ هدحو ناسنالابو ناسنالاب الا نمؤي ال ىذلا ٠.

 عسمبتجلا ءانيو برعلا ةراضح ديسشتل ديحولا قيرطلاو
 ىذلا ديدحلا ىبرعلا ىكارتشالا ناسنالا قلخ ىه ىبرعلا

 « رامعتسالاو « لامسأرلاو « عاطقالاو « نايدالاو هللا نأ نمؤي

 ىمد الا تسسل ل قباسلا عمتجملا تداس ىتلا , ميقلا لكو نيمختملاو

 خب راتلا فحاتم يف ةطنحم

 ةقباسلا مقل هضفر ديدحلا انئاسنا ف لح رتشن ذإ نحو

 هميشه ىوس كانه تسل ةدودحم ةديدج امك عضن نا انيلع

 ( ديدجلا ىردقلا ناسسالاب قلطملا ناميالا ىهو « ةدحاو

 ةيرشلل ةمدقي امو هلمعو ةسفن ىلع الا دمتعي ال ىدلا ناسالا

 ربع نسلو ٠٠ ثوملا ٠٠ ةيمتحلا هتاهن ملعي هنأل < ءاعمج

 رودت ةرذ حبصبس لب <« ميحج وأ ميعن كانه نوكي. نل « توملا

 كلمي ام لك مدقي نا ىلا رطضم وه كلذل « ضرالا نارود عم

 ةنشحلا يف ةريفص ةيوازك ) لباقم امنود هتناسسنالو هتمال

 00 ( الثم
 « ةيروسلا بعشلا سيح » ةلجم ىف صالخ ميهاردا حشرملل لاقم نم 0(

١6 



 مال 3 00 1 5 3 . ١
 2 ةيموقلا ىدده هاويس هني رغلا بوعشلا عيمج ترماح دقو

 5 أ الأ هالو ع أمك ءلاد . 6 0 9
 رك فقفلاو بدذإ هدا اهوامعر اهن دييجو 3 رصد وأ للف

 لكو ةموكحلا لئاسو و عيمجو مهاوفو مههاوم عيمج ةساسسلاو

 هتريصت اه ,احصأ نع عطقيو « هبضغو هللا طخعس رش كلذ

 ل حما 00 اع ل 8 ولاو دنع ولاب نا أ رخحار 0 دقو 3 هدأ و
 - اح _

 مكيدي زال مت كبش نال مك كر نذان نكاو د : اهب رفكيو « ةمعتلا

 ةمعت نم مظعأ ةمعن 3 60 غ» دبادشل يبادع نا متر فك زالو

 1ك .٠ 1 1 ١ 21 4 3 والا ٠

 ىلاعت هللا لاف دقو < ناسالا ةورم نم رعاةورن الو « مالسالا

 مكيولق نسب فلاف اءادعأ متلك ذا مكيلع هللا ةمعن اوركذاو» 3-1

 مكذقنأف رانلا نم ةرفح افش ىلع متنكو « اناوخا هتمعنب متحبصأف

 : لاقو (؟) « نودتهت مكلعل هتاياآ مكل هللا نيس كلذك « اهنم

 راد مهموق اولصحأو ارفك هللا ةمع: !ولدب نيذلا ىلا رت ملأ»

 ةيروتاتكدلا ةيركسعاا تاموكحلا ماش وه : ثلاألا لماعلا

 ةروب' رث ىلع هب ركسع ة روث روهظو « اس رقت ىب رع رطق لك يف

 ةموؤشلا تار روثلا هذه تدقفأ دقو 3 دالبلا هده ىش ةبركسع

 اه امعزو ندي ركسعلا اهنداف لضفأ دكاللا هنأ ١ ولملا ةقحالنملا

 ا,“ : ميهارإا ةروس )١(

 :1١٠ ناروع لآ ةروسس (9)

 م : ميهاربا ةرومسس (59)

 تكا



 3 رم لس 1 8
 1 ل ا 5 5 . مككو . :
 هس مست أد !ءاوتكاو 3 هب رحب 2 هلرول مهرمد اذ 6 يسساسسلا

 000 ا ءخإ ١ع 7 1 .٠ م 10 أسإ

 ناد راه ةداقلا ءالؤه نم رسما 32 ناحف 43 بنا رحع اد لرمو

 ١ سيب آل 0
 هذه هيجي :حضاتلا ءامع و 1و 3 ..بكنحما صايشصلاو © ل حبلا

 راد 0 0 . ا

 5 1 559 0 1 92 1 1 3 ك1
 » مسمع رس مدعبق »2 ةيروتاتك دل دلا » تاموكحم ندهو تاروس

 ع . 8 مو
 وا مهفريش وأ مهليدب ارارق دالبلا نورداغيو ع لوفالا ىلحتيو 1 هكا وو يعاد ه م! 00 1

00 : 
 ىلا ا سنو 1 6. 1 8 ا 0

 قداقأإ همزأ 5 © لاح رلا رم داراملا ناماش كيندصأ اداكسص وو 6 ادع
-_ 

 م

 95 ةهيهحاون د دحا قبر حل ةهدوددم ةد ودعم تاب اهعاللا اهنفا قى م د

 1 صاخ رظن
 3 ١ 1 هر . 8 ل 8

 5 ةد_لطقملا « ةيروتاتكدلا 0 تاموكحلا دده ةمهم رض ١ تناكو

1 

 صضش قرع لك ىلع ءاضقلا « ةفرطتملا ةعوسللا ال

 « ىلعسولا نورقلا يف شيتفتلا مكاحم بقعت اهتبقعتف فرت ن
 2 خيراتلا لش نمز ف للةارسا ىلب لافطال رصم نوعرفو

 دحاو ىز الا هف دجوي ال ركسعم هش اهلك دالبلا تحيصأف

 3 عولت الو هش ةبرجح ال رسك نحسك 5 عادجحلاو ماظنو

 تقلو « ةصاخ ةفصب ةنشيدلا تاعامحلا تسقعتاو < همخضتاو

 6 ناوهلاو ةدراطملاو « بيذعتلاو داهطضالا نم ربكالا طسقلا

 "2 تبصأ م» : لوقب الماق اهضرعو اهاوطب دالبلا تمدع لح
0 

 7 ع

 توصلا حبصاو 45 تأسأ 2 وو )» تاندحأ 0 د 20 تاطخا »و

 اال



 اهلوطب دالبلا تمدعو « تنسحأو تبصأ» عمسي ىذلا ديحولا

 ىداع مكاحلو <« طابضلا نم ريغص طباضا لوقي الئاث اهضرعو

 هللا قنا » « بيدأو بناك وأ 3 عيددم و يقاحصل لب < ءاكحلا نم

 ناميالا عبانم فيفحتب تاموكحلا هذه تبنعو « كدالبو كتمأ يف

 داسفلا باوبأ دس تينع امم رثكأ + ةمالسالا ةسامحلاو

 « نيشاشحلا نيرعادلاو « نيمرحملا ةنوخلا ةساعمو داحللالاو

 ةيكارتشالا وأ ةطارقوميدلا معزن ىتلا تاموكحلا هذه تناكو
 نمزلا يف ةدششسملا ةرباحلا ةيصخشلا تاموكحلا روص عظفأ
 * ميدقلا

 ةرئمرثلاب ةيروتاتكدلا تاموكحلا هذه فغش رثكأ ناكو

 تاديدهتلاو « ةبالخلا دوعولاو « ةنانرلا يطخلاو هغرافلا

 ةبناعردلاو « مالكلا ةرثك ىلع اهدامتعا ناكو « ةلحلجملا

 « ةحلسملا دونحلا ىلع اهدامتعا نم ىوقأو رثكأ « ةفاحصلاو

 ةلوطملاو ةسسورفلا حورو « ىبرحلا داتعلاو « ةثيدحلا تالآلاو

 اهفاعو اهحمو نوعماسلا اهب مخ ىتح « بوعشلا دشحتو

 ليئارسا تلاقو « نوسفانملاو بناجالا اهنم رخسو م نوعمتسملا

 «مكطخ يف برعلا ءامعز اي اورمتسا » ةيرقلا اهتاعاذا ىدحا يف

 « ناوالا نآو دحلا دح اذاف « رطاسالاو صصقلا قالتخاو

 ناو « مالكلا ةعاس ال « لمعلا ةعاس هذه ؟ لشارسا ىه ام متملع
0 

 تكم



 4 رخؤتالو م مادا 2 هعر راغنا ىواعدلا

 2 8 حربا نم 0“ ةدديملا هني رغلا ةيروهمجلا 20 فسأل ع تا ةهرسكلل قة ل 8 1 8 عم ناد 1 ى

 3 . 5 . 03 3 تا ْ 9

 اهتعاذاو اهتتاححص تناك دقف « مالكلا هعانص يف تاموكحلا ه ده

 فاو 76 اهب ل اداطنو 3 اهللع دمتعل ىتلا ةيقيقحلا دونحلا ىه

 اسيشينو « مهل اهض رعت نم تاموكحلا ءاسؤرو برعلا ءامعز و

 هذه يف ةيما> ةيمالك ةكرعم تناك دقو « مهئاما رك و مهضارعال

 زباتتلاو « مالكلاب قشارتلاو « ةاجاهملا يف اهف قباستت دالبلا

 ةيرعلا ةيروهمجلل ناك و « صصقلاو مهتلا قالتخاو « باقلالاب

 لك يف ةماعزلا اهل تناك امك « نادمما اذه يف ةماعزلا ةدحتملا

 باتكلا نم اهدنع عمتجا دف « ةفاقثلاو بدالا نيداسم نم نادم

 ني راثرثلا نيقلذحتملا نيعيذملاو « نيعرابلا نيفاحصلاو نيف رتحملا

 ٠ ةسرع ةموكح نع الضف ةيقرش ةموكح ىال عمتجي مل ام

 اهتممعز دامتعاو تاموكحلا هذه دامتعا هلك كلذ ىلع دز
 ىلا ةماعلا فورظلاو عاضوالا ىلعو « ةيجراخلا ةوقلا ىلع
 هل تقشو « لانقلا » ةكرعم بسك يف « سئئرلا ديسلا » تدعاس
 ٠ ةكرعم لك يف اهيلع أكوتي اصعاهذختا دقو « كلذ ىلا قيرطلا

 قال خالا هذه نيبو « ءاوجالاو فورظلا هذه يف
 ىهو « ةيبرعلا تاموكحلانم ب ةمساحلا ةكرعلل ١/ تماق تاهاحتالاو

 « ىقلخا فعضو ىحور سالفا يفو اهلك للعلا هذهب هباصم

 ك5



 «ةدحولاو ماحسنالاو ةسامحلاو ةفطاعلا يفو « لاجرلا يف ةمزأو

 كك رمم - ةريخالا ةظحللا يف الا  ةكرعملا هذه ىمست لازال

 ةعاذالا يف سانلا عمس دقو « ةيريصملا ةك رعملا » و ةبورعلا

 برحلاو هثيدح حتتفي ةرسك ةنب رع ةموكح يف ءارزو سفر

 ةحت ةدلاخلا ةيورعلا مساب » : هلوقب قاسو م دقوىلع ةمئاق

 نيدلاو مالسالا ىلا تمن ةملك نع درحتاو رح يب رعلكل ةبورعلا

 ةيانالا حور اهاشغت ال ةسبرعلا دالبلاو < ةلصب لوسرلاو هللاو

 « هترصنو هتمحر ىلا ءاحتلالاو هللا ىلا لاهتبالاو « عوشخلاو

 لك نم ٌؤرتشلاو « هيلع لكوتلاو « هتيدوبع ةبتع ىلع حا ارطالاو

 يلع ثحو « نولوألا هنالسأ لعأ اك م هيا لا لوطو ل لوح

 اوركذاو اوتمن هم متيقل اذا اونمآ نيذلا اهيأ ايد :لاقثح نا رقلا

 اوعزانت الو هلوسرو هللا اوعطأو ٠ نوحلفت مكلعل اريثك هللا

 الو < نيرباصلا عم هللا نا اوربصاو مكحير بهذتو اولشفتف

 نودصيو سانلا ءايرو ارطب مهرايد نم اوجرخ نيذلاك !ونوكت

 )١( « طبحم نولمعي امب هللاو هللا لسس نع

 ةيميرعلا مصاوعلا يف تارهاظملاو بكاوملا تجرخو

 ةيعجرلا قحسنس « ىكيرمالا رامعتسالا قحسنس : فتهن

 ىلا 4 هب رعلا 5 |! هله تشن ماه - اهيلا ءادعإلا ضغبأ ىه

لطو « مايأ هبال ةكرعملا ف تاموكحلا
 نم رانلا قالطا فق و تب

 )١( لافنالا ةروس : 27-55-58

 للا +



 الضف ملسم لك هب لذ امم « ناك اه ناكو « دس لو طرش ريع

 ٠ ضرالا ع عاقب نم ةعقب لك ف 3 برعلا نع

 اهزكرم هبروقت ىف ةقسد لب « ةعاس عيصت ملف ىلا ريسا ١

 لئاسولا ةئهتو « نامللاو دحلاب دخالاو « اهناكس ديندتاو

 ةكرعم ف اهقحل ىذدلا راعلا لسغو 3 ةكرعملا بسكل باسسالاو

 ةدموكح مامقب الو « اهض ةير يلع ةروثب عمس م ملف « لالشا د

 حلفتو « ةاحلا 0 تايرحلا عيمجج رداصت *# 5 2 وانك د 0

 لك دراطتو <« ىقلخ وأ ىنيد حالاصا لك براحتاو 2 لا

 طاضلاو نسر رحلا ةداقلا مادعأب ةدملا هده 0 سا

 امك 4 مهدي رمشنو 0 مهثالجاو ن.سانسلا ءامع زل ه نيب ركسعلا

 »ّ ةسبرعلا مصاوعلا نع ةرلصف ةدمو ةرثق 8 2 كلذ عممست

 4 اهب طيحملا ودعلا ةيراحم ىلع اهلئاسوو اهدويد لك تركر

 ف هلك كلذ « سدقملا نطولا » نع عافدلاو 3 هيلع راصتنالاو

 مب رهتو ةياعد ربع نمو « ردحو ةطح يفو ©« تمسو ءوده

 مهسس وفن ايلهأ بسنبإ و 3 مهتاما رك رادهاو <« نسفانملا ف نعطو

 ىسوم ىلا بدسنت و ةتئانحاو هللا ءاسنا ىلا مهحافكو مهتلودو

 ,دكعناو ل لوعر ٠, ىلا رصم يف برعلا نم ريثك بشت نيج ب

 نسم ريثك ءىحل وف دقو 43 هشرد ايرحو » اسدقم اداهح 0 اهدافك

 ت7ثك



 < مالسألا ةوستس رعلا اوار نيح انئاقدصا

 يف كلذ اوارو « ءاليخ : رورغ يف نوج رخيو « ءاعدلاو ةدامعلا

 مهببا ةركب كب نع اوماص دق « سكعلاب دوهسلا اوأرو « نويزفلتلا »

 4 مهي ديأب ةاروتلا فحص نوعقرب وح اوحرخو » تسسسأ موب

 ٠ دسيانلاو رصنلا هنولاسيو هللا نلوعدبو

 نيك راشملاو نيملسملا نم ,م ريثك رهظ مصقي ام عقي كلانه

 لكب مهل نييحملا (١)نيطلاو لسللا ىفو « ةديقعلا ىف برعلل

 «برعلا لدب نيملسملا لذ نا نودقتعي نيدلا « مهلوقعو مهبولف

 «ناميألا زرأم د مالسالا ةنانك مهنأو <« برعلا زعب نيملسملا زعو

 ىذلا نكلو « هلامتحاو همهف مهنم ريثك ىلع بعصو
 هنس فرع

 ارثو « ةدرحم ةقسع ةسارد نآرمتلا سردو « هقلخ ىف هللا

 ابسن هللا نيبو مهلسب نأ نودقتعي اوناك نيذلا دوهملا ىلع هراكنا

 «طي.رفتلا ىلع نوذخاؤي ال مهف « قحو هلاد هلع مهلو «امحرو

 دوه تلاقو » « ةغالب اهفوق تسل ةغالاب يفو عةحا رص اهون

 لب مكيوناب مك 2005 ملف لق «هؤابحأو هللا ءانبأ نحن ىراصنلاو

 هللو « ءاشي نم بذعيو ءاشيإ نمل رفغي « قلخ نمم رشب ملأ

 هيوذو هلاقدصا نم ريثكو روطسلا هذه بتاك مهنمو 0

 تك[



 )١( « ريصملا هيلاو امهنيي امو ضرالاو تاومسلا كلم

 طبحم ماع قالخالاو لامعالا ىلع ءازجلا نوناف "3 نأ نلعاو
 ام هللا دنع كلانه سبل هناو « ةأاباحم الو هلهادم هلق تلمس

 :ارذنم ارذحيم لاقف « تارا دالاو تاموكحلا يف ةيوسحملا ىمسي

 هب زحب اءوس لمعي نم « باتكلا لهأ ينامأ الو مكنامأب نسل »

 معسلا نا ركذو (*) « اريصن الو ايلو هللا نود نم هلدجب الو
 امهش طرتشي ال هناو < امهحناتن امهنع فلختت ال  داهجلاو

 نأو « ىعس ام الا ناسنالل سبل ناو » : لاقق « رفاك الو
 ا لبو + جو يقوألا اجلا ءازجسب مل ىرب فوس هيما
 كير ءاطع ناك امو « كبر ءاطع نم ءالؤهو ءالؤه دمن

 سخبو « ليكلا فيفطتو ملظلا هسفن نع ىفنو « (4) اروظحم
 هللا نا » : لاقو « (ه) دسعلل مالظب كبر امو » : لاقف « قحلا
 ٠ «0) نوملظي مهسفنأ س انلا نكلو « ائيش سانلا ملظب ال

 « ةلالسلا سيدقتو لسللا دحمت ةديقع نآرق هلا مدهو

 «سوحملاو دوهبلا دنع ةعئاش تناك امك « صاخ تبسب راثثتسالاو
 ىعسسلاو « ءازجلاو لمعلا ةدعاف ىسرأو « دنهإاو ناربا يفو

 بااغ ف لامعالاب جيئاتنلاو 4 باسالاب تاسسملا طيرو 3 حافكلاو

 ءارسالا ةرودس )ع( ١مل : ةدئاملا ةروس )١(

 فاق ةروس (5) ءاسنلال ةروس قفز

 سنوي ةروس (6) مجنلا ةروسس (9)
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 ادعم ن اهرت < هانا 0 لكس رح لاقثم لمعت ندمت 8 لاقو 2 لاوحالا

 7 5 2 .٠

 2 هما لك ىو ا« نامزد ناكم لك قا حاورالاب ثعلإو <« هب رسأ
 يكدر هل

 عاقب نم ةعمب لك ف »2 , مالكلاو لدحلاو 3 مالحالاو ماه ا ىلا

 ءانمعلا ةعاطلا مدو 3 خيراتلا راودا نم رود لك قو . صر 4

 !داعم وح رد م هسفنب رورغمو 43 هنوشب وهزم داق ىأل ءانعرلا

 الو ةداوه فرعي. الو ةمز الوالا بقري الو اياسح ىنخي الو
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 نوعرف رماامو م« نوعرف رمأ اوعساو ه : لاققف ةمحر

 مكسمتف اوملظ نيذلا ىلا اونكرت الو » : لاقو « 0 دس رب

 دقو « (") نورصنت ال مث ءابل وأ نم هللا ن رود م كل امو « رانلا

 ةمقن ةاحلا نم جهاذملا هدهبو <« تافصناو قالخال

 دارفالاو < تاوذلاو صاخشأالا نع راقنلا ع ة ةطخسو هللا

١ 0 0 1 5 ١ 

 مل هتيلايو - عفو م ناكف » تانايدلاو 3 بفهاذملاو * تاعامجلاو

 قدصو م هللا لدع ىلع اعطاس اناه نا 6< نآرقلل اقادصصلا ب عقب
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 تاتكلا هب قطتو <« لوسرلا هب اح اهم ةهحصو « مالالسألا

 لازلا ةروس )١(

 دوه ةروس (9)
 دوه ةرومس (5)
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 3 / حا .- 9 هللا ريغ دنع نم ناك ولو « نارقلا نوريدني الف

 هل ١ اريثك انالتخا هف )١( «٠

 اي ِ_

 3 بلححيمإ بيانو رهيذل ملصق 22 لاخلا . 7 1 دنا كناو لأ ا ةحدات 98 ءاكلأو ١ دعب امأ

 للف اهنع ” ام لكو <« باصعالا مطحتاو « لقعلا ريحتتاو

 رمش و » تابكتل نأ لست تللخ هةمالأ هذه نحل ق6 سماقو

 . 00 ا 5-92 2
 «ب رعأا هماع جادا را واه 58 انو اهملتعاو اهنوأ تنال © ثنر واس

 يف - برع م مملمجو - نيملسنار هر كاسألا راصحناو
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 انحاه دق 0000 نان م طا بمأ مما 3 ءأ 3 ١ رفحلا حجب

 ععأأ 0 قل نس ةه ع ل هشن امك ويق > مهنه ايعجتح 5 © هيه مل

 مهتلد 1 .لع هللا 0 مهيد تقم م هس اممنسا ةريطما هلمل د ا 00 ! و
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 تام منو أ ُ ةسلصلا شو 5 ع 0 قفدت هنن 38 0 ا“ يهود م د 5

 ةكلمملا نم ريغص ءزج ىلع اهلحرو اهلدخو أه رسسأبب هس هدأ

 اطهؤالشساو 6 ةدحاو سوق نع :تملسملل أاهيمرو هم نامل

 0 1 0 ١
 ع 50 رس و هر مت 2 دحعمس د ومع فشلا 2-3 0 1 9 عدزأ دح أ فها خ1

 ةيسينلا دقرمو هزك 0 اهددهناو < مالسالا يدادحلاو 6 ةنمالاسألا

 ىف مهف <« مالاسسلاو ىردرحلا دن ولاك 3 لوالا مهدم

 90007" 3 .٠ 3 ١
 » ل سب نس ىلةسا 2غ ل وق امك ع ىعات يا تمسح ىف ل رعبا

 ءاسنلا ةروس (١1ر
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 مهميطحتو < ىمالسالا مل ىلع شوح. ونا راثتلا فحز اهتئلاناو 1 ٠ !اعأ اع ىث ١! ءاتتتا نحزن 21غ

 هلئالشاو هثثج ىلع نوح ريس اوناكف هاصقا ىلا هاصقا نم هل

 5 . 1 1١01 ه1 1 0 0 م
 ةرسقم ىمالسألا ملاعلا ناك دقو « ماشتحا وأ فوخ ريع نم

 « بصهرألا تمصلا اهيلع دوسو « 0006 اهيلع نسهب ةعساو

 ا 9 !ادصه ركذيو 3 مهتصهن قى ءاحل .٠ ءأن وفدا نولثافتملا عطق دقو

 مهسافنا عطقتت و 5 مهنار رم لمهتت 6< ب رعلا لوحدو ُُ ثداحلا

 هر كذب 2 3 ةاحلا ىلع توملاو 5 6 ثيدحلا ىلع تا وحيا نولصفيو

 أاض رعم نيئس ةدع تسب دقل » : لوقس ىررزحلا ريثالا نبا خرؤملا

 هيلا مدقأ | انأف «اهر ,ك ذل اهراك اهل اماظعتسا ةثداحلا هذه ركذ نع

 8 1 3 ن1 وه ستر سول 2 .
 نكساو 3 مالا مظعا نم هةمأ ىلع ءايسوملاد هقلخ ثراوحلا دااه

 - ةييرعلا بوعشلا اهسار ىلعو اهتمدقم يىفو  ةمالسالا ةمالا

 « ةدبدج هج ضاقنالا تحي نمو « ماك لإ تحن" نم تحارخ

 ىدلا ريقلا بارئاو <« توملا راع أهنع تصشنو « هطسشن ةيوف

 هقنو < ديدح نامإا . ىف ريسل تفئاتساو <« ماللسألا ءادعا هلخت

 ةداسعال دعتسم خيراتلاو « ةدئاز ةسامحو « رتاف هدو « هفئاتسم 7 : هيك

 ارتس ميوملأ : صلاو 1 اهل ار رتخاو <« كلذ ةدنم بلط اذا ةيسفن
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 ةنسملا ٠

 ةفلتخمم روصع يف تعقو ىتلا ثالثلا ثراوكلا هذه نا

 لع ىقتلب « برعلا ضوهنو اهدعب ةيسالسالا ةمالا ةضافتناو
 ةيوق « ةديقعلا ةخسار « ةنمؤم ةداف دوو ىهو « ةدحاو ةطقن

 «هبف ةنماكلا ةوقلاب < مالسالا حالصبو هرصنو هللا دعوب ناميالا

 لك نع ةدرحمم « هقالخاو هبادآو مالسالا ميلاعتب كسملتلا ةديدش

 وبأ ىلوالا ةضافتنالا سأر ىلع ناكف « ةلهاج ةسصعو « ةينانا
 ةضافتنالا سار ىلع ناكو « هتقفرو هنع هللا ىضر قيددصلا ركب

 ةضافتنالا سار لع ناك و ءةراصناو ىبوب الا ن بدلا حالاص هساثلا

 مهيدبأ ىلع ملسأ نوحلاص ءارزوو « نوينابر ءاملع ةثلاثلا

 يف هئاول ةلمحو مالسالل ةامح اولوحتو « ةمآو ادارفأ ر

 اوناك مهلك مهنآ ىلع ةداقلا ءالؤه ىفتليو « برغلاو قرشلا

 ةالسصلا هيلع دمحم فيسب نولتاقيو مالسالا ةوعدب نوعدي

 « ةداعلل قراخلا هديأتو هللا رصن كلذب اوقحتساو « مالسلاو

 بزح نا الأ هللا بزح كئوأ » : هللا لاف دقف ةزحعملا ترهظو

 0١ نوبلاغ ١/ مهل اندنح ناو » : لاهو (1) « نوحلفملا مه هللا

 فاتس نأ - نيملسملاو برعلا ريششعم نحن ب انيلع بجيب

 2 برعلا اهب تفرع ىتلا ةعاحسشلاب - فرتعلف دبادج نم رسملا

 ةلداعلا ةرو.س )١(

 تاناصلا ةروس ةقل

 تكالد



 «ديدجلا اننانك ءانبل هانرتخا ىذلا قيرطلا نا خيراتلا

 ةدحولاو ةوقلا بسك يفو « ديدحلا مل !اعلا ىف انزكرم دادرتساو

 ىعاسلا طبخي أق رحم امتع اقب رط ناك » نيطسلف داقنا يو

 رع ال نيح 3 هدسيأناو هللا رصشس نرتقي ال هنآو »م لامألا بخيو

 فرتعنو 3 هدسيألاو هرصس الإ راصتنا الو رفظ الو ةمارك الو

 « ىمآلا ىبنلا دمحمبو مالسالاب انريصم طبر هللا نأ ةعاحشب

 رونلا اوعماو هورصنتو هورزعو هب اونمآ نيدلاف م» هند دساتبو

 كل ركذل هناو )١( « نوحلفملا مه كللوا هعم لزنا ىذلا

 ةوعد نا ةعاحشب فرتعنو (7) « نولاس فوسو كموقلو

 هللا دجوو اًئيش هدحي مل هءاج اذا ىتح اءام ن امظلا هسسحب ةعشب

 ةعاحشب فرتعنو يف » باسحلا علا مس هللاو ةياسح هافوق هدنع

 تاموكحلا هكلست ىتلا قيرطلا ناو « ميخو هعترم ملظلا نأ

 3 لستنلاو ثرحلل كنيم »6 دالملل دسم ةيعوستلا ةيروناتكدلا

 هيرجلا عم الو « ةيناسنالا عم الو مالسالا عم قفني. ال هنأو

 ءانمعلا ةقلطملا ةعاطلا ناو ةيروهمجلا الو ةاواسملا الو ةققحلا

 يفو ةعاط يفو » رش يو رخ ف هل عوضخلاو » رممأ وأ داق

 فارعألا ةروس )١(

 فرخزلا ةروس (؟)

 روللا ةروس (؟)
58 



 ةهلآلاو مانصالا طلست سفنلاو لقعلا ىنع هطلدلستو « ةسصعم

 «دالبلاو دانعلا ىلع رامدلاو راثلا رجب ةتاقرصت يف هتيساحم مدعو

 ىواعدلاو مالكلا ةرثكو ةرئرثلا نأب ةعاحشب فرتعن نآو

 ةلباقم مدعو « دادعتسالا ىف طيرفتلا ناو « انش دفنت ال ةغرافلا

 برحلا نادم يف ةينامصلا ءاطخالاو ةلفغلاو ديدحلاب ديدحلا

 ٠ باسالا ملاع يف رفتغت ال ةميرج

 ديدج ناميإ ىلا ةجاح يف برعلا نأ ةعاجسشب فرتعنو
 رمغيو < سفنلا حتاوج المي بح ىلاو « ميدقلا دلاخلا نيدلاب

 عبلمو © مهتما ركو مهفرش رسو « مهدحم ناونعب بلقلاو لقعلا

 ىمشاهلا بلطملا دنع نب هللادبع نب دمحم مهراصتتاو مهتاوف

 ناميالاب الا دونهلا الو كارثالا الو برعلا زعبي ال ىذلا « ىثرقلا
 هتداقو « ةمئادلا هتماماو ةلضافلا هملاعتو م ةدلاخلا هتلاسرب

 مهدقت ال برعلاو نيملسملا نا ةعاحشب فرتعنو « ةدشرلا

 عم بلقتت بساجالل ةيسابس حلاصم مهمدختلا الو ةسنجأ ةوق

 الوا هللا ىلع اولكوتلف < حابرالاو عفانملل عضختو « حايرلا

 يتالخلاو « مهنامياو مهتعاحشو مهدعاوس ىلع اودستعمل م

 * اناث مهتافصو

 كايتباو هعارض يف ةمأو و ادارفأ هللا ىلا ءىجستلل ن كي
 م
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 نوكن الو ٠ هللا الا هلم ىحلم الو احلم ال هناي نمّؤتو لوطو
 اس 59

 نكلو « اوعرضت انسأب مهءاج ذا الولف » : مهف هللا لاق نيدلاك م

 الو )١( « نولمعي اوناك ام ناطيشلا مهل نيذو « مهبولق تس

 مهبرل اوناكتسا امف باذعلاب مهانذخأ دقلو » : مهيف لاق نيدلاك

 ةثالثلا ىلعو » : مهيف لاق نيذلاك نوكن لب (5) « نوعرضتن, م

 تفاضو « تبحر امب ضرالا مهيلع تفاض اذا , ىتح اوفلخا ن

 مهيلع بات مث « هيلا الا هللا ن رم احلم ال نا اونو بغا بلع

 ةيعامتجالا ةبوتللو (م) « ميحرلا باوتلا وه هللا نا اوبوتي
 ىكح دقق < عاضوالا بلقو ريصملا ريشن غن يف سبب رغ رشات ةصلخملا

 لا اوبوت مث مكبر اورفتتسا موق ايو م : هلوق دوه نع نارقلا

 اولوتت الو مكتوف ىلا ةوق مكدزيرو اراردم , مكللع ءامسلا لسرب

 هنا مكبر اورفغتسا تلقف » : حو لوف ىكحو )2 3 نيم رحم

 نينبو لاومأب مكددميو « اراردم مكيلع ءامسلا لسري ارافغ ناك

 هللا نلوجار 9 ا مكل أم <« اراهنأ مكل لعجتي و تانح مكل لعجب و

 امهو هدانع عمو هللا عم انناريسو انناح ح-لصنو مهم 4 !راق

 هلوسر ةداحمو « هللا عم ةعزانلا كرتناو « هب انعتمو هف ككم

 كلذلف « ةفاك ملسلا يف لخدنلو « هنوناقو هتعيرش ةضراعمو

 دوه ةروس (5) ماعنألا ةروس )١(

 وذ ةروس (0) نونمؤملا ةروس (؟)

 ةءاربلا ةرودس (؟)
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 نم ةاحللاو 01 ةماركلاو زعلاو 3 ةداعسلاب زوغلا 8 ى رح ريثات

 ولو » : لاقو )١( « اقدغ اءام مهانقسأل ةقيرطلا ىلع اوماقتسا

 ءاسسلا نم تاكرب مهملع انحتفل اوقناو اونمآ ىرقلا لهأ نأ
 ىلع ىسوم هب راشأ يذلا حالسلا وه اذهو 6ف] » ضرالاو

 0 57 * 0 1 : هازل الم
 ل سر - ا هلع هب نأو م : ىلاعن لاي دقف ٠ب مهاقلا ءادعإلا ه » :هاظنا ماكحلا

 7 . : 8 1 . ١
 اسطكم وع أءاومن نا هاو 1 ردم ف اسح و ثا رم 2 ةم وق
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 رس سشو ةالصلا اوم و هلبق مكتوم اولعحلاو 3 اناوس رصمت

 ننمؤملا )0( ٠

 5 ات

 ىلا دع 6-00 ريسلا فئاتس 0 رابغلا هديك ره ةسلق « نصب رثما

 منلأو و حالو أونهنا الو 0 ىلوالا هناكسم طا 6 هلئلاسرو درك رم

 هو دا نسم دتف حرف 0 نا« ننمؤم متلك نا نولعالا

 نيدلاو للا ملعتلو سانلا نبي اهلوادن مايالا كلتو < هلثم حرف
 [1رللل

 5 ا منل م اأذأ
 ا بحي ١ هللاو « ءادهش مكنم دخعتنإو اونمأ رم حج مهمل © 6 محامل

 نا متيسح ما م« خل فاكلا قحميو اونمأ ن :يدلا هللا
 سا »ا

 هتك دقلو 6 نب رباصلا ملعب و مكدم اودهاح نيذدلا هللا ملعب انو

 )4(٠ «نورظنت متنآو هومتيار دقف هوقلت نأ لص نم توملا نونمت

 سنوي ةروس (9) نجلا ةروس )١(

 ثارمع لآ ةروس (؟) فارعألا ةرومسس (9)


